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APIE TOTUM
Kompanija „Totum“ įkurta 1992
metais. Per beveik 20 darbo
metų „Totum“ užima tvirtas
pozicijas Lietuvos rinkoje ir
yra viena iš apsauginių bei
sustiprintų durų gamybos
lyderių. Gausus klientų būrys –
ne tik iš Lietuvos, bet ir daugelio Europos Sąjungos šalių,
Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos.

Su savo produkcija „TOTUM“ dalyvavo įvairiose statybos ir apsaugos priemonių parodose Lietuvoje ir už jos ribų.
Šiuolaikinis kontaktinio suvirinimo cechas, metalo apdirbimo
staklių ir presų linija, modernaus
miltelinio dažymo cechas, apdailos PVC plėvele cechas su itališkais
membraniniais presais leidžia
mums palaikyti aukščiausio lygio kokybę ir nuolat gerinti savo
gaminių dizainą.
Tam, kad pagerinti mūsų
gaminamų durų savybes bei
surasti dar geresnių techninių
sprendimų dirba didelis būrys
inžinierių
ir
konstruktorių.
Durys yra nuolatos išbandomos
įvairiose ES institutuose ir laboratorijose. Pastovus, daugelį metų
nesikeičiantis darbuotojų kolektyvas tapo mūsų gaminių kokybės
garantu bei užsitikrino klientų
pasitikėjimą.

Mes neribojame kliento pasirinkimo standartiniais apdailos ir
spynų pasiūlymais. Lankstus gamybos procesas, kai durys daromos
asmeniškai kiekvienam užsakovui, leidžia klientui gauti tai, ko jam
reikia.
Kompanija siūlo įvairių durų pasirinkimą – nuo metalinių ir apsauginių
durų butams, namams ir pagalbinėms patalpoms iki specialios
paskirties durų ginklų ir pinigų saugykloms. Tikimės, kad mūsų durų
dizainas ir išskirtinės savybės patenkins net išrankiausių klientų
poreikius.
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TOTUM EKONOM
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Durų charakteristikos
3 klasė

Mechaninis patvarumas
LST EN 947, LST EN 948,
LST EN 949, LST EN 950

1,5 W/m K

Šilumos perdavimo koefcientas
LST EN ISO 12567-1

43 dB

Oro garso izoliacijos rodiklis
LST EN ISO 717-1:1999
LST EN 140-3:1999

9 A klasė

Nepralaidumas vandeniui
LST EN 1027, LST EN 12208

C 3 klasė

Atsparumas vėjo apkrovai
LST EN12211, LST EN 12210

EI 45

Atsparumas ugniai
(TOTUM EKONOM FR)
EN 1634-1:2008, EN 1361-1:1999

Kompozicinės durys „Totum Ekonom“ – tai šilumą ir
garsą izoliuojančios kompozicinės durys, skirtos tiek
vidinėms patalpoms, tiek laukui naudojant atitinkamą
apdailą (1).
Durų konstrukcija pagaminta iš uždarų lankstytų profilių,
todėl yra stabili ir ilgaamžė – tai patvirtino bandymai,
atlikti KTU laboratorijoje (4). Durų varčia užpildyta mineraline vata (3). Duryse įstatomos dvigubos tarpinės.
Durų garso izoliacija ypač gera – garso izoliacijos rodiklis yra net 43 dB.
Dėl lankstaus gamybos proceso durys gaminamos ir
komplektuojamos pagal asmeninį užsakymą. Jose gali
būti panaudotos žymiausių gamintojų spynos ir įvairi
durų apdaila: laminuota MDP, frezuota ir dengta PVC
plėvele MDF arba dažyta pagal RAL paletę, drėgmei
atspari (DAF) fanera, dengta specialiais laukui skirtais
dažais pagal RAL paletę.
Durys gali būti standartinės ir įvairių dydžių su nejudamomis dalimis iš šonų arba iš viršaus.
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TOTUM 1
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Durų charakteristikos
4 klasė

