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„U“ profilio bėgiai ir jų detalės 

„U“ profilio bėgis yra aliuminis. Jis išlenktas ir 

plonas todėl atrodo nematomas ant baltų lubų. Skirtas 

lengvoms ir vidutinio sunkumo užuolaidoms.  

Spalvos: 

 

Nuotrauka Kodas/spalva Aprašymas Kiekis 

 

9100 (baltos spalvos) 
9200 (šviesus sidarbras) 
9300 (matinis auksas) 

9400 (juodas) 

„U“ profilio  bėgeliai 
(pilna komplektacija), 

max 5,80, bet be sraigelių 
Slankikliai kas 8 cm. 

Metrai 

 

91001 (baltas) 

92001 (šviesus sidarbras) 

93001 (matinis aukstas) 

94001 (juodas) 

”U” bėgelio profilis 
Max 5,80m. 

Metrai 

30vnt.x5,80m 

 

91002 (baltas) 
92002(šviesus sidarbras) 
93002(matinis aukstas) 
94002(juodas) 

Antgalis „U“ profiliui 
Vnt 

Dėžė 

 

9003 (metalinis) 
91003 (baltas plastikinis) 

92003 (sidabrinis plastikinis) 

93003 (auksinis plastikinis) 

„U“ profilio laikiklis 
Vnt 

Dėžė 

 

A715 (baltas) „U“ profilio sujungėjas 
Vnt 

Dėžė 

 
A716 Fiksatorius Vnt 

 
A718 (vnt) 
A719 (1000 vnt) 

Slankikliai 
A718 (vnt) 
A719 (1000 vnt) 

 

A720 (vnt) 
A721 (1000 vnt) 
Balta arba juoda spalva 

Sraigelis viengubas 
A720 (vnt) 
A721 (1000 vnt) 

 

A722 (vnt) 
A723 (1000 vnt) 

Sraigelis dvigubas 
A722 (vnt) 
A723 (1000 vnt) 

 
A717 

Lankstomi ir „U“, ir „U-1“ 
profiliai 

Vieno kampo 
lenkimas 
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 „U -1“ profilio bėgiai ir jų detalės  

„U-1“ profilio bėgiai yra aliuminis. Jis 

išlenktas ir plonas todėl atrodo nematomas ant 

baltų lubų. Skirtas vidutinio sunkumo ir 

sunkioms užuolaidoms. Jis yra tvaresnis ir 

ilgaamžiskesnis.  

Spalva tik BALTA! 

Nuotrauka Kodas/ spalva Aprašymas Kiekis 

 

3100 (baltas) 
 

„U-1“ profilio bėgeliai 
(pilna komplektacija), bet be 

sraigelių 
Metrai 

 

31580 (baltas) 
”U-1” bėgelio profilis 

Max 5,80m. 

Metrai 

Dėžė 

 

31002 (balta) Antgalis „U-1“ profiliui 

Vnt 

Dėžė 

 

31003 (balta) Laikiklis „U-1” profiliui 
Vnt 

Dėžė 

 

A716 Fiksatorius Vnt 

 

A718 (vnt) 
A719 (1000 vnt) 

Slankiklis 
A718 (vnt) 

A719(1000 vnt) 

 
E26 

Naujiena! 
Įspaudžiami slankikliai 

Vnt 

 

A720 (vnt) 
A721 (1000 vnt) 
Balta arba juoda spalva  

Sraigelis viengubas 
A720 (vnt) 
A721 (1000 vnt) 

 

A722 (vnt) 
A723 (1000 vnt) 

Sraigelis dvigubas 
A722 (vnt) 
A723 (1000 vnt) 

 A717 Lankstomi ir „U“, ir „U-1“ profiliai 
Vieno kampo 

lenkimas 
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Stiprinti lubiniai bėgeliai 

Stiprintų bėgelių komplektas- bėgelis labai 

panašus į ‚,U‘‘ aliuminį profilų, tačiau daug tvirtesnis, 

naudojamas sunkiems audiniams, dideliems aukščiams. 

Taip pat šis bėgelis pasižymi geresniu slankiojimu.   

Spalva tik BALTA! 

Nuotrauka Kodas/ spalva Aprašymas Kiekis 

 

D12 (balta) 
Stiprintų bėgelių komplektas 

(be sraigelių) 
Metrai 

 

D13 (balta) Stiprintų bėgelių profiliai 

Metrai 

Dėžė 

 

D14 (balta) Stiprintų bėgelių antgalis 
Vnt. 

Dėžė 

 
D15 (balta) 

Stiprintų bėgelių lubinis 
laikiklis 

Vnt. 

Dėžė 

 

D16 (balta) 
Stiprintų bėgelių sieninis 

laikiklis 

Vnt. 

Dėžė 

 

D17 (balta) Stiprintų bėgelių sujungėjas 
Vnt. 

Dėžė 

 
D18  Fiksatoriai 

Vnt. 

Dėžė 

 

D19 (vnt) 
D20 (1000 vnt) 

Slankikliai 
D19 (vnt) 
D20 (1000 vnt) 

 

E26 Įspaudžiami slankikliai Vnt 

 

D21 (vnt) 
D22 (1000 vnt) 
Balta arba juoda spalva 

Sraigeliai viengubi 
D21 (vnt) 
D22 (1000 vnt) 

 

D23 (vnt) 
D24 (1000 vnt) 

Sraigeliai dvigubi 
D23 (vnt) 
D24 (1000 vnt) 
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Įmontuojami bėgiai  

Įmontuojamas bėgelis (aktualiau kuomet 

užsakymai derinami su architektais, darbų vadovais 

kadangi bėgelis montuojamas įrenginėjant, 

remontuojant butus, namus, objejktus), kadangi 

bėgelis montuojasi į gibsą, gręžiasi tiesiai prie 

profilio. 

