
Neišsenkančios idėjos baldų kūrime

CADRO aliuminio rėmelių sistema
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 Galimybė pritaikyti daugelyje konstrukcijų

 Tikslus pjūvis, optimizuotas dizainas

 Nesvarbu, baldas atviras, ar uždaras

 Tvirtinimas prie grindų ar prie sienos

 Galimybė kurti naujus baldus ir prijungti prie jau
esamų

Cadro: aliuminio rėmelių sistema - 
neišsenkančios idėjos baldų kūrime
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Cadro aliuminio rėmelių sistemoje naudojami įvairūs 

aliuminio profiliai ir jungtys. Profiliai skirti 16 mm storio 

lentynoms iš medžiagų, tokių kaip mediena arba 6 mm 

storio stiklinėms lentynoms. Sistemos komponentai yra 

matinės juodos ir nerūdijančio plieno išvaizdos. Cadro 

aliuminio rėmelių sistemos komponentai  montuojami 

greitai, lengvai ir absoliučiai tiksliai.

Sistema gali būti montuojama su :

 LED juostelių apšvietimu

 Kojelėmis ir ratukais

 Tinkamomis rankenėlėmis

  Lankstais Sensys

 Stumdomų durų sistema SlideLine M

 Stalčiais AvanTech YOU
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Cadro: su šia sistema galima sukurti 
beveik viską!
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www.hettich.com/short/a5dc50

Daugiau kūrybingų 

baldų sprendimų ir 

išsamios informacijos, 

kaip susikurti baldus, 

galite rasti adresu

www.hettich.com

Nuo atvirų lentynų iki baldų, kuriuose sumontuotos stumdomos durys, 
stalčiai ar varstomos durys.
Neribotos galimybės realizuoti idėjų įvairovę ir kūrybiškumą.
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Cadro aliuminio rėmelių sistema 
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M5 x 6
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Cadro aliuminio rėmelių sistema
 Sistemos montavimas

Baziniai profiliai

Kiti profiliai

Cadro aliuminio rėmelio sistema susideda iš įvairių profilių, 
kurie sujungiami jungtimis. M5 x 6 mm varžtai įsukami į 
jungtis, kad būtų užtikrintas optimalus saugumas ir 
stabilumas. Reikalinga tik  4,5 mm skersmens grąžtu metalui 
išgręžti po vieną skylę kiekvienoje jungties atšakoje 
nustatytu atstumu nuo profilio galo. Skylių tiksliam 
išgręžimui gali būti naudojamas Cadro šablonas (žr. 33 psl.).

Cadro aliuminio profiliai gali būti pjaustomi. Atkreipkite dėmesį: rekomenduojame montuoti ne ilgesnį nei 1200 mm profilį. Profilio ilgį 
apskaičiuoti taip pat labai paprasta: visų jungčių išoriniai matmenys yra 18,5 x 18,5 mm. Visų jungčių ilgiai tai turi būti atimti iš išorinių 
baldo matmenų, kad būtų gautas tikslus profilio ilgis Pavyzdžiui, jei montuojame baldą su 2 jungtimis, kurio išorinis matmuo yra 600 mm, 
tuomet: išorinis baldo matmuo: 600 mm, 2 x jungtys: – 37 mm, profilio ilgis: 563 mm.

Baziniai, lentynų profiliai
-> psl. 10-11

Jungtys
 -> psl. 18 - 20

Stumdomų durų profiliai
 -> psl. 12 - 13

Stalčių profiliai
 -> psl. 14 - 15

Sprendimai durelėms su lankstais
 -> psl. 16

Cadro kompponentės yra matinės juodos ir nerūdijančio plieno spalvos.

Varžtai ir kiti priedai
 -> psl. 20

Universalios jungtys
 -> psl. 21 - 22
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Cadro aliuminio rėmelių sistema
 Lentynos, šoneliai, paviršiai

Kiti profiliai

Lentynos ar kampiniai profiliai 
-> psl. 10 - 11

Lentynos – atskiros arba kartu su esamais baldais

Siūlomas platus tvirtinimo sprendimų pasirinkimas Cadro lentynoms montuoti prie sienos 
--> psl. 23 - 25
Rekomenduojamos lentynų apkrovos:
Lentynos matmenys: P 600 mm x S 250 mm x A iki 450 mm: apkrova - 8,5 kg 
Lentynos matmenys: P 900 mm x S 250 mm x A iki 450 mm: apkrova - 12,5 kg Lentynos 
matmenys: P 1200 mm x S 250 mm x A iki 450 mm: apkrova - 16,5 kg Didžiausias 
rekomenduojamas lentynos plotis yra 1200 mm.
Naudojant lentynas didesniame nei 250 mm gylyje, maksimali apkrova
tikrinama kiekvienu konkrečiu atveju.

Įvorės
-> psl.11

Kitas korpuso šonų jungimo 
variantas – naudoti ekscentrines 
sąvaržas, tokias kaip VB 35. 
Ekscentrinės sąvaržos matomos tik 
iš vienos pusės, todėl nesugadina 
baldo estetinio patrauklumo. 
Korpuso šonuose išgręžiamos 
sąvaržoms reikalingos tvirtinimo 
vietos. Paskui priešingose profilio 
pusėse išgręžiamos skylės kaiščiams.