Atsparumas įsilaužimui
LST EN 1627, LST EN 1628
LST EN 1630

4 klasė

Mechaninis patvarumas
LST EN 947, LST EN 948,
LST EN 949, LST EN 950

1,5 W/m K

Šilumos perdavimo koefcientas
LST EN ISO 12567-1

43 dB

Oro garso izoliacijos rodiklis
LST EN ISO 717-1:1999
LST EN 140-3:1999

9 A klasė

Nepralaidumas vandeniui
LST EN 1027, LST EN 12208

C 4 klasė

Atsparumas vėjo apkrovai
LST EN12211, LST EN 12210

Apsauginės kompozicinės durys „Totum 1“ pasižymi
ypač geromis šilumą bei garsą izoliuojančiomis
savybėmis ir aukštu saugumo lygiu.
Šios durys priskiriamos net 4 saugumo klasei* pagal
Europos standartą EN 1627, todėl gali būti naudojamos
kaip apsauginės ginklų ar pinigų saugyklose. Durų „Totum 1“ konstrukcija ne tik stipri, bet ir lengvai atrodo,
palyginti su kitomis apsauginėmis durimis: bendras
varčios storis – tik 65 mm.
Durys gaminamos ir komplektuojamos pagal individualius užsakymus. Jose gali būti panaudotos žymiausių
gamintojų spynos ir įvairi apdaila.
Naudojant „Totum 1“ lauko sąlygomis gali būti sumontuotas įvairių dydžių ir formų stiklo paketas. Durys gali
būti ir standartinės, ir įvairių dydžių su nejudamomis dalimis iš šonų arba iš viršaus.
Duryse „Totum 1“ įdiegtos pažangiausios technologijos garantuoja saugumą, garso ir šilumos izoliaciją,
šiuolaikinę išvaizdą ir ilgaamžiškumą.
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TOTUM LAUKO
„Totum“ specialistai, turintys ilgametę durų gamybos patirtį,
išanalizavo kitų gamintojų durų pranašumus bei trūkumus
ir panaudoję keletą originalių techninių sprendimų sukūrė
naujos kartos lauko duris.
„Totum lauko” durų varstomoji dalis, kaip ir stakta, pagaminta
iš specialios, ypač atsparios temperatūrai ir drėgmei, labai
stiprios, nesideformuojančios faneros, užtikrinančios durų
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ilgaamžiškumą naudojant lauko sąlygomis, – tai labai aktualu,
kai vidaus ir lauko temperatūra bei oro drėgmė skiriasi.
Dvigubas 1,5 mm metalo lakštas durims suteikia ne tik
neįprastą mechaninį stabilumą, bet užtikrina ir pakankamą
durų saugumą. Panaudojamos net trigubos įfrezuotos labai
elastingos, atsparios temperatūros pokyčiams tarpinės, kurios
užtikrina ypač gerą sandarumą, garso ir šilumos izoliaciją.

Durų charakteristikos
4 klasė

Mechaninis patvarumas
LST EN 947, LST EN 948,
LST EN 949, LST EN 950

1,0 W/m K

Šilumos perdavimo koefcientas
LST EN ISO 12567-1

42 dB

Oro garso izoliacijos rodiklis
LST EN ISO 717-1:1999
LST EN 140-3:1999

5 A klasė

Nepralaidumas vandeniui
LST EN 1027, LST EN 12208

C 4 klasė

Atsparumas vėjo apkrovai
LST EN12211, LST EN 12210

Durų varčios užpildas – mineralinė vata. „Totum lauko”
durys neturi tiesioginio šalčio tiltelio, būdingo paprastoms šarvuotoms durims, todėl durų šilumos perdavimo koeficientas yra net 1W*K/M2.
Durys gaminamos įvairių raštų bei spalvų pagal RAL
paletę ir gali būti priderintos prie bet kokios aplinkos.
„Totum lauko” durys užtikrins jūsų namų saugumą,
šilumą, jaukumą ir komfortą.
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Stakta iš klijuotos VAF faneros

2

Varčios karkasas iš klijuotos VAF faneros

3

1,5 mm metalo lakštas
(iš išorės ir iš vidaus)

4

PAROC akmens vata

5

Tarpinė

6

Staktos sustiprinimas
stačiakampių vamzdžių
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TOTUM LAMINATAS

Laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP) – viena populiariausių plokščių, naudojamų durų apdailai. Platus spalvų pasirinkimas ir paviršiaus struktūrų
įvairovė leidžia patenkinti skirtingus užsakovų poreikius.
LMDP yra atsparios karščiui, cheminėms medžiagoms,
šviesai, braižymui dėl gamybos procese susidariusios plonos
apsauginės melamino dervos plėvelės. Įspaustos struktūrinės
medžio poros plokštei suteikia tikrovišką natūralaus medžio
piešinį.
LMDP skirta durims vidinėse patalpose, kur santykinė drėgmė
– ne didesnė kaip 60 proc.

8

Ąžuolas SEDAN

Ąžuolas 1110

Vyšnia Oksford

Ąžuolas 740

Šviesus raudonmedis

Ąžuolas RUSTIKAL

Raudonmedis

Bukas Bavarija

Bukas

TOTUM FANERUOTĖ

Wenge D2966

Ąžuolas 2263

Tikas D968

Zebrano T3567

Vyšnia FS4530
X3PIR

Wenge
D5246 15Q

Ąžuolas TS4081

Balintas ąžuolas
NETTS1277

Balta Wenge

Faneruotė – natūralios medienos sluoksnis, klijuojamas
ant MDP arba MDF plokščių. Taip sukuriamas natūralaus
paviršiaus įspūdis, tekstūra vizualiai nesiskiriantis nuo
natūralios medienos. Kiekvieno medienos lakšto tekstūra
ir spalva yra unikali, skleidžianti šilumą, turinti galimybę
būti atnaujinama. Tai patogus sprendimas žmonėms,
norintiems savo namuose prisiliesti prie natūralaus
paviršiaus išlaikant modernų interjero stilių. Faneruotė
skirta durims vidinėse patalpose, kur santykinė drėgmė –
ne didesnė kaip 60 proc.
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DURŲ APDAILA

