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o m u s L u m i n a   gaminiai  lengvai  t ransformuos jūsų 

namų inter jerą į  subti l ią  grožio i r  funkcionalumo s inergi ją . 

Mūsų pati r t is  padės pasisemti  idėjų i r  pr i taikyt i  sprendimus 

net i r  netradic inėms erdvėms bei  nestandart in iams langams. 

Plačiausias audinių pasi r inkimas pradžiugins t iek ryškiaspalvių , 

intensyvių inter jerų bei  mados tendenci jų gerbėjus ,  t iek santūr ius 

k lasikos mėgėjus .  Aplankykite mūsų salonus arba mes atvyksime pas 

jus su pavyzdžiais !

Patars ime bei  padėsime pasi r inkt i ,   kruopščiai  i r  te is ingai  išmatuosime, 

greitai  i r  kokybiškai  pagaminsime,  bei  atvykę profesional ia i 

sumontuosime jūsų namuose,  o jums tel iks  mėgautis  rezultatu!

apie
mus

D

Stilingi langai – stilingi namai



romanetes.
ukurkite jaukumo ir gerovės pojūtį švelniomis formomis, raminančiais tonais ir 
paprastomis linijomis. Derantys namų tekstilės audiniai – tikra šventė akims! Patyrinėkite mūsų 
užuolaidų ir romanečių audinių kolekciją, kurioje dera žavingi ir džiuginantys floros motyvai,  
derantys vienspalviai audiniai, išskirtinės tekstūros bei raštai. Dieninės, naktinės bei tarpinės 
užuolaidos, romanetės, jų aksesuarai , dizainerės ir siuvyklos paslaugos , užuolaidų pakabinimas 
– viską rasite vienoje vietoje – Domus Lumina.

omanečių, 
užuoLaiDų auDiniai 
tinkami ir pagalvėlių, 
lovatiesių, staltiesių bei 
kitų tekstilės gaminių 
siuvimui -  mielai  

pasirūpinsime jūsų namų stiliaus 
vientisumu!

S

R

Daugiau iDėjų rasite 
pinterest.com/domuslumina

DizAinerio PAtAriMAs: 
„nAMAi – vietA, kurios 
grožis turi Derėti su 
PAtoguMu, jAukuMu.  

ryškios sPAlvos skirtos 
DrąsiAM PAreiškiMui, o 

jAukios viensPAlvės 
PAstelės – nesuDėtingAM 

interjero DetAlių 
DeriniMui.“

koDėL nesuporavus užuoLaiDų ir Derančių – o 
galbūt kontrastuojančių – romanečių? tai ne tik atrodys 
stilingai, tačiau suteiks privatumo,  jaukumo ir šilumos.

5

www.domuslumina.lt

4

www.domuslumina.lt



6

www.domuslumina.lt

7

www.domuslumina.lt

Užuolaidos
epraranDančios popuLiarumo dieninės 
užuolaidos lengvai filtruoja šviesą, tačiau saugo privatumą. 
kabinkite jas vienas elegantiškam paprastumui, ar 
derinkite su kitais langų uždengimais – galimybės iš tiesų 
beribės!n
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nuo kLasikinių raštų iki avangarDo 
stiLiaus tekstūrų, art deco bei kitų stilių 
aksesuarų ir priedų - domus lumina rasite viską 
ko reikia išreikšti savitam stiliui ir jaukumui.

gaLime pasiūLyti aukščiausios kokybės automatinių 
karnizų sistemą „gLyDea“ – net iki 15 metrų ilgio lankstūs 
patentuoti bėgeliai, apsaugantys audinį nuo trinties ir pažeidimo, ypač 
tylūs varikliai, tinka visų tipų užuolaidoms!

kokybiškas 
pasiuvimas

dizainerio 
konsultacija

profesionalus 
montavimas ir 

kabinimas
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plisuotosios 
žaliuzes 

unkcionaLios ir stiLingos, plisuotosios 
žaliuzės padeda kontroliuoti šviesą, kambario 
temperatūrą ir privatumą lengvai kaip niekada. 
Platus audinių spalvų, tekstūrų ir stilių spektras 
– nuo elegantiškų pastelinių iki drąsių raštų ir 
spalvų, tinkančių bet kurio stiliaus interjerui.

ražiosios 
kLostės tobulai 
apsaugo nuo saulės 
ir kaitros – galite 
pasirinkti nepralaidžius 
saulei audinius, kurie 

atspindėdami spindulius, padeda 
palaikyti optimalią kambario 
temperatūrą. 

