
www.favor.ee

ALIUMINIO
PAKABINAMOS 
LUBOS
RAŽOTĀJS: FAVOR AS
www.favor.ee

Apie Profi line™ pakabinamų 
aliuminio lubų priežiūrą

Paprastai luboms nuvalyti užtenka nuplauti jas šiltu vande-
niu.

Į vandenį galima įpilti indams plauti skirtos priemonės.

Valymui nenaudokite stiprių rūgščių, šarmų (pvz., sodos) 
arba tirpiklių.

Nenaudokite ploščių paviršių braižančių valymo priemonių.

DUŽ – dažnai užduodami 
klausimai

1. Ar Profi  line™ pakabinamas aliuminio lubas galima tvirtin-
ti ir be tam skirtų gembių? Nepatartina. Tačiau tai įmanoma, 
jeigu plokštės trumpos (patalpa siauresnė nei 1,2 metro), o 
plokštės tvirtinamos prie L arba LL formos lubjuostės. Taip 
pat žr. 3 punktą.

2. Ar Profi  line™ pakabinamas aliuminio lubas galima tvir-
tinti ir be tam skirtų gembių ir laikiklių? Nepatartina. Tačiau 
tai įmanoma, o be sąlygos, kad patalpa turi būti siaura (žr. 
ankstesnį punktą), apribojami ir tarpai tarp plokščių. Kadan-
gi būtent laikikliu fi ksuojamas tarpų plotis, jo nenaudojant 
plokštes galima sudėti tik vieną prie kitos.

3. Koks yra mažiausias galimas nuotolis tarp lubų ir paka-
binamų lubų? 4 cm. Šiuo atveju laikiklis tvirtinamas tiesiai 
prie lubų, o lubjuostės galima nenaudoti. Tvirtinant lubas 
specialiomis gembėmis minimalus atstumas – 15 cm.

4. Ar galima įsigyti ir žalias, raudonas ar kitų spalvų lubas? 
Taip, lubų plokštės gali būti dažomos įvairiais tonais. Jeigu 
susidomėjote, prašykite papildomos informacijos.

5. Ar Profi  line™ aluminio plokštes galima tvirtinti ir prie 
sienų? Galima. Lubų plokštes galima tvirtinti ir kelių lyg-
menų lubų pakopų vietose, tap pat ir ant išlenktų paviršių.

6. Kodėl prekiaujama 6 metų ilgio Profi  line™ ploštėmis? Ga-
myklos standartas – 6 m. Patirtis pardodė, kad šis ilgis yra 
pats praktiškiausias. Prireikus ir esant pakankamai dideliam 
užsakymui galima pagaminti ir kitokio ilgio plokštes.

Kaip įsigyti Profi line™ 
pakabinamas aliuminio lubas

1. Prieš pirkdami išmatuokite visas patalpos sienas ir 
nustatykite reikiama kabinimo aukštį.

2. Pasirinkite tinkamiausią plokščių tipą:

•  jeigu nėra ypatingų reikalavimų, pasirinkite labiau-
siai patinkančias lubas

•  jeigu norite lubų, kurios vizualiai atrodytų kaip vien-
tisa plokštė, rinkitės K plokštes

•  norėdami geros ventiliacijos, pasirinkite U plokštes 
su tarpai

•  jei norite, kad lubos būtų paprasčiau atidengiamos, 
pasirinkite U, K arba KL plokštes

•  jei norite, kad būtų geriau sugeriamas garsas, pasi-
rinkite perforuotas (ir apmuštas akustiniu audeklu) 
plokštes

3. Pasirinkite tinkamą lubjuostę:

• jei neturite ypatingų reikalavimų, rinkitės paprastą L 
lubjuostę

• jeigu sienos šiek tiek kreivos, rinkitės LL lubjuostę
• jeigu norite, kad lubos nesiektų sienos, pasirinkite J 

tipo lubjuostę
• jeigu pasirinkote L arba J tipo lubjuostes, atkreipkite 

dėmesį į tai, kad ploštės turi būti 1 – 1,5 cm trumpesnės 
už patalpos išmatavimus, LL tipo lubjuostės atveju - 2–3 
cm trumpesnės už patapos dydį.

lygios: baltos, aukso, 
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patalpoms, kurioms reikalingas efektyvus interjero sprendi-
mas – kazino, fojė, restoranams, barams, klubams.

Trumpa Profi line™ pakabinamų 
aliuminio lubų tvirtinimo 
instrukcija

Ant sienos pažymėkite pakabinamų lubų aukštį ir pritvir-
tinkite prie jo tinkamo ilgio lubų rėmus. Naudokite sienos 
medžiagoms tinkamas tvirtinimo priemones. 

