


Matmenys:
Ilgis: 3000 mm
Plotis: 42 mm
Gylis: 19 mm
Svoris: 1.68 kg
Išbaigimas: Nealyvuotas

Kaina (nealyvuoto):
Alyvavimo kaina:

Matmenys:
Ilgis: 2780 mm
Plotis: 42 mm
Gylis: 26 mm
Svoris: 2.125 kg
Išbaigimas: Nealyvuotas

Kaina (nealyvuoto):
Alyvavimo kaina:

UAB CONSOLVA PREKIŲ KAINŲ SUVESTINĖ   
Tai standartinių gaminių kainų suvestinė, kurių 

asortimentą palaikome sandėlyje.   

Be standartinių gaminių, mes galime pagaminti pagal 
užsakovo viziją vidaus sienos tašelius, jei tai leidžia 

medžiagų galimybės.   

2.10 eur/vnt (su PVM)

2.10 eur/vnt (su PVM)

Alyvavimas Jūsų pasirinkta spalva iš mūsų siūlomos spalvų 
paletės 

8.90 eur/vnt (su PVM)

13.49 eur/vnt (su PVM)

Alyvavimas Jūsų pasirinkta spalva iš mūsų siūlomos spalvų 
paletės 

Juodo MDF tašeliai dengti natūraliu ąžuolo lukštu. 

Tašelis turi išfrezuotą griovelį ir yra paruoštas tvirtinti ant 
Grad sistemos segtukų.

Šviesaus MDF tašeliai dengti natūraliu ąžuolo lukštu. 

Tašelis turi išfrezuotą griovelį ir yra paruoštas tvirtinti ant 
Grad sistemos segtukų.

Konstrukcijos storis 31 mm*, kai montuojama ant MINI Rail profilio

Konstrukcijos storis 37 mm*, kai montuojama ant START Rail profilio

Konstrukcijos storis 38 mm*, kai montuojama ant MINI Rail profilio

Konstrukcijos storis 44 mm*, kai montuojama ant START Rail profilio



Matmenys:
Ilgis: 2780 mm
Plotis: 42 mm
Storis: 38/26 mm
Svoris: 2.25 kg
Išbaigimas: Nealyvuotas

Kaina (nealyvuoto):
Alyvavimo kaina:

Matmenys:
Ilgis: 60 mm
Plotis: 12 mm
Storis: 5 mm
Svoris:

Kaina:

Segtukas pasižymi puikiu atsparumu šaltai temperatūrai (jo savybės nekinta net esant -
40 ° C), o lydymosi temperatūra yra 165 ° C.

Tvirtinant ant GRAD segtukų tašelius, tarp tašelio ir sienos lieka  0.5 cm tarpelis.

Segtukas prisukamas varžtu  prie pagrindo

0.48 eur/vnt (su PVM)

GRAD segtuko vidutinis atsparumas nutraukimui yra tarp 161 ir 280 kg, priklausomai 
nuo tvirtinamoo tašelio medžiagos ar medienos rūšies.

Šviesaus MDF užbaigiamasis tašelis dengtas 
natūraliu ąžuolo lukštu. 

Specialiai išpjautas tašelis turi išfrezuotą griovelį ir yra 
paruoštas tvirtinti ant Grad sistemos segtukų.

Alyvavimas Jūsų pasirinkta spalva iš mūsų siūlomos spalvų 
paletės 

21.95 eur/vnt (su PVM)
2.10 eur/vnt (su PVM)

Tašelis yra reikalingas, kai įrenginėjama konstrukcija nėra nuo sienos iki sienos ir reikia 
uždengti jos kraštus. Tinkamas naudoti su 26 mm tašeliais.

