
Savybės:

    Patikrinti pagal DIN EN 14975

    maksimalus patalpos aukštis 275cm (galimas 

papildomas segmentas patalpoms iki 300cm!)

    U-vertė 0,40 W/m²K

    Sumontuotas porankis

    Plieninis rėmas su greito montavimo perdangoje 

sistema

    Plieninis apvadas (baltos spalvos)

    Oro pralaidumo klasė 4 (DIN EN 1026)

    Dviejų padėčių pasukamas užraktas

    160 mm storio sandarus liukas

    3 sandarumą užtikrinančios tarpinės

    Visoje sandarinamo juostoje nėra jokių jungčių

    Tvirtos metalinės pakopos, dažytos milteliniu būdu

    Sumontuoti apsauginiai padai

    Išlaiko 150 kg svorį

Produktas Aprašymas Matmenys (cm) Kaina EUR su PVM

86x70, 120x60, 

120x70, 130x70, 

140x70

305,36 €                      

MNKA produkcijos kainynas 2018 metams

Polar Extrem
Savybės:

    Patikrinti pagal DIN EN 14975 (2007)

    maksimalus patalpos aukštis 280cm (galimas 

papildomas segmentas patalpoms iki 305cm!)

    U-vertė 0,59 W/m²K

    Sumontuotas porankis

    Oro pralaidumo klasė 4 (DIN EN 1026)

    Dviejų padėčių pasukamas užraktas

    87 mm storio sandarus liukas

    Visoje sandarinamo juostoje nėra jokių jungčių

    27 mm storio pakopos, sujungtos „kregždės 

uodegos“ jungtimi

    Tvirtas 27 mm storio medžio masyvo rėmas

    Sumontuoti apsauginiai padai

    Išlaiko 150 kg svorį

Polar 60
Savybės:

    Patikrinti pagal DIN EN 14975 (2007)

    maksimalus patalpos aukštis 280cm (galimas 

papildomas segmentas patalpoms iki 305cm!)

    U-vertė 0,59 W/m²K

    Sumontuotas porankis

    Oro pralaidumo klasė 4 (DIN EN 1026)

    Dviejų padėčių pasukamas užraktas

    87 mm storio sandarus liukas

    Visoje sandarinamo juostoje nėra jokių jungčių

    27 mm storio pakopos, sujungtos „kregždės 

uodegos“ jungtimi

    Tvirtas 27 mm storio medžio masyvo rėmas

    Sumontuoti apsauginiai padai

    Išlaiko 150 kg svorį

Arctic Extrem

110x70, 120x60, 

120x70, 130x70, 

140x70

857,26 €                      

114x55, 114x70, 

120x60, 120x70, 

130x70, 140x70

316,68 €                      



Produktas Aprašymas Matmenys (cm) Kaina EUR su PVM

Polar Top
Savybės:

    Patikrinti pagal DIN EN 14975:2010

    maksimalus patalpos aukštis 275cm (galimas 

papildomas segmentas patalpoms iki 305cm!)

    U-vertė 0,40 W/m²K (Ift Rosenheim Nr: 12-00646-

PRO5)

    U-vertė su viršutiniu ISO standartą atitinkančiu 

dangčiu 0,32 W/m²K (Ift Rosenheim Nr: 12-00646-

PRO5)

    Oro pralaidumo klasė 4 (DIN EN 1026)

    Dviejų padėčių pasukamas užraktas

    133 mm storio sandarus liukas

    Dvi vientisos sandarinimo tarpinės

    27 mm storio pakopos, sujungtos „kregždės 

uodegos“ jungtimi

    Tvirtas 35 mm storio medžio masyvo rėmas

    Sumontuoti plieniniai turėklai ir apsauginiai padai

    Išlaiko 150 kg svorį

120x60, 120x70, 

130x70, 140x70
478,07 €                      

Euro Trend Profi
Savybės:

    Patikrinti pagal DIN EN 14975 (2007)

    maksimalus patalpos aukštis 280cm (galimas 

papildomas segmentas patalpoms iki 305cm!)

    U-vertė 0,59 W/m²K

    Sumontuotas porankis

    Plieninis rėmas su greito montavimo perdangoje 

sistema

    Plieninis apvadas (baltos spalvos)

    Oro pralaidumo klasė 4 (DIN EN 1026)

    Dviejų padėčių pasukamas užraktas

    87 mm storio sandarus liukas

    Visoje sandarinamo juostoje nėra jokių jungčių

    27 mm storio pakopos, sujungtos „kregždės 

uodegos“ jungtimi

    Tvirtas 27 mm storio medžio masyvo rėmas

    Sumontuoti apsauginiai padai

    Išlaiko 150 kg svorį

120x60, 120x70 406,41 €                      

Eurofire Protect
Savybės:

    Patikrinti pagal DIN EN 14975 (2007)

    maksimalus patalpos aukštis 275cm (galimas 

papildomas segmentas patalpoms iki 300cm!)

