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Rūšiavimo šiukšliadėžės 
EMUCA

• Estetiška antracito  
(tamsiai pilka) spalva.

• Išlaikytas balansas tarp 
funkcionalumo, kokybės ir 
kainos.

• Šiukšliadėžės pastatomos 
į stalčių.

Indų džiovykla

• Galimi baltos spalvos ir 
chromuoti variantai.

• Platus pritaikymas įvairių 
išmatavimų fasadams.

DTC stalčių šonai 
Dragon Box

• Garantija vism 
naudojimo laikotarpiui.

• Galimos balta ir šviesiai 
pilka spalvos.

• Sertifikuota kokybė.
• Yra galimybė aukštinti 

kartelėmis.

Įrankių dėklai

• Galimos balta ir pilka 
spalvos.

• Pagaminta iš plastiko.

DTC durelių pakėlimo 
mechanizmai

• Tylus ir švelnus 
uždarymas.

• Lengvai atsidaro ir sustoja 
norimoje pozicijoje.
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VIRTUVĖ

Kilimėlis  
stalčiui 

PREMIUM
Srandartinis

2

3

DTC durelių pakėlimo 
mechanizmai

• Galimos balta ir antracito 
(tamsiai pilka) spalvos.

• Mechanizmai tinkami 
vienguboms arba 
dviguboms durelėms.

• Garantija visam naudojimo 
laikotarpiui.

Rūšiavimo šiukšliadėžės 
FRANKE

• Pasaulyje pripažintas 
prekinis ženklas.

• Platus pasirinkimas įvairių 
rūšiavimo sprendimų.

• Automatinė uždarymo 
sistema.

DTC plonasieniai stalčių 
šonai Magic Pro

• Sertifikuota kokybė. 
• Garantija visam naudojimo 

laikotarpiui.
• Plonos sienelės 

konstrukcija taupo stalčiaus 
vietą.

• Sinchcronizuotas bėgelis 
užtikrina sklandų ir tylų 
stalčiaus judėjimą.

Nerūdijančio plieno 
indų džiovykla

• Nerūdijantis plienas.
• Estetiškas ir modernus 

dizainas.
• Užtikrintas 

ilgaamžiškumas.

Mediniai įrankių dėklai

• Ilgaamžis, klasikinis 
sprendimas palaikyti tvarką 
stalčiuose.

• Natūralaus medžio arba 
juodos spalvos mediniai 
dėklai.

• Pagaminta Italijoje.

VIRTUVĖ

Plonasienis
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Ūkinė spinta 
sukomplektuota  
iš DTC stalčių
Naudojant vidinius 
DTC Dragon box 
stalčius galima lengvai 
susikomplektuoti ūkinę 
spintą.

Chromuoti CARGO 
vieliniai krepšiai 

• Šoninis montavimas.
• Švelnaus pritraukimo 

ir pilno ištraukimo 
bėgelis.

• Platus pritaikymas.

Titus T-TYPE lankstai

• Lengvai motuojami, 
galima užsegti net trimis 
būdais.

• Sertifikuoti lankstai, 
atlaikantys ~200 000 
ciklų.

Įvairių formų  rankenėlės 
baldams

Plati spalvų ir formų įvairovė.

Visas asortimentas  
www.joldija.lt

Kampiniai ATM 
mechanizmai,  
vielinė karuselė

• Leidžia maksimaliai 
išnaudoti erdvę.

• Galimos spalvos:  
balta ir pilka.

VIRTUVĖ
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Kampiniai TITANE 
mechanizmai

• Sklandus judėjimas.
• Leidžia puikiai išnaudoti 

kampinės spintelės erdvę.
• Modernios antracito 

(tamsiai pilkos) spalvos.

SIGE ūkinė spinta

• Itališka kokybė.
• Erdvę taupantis 

sprendimas.
• Antracito (tamsiai pilka) 

spalva.

SIGE ištraukiami metaliniai 
krepšiai

• Modernus dizainas ir 
nepriekaištinga kokybė.

• Švelnaus pritraukimo 
bėgelis.

• Pagaminta Italijoje.

Titus T-TYPE juodi lankstai

• Išskirtinis matinis, juodas, 
antikorozinis padengimas.

• Lengvai motuojami, galima 
užsegti net trimis būdais.

• Sertifikuoti lankstai, 
atlaikantys ~200 000 ciklų.

• Pukiai dera su šviesiomis, 
tamsiomis ir medžio spalvos 
plokštėmis.

GOLA profiliai

• Profiliai skirti norintiems 
baldų be rankenėlių.

• Minimalistinis,  
modernus dizainas.

VIRTUVĖ

Vielinė 
karuselė TITANE LAKE

STANDART PREMIUM
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SPINTOS SPINTOS

EMUCA stumdomų sistemų 
komplektas SPACE+

• Apsauga nuo dulkių sistemos 
bėgeliui.

• Bėgelių rinkinys stumdomai 
sistemai.

• Ratukų rinkiniai išorinėms  
ir vidinėms durims.

• Švelnaus pritraukimo rinkinys.