Norite Cadro lentyną sujungti 
su esamu baldo elementu? 

Atsakymą rasite čia 
-> 22 psl.
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Baziniai profiliai
  Bazinis profilis, montuojamas vertikaliai
  Ilgis - 3000 mm, gali būti trumpinamas
  Aliuminis

Prekės kodas / Spalva Pakuotės 
dydisJuoda matinė Nerūdijančio

plieno 
9298780 9298791 1 vnt.

Lentynos profiliai
  Skirtas 16 mm storio lentynų tvirtinimui
  Ilgis - 3000 mm, gali būti trumpinamas
  Aliuminis

Prekės kodas / Spalva Pakuotės
dydisMatinė juoda Nerūdijančio 

plieno 
9298792 9298793 1 vnt.

Prisukamas lentynos profilis
  Skirtas prisukimui prie 16 mm storio lentynų
  Ilgis - 3000 mm, gali būti trumpinamas
  Aliuminis

Prekės kodas / Spalva Pakuotės
dydisMatinė juoda Nerūdijančio

plieno 
9298796 9298797 1 vnt.

Stiklo lentynos profilis
 Skirtas 6 mm storio stiklinių lentynų arba 16 mm storio išfrezuotų medinių 

lentynų montavimui
  Ilgis - 3000 mm, gali būti trumpinamas
  Aliuminis

Prekės kodas / spalva Pakuotės 
dydisMatinė juoda Nerūdijančio 

plieno 
9298794 9298795 1 vnt.

Cadro aliuminio rėmelių sistema
 Baziniai profiliai
 Profiliai
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Prisukamas kampinis profilis
  Prisukamas prie 16 mm storio lentynos
  Ilgis - 3000 mm, gali būti trumpinamas
  Aliuminis

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinis juodas Nerūdijančio

plieno 
9303886 9303911 1 vnt.

Įvorė su šaratu
  Gali būti kaip alternatyvus korpuso ir nugarėlių tvirtinimo 

būdas
  Įleidžiama į korpusą / nugarėlę
  Su integruota metaline spyruokle

  Svarbi pastaba: netinka šoninėms dalims ir lentynoms, kurios 
gauna apkrovą

 Nerūdijantis plienas 
Prekės kodas

Pakuotės
dydis

9298863 4 vnt.

Profilio dangtelis, standartinis
  Skirtas uždengti CADRO profilių galus
  Plastikas

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisjuodas pilkas

9298849 9298850 10 vnt.

Plonas profilio dangtelis
  Skirtas uždengti CADRO profilių galus
  Plastikas

Prekės kodas / spalva Pakuotės 
dydisjuodas sidabrinis

9298851 9298852 10 vnt.

Cadro aliuminio rėmelių sistema
 Baziniai profiliai
 Profiliai, tvirtinimo detalės, dangteliai
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Cadro aliuminio rėmelių sistema
 Baziniai profiliai
 Stumdomų durų profiliai

Cadro yra daug daugiau nei rėmelių sistema. Sujungus ją su 
Hettich stumdomų durų sistema SlideLine M, sukuriami nauji 
baldų kūriniai, puikiai suderinami dizaino ir funkcionalumo 
simbiozėje. Cadro stumdomų durų profiliai suteikia galimybę 
spintelių lentynas įsukti tiesiai į vietą, kartu tarnauja kaip bėgelis 
ir kreipiamasis profilis. Stumdomos durys gali būti 
montuojamos kaip išorinės arba vidinės.

Cadro profilis stumdomoms durims 
SlideLine M, išorinėms durims

Cadro profilis stumdomoms durims 
SlideLine M, vidinėms durims
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Stumdomų durų profilis, vidinis, viršutinis
 Viršutinis profilis, skirtas vidinėms stumdomoms durims
  Skirtas stumdomų durų sistemai SlideLine M

  Gali būti prisukamas prie 16 mm storio plokštės
  Ilgis - 3000 mm, gali būti trumpinamas
  Aliuminis

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinis juodas Nerūdijančio 

plieno 
9298802 9298803 1 vnt.

Stumdomų durų profilis, vidinis, apatinis
  Apatinis profilis, skirtas vidinėms stumdomoms durims
  Skirtas stumdomų durų sistemai SlideLine M
  Gali būti prisukamas prie 16 mm storio plokštės
  Ilgis - 3000 mm, gali būti trumpinamas
  Aliuminis

Prekės kodas / spalva Pakuotės 
dydisMatinis

juodas
Nerūdijančio
 plieno 

9298804 9298805 1 vnt.

Stumdomų durų profilis, išorinis, viršutinis
 Viršutinis profilis, skirtas išorinėms stumdomoms durims
  Skirtas stumdomų durų sistemai SlideLine M
  Gali būti prisukamas prie 16 mm storio plokštės
  Ilgis - 3000 mm, gali būti trumpinamas
  Aliuminis

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinis 

juodas
Nerūdijančio
plieno 

9298798 9298799 1 vnt.

