
Metallica
Savybės:

pakopos "lokio pėdos" tipo, pagamintos iš kietos 

Multiplex beržo medienos, lakuotos aukštos kokybės 

laku

galima montuoti su pasukimu į kairę arba dešinę pusę

galima pakopos apkrova iki 200kg

visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės 

milteliniais dažais

turėklas komplekte

tinka mažoms angoms (pvz.: 70x140cm)

patalpoms iki 300cm

laiptai turi 12 pakopų (13 pakopa perdanga)

pakopų tarpas 23cm

70x140cm 1 169,59 €                  

Savybės:

pakopos "lokio pėdos" tipo, pagamintos iš kietos 

Multiplex beržo medienos plokštės, dengtos aukštos 

kokybės laku

visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės 

milteliniais dažais

galima pakopos apkrova iki 200 kg

metaliniai turėklai komplekte

tinka mažoms angoms (pvz.: 63x130cm)

galimi 4 skirtingi montavimo būdai

patalpoms iki 294cm

laiptai turi 12 pakopų

pakopų aukštį galima reguliuoti 17,5cm - 22,6cm

pakopos plotis 60cm (su turėklu 63cm)

Produktas Aprašymas Angos dydis Kaina EUR su PVM

MINKA modulinių laiptų kainynas 2022 metams (galioja 2022 01 01)

Produktas Aprašymas Angos dydis Kaina EUR su PVM

Twister (bukas)
Savybės:

pakopos "lokio pėdos" tipo, pagamintos iš buko 

medienos , dengtos aukštos kokybės laku

visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės 

milteliniais dažais

galima pakopos apkrova iki 200 kg

metaliniai turėklai komplekte

tinka mažoms angoms (pvz.: 63x130cm)

galimi 4 skirtingi montavimo būdai

patalpoms iki 294cm

laiptai turi 12 pakopų

pakopų aukštį galima reguliuoti 17,5cm - 22,6cm

pakopos plotis 60cm (su turėklu 63cm)

Suono
Savybės:

pakopos "lokio pėdos" tipo, pagamintos iš kietos 

Multiplex beržo medienos plokštės su aukštos kokybės 

apdaila

galima montuoti su pasukimu į kairę arba dešinę pusę

galima pakopos apkrova iki 200 kg

visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės 

milteliniais dažais

turėklas komplekte

tinka mažoms angoms (pvz.: 65x120cm)

patalpoms iki 300cm

pakopos plotis 60cm

laiptai turi 12 pakopų (13 pakopa perdanga)

pakopų tarpas 23,33cm

Twister (beržas)

63x130cm 832,00 €                      

63x130cm 1 065,04 €                  

921,29 €                      

921,29 €                      

65x120cm

75x140cm



Produktas Aprašymas Angos dydis Kaina EUR su PVM

Joker 700
Savybės:

pakopos pagamintos buko masyvo medienos, lakuotos 

aukštos kokybės laku

galimi įvairūs montavimo sprendimai (pasukimas į 

kairę/dešinę, "U" forma ir pan.)

visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės 

milteliniais dažais

galima pakopos apkrova iki 200 kg

pilkos spalvos metalinis turėklas komplekte

tinka mažoms angoms (pvz.: 66x165cm)

patalpoms iki 280cm (paskutinė pakopa turi būti 

perdanga, maks. aukštis 304cm)

laiptai turi 12 pakopų (13 pakopa perdanga)

pakopų atstumą galima reguliuoti 17,2cm - 23,4cm

pakopos plotis 70cm (su turėklu 76cm)

76x165cm 2 140,97 €                  

Savybės:

pakopos "lokio pėdos" tipo, pagamintos iš kietos 

Multiplex beržo medienos, lakuotos aukštos kokybės 

laku

galima montuoti su pasukimu į kairę arba dešinę pusę

galima pakopos apkrova iki 200kg

visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės 

milteliniais dažais

turėklas komplekte

tinka mažoms angoms (pvz.: 70x140cm)

patalpoms iki 300cm

laiptai turi 12 pakopų (13 pakopa perdanga)

pakopų tarpas 23cm

70x140cm 1 169,59 €                  

Style
Savybės:

pakopos (pilnos pėdos) pagamintos iš kietos buko 

medienos, lakuotos aukštos kokybės laku

galimi įvairūs montavimo sprendimai (pasukimas į 

kairę/dešinę ir pan.)

galima pakopos apkrova iki 200 kg

visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės 

milteliniais dažais

metalinis turėklas su buko medienos masyvo porankiu 

komplekte

tinka mažoms angoms (pvz.: 76x165cm)

patalpoms iki 294cm (paskutinė pakopa turi būti 

perdanga, maks. aukštis 304cm)

laiptai turi 12 pakopų (13 pakopa perdanga)

pakopų atstumą galima reguliuoti 17,2cm - 23,4cm

pakopos plotis 70cm (su turėklu 76cm)