verandoms! 

pLisuotosios žaLiuzės – bene universaLiausias 
būDas užDengti Langus. tai tobulas gaminys 
nestandartiniams langams – trikampis, trapecija ar ovalas 
– plisuotosios žaliuzės uždengs bet kokį langą! tinkamos ir 
stoglangiams – nebūtinas net elektros įvadas- saulės energija 
kraunami elementai pavers automatinį žaliuzių valdymą lengvu 
kaip 1 klavišo spustelėjimas.

vaLDymo 
tipų

F

g

DizAinerio PAtAriMAs: 
„tinkAnčios bet kuriAM 

interjerui, Aukštos 
kokybės Plisuotos 

žAliuzės – MoDernus, 
tAčiAu jAukus ir itin 
funkcionAlus lAngų 

užDengiMAs.“

net

tobUlas pasirinkimas

12

papiLDomos techninės 
savybės – atsparumas 
ugniai, garso sugėrimas, 
aplinkai draugiški, sertifikuoti 
audiniai.

ItIn 
greItas 

Ir lengvas 
matavimas ir 
montavimas.

22 mm
pločio klostės.

Daugiau 
nei 300 

audinių kolekcija. 

ekstruDuoto aLiuminio Prestige kolekcija - ilgaamžiškumo 
sinonimas net jūriniame klimate.
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Vertikaliosios 
žaliuzes 

tin patvarios, Lengvai prižiūrimos ir 
atnaujinamos, praktiškos bei patogios, lengvai 
automatizuojamos. Dėl savo universalumo ir lengvo 
pritaikymo bet kokiam langui ar nišai, naudojamos tiek 
namuose, tiek viešosios paskirties erdvėse: biuruose, 
mokyklose, gydymo įstaigose.

iDeaLiai tinka 
DiDeLiems Langams, 
slenkančiomis durims –
vientisas bėgelis net 3,5 ilgio!

I

uDiniai - ryškūs ir raštuoti, tekstūriniai 
viesnpalviai ar jaukūs pasteliniai, dauguma - 
papildyti techninėmis savybėmis – akustiniai, 
antialerginiai, antibakteriniai.

et 360 Laipsnių sukimosi kampas – 
tobulai saulės spindulių kontrolei! galima 
atitraukti ir esant poreikiui,  dengti tik dalį 
lango.

a

n

Valdymas 
virvelėmis, 

grandinėle, lazdele, 
automatinis.

89 ir 127 mm 
pločio juostos.

MontaviMas 
prie lubų, nišose, 

prie sienos ar lango 
konstrukcijos.

puikiai tinka atitverti erDvėms bei 
balkonams, dalinti erdves zonomis. optiškai 
aukština erdvę!

tinka trapeciniams 
ir trikampiams langams! 

DizAinerio PAtAriMAs: 
„PrAktiškAs PAsirinkiMAs 
norintieMs DAžnAi keisti 

kAMbArio interjerą 
- PAkAnkA PAkeisti tik 
AuDinį! greitAs ir Pigus 
būDAs AtsinAujinti! be 

to, gAliMA rinktis ir 
skirtingų sPAlvų Ar ilgių 

juostAs!“
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roletai
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oLetai – vienas patogiausių ir 
ekonomiškiausių būdų papuošti namų 
langus. Dėl didžiulio audinių bei sistemų 
pasirinkimo – tai populiariaus būdas 
dengti langus, bei lengviausias būdas 
prisitaikyti prie interjero, arba suteikti jam 

išskirtinį, kuriantį ypatingą nuotaiką, akcentą.
R

DėL puikios kainos, šis 
gaminys suteikia galimybę 
dažniau keisti interjerą – nors 
išskirtinė audinių bei sistemų 
kokybė jūsų nenuvils daugelį 
metų, tačiau keisdami 
kambario interjerą, galite 
pakeisti ir roletų audinius.

gaLite pasirinkti 
sertifikuotus techninius 
auDinius: antibakterinius, 
antialerginius, akustinius, screen 
ar black out.

vaLDymas:

traDiciniai ir kasetiniai 
roletAi  

Net 2000 
audinių raštų!Tik 

pas mus 
presTižinės 
kolekcijos 

iš Anglijos, Švedijos 
ir Ispanijos

MontaviMas 
– ant langų, sienų, 

nišų.