PVC PLĖVELĖ

Medžio dulkių plokštė (MDF), laminuota PVC plėvele, –
viena iš patvariausių naudojamų medžiagų durų apdailai. Platus spalvų pasirinkimas ir lengvas mechaninis apdirbimas leidžia patenkinti skirtingus užsakovų poreikius.
MDF, laminuota PVC plėvele, yra dar daugiau negu LMDP,
atspari cheminėms medžiagoms, šviesai, braižymui. PVC
danga karštu membraniniu presu klijuojama ant apdailos skydo vientisu sluoksniu, įskaitant kraštus ir frezuotą
piešinį, todėl nereikia papildomai laminuoti briaunų ir
iš karto gaunamas galutinis produktas. Neribotos frezų
ir piešinių pasirinkimo galimybės leidžia atkartoti ne tik
tikrovišką natūralaus medžio piešinį, bet ir tikrų durų iš
masyvo vaizdą. MDF, laminuota PVC plėvele, skirta durims
vidinėse patalpose, kur santykinė drėgmė ne didesnė
kaip 60 proc.
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DURŲ APDAILA
Dažymas – populiariausias
apdailos būdas tiek lauke, tiek
vidinėse patalpose. Kad durys
derėtų jūsų interjere ir būtų
gražus jūsų namo akcentas,
„Totum“ specialistai siūlo platų
spalvų pasirinkimą iš RAL paletės. Gamyboje mes
naudojame aukštos kokybės elastingus dažus
lauko darbams „Teknos“ (Suomija), kurie atsparūs
saulės poveikiui. Pagrindas, ant kurio dedami
dažai, nuo temperatūros ir drėgmės svyravimo
plečiasi arba traukiasi ir paprasti dažai šiuo atveju
skilinėja.
Siekdami patvarumo kaip pagrindą lauko durims
mes išrinkome drėgmei atsparią fanerą (DAF). Tai
daugiasluoksnė medžiaga, suklijuota specialiais
klijais, ji nebijo nuolatinio vandens poveikio ir net
smarkiai pažeista nepraranda vandens atsparumo
savybių.

MDF / FANERA DAŽYTA

Vidaus patalpoms dažymo pagrindui mes naudojame arba paprastą, arba drėgmei atsparų MDF.
Ši medžiaga lengvai mechaniškai apdorojama
ir nudažyta įgauna reikalingą išvaizdą. Pasitelkę
daugiametę patirtį ir žinias mes sukūrėme
ilgaamžius, puikiai atrodančius gaminius.
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NESTANDARTINĖS DURYS
Neribodami klientų pasirinkimo „Totum“ gamina ne tik standartinių matmenų duris, bet ir įvairias nestandartines – dvivėres,
su nejudamomis dalimis šonuose arba viršuje, arkines ir t.t. Tai leidžia sukurti ne tik estetinį efektą, bet ir reikalingą apsaugos lygį, ne mažesnį nei remiantis standartiniais sprendimais.

Vienvėrės
durys su
nejudančia
viršutine dalimi
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Vienvėrės
durys su
nejudančia
šonine dalimi

Vienvėrės
durys su
nejudančia
šonine ir
viršutine dalimi

Dvivėrės durys

Vienvėrės
durys su
nejudančia
viršutine,
arkos formos
dalimi

Vienvėrės
durys su
nejudančiomis
šoninėmis dalimis

Vienvėrės
durys su
nejudančiomis
šoninėmis ir
viršutinėmis
dalimi
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DURYS SU STIKLU
„Totum“ gamina įvairias duris su stiklu. Stiklas – ne tik
gražu, naudojant jį taupoma elektros energija ir šiluma.

Klientams pageidaujant, mūsų stiklai gali turėti specifinių
savybių ir būti:

Norėdami pasiekti maksimalų efektą ir išlaikyti durų
garso ir šilumos izoliacines savybes „Totum“ savo gaminiuose naudoja atitinkamų rodiklių stiklo paketus.

•
•
•
•
•

Stiklo galimybės neturi ribų. Stiklas gali būti skaidrus, su
veidrodiniu efektu, spalvotas, rifliuotas arba vitražinis.
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neprašaunami
neišmušami („Triplex“)
su metaliniu tinklu
grūdinti
priešgaisriniai.
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PAGAL KLIENTO PROJEKTĄ
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ir gerą techninę bazę, todėl gali pagaminti duris
atsižvelgdami į jūsų norą ir net turėdami minimaliai informacijos, kai pateiksite tik nuotrauką arba bendrą eskizą.
Mes sukursime unikalų kūrinį ir jūs galėsite tapti jo
savininku.

J EKT

Kartais klientui sunku išsirinkti apdailos būdą iš standartinio rinkinio, ypač jeigu sąlygas riboja paminklų apsaugos įstatymai arba itin originalus dizainas, prie kurio
derinant reikia tam tikrų ypatingų techninių sprendimų.
„Totum“ turi didelę patirtį, lanksčią gamybos sistemą
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TOTUM GALERIJA
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UAB „TOTUM prekyba“
Pardavimų skyrius
Kauno g. 35/48, Vilnius, LT-03215
Tel. (8 5) 216 29 75
Faks. (8 5) 233 95 76
El. p.: door@totum.lt

www.totum.lt

