
RITININĖS

UŽUOLIADOS



Ritininių užuolaidų plastikiniams lan-
gams  išsiskirtinumas yra toks, kad jie montuojami 
ant lango stiklajuostės, susuktas ritininės užuolaidos 
ritinėlis pasislepia dailioje kasetėje ir langas atrodo 
estetiškai, o  specialių kreipiančiųjų ritininių užuolaidų 
medžiaga visuomet išlieka prigludusi prie stiklo – net ir 
tuomet, kai langas varstomas ar atidaromas. 

Tradicinės ritininės užuolaidos išsiskiria 
tuo, kad gali būti montuojamos tiek ant lango rėmo, 
tiek lubose ar tiesiog nišoje. Jos lengvai pritaikomos 
prie kiekvieno lango. Šių ritininių užuolaidų plotis gali 
siekti net 4,5 metrų, o tai yra didelis privalumas, kai 
reikia uždengti dideles vitrinas. 

Dviguba ritininė užuolaida DUO - tai 
modernus gaminys, kurio išskirtinumas - naujoviška 
dviguba viršutinė kasetė su dviem valdymo 
mechanizmais. Tai suteikia galimybę rinktis du 
skirtingus audinius vienoje ritininėje užuolaidoje 
(vienas yra arčiau stiklo, kitas - toliau). Audiniai gali būti 
pakeliami ir nuleidžiami, nepriklausomai vienas nuo 
kito. 

Ritininės užuolaidos iš apačios į viršų - 
tai funkcionalios ritininės užuolaidos su kasete, skirtos 
plastikiniams langams, montuojamos lango apačioje. 
Audinys susisuka į ritinėlį ant vamzdžio, uždengto 
specialiu aliumininiu profiliu. Šios ritininės užuolaidos 
valdomos rankenėle. Ritininės užuolaidos audinys 
keliamas iš apačios į viršų, todėl ypač tinka butams, 
esantiems pirmame namo aukšte ar vonios kambariui.

Ritininės užuolaidos SILKUETTE – tai 
unikalus gaminys, kuris pagamintas iš dvigubo audinio 
ir horizontalių to paties audinio juostelių intarpų. 
Sumani konstrukcija leidžia reguliuoti juostų kampą, 
padidant arba sumažinant į patalpą patenkančios 
šviesos srautą. Silkuette ritininės užuolaidos gali būti 
visiškai atidarytos, privertos arba aklinai uždengtos, 
saugant privatumą namuose. Vienas iš didžiausių šių 
ritininių užuolaidų privalumų – jos tinka dideliems 
langams. Maksimalus plotis - 275 cm, aukštis - 260 cm. 
Ritininės užuolaidos tvirtinamos į sieną arba į lubas. 
Valdomos virvele arba nuotolinio valdymo pulteliu.





Foto audiniai. Ant foto ritininės užuolaidos 
specialiu būdu galime perkelti Jums patinkantį piešinį, 
nuotrauką ar iliustraciją, kuri gali būti matoma tiek 
namų viduje, tiek išorėje. Šios ritininės užuolaidos gali 
tapti originalia reklamos priemone Jūsų įmonei arba 
gali būti gaminami su Jūsų įmonės logotipu, šūkiu ar kita 
svarbia informacija. Originaliais atvaizdais ar raštais 
išmargintos ritininės užuolaidos gali tapti vizitine 
kortele kavinėms, restoranams, grožio salonams ir 
kitoms įmonėms. 

Audiniai nuo saulės ir karščio GLASGARD. 
Šis audinys gaminamas pagal aukščiausius standartus 
atitinkančią sertifikuotą vokiečių technologiją. Special-
us karštį atspindintis audinys kontroliuoja saulės spin-
dulių  patekimą į patalpą, todėl net ir atsisukus saulei 
pietų pusėje kambarys ar kitos erdvės išlieka vėsios. 
Nors speciali plėvelė nepraleidžia karščio, pro ją pra-
siskverbia šviesos spinduliai ir patalpos išlieka šviesios. 
Audinys nepraleidžia saulės spindulių, tad sumažėja 
atspindžiai dirbant IT priemonėmis. Tuo tarpu patal-
poje šis audinys pasižymi „skaidraus lango“ efektu: 
užtraukus roletą, neprarasite pro langą matomos pan-
oramos.

Audiniai nuo saulės SCREEN – tai vienas 
iš kokybiškiausių, moderniausių ir ekologiškiausių 
gaminių rinkoje. Jie užtikrina šviesos pralaidumą 
patalpoje, visiškai išskaidydami saulės spindulius, 
neužtamsina patalpų ir sukuria priimtiną žmogaus 
akiai aplinką. Audinys yra permatomas, o tai tampa 
privalumu, nes leidžia iš patalpos pusės matyti vaizdą 
lauke, net ir esant uždengtiems langams. 

BLACK OUT audiniai – nepermatomas, gumu-
otas Black Out audinys visiškai nepraleidžia šviesos, 
tad uždengus langą tampa tamsu lyg naktį. Toks audi-
nys puikiai tinka fotostudijoms, konferencijų patal-
poms,vaikų kambariams, žmonėms, kurie dirba naktį, 
o dieną nori išsimiegoti. Pristatome naują modernią 
Black Out audinių kolekciją, išsiskiriančią audinių sto-
riu (tik 0,33 mm). Ypač ploni audiniai lengvai pritaikomi 
tiek tradicinėms, tiek ir plastikinių langų ritininėms 
užuolaidoms.   
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