Stumdomų durų profilis, išorinis, apatinis
 Apatinis profilis, skirtas išorinėms stumdomoms durims
  Skirtas stumdomų durų sistemai SlideLine M
  Gali būti prisukamas prie 16 mm storio plokštės
  Ilgis - 3000 mm, gali būti trumpinamas
  Aliuminis

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinis

juodas
Nerūdijančio
plieno 

9298800 9298801 1 vnt.

Cadro aliuminio rėmelių sistema
 Baziniai profiliai
 Stumdomų durų SlideLine M profiliai
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Cadro aliuminio rėmelių sistema
 Baziniai profiliai
 Stalčiaus AvanTech YOU, bėgelių Actro YOU / Actro 5D profiliai

Dėl savo originalaus dizaino ir elegantiškos išvaizdos 
naujoviška stalčių sistema AvanTech YOU nustato 
naujus stalčių standartus. Kartu su Cadro rėmelių 
sistema tai suteikia daugybę naujų galimybių. Stalčius 
AvanTech YOU lengva tvirtinti prie Cadro profilių. 
Mažas profilio griovelis užtikrina, kad bėgelis Actro 
YOU sumontuojamas ypatingai tiksliai. Bėgeliai yra 
visiškai paslepiami uždengus profilių galus dangteliais.  
Tai reiškia, kad netgi galima sukurti atviras lentynas su 
bėgeliais ir šis baldas bus vizualiai patrauklus ir 
funkcionalus.  Prie Cadro profilių taip pat gali būti 
montuojami mediniai stalčiai su Actro 5D bėgeliais.
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Profilis bėgelių Actro YOU, Actro 5D tvirtinimui
 Skirtas bėgelių Actro YOU tvirtinimui su stalčiais AvanTech 

YOU ir bėgelių Actro 5D tvirtinimui su mediniais stalčiais
  Maksimalus rekomenduojamas nominalus ilgis (NL) - 600 mm
  Ilgis - 3000 mm, gali būti trumpinamas
  Aliuminis 

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinis

juodas
Nerūdijančio 
plieno 

9298806 9298807 1 vnt.

"L" profilis bėgelių Actro YOU, Actro 5D uždengimui
  Skirtas bėgelių Actro YOU ir Actro 5D paslėpimui iš vienos 

pusės
 Dengiantysis profilis turi būti pritvirtintas prie profilių, prekės 

kodas 9298806 / 9298807
  Fiksatorius dengiantiesiems "L" ir "U" profiliams, prekės kodas 

9304915, užsakomas atskirai
  Ilgis - 3000 mm, gali būti trumpinamas
  Aliuminis 

Prekės kodas . spalva Pakuotės
dydisMatinis

juodas
Nerūdijančio
plieno 

9298808 9298809 1 vnt.

"U" profilis bėgelių Actro YOU, Actro 5D  uždengimui
  Skirtas bėgelių Actro YOU ir Actro 5D paslėpimui iš abiejų 

pusių
  Dengiantysis profilis turi būti pritvirtintas prie profilių, prekės 

kodas 9298806 / 9298807
  Fiksatorius dengiantiesiems "L" ir "U" profiliams, prekės kodas 

9304915, užsakomas atskirai
  Ilgis - 3000 mm, gali būti trumpinamas
  Aliuminis 

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinis

juodas
Nerūdijančio
plieno 

9298810 9298811 1 vnt.

Fiksatorius dengiantiesiems "L" ir "U" profiliams
 Užsegamas ant "L" ir "U" dengiamųjų profilių
  Fiksatorius skirtas profiliams, prekės kodas 9298806 / 9298807
  Rekomenduojama naudoti po 3 fiksatorius vienam stalčiaus šoneliui
  Plastikas, juodas 

Prekės kodas
Pakuotės
dydis

9304915 30 vnt.

Cadro aliuminio rėmelių sistema
 Baziniai profiliai
 Stalčiaus AvanTech YOU, bėgelių Actro YOU / Actro 5D profiliai
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Cadro aliuminio rėmelių sistema
 Lankstų konstrukcijos

Atrama durims
  Skirta riboti vidinių durų įstūmimą į spintelės vidų
  Skirtas prisukti prie spintelės korpuso šono / viršutinės 

dalies
 Plastikas 

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisJuodas Pilkas

9303883 9303884  2 vnt.

Su Hettich lankstais Sensys 
turėsite dar vieną galimybę 
sukurti savo individualų baldą. 
Tiek tvirtinant vidinius, tiek 
išorinius lankstus. Tai taip pat 
leidžia suprojektuoti visiškai 
uždarus baldus.

Vidinės durys
Lankstai Sensys vidinėms durims  B-4 kartu su plokštelėmis. Montavimo plokštelės 
pasirinkimas priklauso nuo konkrečios paskirties, pvz. reikalingo minimalaus tarpelio 
tarp durelių.
 Pavyzdys: 1 mm minimalus tarpelis tarp durelių / puodelio gręžimo matmuo C = 4 mm
-> Lankstas Sensys 110° , vidinis + plokštelė D3.