Net 18 
roletų sistemų!

grandinėle elektrine 
pavara

spyruokliniu 
mechanizmu
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Lasikinių roLetų tWin ir trio sistemos leidžia 
sujungti 2 ar 3 roletus į vieną sistemą – taip galėsite 
valdyti kelis roletus iš karto, net ir neįdiegus automatikos 
– galima rinktis 1 ar 2 grandinėles. tai patogi sistema 
platiems langams, kai nėra galimybės klientui pasiūlyti 
vieno ištisinio roleto.

pagrinDiniai šių sistemų privaLumai: 
 � galimybė viena grandinėle valdyti kelis roletus iš karto; 
 � naudojant vieną roletų laikiklį vietoje dviejų (kas būtų, jei 

kabintumėte du atskirus roletus), sumažinti tarpą tarp dviejų roletų 
audinių;

 � išlaikyti vientisumą, tarsi langas būtų uždengtas vienu gaminiu, ko 
nepavyksta padaryti dengiant plačius langus keliais atskirais roletais.

tWin - tai Du roLetai sujungti į vieną sistemą. Abu roletai 
gali būti valdomi viena grandinėle - tai patogi sistema, kai dėl itin 
plataus lango nėra galimybės klientui pasiūlyti vieno roleto, todėl reikia 
kabinti du. šiuo atveju du roletai yra valdomi viena grandinėle.
kitas tWin sistemos valdymo variantas - du sujungti roletai, valdomi 
dviem grandinėlėmis. ši sistema ypač patogi, jei reikalingi du skirtingų 
ilgių roletai. 

trio - tai trys roLetai sujungti į vieną sistemą. visi 
trys roletai gali būti valdomi viena grandinėle. kitas trio sistemos 
valdymo variantas - du roletai valdomi viena grandinėle ir vienas - kita. 
ši sistema ypač patogi, jei reikalingi skirtingų ilgių roletai arba reikia 
uždengti terasos langą bei duris. Pakėlus vos vieną roletą, bus nesunku 
patekti į terasą, o kiti langai liks apsaugoti nuo šviečiančios saulės.

roLetas Duo - tai du 
audiniai viename „roleto“ 
mechanizme. 
rinkitės šviesų, skaidrų audinį 
dienai, o nakčiai užtikrinkite 
privatumą tamsesniu, 
nepermatomu audiniu.

K
tWin ir trio roletų 
sisteMos   
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fotoroLetai  

gaLite pasirinkti iš daugiau nei 
tūkstančio mūsų atrinktų raštų bei dizainerių 
kurtų kolekcijų tik „Domus lumina“ 
gaminamiems fotoroletams.

išskirtinė spauDos kokybė 
ir audinių, ant kurių spausdinami 
fotoroletai, pasirinkimas užtikrina 
vienetinį, unikalų ir personalizuotą langų 
uždengimą! tai tikrų tikriausia dizaino 
spaustuvė jūsų namams!

tai galimybė turėti ne tik stilingus , bet ir unikalius 
langų uždengimus savo namuose! 

koLogiški, sertifikuoti 
GREENGUARD ir 
ECOLOGO sertifikatais, 
mūsų gaminami fotoroletai 
papuoš jūsų namus – Domus 
Lumina suteikia galimybę 

perkelti jūsų piešinį ar mėgstamą fotografiją 
ant savo langų. 

E
tWin ir trio sistemos - tai 
elegantiškas ir praktiškas pasirinkimas. 
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ums nebereikia rinktis – ar langus puoš 
skaidrios, permatomos užuolaidos, ar kabinsite 
privatumą garantuojančius roletus – nuo šiol 
galite turėti abu, tačiau pirkti tik 1 gaminį.

aLDomas kaip paprastas roLetas 
– grandinėle ar pulteliu galima pilnai pakelti 
į viršų, kad audinys susisuktų į ritinėlį, bei 
sustabdyti bet kurioje lango pozicijoje. 