EMUCA stumdomų sistemų 
komplektai PLACARD

• Profilių komplektas stumdomai 
sistemai. Galimos profilių spalvos: 
juoda bei sidabrinė.

• Rankenos ir ratukų rinkinys durims.
• Rankena stumdomoms durims.
• Ratukų komplektas.
• Švelnaus pritraukimo rinkinys 

stumdomai sistemai.

EMUCA sustumiamų durų sistema 
HAWA CONCEPTA

• Sustumiamų durų sistema suteikia 
galimybę paslėpti tokias erdves kaip 
virtuvė, darbo erdvė, namų kino 
sistemą ir pan.

• Durys sustumiamos į nišą tarp 
sienos ir baldų modulio.

1 1
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KARTELĖS LYGINIMO LENTOS

SPINTOS SPINTOS

DTC montuojami  
iš apačios bėgeliai 

• Pilno ištraukimo.
• Su švelnaus pritraukimo 

funkcija.
• Bėgėliai sumontuoti iš 

apačios, todėl jų nesimato 
atidarius stalčių.

• Garantija visam naudojimo 
laikotarpiui.

Flex LED juosta

• Lengvai lankstoma.
• Nestandartinės montavimo 

(išlankstymo) galimybės.

EMUCA pakabinimo 
kartelė su LED apšvietimu

• Nesudėtingas montavimas, 
komplekte yra visos 
reikiamos detalės.

• Kartelė su judesio davikliu, 
kurį maitina elementas.

• Elementą galima lengvai 
įkrauti naudojant mobilų 
įkroviklį.

EMUCA Ištraukiama 
lyginimo lenta

• Praktiškas sprendimas 
taupant vietą.

• Įmontuoti bėgeliai.
• Tvirta konstrukcija su 

galimybe užfiksuoti 
lyginimo lentos padėtį.

Kartelės / vamzdžiai

• Galimos spalvos: juoda, 
ruda, pilka, sidabrinė.

• Medžiagiškumas: juoda 
spalva - aliuminis, kitos 
spalvos - plienas.

EMUCA Ištraukiama, 
sulankstoma lyginimo lenta 
spintelei, montuojama ant 
lentynos

• Užima mažiau vietos, nei 
tradicinės lyginimo lentos.

• Integruotas bėgelis veikia 
tyliai ir sklandžiai.

EMUCA guoliniai bėgeliai 

• Pilno ištraukimo.
• Su švelnaus pritraukimo 

funkcija.
• Galimos spalvos:  

juoda bei cinkuota 
(sidabrinė).

LED juostos 

• Šilta, neutrali ir šalta 
spalvos.

• Įvairaus galingumo.
• Skirtingi įjungimo būdai: 

nuo judesio, nuo prilietimo.

BĖGELIAI APŠVIETIMAS

Tel. +370 37 49 01 80      El. p. eshop@joldija.lt
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Įvairių ilgių kartelės 

Antracito (tamsiai pilka) 
spalva.

Šoninio montavimo 
kelnių pakaba su guoliniu 
bėgeliu
Išlaiko drabužius 
nesusiglamžiusius. 

Krepšių komplektas su 
plastikiniais bėgeliais

Lengvai išimamas, patogus 
naudoti.

Triguba kabykla 
aksesuarams
Fiksuojasi skirtingose 
padėtyse.

SPINTOS

PELLY THE 
FOUNDATION
• Modernios antracito spalvos  

priedai drabužinėms.
• Skandinaviškas prekinis ženklas.
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Įvairių ilgių kartelės

Juoda spalva.

Ištraukiama kelnių 
kabykla
Išlaiko drabužius 
nesusiglamžiusius.

Krepšiai įvairaus pločio 
fasadams

Pilno ištraukimo bėgeliai.

Batų lentynos skirtingo 
pločio fasadams

Padeda palaikyti tvarką.

EMUCA HACK
• Juodos spalvos priedai 

drabužinėms.
• Ispaniškas prekinis ženklas.

SPINTOS

Šoninio 
montavimo 
batų lentyna

Pantografas

1 13 3

2 24 4
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Pakabinimo kartelė ZERO 
modulinei sistemai

• Kartelės ilgis 1m.
• Pagaminta iš aliuminio.
• Juodos spalvos.

Laikiklių komplektas 
profilio tvirtinimui  
prie grindų

Laikikliai įgręžiami į grindis.

Lentyna

• Briaunota.
• Tamsaus ąžuolo spalvos.

Laikikliai medinėms 
lentynoms

• Nesudėtingas montavimas.
• Laikilių tvirtinimas prie 

profilio ir jų reguliavimas 
atliekamas be įrankių.

• Pridedami visi priedai ir 
surinkimo instrukcijos.

Laikikliai stiklinėms 
lentynoms

• Reguliavimas atliekamas 
be įrankių.

• Švarus ir estetiškas 
vaizdas.

Profiliai ZERO modulinei 
sistemai

• Profilių ilgis 2.9 m. 
• Norint kito aukščio 

sistemų, profilius galima 
pjauti.