Išorinės durys
Lankstai Sensys išorinėms durims B 12,5 mm kartu su prisukamomis plokštelėmis (tvirtinimas ø 
4,5 x 18 mm varžtais). Montavimo plokštelės pasirinkimas priklauso nuo konkrečios paskirties, 
pvz. preikalingo dengimo.
Pavyzdys: 17 mm dengimas/ 1 mm minimalus tarpelis tarp durelių/ puodelio gręžimo matmuo  
C = 4,5 mm
-> Lankstas Sensys 110° išorinėms durims + plokštelė D0.
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Rankenėlė Cadro
  Tarpašinis atstumas - 128 mm
  Cinko lydinys

Prekės kodas / Padengimas Pakuotės
dydisMatinis

juodas
Nerūdijantis
šlifuotas
plienas 

9298816 9298817 1/50 vnt.

Rankenėlė Cadria
  Cinko lydinys

Prekės kodas / Padengimas Pakuotės
dydisMatinis

juodas
Nerūdijantis
šlifuotas
plienas 

9303938 9303939 1/50 vnt.

Cadro aliuminio rėmelių sistema
 Baziniai profiliai
 Rankenėlės
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Jungtis, 2 profiliams
  Skirta CADRO profilių sujungimui
  Profilio tvirtinimui reikalingas vienas Cadro varžtelis vienai jungties

atšakai, prekės kodas 9298859 / 9298860, užsakomi atskirai
  Cinko lydinys

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinė

juoda
Nerūdijančio
plieno 

9298821 9298822 1 vnt.

Jungtis, 2 profiliams su aukščio reguliavimu
  Skirta CADRO profilių sujungimui
  Su įmontuota 4 mm aukščio kojele, kuri gali būti reguliuojama iki 5 mm
  Profilio tvirtinimui reikalingas vienas Cadro varžtelis vienai jungties

atšakai, prekės kodas 9298859 / 9298860, užsakomi atskirai
  Maksimali apkrova 50 kg / kojelei
  Cinko lydinys

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinė

juoda
Nerūdijančio
plieno 

9298823 9298824 1 vnt.

Jungtis, 3 profiliams, 2D
  Skirta CADRO profilių sujungimui
  Profilio tvirtinimui reikalingas vienas Cadro varžtelis vienai jungties

atšakai, prekės kodas 9298859 / 9298860, užsakomi atskirai
  Cinko lydinys

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinė

juoda
Nerūdijančio
plieno 

9298825 9298826 1 vnt.

Jungtis, 3 profiliams 2D su aukščio reguliavimu
  Skirta CADRO profilių sujungimui
  Su įmontuota 4 mm aukščio kojele, kuri gali būti reguliuojama iki 5 mm
  Profilio tvirtinimui reikalingas vienas Cadro varžtelis vienai jungties

atšakai, prekės kodas 9298859 / 9298860, užsakomi atskirai
  Maksimali apkrova 50 kg / kojelei
  Cinko lydinys

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinė

juoda
Nerūdijančio
plieno 

9298827 9298828 1 vnt.

Cadro aliuminio rėmelių sistema
 Baziniai profiliai
 Jungtys
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Jungtis, 3 profiliams, 3D
  Skirtas CADRO profilių sujungimui
  Profilio tvirtinimui reikalingas vienas Cadro varžtelis vienai jungties

atšakai, prekės kodas 9298859 / 9298860, užsakomi atskirai
  Cinko lydinys

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinė

juoda
Nerūdijančio
plieno 

9298829 9298830 1 vnt.

Jungtis, 3 profiliams, 3D su aukščio reguliavimu
  Skirta CADRO profilių sujungimui
  ISu įmontuota 4 mm aukščio kojele, kuri gali būti reguliuojama iki 5 mm
  Profilio tvirtinimui reikalingas vienas Cadro varžtelis vienai jungties atšakai,

prekės kodas 9298859 / 9298860, užsakomi atskirai
  Maksimali apkrova 50 kg / kojelei
  Cinko lydinys

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinė

juoda
Nerūdijančio
plieno  

9298831 9298832 1 vnt.

Jungtis, 4 profiliams
  Skirta CADRO profilių sujungimui
  Profilio tvirtinimui reikalingas vienas Cadro varžtelis vienai jungties

atšakai, prekės kodas 9298859 / 9298860, užsakomi atskirai
  Cinko lydinys

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinė

juoda
Nerūdijančio
plieno  

9298833 9298834 1 vnt.

Jungtis, 4 profiliams su aukščio reguliavimu
  Skirta CADRO profilių sujungimui
  Su įmontuota 4 mm aukščio kojele, kuri gali būti reguliuojama iki 5 mm
  Profilio tvirtinimui reikalingas vienas Cadro varžtelis vienai jungties

atšakai, prekės kodas 9298859 / 9298860, užsakomi atskirai
  Maksimali apkrova 50 kg / kojelei
  Cinko lydinys

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinė

juoda
Nerūdijančio
plieno  

9298835 9298836 1 vnt.