Po to pažymėkite ant sienos lygiagrečias llinijas, statmenas 
pakabinamų lubų plokščių krypčiai. Atstumas tarp linijų turi 
būti ne didesnis kaip 120 cm, o kraštinės linijos turi būti 
nutolę nuo sienos ne daugiau kaip 20 cm. Už linijų pažymė-
kite kabinimo gembių vietas: tarp jų turi būti ne daugiau 
kaip 120 cm, o kraštinės gembės negali būti toliau kaip 20 
cm nuo sienos. Pažymėtose vietose pritvirtinkite kabinimo 
gembes. Šiuo tikslu naudokite lubų medžiagoms tinkamas 
tvirtinimo priemones.

Po to prie gembių pritvirtinkite laikiklius, įstatydami tvirti-
nimo kablius į laikiklio nugarėlėje esančias angas. Kad lai-
kiklis laikytųsi prie gembės, replėmis nulenkite kablio galus 
atgal. Kabinimo spyruoklėmis pareguliuokite laikiklių padėtį 
taip, kad jie būtų viename lygmenyje ir lygiagretūs. Laikiklio 
apatinis kraštas turi būti aukščiau už lubų rėmą per lubų 
plokštės sotrį. Prireikus prailginkite laikiklius specialiomis 
laikiklių prailginimo atkarpomis.

Lubų plokštes pirmiausia pritvirtinkite prie vienos pusės 
laikiklio sąvaros, po to dviem rankomis įlenkite į sąvarą ir 
antrą plokštės kraštą.

Jeigu patalpos plotis nesidalina iš plokščių skaičiaus, krašti-
nę plokštę reikia susiaurinti išilgai. Geriausia užlenkti plokštę 
išilgai į viršų. Plokštę lengviau sulenkti, prieš tai lenkimo 

Profi line™ aliuminio 
pakabinamos lubos yra:

patogios, kadangi nereikalauja papildomos apdailos. Tai 
paprastas būdas prie lubų esantiems vamzdžiams, laidams 
ar lubų nelygumams paslėpti, padarant patalpą švaresnę ir 
naujesnę.

atsparios – jos visiškai nepraleidžia vandens, yra lengvai va-
lomos, nerūdija, nedega ir nekelia dulkių. Tokios lubos išliks 
nepakitusios metų metus.

paprastos – jas pritvirtinti gali bet kuris veiklus žmogus.

gražios – be įprastų baltų lubų asortimentas apima ir pilkas 
aliuminio, aukso ar sidabro spalvos veidrodines lubas, taip 
pat perforuotas lubų plokštes.

Tai ištisa sistema, be lubų plokščių apimanti ir reikalingus 
rėmus, kraštų ir galų juostas ir kabinimo detales.

Estijoje pagamintas gaminys. Profi line aliuminio lubos yra 
gamtos neteršiantis ir visiškai nekenksmingas sveikatai 
produktas, pagamintas iš ugniai atsparios medžiagos, at-
itinkančios Europos Sąjungoje galiojančiam standartui EN 
13964:2004.

Gaminiui išduotas CE sertifi katas, leidžiantis naudoti jį ir 
patalpose, kurioms taikomi aukštesni priešgaisrinės saugos 
reikalavimai.

Kokioms patalpoms tinka 
Profi line™ pakabinamos 
aliuminio lubos

drėgnoms patalpoms – vonios kambariams, WC, virtuvėms, 
rūbinėms, baseinų patalpoms;

dažnai plaunamoms patalpoms – plovykloms, sandėliams, 
maitinimo įstaigų patalpoms;

patalpoms, kurioms keliami aukšti higienos reikalavimai – 
maisto pramonės patalpoms, ligoninėms, poliklinikoms, la-
boratorijoms;

atviroms patalpoms – pastogėms, tambūrams, angainėms;

visuomeninėms patalpoms, kurioms reikalingas ilgas lubų 
tarnavimo laikas – biurams, koridoriams, prekybos patal-
poms, sporto salėms;

K plokštė KL plokštė  

UP plokštė  U plokštė  

liniją įbrėžus aštriu daiktu. Jeigu patalpos aukštis viršija 6 
metrus, galima prailginti plokštes prailginimo atkarpomis.

Plokštėse galima išpjauti reikiamas šviestuvų arba venti-
liacijos plafonų angas. Jeigu angos skersmuo didesnis už 
plokštės plotį ir ją reikia perpjauti visą, abiejose angos 
pusėse patartina pritvirtinti laikiklio atkarpas.

K ir KL plokščių tvirtinimo brėžinys

U plokštės 
tvirtinimo brėžinys

UP plokštės 
tvirtinimo 
brėžinys

maks. 1200 mm
maks. 200 mm

maks. 2
00 mm

maks. 1200 mm

NB! Liežuvėlį ištrauki-
te į išorę, jis fi ksuoja 
plokštės vietą. 

NB! Plokščių laikiklio 
dėka pakabinamas 
lubas galima pritvir-
tinti pageidaujamu 
skersmeniu.
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