GRAD segtukas pagamintas iš POM (tvirčiausio 
polimero)



Matmenys:
Ilgis: 1980 mm
Segtukų skaičius: 39 vnt
Plotis (be segtuko): 47 mm
Storis (su segtuku): 18 mm
Atstumas tarp 
segtukų: 51 mm
Padengimas:
Svoris: 1.09 kg

Kaina:

Matmenys:
Ilgis: 1935 mm
Segtukų skaičius: 38 vnt
Plotis (be segtuko): 30 mm
Storis (su 
segtuku/be 
segtuko):

12/5 mm

Atstumas tarp 
segtukų: 51 mm
Padengimas:
Svoris: 0.80 kg

Kaina:

Pilnai dažyti juodai

GRAD concept aliuminiai profiliai 

Aliuminiai profiliai START RAIL su GRAD segtukais

25.00 eur/vnt (su PVM)

Aliuminiai profiliai MINI RAIL su GRAD segtukais

nudažyti juodai

22.00 eur/vnt (su PVM)



 + išbaigtas sprendimas
 + tobulos linijos    
 + greitas montavimas

     + 100% nematomas tvirtinimas
     + montavimas ant visų tipų pagrindų
     + optimalus stabilumas



3. Užspaudžiami tašeliai ant iš anksto pritvirtintų Grad® segtukų.
Paruošti tašeliai Grad® sistemai yra su speclialiu išfrezuotu grioveliu, kuris leidžia greitai ir paprastai užspausti 
tašelį ant segtuko. Todėl nereikalingi jokie papildomi įrankiai ar tvirtinimo detalės, darbai atliekami sparčiai, 
tiksliai ir kokybiškai.

Jokių išorėje matomų tvirtinimo detalių, o esant poreikiui tašeliai gali būti specialių raktų pagalba lengvai 
nuimami (jų nepažeidžiant) ir vėl pritvirtinami į jų buvusią vietą.

Šią sistemą sudaro korozijai atsparūs aliuminiai profiliai su iš anksto ir reikiamu atstumu gamykloje sumontuotais 
Grad segtukai.

Efektyvi Grad® concept tvirtinimo sistema, leis greitai ir ir nesudėtingai įsirengti tašelių sieną ar lubas, Jūsų 
norimoje patalpoje. Ant Grad® aukštos kokybės aliuminio profilių iš anksto sumontuoti patentuoti segtukai, 
leidžia darbus atlikti itin greitai ir suteikia galimybę lengviau prisiderinti prie užsakovo pageidavimų, net jau darbų 
eigoje. Su specialiais Grad® raktais esant reikalui galima lengvai, nepažeidžiant dailylentės, ją nuimti ir vėl 
pritvirtinti į buvusią vietą.

Iš anksto ant aliuminių profilių pritvirtinti segtukai garantuoja idealų lentų lygumą ir vienodus tarpus tarp lentų.

TRYS PAPRASTI ETAPAI, NORINT ĮSIRENGTI STILINGĄ
SIENELĘ SU GRAD® SISTEMA

  – tai unikali, patentuota, itin tvirta ir nematoma dailylenčių tvirtinimo sistema. 
Visame pasaulyje garsėja dėl inovatyvių, patentuotų ir įvairius apdovanojimus 
gavusių sprendimų.

1. Siena nudažoma juodai.
Rekomenduojama prieš tvirtinant Grad® aliuminius profilius, sieną nudažyti juodai. Kodėl? Grad® aliuminio 
profiliai yra iš anksto padengti juoda spalva, kad tvirtinant tašelius nebūtų matomas aliuminis. Juodai nudažius 
sieną ne tik nesimato aliuminio profilių, tačiau ir išryškinami tarpeliai, bei išgaunamas gylis tarp tašelių.
Tačiau būna užsakovai ar dizaineriai pasirenka palikti šiek tiek matomus Grad aliuminio profilius, nudažant sienas 
norima spalva ir išgaunant įdomius dizaino sprendimus su šiuolaikišku techniniu įvaizdžiu.

2. Pritvirtinami Grad® Flat profiliai su išanksto pritvirtintais segtukais ant nudažytos sienos.
Ant juodai nudažytos sienos tvirtinami Grad Flat profiliai, kurie gali būti tvirtinami atstumu vienas nuo kito 
pasirinktinai, tačiau maksimalus rekomenduojamas atstumas tarp profilių 900mm (interjere).