Cadro aliuminio rėmelių sistema
 Baziniai profiliai
 Jungtys
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Jungtis, 5 profiliams
  Skirta CADRO profilių sujungimui
  OProfilio tvirtinimui reikalingas vienas Cadro varžtelis vienai jungties

atšakai, prekės kodas 9298859 / 9298860, užsakomi atskirai
  Cinko lydinys

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinė

juoda
Nerūdijančio
plieno  

9298837 9298838 1 vnt.

Varžtelis M5 x 6 mm




  Savisriegis varžtas, M5 x 6 mm, DIN 913
 Skirtas saugiam profilių ir jungčių sujungimui be jokių tarpų  

Profilyje reikalingai skylei išgręžti rekomenduojame naudoti 4,5 
mm metalo grąžtą

  0,8–1 Nm sukimo momentas naudojant akumuliatorinį atsuktuvą
  Plienas 

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinė

juoda
Nerūdijančio
plieno  

9298859 9298860 25 vnt.

Dangtelis M5 varžteliui
  Skirtas uždengti M5 varžtelio, įsukto profilyje, angą
  Plastikas

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisjuoda sidabrinė

9298856 9298857 25 vnt.

Dangtelis skylei Ø 4-6mm
  Skirtas uždengti Ø 4-6mm skersmens angai profilyje
  Plastikas, juodas

Prekės kodas Pakuotės dydis

9298858 25 vnt.

Cadro aliuminio rėmelių sistema
 Baziniai profiliai
 Jungtys, priedai
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Universali jungtis
  Skirta prijungti profilius be jungčių prie kiekvienos profilio pusės
 Kiekvienai universaliai jungčiai profilyje turi būti išgręžtos dvi

skylės, tada universalioji jungtis švelniai įmušama ir pritvirtinama
prie profilio varžtu

  Profilio tvirtinimui reikalingas vienas Cadro varžtelis vienai
jungties atšakai: prekės kodas 9298859 / 9298860 užsakomi atskirai

  Cinko lydinys

Komplekte:
  4 universalios jungtys, cinko lydinys
  4 varžtai M5 x 35, cinkuotas plienas

Prekės kodas Pakuotės dydis

9298862 1 kmpl.

Cadro aliuminio rėmelių sistema
 Baziniai profiliai
 Universalios jungtys

Kampinė jungtis 90º
 Skirta Cadro profilių sujungimui stačiu kampu be jungčių, pvz.

rėmams formuoti
 Profilio galai turi būti įpjauti, o kampinė jungtis įstumta ir tvirtai

pritvirtinta varžtais
  Profilio tvirtinimui reikalingas vienas Cadro varžtelis vienai jungties 

atšakai: prekės kodas 9298859 / 9298860 užsakomi atskirai
  Cinko lydinys

Prekės kodas Pakuotės dydis

9298861 4 vnt.
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Cadro aliuminio rėmelių sistema
 Baziniai profiliai
 Tvirtinimai prie grindų / sienų

Universali jungtis
  Skirta sujungti iki 6 Cadro profilių
  Kiekvienam prijungiamam profiliui reikalingas vienas kaištis su M5

varžtu, prekės kodas 9303956
  Kaištis turi būti prisukamas kartu su universalia jungtimi
  Profilio tvirtinimui reikalingas vienas Cadro varžtelis vienai

jungties atšakai: prekės kodas 9298859 / 9298860 užsakomi atskirai
  Cinko lydinys

Prekė Prekės kodas Pakuotės dydis

Universali jungtis, matinė juoda 9303954 1 vnt.

Universali jungtis, nerūdijančio 
plieno

9303955 1 vnt.

Kaištis universaliai jungčiai 9303956 1 vnt.

Įvorė profilio tvirtinimui
  Skirta CADRO profilių prijungimui prie jau sumontuotų baldų
  Tvirtinimo įvorė turi būti prisukama prie esamo baldo elemento, tada 

išgręžtas Cadro profilis prijungiamas ir tvirtinamas varžtu
  Profilio tvirtinimui reikalingas vienas Cadro varžtelis vienai jungties

atšakai: prekės kodas 9298859 / 9298860, užsakomi atskirai
  Tvirtinimo varžtai į komplektą neįeina, nes jie turi atitinkamai

parinkti prie tvirtinamo baldo elemento
  Tinkamai naudojamos 4 tvirtinimo įvorės užtikrina maksimalią 30

kg apkrovą, kai Cadro lentynos blokas tvirtinamas prie spintelės
  Nerūdijantis plienas

Prekės kodas Pakuotės dydis

9298848 2 vnt.
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Profilio tvirtinimo prie sienos komplektas
  Skirtas CADRO profilių tvirtinimui prie sienos
  Profiliai turi būti suformuoti ir sujungti
  Pritvirtinkite laikiklį prie sienos, tada užkabinkite baldo

elementus ir pritvirtinkite
  Tikslaus aukščio reguliavimo galimybė po montavimo
  Maksimali apkrova iki 60 kg / komplektui
  Cinko lydinys

Komplekte:
  2 sieniniai laikikliai, cinko lydinys
  2 varžtai plokščia galvute, 4 x 38 mm
  2 plastikiniai sieniniai kištukai, 7 x 35 mm
  4 įvorės, M5 x 6 mm, po 2 skirtingų padengimų

Prekės kodas Pakuotės dydis

9298847 1 kmpl.