J

V

roletAi
Diena/naktis  

siLkuette

šveLnios formos ir spaLvos 
suteikia lengvumo pojūtį visam kambario 
interjerui! 

oLetai siLkuette – išskirtinai žavinga 
užuolaidų ir žaliuzių sintezė. Pagaminti iš 
dvigubo audinio ir horizontalių audinio intarpų, 
todėl reguliuojant juostų kampą , galima 
padidinti arba sumažinti į patalpą patenkančios 
šviesos srautą, nepakeliant roleto į viršų!R
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DizAinerio PAtAriMAs: 
„tinkA bet kuriAi 

gyvenAMAjAi PAtAlPAi –
PAsirinkite technines 

AuDinių sAvybes ir 
DizAiną! “

inovatyvus Dizainas – 
horizontalios 2 audinių juostos , kurios 
sudengia viena kitą, kad užtemdytų 
patalpą, arba išsiskiria, kad permatomas 
audinys įleistų švelniai filtruojamą šviesą.

rinkDamiesi iš pLataus asortimento, atkreipkite 
dėmesį ne tik į mūsų naujausią kolekcijos papildymą – net 
40 naujų audinių! - bet ir į tai, jog galite ant šių audinių 
atsispausdinti raštus iš „Dizaino spaustuvės” pasirinkimų.

Lengvai 
pritaikoma bet 
kokiam langui – 
galima montuoti 
ant sienos, prie 
lubų ar lango rėmo.

Tobulas 
šviesos 

konTrolės 
ir privatumo 

balansas!

7 naujos 
kolekcijos

Madingos, 
žvilgsnį 

prikaustančios 
spalvos ir 
tekstūros
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Horizontaliosios 
žaliuzes 

ar norite Lengvai fiLtruoti 
Dienos šviesą neblokuodami vaizdo 
pro langą, ar uždaryti pilnai visiškam 
privatumui – horizontalios žaliuzės yra 
stilingas ir praktiškas pasirinkimas.

orizontaLiosios 
žaLiuzės, dar vadinamos 
venecijos žaliuzėmis – 
amžinai stilingos ir visada 
praktiškos. jos niekada 
neišeina iš mados!

ritaikomos tiek mediniams, tiek plastikiniams langams 
bei durų stiklams. tinka nestandartiniams langams 
dengti!

H
P

Platus medžiagų ir 
spalvų pasirinkimas 
garantuoja lengvą 
susiliejimą su 
interjeru – tai 
tobulas pasirinkimas 
kiekvienam kambariui! 

net nestandartinių 
formų langai lengvai 
pasipuoš „Domus 
lumina” žaliuzėmis.

Valdomos 
virvele, lazdele ar 
elektrine pavara!

aLiumininės žaLiuzės  

praktiškos, atsparios aLiumininės horizontaLios 
žaLiuzės – dabar vėl madingos! galite rinktis nuo neutraliausių 
pastelinių spalvų iki drąsių, akcentinių tonų. jei traukia medžio raštai 
– įsigykite medžio imitacijos žaliuzes. niekas nė nepastebės, o jūs 
mėgausite puikia kaina, lengva priežiūra ir natūralaus medžio įvaizdžiu.

tinkamos 
visoms 
erDvėms be 
išimčių! 

2 pLočių - 16 ir 25 mm juosteLės 
– Daugiau nei 40 spaLvų: medžio 
imitacija, blizgios ir matinės, metalizuotos 
ar perforuotos, galite rinktis pastelines 
ar ryškias spalvas ir džiaugtis netikėtai 
žaismingais langais.

Lengvai Derinamos 
su kitais Langų 
užDengimais.

nuo sauLės geLtonos 
iki ryškiai žaLios – 
pakvieskite vasaros spalvas ir 
šilumą į savo namus.

Galima 
montuoti 

tarp lanGų 
stiklų.

DizAinerio PAtAriMAs: 
„PAgyvinkite interjerą 

DerinDAMi skirtingų 
sPAlvų juosteles!“
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meDinės žaLiuzės

tvirta natūraLi meDiena yra atspari 
saulės šviesai, deformacijai ir skilinėjimui – 
natūralių medžiagų gaminys džiugins jūsų akis 
ilgus metus!

ransformuokite savo kambarį 
natūralaus grožio medinėmis žaliuzėmis. 
jos šiltos, jaukios ir žavingos savo sodriais 
atspalviais – nuo baltų ir dengtų šerkšnu iki 
riešutmedžio rudų ar švelnių liepos tonų. T
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tai nesenstanti kLasika, 
suteikianti puikią atsvarą moderniam 
stiklo ir betono šaltumui –netikėtas 
įspūdis!

meDinės žaLiuzės pasižymi ir termo izoliacinėmis savybėmis 
– vasarą neleis kambariui prikaisti, o žiemą saugos nuo per stiklą 
sklindančio šalčio.