    Gaisro sulaikymas EI230 pagal Austrijos standartą 

ÖNorm EN 1368 ir EN 1634

    U-vertė 0,667 W/m²K

    4 sandarumo klasė (DIN EN 1026)

    Dviejų padėčių pasukamas užraktas

    60 mm storio sandarus liukas

    Visoje sandarinamo juostoje nėra jokių jungčių

    27 mm storio pakopos, sujungtos „kregždės 

uodegos“ jungtimi

    Tvirtas 27 mm storio medžio masyvo rėmas

    Sumontuoti apsauginiai padai

    Išlaiko 150 kg svorį

114x55, 114x70, 

120x60, 120x70
541,02 €                      



Produktas Aprašymas Matmenys (cm) Kaina EUR su PVM

Elegance
Savybės:

    Patikrinti pagal DIN EN 14975 (2007)

    maksimalus patalpos aukštis 300cm (galimas 

papildomas segmentas patalpoms iki 325cm!)

    Izoliuoti palėpės laiptai su sandariu 33 mm storio 

liuku

    Visoje sandarinamo juostoje nėra jokių jungčių

    Abi liuko pusės baltos spalvos

    Tvirta, melamino plėvele dengta medienos plaušų 

plokštė

    Miltelinių dažų sluoksniu dengtas plieninis žirklinis 

sulankstymo mechanizmas

    Apsauginiai padai

    Išlaiko 150 kg svorį

    U-vertė 1,2 W/m²K

90x60, 90x70, 

120x60, 120x70
419,70 €                      

Standard ISO Plus
Savybės:

    Patikrinti pagal DIN EN 14975 (2010)

    maksimalus patalpos aukštis 280cm (galimas 

papildomas segmentas patalpoms iki 305cm!)

    33 mm storio sandarus liukas

    U-vertė 1,2 W/m²K

    Visoje sandarinimo juostoje nėra jokių jungčių

    Abi liuko pusės rudos spalvos

    Baltos spalvos rėmas iš aukštos kokybės medienos 

plaušų plokštės

    Labai patvari, „kregždės uodegos“ jungtis

    Itin tvirtos 27 mm pakopos

    Išlaiko 150 kg svorį

120x60, 120x70 172,93 €                      

Tradition
Savybės:

    Patikrinti pagal DIN EN 14975 (2010)

    maksimalus patalpos aukštis 280cm (galimas 

papildomas segmentas patalpoms iki 305cm!)

    33 mm storio sandarus liukas

    U-vertė 1,2 W/m²K

    Visoje sandarinimo juostoje nėra jokių jungčių

    Abi liuko pusės baltos spalvos

    Baltos spalvos rėmas iš aukštos kokybės medienos 

plaušų plokštės

    Labai patvari, „kregždės uodegos“ jungtis

    Itin tvirtos 27 mm pakopos

    Išlaiko 150 kg svorį

110x60, 110x70, 

120x60, 120x70, 

130x60, 130x70, 

140x60, 140x70

185,35 €                      



Produktas Aprašymas Matmenys (cm) Kaina EUR su PVM

246,99 €                      

Complete
Savybės:

    

    Patikrinti pagal DIN EN 14975 (2010)

    maksimalus patalpos aukštis 280cm (galimas 

papildomas segmentas patalpoms iki 305cm!)

    33 mm storio sandarus liukas

    U-vertė 1,2 W/m²K

    Visoje sandarinimo juostoje nėra jokių jungčių

    Abi liuko pusės baltos spalvos

    Baltos spalvos medinis rėmas

    Labai patvari, „kregždės uodegos“ jungtis

    Pilnai paruošti montavimui.

    Atidarymas įleistas į dangtį

    Itin tvirtos 27 mm pakopos

    Išlaiko 150 kg svorį

    Komplekte su porankiu ir apsauginiai padais

120x54, 120x60, 

120x70
222,37 €                      

Steel
Savybės:    

    Patikrinti pagal DIN EN 14975 (2010)

    maksimalus patalpos aukštis 280cm (galimas 

papildomas segmentas patalpoms iki 305 cm!)