Dangtelis Ø 10mm
 Skirtas uždengti Ø 10 mm skylę, tvirtinant Cadro profilį tiesiai prie sienos
  Prieš gręžiant kitą Ø 10 x 12 mm skylę Cadro profilio centre turi būti

išgręžta Ø 4,5 mm kiaurymė
  Profilis turi būti tvirtinamas tiesiai prie sienos Ø 4 mm varžtu, kuris

užsakomas atskirai
  Profilio anga taip pat uždengiama dangteliu
  Plastikas

Prekės kodas / spalva Pakuotės dydis
juoda pilka
9298854 9298855 20 vnt.

Cadro aliuminio rėmelių sistema
 Baziniai profiliai
 Tvirtinimai prie grindų / sienų
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Cadro aliuminio rėmelių sistema
 Baziniai profiliai
 Tvirtinimas prie grindų / sienų

Profilio tvirtinimo prie sienos / grindų komplektas su kampuku
 Universalus tvirtinimo prie sienos / grindų pasirinkimas
  Komplektą galima montuoti bet kurioje padėtyje tarp dviejų profilių
  Komplektą sudaro du skirtingi tvirtinimo laikikliai, atitinkantys

pasirinktą atstumą nuo sienos
  Profilio tvirtinimui reikalingas vienas Cadro varžtelis vienai jungties

atšakai: prekės kodas 9298859 / 9298860 užsakomi atskirai
  Keliamoji galia 30 kg / komplektui

Komplekte:
  1 jungtis, cinko lydinys
  1 užsegamas dangtelis, plastikas
  1 plieninis laikiklis, 32 x 12,5 x 18,5 mm
  1 plieninis laikiklis, mažas, 19 x 12,5 x 18,5 mm
  1 varžtas plokščia galvute, 4 x 38 mm
  1 plastikinė sieninė įvorė, 6 x 36 mm
  1 varžtas, M5 x 12 mm
  1 veržlė, M5
  2 poveržlės, M5 

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinė

juoda
Nerūdijančio
plieno  

9303944 9303945 1 kmpl.
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Profilio tvirtinimo prie sienos / grindų komplektas, 55x55 mm
  Prisukamas prie sienos arba grindų
  Išoriniai matmenys su dangteliu 55 x 55 mm
  Profilio tvirtinimui reikalingas vienas Cadro varžtelis vienai jungties 

atšakai: prekės kodas 9298859 / 9298860 užsakomi atskirai
  Tvirtinimo detalės užsakomos atskirai, nes turi būti parinktos pagal 

atitinkamą sienos tipą
  Keliamoji galia 25 kg / komplektui 

Komplekte:
  1 pagrindas, cinko lydinys
  1 dangtelis, cinko lydinys
  1 varžtas, M4 x 6 mm, dangtelio tvirtinimui, plienas 

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinė

juoda
Nerūdijančio
plieno  

9303940 9303941 1 kmpl.

Profilio tvirtinimo prie sienos / grindų komplektas, 18,5 x18,5 mm
  Paslėptas tvirtinimas prie grindų / sienos
  Prisukamas prie sienos arba grindų
  Išoriniai matmenys 18,5 x 18,5 mm
  Profilio tvirtinimui reikalingas vienas Cadro varžtelis vienai jungties 

atšakai: prekės kodas 9298859 / 9298860 užsakomi atskirai
  Tvirtinimo detalės užsakomos atskirai, nes turi būti parinktos pagal 

atitinkamą sienos tipą
  Keliamoji galia 25 kg / komplektui
  Cinko lydinys 

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinė

juoda
Nerūdijančio
plieno  

9303942 9303943 1 vnt.

Cadro aliuminio rėmelių sistema
 Baziniai profiliai
 Tvirtinimas prie grindų / sienų
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Reguliuojamo aukščio kojelė su įsukamu varžtu
  Gali būti reguliuojama nuo 0 mm iki 20 mm aukščio
  Reguliavimo sriegis turi būti įkištas į profilio galą, o kojelė 

įsukama į sriegį
  Maksimali apkrova iki 60 kg / komplektui 

Komplekte:
  4 kojelės, plienas / juodas plastikas
  4 reguliavimo varžtai, plienas / juodas plastikas 

Prekės kodas Pakuotės dydis
9298853 1 kmpl.

Padukas
  15 x 15 mm
  Priklijuojamas
  Veltinis, juodos spalvos 

Prekės kodas Pakuotės dydis

9298864 25 vnt.

Cadro aliuminio rėmelių sistema
 Baziniai profiliai
 Kojelės, padukai 
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Cadro aliuminio rėmelių sistema
 Apšvietimas

Tegul Cadro šviečia!
Cadro baziniuose LED profiliuose galima montuoti standartines LED 
apšvietimo juosteles, kurių plotis ne didesnis nei 6 mm. Atitinkami 
dengiamieji profiliai išsklaido šviesą arba, jei pasirinkta, paslepia laidus 
profilyje. Asortimentą papildo specialios jungtys, per kurias galima nutiesti 
apšvietimo ar matinimo laidus.