DizAinerio PAtAriMAs:
„tAMsios MeDinės PlAtesnių 

juostų žAliuzės gArAntuos 
soliDuMo ir PrAbAngos Pojūtį 
jūsų erDvėje, o šviesių sPAlvų 

siAuros juostelės suDArys 
lengvuMo, šiluMos įsPūDį net 

ir lAnguose, kuriuos retAi 
APlAnko tiesioginiAi sAulės 

sPinDuliAi.“

25 ir 50 mm 
pločio juostelės, 
daugiau nei 40 

spalvų

4 naujos 
spalvos
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markizes 
ir pergoles 

erasa , pavėsinė ar kita Lauko erDvė – 
smagiausia vieta praleisti laiką šeimos ar draugų apsuptyje.  
įrengta ji tarsi praplečia gyvenamąją erdvę – papildomą 
kambarį lauke. Pasirinkite jums tinkamiausią gaminį!

et 7 rūšių stacionarios pavėsinės, kurias 
galima įrengti kaip laisvai pastatomą statinį, arba 
priglausti prie namo sienos.

arkizės – 
paprastesnis, 
tačiau 
neprastesnis 
pasirinkimas 
terasoms 

ir baLkonams – gausus 
konstrukcijų, spalvų pasirinkimas 
užtikrina derėjimą prie namo 
fasado, jį puošia, ir atlieka ne 
tik tiesioginę savo funkciją, bet 
neleidžia prikaitinti ir namų erdvės.

T

n

M

pergoLės

markizės
šis gaminys suskLeiDžiamas, 
kai nėra naudojamas, tad žiemą 
neužstoja saulės. 

tai technologiškai pažangiausia konstrukcija, kurioje įmontuoti 
specialūs vėjui ir saulei atsparūs audiniai, lietaus nubėgimo sistemos, 
galima uždengti pergolių šonus pertvaromis ar roletais, taip pratęsiant 
šiltąjį sezoną ir laiką lauke.

prijungta prie temperatūros, vėjo ir sauLės jutikLių, 
susiskleidžia pagal numatytus parametrus. valdymas – automatinis 
arba rankinis , integruojamas į protingo ar pasyvaus namo sistemas.

DizAinerio PAtAriMAs:
„jei visgi norisi lAuko 

erDvę Perkelti iš vietos į 
vietą – rinkitės Puikiuosius 
skėčius nuo sAulės. tvirti, 

sPAlvingi, ilgAAMžiAi 
skėčiAi nustebins jus sAvo 

PAtvAruMu ir tAPs Puikiu 
Akcentu jūsų soDe!“



25

www.domuslumina.lt

24

www.domuslumina.lt

DizAinerio PAtAriMAs: 
„fAsADo ProDuktAi lAngų 

užDengiMui- efektyviAusiA 
APsAugA nuo sAulės. 

kAD išlAiDos nAMo vėsiniMui 
netAPtų DiDesnės už nAMų 

šilDyMo išlAiDAs- kAs neretAi 
AtsitinkA MoDernios stAtybos 
nAMuose, kurių sienose gAusu 
vitrininių lAngų –PAsirūPinkite 

efektyviA sAulės kontrole.“

Fasado gaminiai 
saules kontrolei

fasaDo „roLetai“

LameLės

trokštantiems neįprastų 
sprenDimų, išskirtinio fasado 
vaizdo bei funkcionalumo – siūlome 
rinktis fasado roletus! taip, jie tikrai 
montuojami iš išorės, o valdomi taip, 
kaip paprasti vidaus roletai – rankiniu 
ar automatiniu būdu.

Lengvos aLiuminio 
konstrukcijos lengvai 
montuojamos, galite rinktis 
pageidaujamą spalvą iš rAl paletės!

ie eksterjero sprenDimai 
montuojami prie Lango rėmo 
arba ant sienos. jei renkatės langų 
uždengimus dar prieš namų statybą, 
lengvai integruosite konstrukciją į namo 
sieną - nenaudojami, jie taps nematomi!Š

fasaDo 
horizontaLiosios 
žaLiuzės
vis Dažniau eksterjeruose pastebimos 
fasaDo žaLiuzės – inovatyvus sprendimas, 
modernių namų eksterjerui permainų, patikimas 
saulės ir karščio kontrolės garantas. Montuojamos 
išorėje, šios žaliuzės reguliuoja ne tik šilumos ir šviesos, 
bet ir triukšmo patekimą į patalpas.