    33 mm storio sandarus liukas

    U-vertė 1,2 W/m²K

    Visoje sandarinamo juostoje nėra jokių jungčių

    Abi liuko pusės baltos spalvos

    Baltos spalvos rėmas iš aukštos kokybės medienos 

plaušų plokštės

    Tvirtos, miltelinių dažų sluoksniu dengtos, plieninės, 3 

dalių kopėčios

    Sumontuoti plieniniai turėklai ir apsauginiai padai

    Išlaiko 150 kg svorį

120x60, 120x70

Euro Trend
Savybės:

    Patikrinti pagal DIN EN 14975 (2010)

    maksimalus patalpos aukštis 280cm (galimas 

papildomas segmentas patalpoms iki 305cm!)

    33 mm storio sandarus liukas

    Porankis komplekte

    Plieninis rėmas

    Plieninis apvadas (baltos spalvos)

    U-vertė 1,2 W/m²K

    Visoje sandarinimo juostoje nėra jokių jungčių

    Abi liuko pusės baltos spalvos

    Baltos spalvos rėmas iš aukštos kokybės medienos 

plaušų plokštės

    Labai patvari, „kregždės uodegos“ jungtis

    Itin tvirtos 27 mm pakopos

    Išlaiko 150 kg svorį

110x70, 120x60, 

120x70, 130x70, 

140x70

321,04 €                      



Priedas Kaina EUR su PVM

Papildomi priedai MINKA palėpės laiptams

Papildomas dangtis Polar palėpės laiptams ISO OD 87

Metalinis porankis mediniams palėpės laiptams

Teleskopinis porankis žirkliniams laiptams

179,47 €                                           

42,04 €                                             

56,41 €                                             

109,34 €                                           

119,79 €                                           

235,66 €                                           

213,23 €                                           

Apsauginė tvorelė (metalinė)

Pasyvaus namo komplektas

Papildomas segmentas mediniams palėpės laiptams (+25cm)

Papildomas segmentas žirkliniams palėpės laiptams (+25cm)

Papildomas segmentas metaliniams palėpės laiptams (+25cm)

Papildomas dangtis Arctic palėpės laiptams ISO OD 87

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. 

10,89 €                                             

97,57 €                                             
Apsauginiai padai mediniams palėpės laiptams 6,97 €                                                
Apvadai aplink dangtį (balti iš PVC) 43,12 €                                             



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

MNKA modulinių laiptų kainynas 2018 metams

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 668,86 €                      

63x130cm 869,02 €                      

715,91 €                      

715,91 €                      

65x120cm

75x140cm



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 1 126,46 €                  

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 1 247,56 €                  

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 1 611,07 €                  

Produktas Aprašymas Angos dydis Kaina EUR su PVM



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

 Diametras 120 

120x125cm 
1 341,87 €                  

 Diametras 140 

140x145cm 
1 483,00 €                  

 Diametras 160 

160x165cm 
1 624,35 €                  

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)

66x165cm 1 951,92 €                  

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

1 483,00 €                  

1 341,87 €                  

1 624,35 €                  

 Diametras 120 

120x125cm 

 Diametras 140 

140x145cm 

 Diametras 160 

160x165cm 



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

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 120 

120x125cm 
1 341,87 €                  

 Diametras 140 

140x145cm 
1 483,00 €                  

 Diametras 160 

160x165cm 
1 624,35 €                  

 Diametras 120 

120x125cm 
1 341,87 €                  

 Diametras 140 

140x145cm 
1 483,00 €                  

 Diametras 160 

160x165cm 

Produktas Aprašymas Matmenys (cm) Kaina EUR su PVM

1 624,35 €                  

 Diametras 120 

120x125cm 
2 059,73 €                  

 Diametras 140 

140x145cm 
2 254,88 €                  

 Diametras 160 

160x165cm 
2 470,07 €                  



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. 

278,13 €                                           

601,13 €                                           Baliustrada sraigtiniams laiptams (išlenkta, 1 metras)

226,51 €                                           

311,89 €                                           

210,83 €                                           

365,90 €                                           

289,46 €                                           

524,90 €                                           

749,23 €                                           

Papildomas pakopos komplektas TWISTER laiptams (H-315cm)

Papildomas turėklas TWISTER laiptams (komplektas)

Baliustrada TWISTER, STYLE laiptams (1 metras)

Papildomas turėklas STYLE laiptams (komplektas)

Papildomas pakopos kompl. sraigtiniams laiptams (1 kompl.)

Papildomas pakopos kompl. sraigtiniams laiptams (2 kompl.)

Priedas Kaina EUR su PVM

Papildomi priedai MINKA laiptams

Speciali tvorelė aplink sraigtinių laiptų angą (komplektas)

Baliustrada sraigtiniams laiptams (tiesi, 1 metras)

 85x230cm 2 752,77 €                  

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)