LED profiliai
-> psl. 28

Jungtys LED profiliams
 -> psl. 29
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Bazinis profilis LED
 Bazinis profilis, skirtas akcentiniam apšvietimui, montuojamas vertikaliai prie lentynos
  Skirtas montuoti su standartinėmis LED juostomis, kurių plotis ne didesnis kaip 6

mm
 Dengiantysis profilis užsakomas atskirai
  Ilgis - 3000 mm, gali būti trumpinamas
  Aliuminis

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinė

juoda
Nerūdijančio
plieno  

9298812 9298813 1 vnt.

Lentynos profilis LED
  Lentynos profilis, skirtas akcentiniam apšvietimui
  Skirtas montuoti prie 16 mm storio lentynos
  Skirtas montuoti su standartinėmis LED juostomis, kurių plotis ne didesnis kaip

6 mm
  Dengiantysis profilis, prekės kodas 9298819 / 9298818 užsakomas atskirai
  Ilgis - 3000 mm, gali būti trumpinamas
 Aliuminis

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinė

juoda
Nerūdijančio
plieno  

9298814 9298815 1 vnt.

Dengiantysis profilis LED
  Užsegamas ant profilio LED ir skirtas LED juostelės uždengimui
 Skaidrus profilis montuojamas su LED juostelėmis
  Juodas profilis skirtas maitinimo laidų uždengimui
  Ilgis - 3000 mm, gali būti trumpinamas
  Plastikas

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinė juoda Skaidrus

9298819 9298818 1 vnt.

Dengiantysis profilis LED su briauna
  Tvirtinamas prie 6 mm storio stiklo arba akrilo lentynos
  Kartu su LED juostelėmis dengiantysis profilis suteikia akcentinį

lentynų apšvietimą
 Tvirtinamas prie bazinio profilio LED, prekės kodas 9298812 /

9298813
 Ilgis - 3000 mm, gali būti trumpinamas
 Plastikas

Prekės kodas Pakuotės dydis

9298820 1 vnt.

Cadro aliuminio rėmelių sistema
 Apšvietimas
 Profiliai
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Jungtis, 3 profiliams LED
  Skirtas CADRO profilių LED sujungimui
  Su grioveliu, skirtu apšvietimo laidų tiesimui
  Profilio tvirtinimui reikalingas vienas Cadro varžtelis vienai

jungties atšakai: profiliams LED - prekės kodas 9298859 /
9298860, stiklo profiliams - 9303930 užsakomi atskirai

  Cinko lydinys
Prekės kodas / spalva Pakuotės

dydisMatinė
juoda

Nerūdijančio
plieno  

9298839 9298840 1 vnt.

Jungtis, 4 profiliams LED
  Skirtas CADRO profilių LED sujungimui
  Su grioveliu, skirtu apšvietimo laidų tiesimui
  Profilio tvirtinimui reikalingas vienas Cadro varžtelis vienai

jungties atšakai: profiliams LED - prekės kodas 9298859 /
9298860, stiklo profiliams - 9303930 užsakomi atskirai

  Cinko lydinys
Prekės kodas / spalva Pakuotės

dydisMatinė
juoda

Nerūdijančio
plieno  

9298841 9298842 1 vnt.

Jungtis, 5 profiliams LED
  Skirtas CADRO profilių LED sujungimui
  Su grioveliu, skirtu apšvietimo laidų tiesimui
  Profilio tvirtinimui reikalingas vienas Cadro varžtelis vienai

jungties atšakai: profiliams LED - prekės kodas 9298859 /
9298860, stiklo profiliams - 9303930 užsakomi atskirai

  Cinko lydinys
Prekės kodas / spalva Pakuotės

dydisMatinė
juoda

Nerūdijančio
plieno  

9303881 9303882 1 vnt.

Jungtis, 3 profiliams LED jungčiai
  Skirtas CADRO profilių LED sujungimui prie maitinimo šaltinio
  Su Ø 10 mm anga nugarėlėje arba korpuse maitinimo laidui prakišti
  Profilio tvirtinimui reikalingas vienas Cadro varžtelis vienai jungties

atšakai: prekės kodas 9298859 / 9298860, užsakomi atskirai
  Cinko lydinys

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinė

juoda
Nerūdijančio
plieno  

9298843 9298844 1 vnt.

Cadro aliuminio rėmelių sistema
 Apšvietimas
 Jungtys
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Cadro aliuminio rėmelių sistema
 Individualūs sprendimai

Kūrybiškos baldų idėjos nesibaigia ties 90 laipsnių kampu. Cadro lanksčios jungtys, pritaikytos įvairiausiems sprendimams, suteikia galimybę 
neriboti savo idėjų, kuriant baldus, ir naudoti jungtis su kintamu iki 360 laipsnių kampu. Tokiu būdu sukurti objektai bus puikiaisiai pritaikyti 
bet kokioje erdvėje. Lanksčios jungtys jungiamos su baziniais profiliais (10 - 11 psl.).
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Lanksti jungtis, 180º, 2 profiliams
  Skirta Cadro profilių sujungimui kintamu iki 180 laipsnių kampu
  Jungtis gali būti pritvirtinta pasirinktu kampu, naudojant reguliavimo varžtą
  Profilio tvirtinimui reikalingas vienas Cadro varžtelis vienai jungties atšakai:

prekės kodas 9298859 / 9298860 užsakomi atskirai
  Cinko lydinys

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinė

juoda
Nerūdijančio
plieno  

9303946 9303947 1 vnt.