kirtingos juosteLių formos 
užtikrina jūsų pageiDaujamą 
funkciją – dienos šviesa- darbo aplinkai, 
pilnas užtamsinimas – miegamajam. Platus 
formų ir pločių pasirinkimas leidžia priderinti 
žaliuzes prie bendros pastato architektūros.S

moDuLinės fasaDo 
žaLiuzių sistemos 
- dideliems fasadų 
plotams!

itin paprastas ir 
patogus vaLDymas:
 � reguliuojamas 

pasvirimo kampas;
 � gali pasikelti į viršų;
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 � stacionarios arba keičiančios pasvirimo kampą;
 � galima uždengti neriboto dydžio fasadus;
 � Platus formų pasirinkimas;
 � efektyvi apsauga nuo saulės;
 � įvairūs montavimo būdai;
 � nestandartinių formų langų uždengimo 

sprendimas;
 � Minimali priežiūra eksploatacijos metu.
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tinkleliai nuo 
vabzdžiu

tinkLeLiuose – Duryse gaLima 
įmontuoti angą augintiniams!

inkLeLiai nuo vabzDžių padeda mėgautis 
gaiviu oru be nepageidaujamų zyziančių svečių – juk 
kambarių vėdimas aktualus visiems, besirūpinantiems 
savo sveikata, o ką jau kalbėti apie karštas ir tvankias 
vasaros naktis, kai nenorėdami įsileisti uodų, ilgai 
negalime užmigti dėl gaivos stokos.

inkLeLių 
sieteLių 
tipai:

T

T

tinkLeLiai apsaugo ne tik nuo 
vabzDžių – jie nepakeičiami alergiškų 
žmonių namuose, nes padeda sulaikyti iš 
lauko besiskverbiančius pūkus, dulkes ir 
žiedadulkes!

tinkLeLius renkasi tiek nuosavų namų, tiek butų 
savininkai – dėl plataus tinklelių tipų pasirinkimo, jei pritaikomi 
bet kuriam langui ar durims, net ir nestandartinių formų. galite 
rinktis:
 � tinkleliai – rėmeliai;
 � tinkleliai – roletai;
 � Plisuoti tinkleliai;
 � tinkleliai – durys.

šie tinkLeLiai atroDo ir yra 
montuojami skirtingai, 
prikLausomai nuo kLiento 
poreikių: rėmeliai lengvai uždedami 
ir nuimami, tvirtinami pasukamomis 
plokštelėmis ar magnetais prie lango rėmo. 
tinkleliai – roletai valdomi kaip ir tradiciniai 
langų roletai, tačiau juos galima montuoti 
tiek lango išorės viršuje, tiek šone. Plisuoti 
tinkleliai tinkamiausi plačioms durims ar 
langams, veikia tarsi slankiojančios durys.

DizAinerio PAtAriMAs: 
„tinklelius rėMelius 

gAliMA lengvAi PritAikyti 
Prie eksterjero – juos 

gAliMA DAžyti Milteliniu 
būDu.“

piLkas

antiaLerginis

nematomas

zebra

aLiuminis
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Vartai
ūsų namų vartai ir 
Durys – svarbūs ne tik dėl 
savo savybių, suteikiančių 
namams saugumo, 
patogumo, bet ir svarbus 
eksterjero sprendimas.

gaLite pasirinkti iš net 4 tipų žaLiuzių:
 � klasikinės apsauginės žaliuzės (skirtos jau pastatytiems pastatams, 

montuojamos prie lango rėmo, nišoje, ant nišos arba ant sienos). 
 � Priešįsilaužiminė apsauginių žaliuzių sistema (atestuota rc3- trečios 

klasės saugumo sertifikatu);
 � sienoje integruotos apsauginės žaliuzės „integro“ (naujai statomiems 

ar renovuojamiems namams, visiškai paslepiama viršutinė dėžė);
 � languose integruotos žaliuzės „opoterm“ - naujai statybai, 

montuojama kartu su langais, profilio dėžė slepiama lango nišoje – 
ypač gera šilumos izoliacija! sutaupote šildymo bei vėsinimo išlaidas!

J

garažo vartai gaminami tiek 
stanDartiniai, tiek pagaL 
inDiviDuaLų užsakymą.