Nuotrauka Kodas/ spalva Aprašymas Kiekis 

 

D28 (balta) 
Įmontuojamas bėgelio 

komplektas 
Metras 

 

D18 Fiksatoriai 
Vnt 

Dėžė 

 

D19 (vnt) 
D20 (1000vnt.) 

Slankikliai 
D19 (vnt) 
D20 (1000vnt.) 

 

D21 (vnt) 
D22 (1000vnt.) 
Balta arba juoda spalva 

Sraigeliai viengubi 
D21 (vnt) 
D22 (1000vnt.) 

 

D23 (vnt) 
D24 (1000vnt.) 

Sraigeliai dvigubi 
D23 (vnt) 
D24 (1000vnt.) 

 

  



 
5 

Trijų takų bėgiai 

Trijų takų bėgeliai ypač populiarūs kontraktiniuose užsakymuose kuomet reikia, 

kad naktinės užuolaidos trauktųsi 

atskirais bėgiais taip užtikrinamas 

mažesnis šviesos pralaidumas.  

Nuotrauka Kodas/ spalva Aprašymas Kiekis 

 
D25 

Trijų takų bėgio 
komplektas 

Metrai 

 
D26 Trijų takų profilis Metrai 

 
D27 Trijų takų antgalis Vnt 

 

D18 Fiksatoriai 
Vnt 

Dėžė 

 

D19 (vnt) 
D20 (1000 vnt.) 

Slankikliai 
D19 (vnt) 
D20 (1000 vnt.) 

 

E26 
Įspaudžiami 

slankikliai 
Vnt 

 

D21 (vnt) 
D22 (1000vnt.) 
Balta arba juoda spalva 

Sraigeliai viengubi 
D21 (vnt) 
D22 (1000vnt.) 

 

D23 (vnt) 
D24 (1000vnt.) 

Sraigeliai dvigubi 
D23 (vnt) 
D24 (1000vnt.) 
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Lubiniai bėgiai valdomi virve  

Puikus sprendimas, leidžiantis sklandžiai ir tylia valdyti 

užuolaidas. Virvele valdomi užuolaidų bėgeliai lengvai išlaiko 20 

kg svorį, taigi galite drąsiai kabinti net sunkiausias naktines 

užuolaidas. 

Nuotrauka Kodas/ spalva Aprašymas Kiekis 

 

A724 (balta) 

Virve valdomas bėgis (pilna 
komplektaciją – lubiniai laikikliai, 

antgaliai, slankikliai kas 8 cm), 
bet be sraigelių ir be valdymo 

mechanizmo 
Maksimalus ilgis 5,80 m 

Metrai 

 

A725 
Valdymo mechanizmas su virve 

(Užuolaida traukiama į vieną 
pusę arba į abi ) 

Vnt 

 

D21 (vnt) 
D22 (1000 vnt) 
Balta arba juoda spalva 

Sraigeliai viengubi 
D21 (vnt) 
D22 (1000 vnt) 

 

D23 (vnt) 
D24 (1000 vnt) 

Sraigeliai dvigubi 
D23 (vnt) 
D24 (1000 vnt) 

 

A730 
Slankiklis su ratukais virveliniam 

profiliui 

 

Sieniniai laikikliai-kampuočiai 

 

A731 3cm 
A732 5cm 
A733 9cm 
A734 10cm 
A735 14cm 
A736 15cm 
A737 20cm 

Laikikliai-kampuočiai bėgelių ar 
romanečių mechanizmų 
tvirtinimui prie sienos ar 
atitraukimui nuo sienos 

3 cm / 5 cm / 9 cm / 10 cm / 14 cm / 
15 cm / 20 cm 
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Bėgelių automatika  

„Somfy“ Glydea Ultra- ypač tyliai veikiantis (38 dBA), 

užtikrina tolygų užuolaidų judėjimą ir didelę traukiamąją 

galią, net jei užuolaidos sveria 60kg. Galima valdyti 

jungikliu, nuotolinio valdymo pulteliu, nustačius laikmatį. 

Movelite- gali atitraukti iki 10m pločio ir iki 35kg 

sveriančias užuolaidas (į vieną pusę ar nuo centro). Galima 

valdyti  jungikliu, nuotolinio valdymo pulteliu, nustatykite 

laikmatį.  

„iks“ Silent motor- labai tyliai veikiantis motoras (35 dBA), kuris pasirūpina, kad užuolaidos 

judėtų tolygiai. Jo traukiamoji galia 50 kg. Galima valdyti  jungikliu, nuotolinio valdymo pulteliu, 

nustatykite laikmatį. 

Nuotrauka Kodas/ spalva Aprašymas Kiekis 

E11 (Glydea Ultra) 
E12 (Movelite) 

„Somfy“ Glydea Ultra/ 
Movelite - elektriniai 

karnizai 
Vnt  

 

E13 (Silent move) „iks“ Silent move Vnt  

 

Klausti vadybinko  Distancinis pultelis Vnt 

 

Klausti vadybinko 
Sieninis pultas (su 

baterijomis) 
Vnt 

 

E20 
Sieninis laikiklis  

9cm 
Vnt 
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E21 
Bėgelio komplektas (12 vnt 

slankiklių, 2 laikikliai, 2 
fiksatoriai galams) 

Metrai 

 

E22 Slankiklis Vnt 

 

E23 Fiksatorius Vnt 

 
E24 Sujungėjas  Vnt 

 

E25 Laikiklis  Vnt  