Lanksti "T" jungtis, 180º, 3 profiliams
  Skirta Cadro profilių sujungimui
  T jungtis sujungia du profilius, su galimybe prijungti dar vieną profilį

kintamu iki 180 laipsnių kampu
  Pasirinktas kampas pritvirtinamas fiksuojamuoju varžtu
  Profilio tvirtinimui reikalingas vienas Cadro varžtelis vienai jungties atšakai:

prekės kodas 9298859 / 9298860 užsakomi atskirai
  Cinko lydinys

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinė

juoda
Nerūdijančio
plieno  

9303950 9303951 1 vnt.

Lanksti kampinė jungtis, 180º, prisukama
  Skirta Cadro profilių sujungimui
  Sraigtinė jungtis gali būti prisukama prie bet kurios plokščios profilio pusės,

todėl galima pridėti kitą profilį kintamu iki 180 laipsnių kampu
  Tvirtinimo varžtas turi būti įsukamas į profilio centrą, jungtis uždedama

viršuje ir pritvirtinama iš anksto sumontuotu varžtu
  Pasirinktas kampas pritvirtinamas fiksuojamuoju varžtu
  Profilio tvirtinimui reikalingas vienas Cadro varžtelis vienai jungties atšakai:

prekės kodas 9298859 / 9298860 užsakomi atskirai
  Cinko lydinys

Komplekte:
  1 lanksti jungtis, cinko lydinys
  1 tvirtinimo varžtas, M5, plienas

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinė

juoda
Nerūdijančio
plieno  

9303952 9303953 1 kmpl.

Cadro aliuminio rėmelių sistema
 Individualūs sprendimai
 Jungtys
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M5 x 6

20,518,5

18,5

Lanksti jungtis, 360º, 2 profiliams
  Skirta CADRO profilių sujungimui skirtingais kampais, iki 360º
  Sujungimas gali būti pritvirtintas pasirinktu kampu, naudojant reguliavimo varžtą
  Profilio tvirtinimui reikalingas vienas Cadro varžtelis vienai jungties atšakai:

prekės kodas 9298859 / 9298860, užsakomi atskirai
  Cinko lydinys

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinė

juoda
Nerūdijančio
plieno  

9298845 9298846 1 vnt.

Lanksti "T" jungtis, 360º, 3 profiliams
  Skirta Cadro profilių sujungimui
  T jungtis sujungia du profilius, su galimybe prijungti dar vieną profilį

kintamu iki 360 laipsnių kampu
  Profilio tvirtinimui reikalingas vienas Cadro varžtelis vienai jungties

atšakai: prekės kodas 9298859 / 9298860 užsakomi atskirai
  Cinko lydinys

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinė

juoda
Nerūdijančio
plieno  

9303948 9303949 1 vnt.

Varžtelis M5 x 6 mm
  Savisriegis varžtas, M5 x 6 mm, DIN 913
 Skirtas saugiam profilių ir jungčių sujungimui be jokių tarpų
 Profilyje reikalingai skylei išgręžti rekomenduojame naudoti 4,5 

mm metalo grąžtą
 0,8–1 Nm sukimo momentas naudojant akumuliatorinį atsuktuvą
 Plienas  

Prekės kodas / spalva Pakuotės
dydisMatinė

juoda
Nerūdijančio
plieno  

9298859 9298860 25 vnt.

Cadro aliuminio rėmelių sistema
 Individualūs sprendimais
 Jungtys
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Šablonas baziniams ir lentynų profiliams
  Skirtas Cadro bazinių ir lentynų profilių gręžimo ir tvirtinimo

skylėms padaryti
  Su reguliuojama tvirtinimo atrama profilių tvirtinimui
  Papildomai naudojamas su šablonu stumdomų durų profiliams,

prekės kodas 9298866
  Plastikas, baltas

Prekės kodas Pakuotės dydis

9298865 1 vnt.

Šablonas stumdomų durų profiliams
  Skirtas Cadro stumdomų durų profilių gręžimo ir tvirtinimo

skylėms padaryti
  Su reguliuojama tvirtinimo atrama profilių tvirtinimui
 Papildomai naudojamas su šablonu baziniams ir lentynų profiliams,

prekės kodas 9298865
  Plastikas, baltas
Komplekte:

  2 elementai stumdomoms durims, vidinėms
  2 elementai stumdomoms durims,  išorinėms

Prekės kodas Pakuotės dydis

9298866 1 kmpl.

Cadro aliuminio rėmelių sistema
 Šablonai



O
rd

er
 n

o.
 9

 3
09

 1
53

21
01

-0
25

_C
ad

ro
_1

0/
21

_H
M

V/
en

https://hetlita.lt/