DizAinerio PAtAriMAs: 
„klAsikinių APsAuginių 

žAliuzių „ovAl“ 
PusAPvAlės forMos 

DengiAMoji Dėžė suteikiA 
fAsADui Puikų estetinį 

vAizDą!“

vartų vaLDymas 
– rankinis ar 
automatinis.

siūLome net 10 moDeLių 
populiariausių garažo vartų 
segmentus, kuriuos galima 
individualizuoti renkantis spalvas, 
dekoratyvius elementus, langelius ar 
panoraminius segmentus, rankenas, 
medžio apdailą ar net įėjimo angas 
jūsų augintiniams! jei pageidaujate, 
garažo vartuose įkomponuosime ir 
praėjimo duris.

šiuoLaikinėmis 
technoLogijomis 
išsprendžiamos bet kokios kliūtys, 
kad galėtumėte jaustis saugiai, 
komfortabiliai, ir prie visa to – dar ir 
papuošti namų eksterjerą.

apsaugines 
žaliuzes
apsauginės žaLiuzės dėl savo neginčijamų privalumų naudojamos 
tiek komercinės paskirties, tiek nuosavų būstų langams bei vitrinoms 
uždengti. „Pasyvių namų asociacija„ rekomenduoja, o architektai bei jų 
klientai vertina apsaugines žaliuzes, nes šie gaminiai:
 � Apsaugo nuo saulės bei patalpų perkaitimo – sutaupo net 30% 

elektros energijos patalpų vėsinimui!
 � taupo šilumos energiją – sutaupo iki 25% šilumos;
 � sumažina įsilaužimo tikimybę;
 � Pagerina garso izoliaciją gyvenantiems greta judrių gatvių.

prie apsauginių 
žaLiuzių gaLima 
integruoti ir 
tinkLeLius nuo 
vabzDžių!

Lengva priežiūra – pagaminta iš aliuminio.

vaLDymas – 
rankena, virvele ar 
varikliu.



automatika

os vienu mygtuko 
spusteLėjimu galite 
valdyti visus namo 
langų uždengimus 
– netgi nebūdami 
namuose!

vaLDymas:

V

DizAinerio PAtAriMAs: 
„integrAvus 

teMPerAtūros, sAulės 
Ar vėjo jutiklius, būsite 

tikri, kAD jūsų nAMAi 
sAugūs net kAi jūsų 

nėrA!“

pakiLusį vėją užfiksavę 
jutikLiai suskLeis jūsų 
markizę, kaitinant saulei, 
žaliuzės bus uždarytos, kad 
neprikaistų patalpos – taip 
taupysite lėšas namų 
vėsinimui!

visiems 
Domus Lumina 
gaminiams 
galima diegti 
automatinį 
valdymą, bei 
jungti į bendrą 
„protingo namo 
sistemą“.

gaLima rinktis net keLias 
automatinių sistemų 
variacijas, pradedant skirtingais 
automatinės pavaros varikliais, 
jų maitinimo šaltiniais, baigiant 
automatinio valdymo būdais, 
integruotais jutikliais ir net pultelio 
dizainu!

įDiegus programėLę 
teLefone, galite iš kito 
pasaulio krašto valdyti savo 
langų uždengimus. imtuvas 
namuose siunčia signalą 
varikliui, kuris reguliuoja langų 
uždengimus.

jungikliu
pulteliu (iki 

16 kanalų 
viename)

internetu 
– net ir 

nebūnant 
namuose!
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„Domus lumina“ 
teikiamos 
paslaugos

onsuLtuojame – suteikiame 
išsamias, nemokamas konsultacijas 
prekybos salonuose bei klientų 
namuose! 

ontuojame, kabiname visus 
langų uždengimus tiek interjere, tiek 
eksterjere.

K
M

atvykstame su pavyzDžiais, parenkame 
tinkamiausią sprendimą bei gaminį. tiksliai ir 
profesionaliai išmatuojame.

Dizainerio konsuLtacija namuose, jei 
renkatės namų tekstilės gaminius bei priedus 
(užuolaidas, karnizus, romanetes, lovatieses).

siuvame – tiek iš „Domus lumina“ asortimento, 
tiek iš kliento audinių.

remontuojame, 
keičiame 
jūsų Langų 
užDengimus 
– keičiame 
susidėvėjusias 
detales, audinius, 
automatinius 
gaminius, elektrinę 
pavarą. Atliekame 
pogarantinį 
aptarnavimą ir ne 
Domus lumina 
gaminiams.

suteikiame 24 mėn. garantiją bei garantinį aptarnavimą.
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