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 Techninės savybės: 

 

• Medžiaga: nerūdijantis plienas 

• Matmuo: L-120 x H-39 x P- 86 mm 

• Skirta naudoti durims su rutuline (deadbolt) spyna   

• Gali būti montuojama ir prie durų su pritraukėjais 

 

 

 

Kodas Kaina, Eur su PVM 

N-ZP7280NP 29,99 

  

 

 Durų atidarymo plokštelė 

 

Tai durų apačioje montuojama 

plokštelė, skirta atidaryti duris koja, o 

ne ranka. Puikiai tinka naudoti 

visuomeninėse erdvėse – viešuose 

tualetuose, parduotuvėse, biuruose 

t.t. Šis alternatyvus durų atidarymo 

būdas suteikia galimybę kuo mažiau 

liesti rankomis labiausia užterštus 

paviršius – durų rankenas. Reikia tik 

užminti ant plokštelės ir stumti arba 

traukti durų atidarymo kryptimi. 

 

 UŽMINK IR TRAUK  

 

 Paprastas ir greitas montavimas prie naujų arba jau esamų durų. 

 

• Plokštelė prisukama prie durų medvaržčiais. 

• Rekomenduojamas atstumas nuo durų krašto ir apačios max. 5 mm 

 

 
Komplekto sudėtis: 

 

• Durų atidarymo plokštelė – 1 vnt. 

• Medvaržčiai – 3 vnt. 

• Informacinis durų lipdukas,  

  identifikuojantis durų atidarymo būdą. 

 

Pristatymo terminas:  5-10 d.d. 
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Techninės savybės: 

 

• Medžiaga: nerūdijantis plienas 

• Spalva: NP - nerūdijantis plienas šlifuotas, AU – žalvaris poliruotas PVD 

• Storis: 1 mm 

 

 
Durų apsauginė plokštelė 

 

Tai durų apačioje montuojama 

plokštelė, skirta apsaugoti spyriu 

atidaromas duris. Pritaikyta naudoti 

visuomeninėse erdvėse, ypač 

viešuose tualetuose. Šis alternatyvus 

durų atidarymo būdas suteikia 

galimybę kuo mažiau liesti rankomis 

labiausia užterštus paviršius – durų 

rankenas.  

 
 SPIRK IR EIK 

  

Kodas Matmuo, mm Kaina, Eur su PVM 

Versija: prisukama medvaržčiais                                     NP               AU 

N-ZP7281/300 L-300 x H-75 12,63 20,80 

N-ZP7281/400 L-400 x H-100 16,15 29,91 

Versija: klijuojama                                                           NP               AU 

N-ZP7282/300 L-300 x H-75 12,31 19,98 

N-ZP7282/400 L-400 x H-100 16,98 30,02 

 

 

Komplekto sudėtis: 

• Durų apsauginė plokštelė – 1 vnt. 

 

Pristatymo terminas:  5-10 d.d. 

 

Paprastas ir greitas montavimas prie naujų arba jau esamų durų. 

• Plokštelė klijuojama arba prisukama medvaržčiais prie durų. 
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