


Laiptai su metaline laiptasija yra modernus sprendimas jūsų namo ar  
biuro interjere. Metalinė laiptasija gali būti dažoma pasirinkta spalva arba  
gaminama iš nerūdijančio plieno. 

Laiptai gali būti įvairių modelių ir konfigūracijų: atviri, uždari, su posūkiu ir  
t. t. galima rinktis lengvo dizaino arba masyvią metalinę laiptasiją.

LAIPTAI SU 
METALINE LAIPTASIJA



Idealus laiptų modelis, kai laiptai 
yra tiesūs atviroje erdvėje. Masyvi 
centrinė laiptasija, kuri nudažo-
ma pasirinkta spalva, išryškina 
laiptus interjero visumoje. 
Tokio modelio laiptai naudojami 
tik laiptų konfigūracijoje, kurioje 
nėra posūkinių pakopų.

EDGARAS



Šis modelis turi elegantišką me-
talinę laiptasiją, kuri dažoma 
kliento pasirinkta spalva arba 
gaminama iš nerūdijančio plieno. 
Laiptasija gali būti vienguba arba 
dviguba. Idealiai tinka tiesiems 
laiptams arba laiptams su aikš-
tele.

JONAS



Šis laiptų modelis naudojamas 
įvairiose laiptų konfigūracijose. 
Laiptasija dažoma kliento pasi-
rinkta spalva. Dažnai šio modelio 
laiptų konstrukcija naudojama 
su papakopėmis (uždariems laip-
tams).

LUKAS



Pasirinkus šio modelio laiptus in-
terjere vyraus lengvumas, nes šių 
laiptų vizitinė kortelė yra lengva 
ir elegantiška šoninė laiptasija. 
Laiptų pakopos yra tvirtinamos 
tarp laiptasijų. Turėklams daž-
niausiai naudojamas berėmis 
stiklas. 

NOJUS



Šių laiptų išskirtinumas – laip-
tasija montuojama po pakopo-
mis. Gali būti centrinė vienguba 
laiptasija, dviguba laiptasija arba 
plati laiptasija. Šis modelis daž-
niausiai siūlomas posūkiniams 
laiptams. 

ZIGMAS



Nuostabus modelis norintiems 
interjere pabrėžti minimalizmą 
ir modernumą. Visi stiklų tvirti-
nimai yra paslėpti elegantiškoje 
dviguboje laiptasijoje, todėl di-
zainas atrodo vientisas ir be jokių 
papildomų elementų. Šis laiptų 
modelis gali būti ir su vienguba 
laiptasija bei matomai tvirtini-
mais. 

BENAS



Mediniai laiptai gali būti įvairių modelių: atviri, uždari, su posūkiu ir t.t. 
priklausomai nuo projekto, pakopos gali būti montuojamos ant laiptasijų 
arba įleidžiamos į laiptasijas. Mediniams laiptams gali būti naudojama įvairių 
rūšių mediena, bet rekomenduojame naudoti kietmedį: ąžuolą, uosį, buką.

MEDINIAI LAIPTAI



Šio modelio laiptai yra puikus 
sprendimas mėgstantiems medį 
interjere. Laiptai montuojami 
erdvėje suteikia solidų dizainą, 
kuris padės atskleisti kiekvienų 
namų individualų interjerą. 

JAZMINA



Klasikinio dizaino mediniai laip-
tai. Pakopos įleidžiamos į šonines 
laiptasijas, kurios gali būti nuda-
žomos pasirinkta spalva, lakuoja-
mos arba alyvuojamos.

EMILIJA



Šių laiptų laikančioji konstrukci-
ja yra dviguba medinė laiptasija, 
kuri gali būti nudažoma pasirink-
ta spalva, lakuojama
arba alyvuojama. Laikančiosios 
konstrukcijos, pagal pageidavi-
mą, gali būti montuojamos arčiau 
laiptų centro arba arčiau pakopų 
krašto.

ZOJA



Konsoliniai laiptai montuojami ant me-
talinės konstrukcijos, kuri įmontuojama į 
sieną, ji gali matytis arba būti uždengta. 
Šio modelio laiptai naudojami, norint in-
terjere sukurti kabančių laiptų efektą.

KONSOLINIAI



Spiraliniai laiptai yra erdvę taupantys laiptai, dažniausiai naudojami, kai yra
maža anga ar dėl pasirinkto dizaino ypatumų. esminis modelių skirtumas – 
du turėklų tipai.

SPIRALINIAI LAIPTAI



Spiraliniai Galaxy laiptai, tai 
laiptai, kuriuose naudojamas ho-
rizontalaus užpildo turėklas bei 
pasirinktinai medinis arba nerū-
dijančio plienoporankis.

GALAXY



Tai spiraliniai laiptai su vertika-
liais turėklo elementais iš me-
talo arba medienos. Labiausiai 
tinka su stačiakampiu mediniu  
porankiu.

GEORG