• Pagaminta iš aliuminio. 
• Juodos spalvos.

ZERO lentynų sistemą 
galima tvirtinti prie sienų 
grindų arba lubų.

ZERO modulinė 
lentynų sistema

ZERO LED profilių 
dangtelis 2,9 m

Suteikia jaukų ir subtilų 
apšvietimą.

Laikiklių rinkinys 
kartelėms

• Patogus ir paprastas 
montavimas. 

• Laikilių tvirtinimas prie 
profilio ir jų reguliavimas 
atliekamas be įrankių.

Jungtys ZERO apšvietimui 

• Naudojant jungtis galima 
sujungti apšvietimą net 
kelioms lentynoms.

• Pakuotėje: 5 jungtys 
sujungtos laidais,  
+2 papildomos jungtys.

Dėl savo paprastumo ir dizaino ZERO len-
tynų sistema gali būti lengvai pritaikoma 
bet kokioms erdvėms: namams, drabuži-
nėms, biurui parduotuvėms arba erdvių 
atskyrimui.  Laisvė planuoti individualų, 
išskirtinį dizainą.

Tel. +370 37 49 01 80      El. p. eshop@joldija.lt
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STALO KOJOS

TAUPANTYS ERDVĘ SPRENDIMAI

ATM stalo koja

• Galimos balta, juoda, pilka 
ir sidabro spalvos.

• Į stalviršį montuojama 
trikampe plokštele.

Nulenkiamo stalo laikikliai

• Atlaiko iki 80 kg svorį.
• Galimos balta ir juoda 

spalvos.

EMUCA stalo kojų 
komplektas

• Baltos, juodos arba sidabro 
spalvos.

• Komplektą sudaro  
4 vnt. kojų.

VALGOMASIS

STALO KOJOS

STALO PRAPLĖTIMO MECHANIZMAI

TAUPANTYS ERDVĘ SPRENDIMAI

U bei X formų stalo kojos

• Juodos spalvos.
• Galima naudoti valgomojo 

arba darbo kambario 
stalams.

• Kojos parduodamos  
po 1 vnt.

VALGOMASIS

Stalo kojos HAIRPIN

• Idealiai tiks valgomojo stalui.
• Paprastas montavimas.
• Papildomai galima įsigyti 

apsaugas.

EMUCA ištraukiami 
stalai

• Praktiškas sprendimas 
taupantiems erdvę.

• Išlaiko 100 kg svorį.

DEXO stalo praplėtimo 
mechanizmai P4

• P4 modelis skirtas stalams 
be rėmo.

• Praplėtimo metu stalo 
kojos nutolsta viena nuo 
kitos.

• Pagaminta iš aliuminio.

STALO PRAPLĖTIMO MECHANIZMAI

DEXO stalo praplėtimo 
mechanizmai P1 ir P2

• P1 modelis skirtas atviro 
rėmo tipo stalams. 

• P2 modelis - uždaro tipo 
stalams. 

• Galima pasirinkti 
sinchronizuotą variantą.

• Pagaminta iš aliuminio.
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STALO RĖMAI STALO RĖMAI

UŽRAKTAI UŽRAKTAI

STALVIRŠIAI STALVIRŠIAI

EL. ROZETĖS, ĮKROVIKLIAI, LIZDAI, 
LAIDŲ KANALAI

EL. ROZETĖS, ĮKROVIKLIAI, LIZDAI, 
LAIDŲ KANALAI

Stalviršis stalo rėmui, 
baltas

Galimi dydžiai:
1300x800x25
1600x80x25

Lizdai kompiuterio 
laidams

Juoda ir balta spalvos.

Chromuota spynelė

• Rakinama rakteliu.
• Standartinis užrakinimo 

sprendimas. 

STRONG elektra 
reguliuojami stalo rėmai

• Valdiklis su atmintimi  
(4 pozicijos).

• Skaitmeninis aukščio 
indikatorius.

• Mygtukas su judėjimo 
aukštyn/žemyn funkcija.

• Balta, juoda, bei pilka 
spalvos.

ROL ERGO elektra 
reguliuojami stalo rėmai

• Pripažintas prekinis ženklas.
• Modulinė konstrukcija, kuri 

garantuoja jo stabilumą.
• Turi kliūties atpažinimo 

funkciją.
• Pasižymi itin tyliu veikimu 

(<43 dB).
• Valdiklis su atmintimi  

(2 pozicijos).

DARBO KAMBARYS DARBO KAMBARYS

Stalviršis stalo rėmui, 
ąžuolo spalvos

1600x800x25mm

Laidų kanalai

Įvairūs rozečių blokai - 
atlenkiami, ištraukiami, 
kampiniai

Belaidis įkroviklis 
mobiliesiems telefonams

REVALOCK magnetinis 
raktas 

• Veikia paprastai – magnetinis 
raktas atjungia užrakinimą  
ir atidaro dureles.

• Užraktas nėra matomas  
iš išorės.

• Nesudėtingas montavimas. 

Kampinė
rozetė

PREMIUM

Rozetė

PREMIUM
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