76x165cm 1 498,46 €                  

Joker 600
Savybės:

pakopos pagamintos iš Multiplex beržo medienos, 

lakuotos aukštos kokybės laku

galimi įvairūs montavimo sprendimai (pasukimas į 

kairę/dešinę, "U" forma ir pan.)

visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės 

milteliniais dažais

galima pakopos apkrova iki 200 kg

pilkos spalvos metalinis turėklas komplekte

tinka mažoms angoms (pvz.: 66x165cm)

patalpoms iki 280cm (paskutinė pakopa turi būti 

perdanga, maks. aukštis 304cm)

laiptai turi 12 pakopų (13 pakopa perdanga)

pakopų atstumą galima reguliuoti 17,2cm - 23,4cm

pakopos plotis 60cm (su turėklu 66cm)

66x165cm 1 779,43 €                  



Spiral Effect Black
Savybės:

pakopos buko medienos, 35mm storio, dengtos aukštos 

kokybės laku

galima montuoti su pasukimu į kairę arba dešinę pusę

galima pakopos apkrova iki 200 kg

pakopos plotis 60cm

visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės 

milteliniais dažais (juoda spalva)

turėklas komplekte

aliuminis 35mm skersmens dažytas porankis (miltelinis 

dažymas)

minimalus angos dydis 120x125cm

patalpoms iki 309cm

laiptai turi 13 pakopų (14 pakopa užsakoma papildomai)

pakopų tarpas reguliuojamas 22 - 23,8cm

 Diametras 120 

120x125cm 
1 642,21 €                  

 Diametras 140 

140x145cm 
1 805,56 €                  

Spiral Decor Silver
Savybės:

pakopos buko medienos, 35mm storio, dengtos aukštos 

kokybės laku

galima montuoti su pasukimu į kairę arba dešinę pusę

galima pakopos apkrova iki 200 kg

pakopos plotis 60cm

visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės 

milteliniais dažais (juoda spalva)

turėklas komplekte

aliuminis 35mm skersmens porankis dengtas buko 

medienos imitacija (miltelinis dažymas)

minimalus angos dydis 120x125cm

patalpoms iki 309cm

laiptai turi 13 pakopų (14 pakopa užsakoma papildomai)

pakopų tarpas reguliuojamas 22 - 23,8cm

Produktas Aprašymas Matmenys (cm) Kaina EUR su PVM

 Diametras 120 

120x125cm 
1 642,21 €                  

 Diametras 140 

140x145cm 
1 805,56 €                  

 Diametras 160 

160x165cm 
1 968,91 €                  

Savybės:

pakopos pagamintos buko masyvo medienos, lakuotos 

aukštos kokybės laku

galimi įvairūs montavimo sprendimai (pasukimas į 

kairę/dešinę, "U" forma ir pan.)

visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės 

milteliniais dažais

galima pakopos apkrova iki 200 kg

pilkos spalvos metalinis turėklas komplekte

tinka mažoms angoms (pvz.: 66x165cm)

patalpoms iki 280cm (paskutinė pakopa turi būti 

perdanga, maks. aukštis 304cm)

laiptai turi 12 pakopų (13 pakopa perdanga)

pakopų atstumą galima reguliuoti 17,2cm - 23,4cm

pakopos plotis 70cm (su turėklu 76cm)

76x165cm 2 140,97 €                  

Spiral Decor Black
Savybės:

pakopos buko medienos, 35mm storio, dengtos aukštos 

kokybės laku

galima montuoti su pasukimu į kairę arba dešinę pusę

galima pakopos apkrova iki 200 kg

pakopos plotis 60cm

visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės 

milteliniais dažais (juoda spalva)

turėklas komplekte

aliuminis 35mm skersmens porankis dengtas buko 

medienos imitacija (miltelinis dažymas)

minimalus angos dydis 120x125cm

patalpoms iki 309cm

laiptai turi 13 pakopų (14 pakopa užsakoma papildomai)

pakopų tarpas reguliuojamas 22 - 23,8cm

1 805,56 €                  

1 642,21 €                  

1 968,91 €                  

 Diametras 120 

120x125cm 

 Diametras 140 

140x145cm 

 Diametras 160 

160x165cm 



Savybės:

pakopos buko medienos, 35mm storio, dengtos aukštos 

kokybės laku

galima montuoti su pasukimu į kairę arba dešinę pusę

galima pakopos apkrova iki 200 kg

pakopos plotis 60cm

visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės 

milteliniais dažais (juoda spalva)

turėklas komplekte

aliuminis 35mm skersmens dažytas porankis (miltelinis 

dažymas)

minimalus angos dydis 120x125cm

patalpoms iki 309cm

laiptai turi 13 pakopų (14 pakopa užsakoma papildomai)

pakopų tarpas reguliuojamas 22 - 23,8cm

Venezia
Savybės:

pakopos buko medienos, 35mm storio, dengtos aukštos 

kokybės laku

galima pakopos apkrova iki 200 kg

galima montuoti su pasukimu į kairę arba dešinę pusę

visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės 

milteliniais dažais

40mm skersmens turėklas (buko medienos masyvo) 

komplekte

minimalus angos dydis 120x125cm

patalpoms iki 309cm

laiptai turi 13 pakopų (14 užsakoma papildomai)

pakopų tarpas reguliuojamas 22 - 23,8cm

Spiral Effect Silver
Savybės:

pakopos buko medienos, 35mm storio, dengtos aukštos 

kokybės laku

galima montuoti su pasukimu į kairę arba dešinę pusę

galima pakopos apkrova iki 200 kg

pakopos plotis 60cm

visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės 

milteliniais dažais (juoda spalva)

turėklas komplekte

aliuminis 35mm skersmens dažytas porankis (miltelinis 

dažymas)

minimalus angos dydis 120x125cm

patalpoms iki 309cm

laiptai turi 13 pakopų (14 pakopa užsakoma papildomai)

pakopų tarpas reguliuojamas 22 - 23,8cm

 Diametras 140 

140x145cm 
1 805,56 €                  

 Diametras 160 

160x165cm 
1 968,91 €                  

 Diametras 120 

120x125cm 
1 642,21 €                  

 Diametras 140 

140x145cm 
1 805,56 €                  

 Diametras 160 

160x165cm 
1 968,91 €                  

 Diametras 120 

120x125cm 
2 173,64 €                  

 Diametras 140 

140x145cm 
2 369,66 €                  

 Diametras 160 

160x165cm 
2 583,11 €                  

 85x230cm 3 504,40 €                  

Produktas Aprašymas Matmenys (cm) Kaina EUR su PVM

Interio
Savybės:

pakopos pagamintos buko medienos

galimi įvairūs montavimo sprendimai (pasukimas į 

kairę/dešinę ir pan.)

visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės 

milteliniais dažais

buko masyvo turėklas komplekte

minimalūs matmenys montavimui 85x230cm

patalpoms iki 288,5cm

laiptai turi 14 pakopų

pakopų atstumą galima reguliuoti 18,5cm - 20,6cm

pakopos plotis 80cm (su turėklu 85cm)



Apie gamintoją

MINKA - autrų gamintojas, gaminantis palėpės, sraigtinius ir modilinius laiptus. Šiandien MINKA yra pasaulinis lyderis laiptų gamyboje. 

Daugiau nei 60 metų milijonai namų savininkų pasitiki Minka laiptų kokybe ir ilgaamžiškumu. Nepriklausomai ar tai erdvę taupantys 

laiptai, spiraliniai laiptai ar palėpės laiptai, izoliuoti ir atsparūs ugniai, ar vaikų saugos tvorelės - Minka yra produktas perkamas visam 

gyvenimui.

Aukštos kvalifikacijos komanda, naudodama naujausias gamybos technologijas, užtikrina griežčiausių saugos ir kokybės standartų 

laikymąsi. Ekonominis optimizavimas, puiki izoliavimo technologija, didelis saugumas ir orientuotas į klientą dizainas yra nuolatiniai 

gamybos kriterijai.

Bendrovės mokslinių tyrimų ir plėtros skyrius nuolat dirba su naujomis gamybos technologijomis, efektyvesnėmis medžiagomis ir 

automatizuota gamybos įranga. 

313,63 €                                          

468,27 €                                          Baliustrada sraigtiniams laiptams (išlenkta, 1 metras)

235,88 €                                          

326,70 €                                          

237,40 €                                          

411,64 €                                          

333,23 €                                          

13 734,47 €                                    

Papildomas pakopos komplektas TWISTER, STYLE laiptams (H-315cm)

Papildomas turėklas TWISTER laiptams (komplektas)

Baliustrada TWISTER laiptams (1 metras)

Papildomas turėklas STYLE laiptams (komplektas)

Papildomas pakopos kompl. sraigtiniams laiptams (1 kompl.)

Papildomas pakopos kompl. sraigtiniams laiptams (2 kompl.)

Baliustrada STYLE laiptams (1 metras) 320,17 €                                          

Priedas Kaina EUR su PVM

Papildomi priedai MINKA laiptams

Baliustrada sraigtiniams laiptams (tiesi, 1 metras)

 85x230cm 3 504,40 €                  

Savybės:

pakopos pagamintos buko medienos

galimi įvairūs montavimo sprendimai (pasukimas į 

kairę/dešinę ir pan.)

visos metalinės dalys dengtos aukštos kokybės 

milteliniais dažais

buko masyvo turėklas komplekte

minimalūs matmenys montavimui 85x230cm

patalpoms iki 288,5cm

laiptai turi 14 pakopų

pakopų atstumą galima reguliuoti 18,5cm - 20,6cm

pakopos plotis 80cm (su turėklu 85cm)


