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Klasikinis dūminis ąžuolas (Enhanced Grain Smoked Oak)

Atraskite
gyvenimo gryname ore grožį

Mes tikime, kad nėra nieko gražesnio už natūralų medžio raštą, 
todėl metų metus praleidome tobulindami alternatyvų 

sprendimą, kuris dabar yra lygiai taip pat patrauklus, bet neturi 
natūralaus produkto trūkumų.

Kviečiame susipažinti su didinga Millboard® produktų 
kolekcija, nuo stulbinančių, šimtamečių ąžuolų charakterį 
atspindinčių kūrinių iki šiuolaikinio dizaino tendencijas 

atspindinčių produktų.
Taip pat čia atrasite idėjų, kaip mėgautis savo stilingai 

įrengta erdve visus metus.

Live.Life.Outside.

Sendintas vintažinis ąžuolas (Weathered Oak Vintage)
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Sendintas vintažinis ąžuolas (Weathered Oak Vintage)

Millboard®, kas tai?

Millboard® lentose sujungtas natūralios medienos grožis 
ir puikios mūsų medžiagos, neturinčios savyje medienos, savybės
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Net aukščiausios kokybės kietmedis laikui bėgant 
gali deformuotis, nykti ir prarasti savo 

pradinę išvaizdą, o Millboard® terasinės lentos 
gaminamos iš tvarios kompozicinės medžiagos,  kuri 

sukurta specialiai lauko sąlygoms. Iš Lastane®medžia-
gos gaminama viršutinė tekstūrinė danga - tai elastinga, 

beveik nereikalaujanti priežiūros danga, 
atspari dumbliams ir neslidi 

net šlapiomis sąlygomis. 
 

Po šiuo patvariu viršutiniu sluoksniu slypi tvirta ir 
ilgaamžiška, iš polimerinių dervų pagaminta ir 

papildomai pluoštu sutvirtinta šerdis be jokių medienos 
priemaišų. Millboard® lentos nėra porėtos, o tai reiškia, 

kad jos nesiplečia ir nesusitraukia, nesideformuoja ir 
nepūva, kaip medis ar medienos kompozitai. Ir todėl, kad 

Millboard® lentos gaminamos Didžiojoje Britanijoje 
naudojant inovatyvias technologijas, jos yra labiau   

draugiškos aplinkai.

Struktūros pagrindą sudaro 
natūralių mineralinių medžiagų 
ir polimerinių dervų mišinys su 

stiklo pluošto armavimu, 
suteikiančiu papildomo 
tvirtumo ir atsparumo.

Unikali Lastane® danga 
pasižymi atsparumu 

braižymui, dėmėms ir 
sudėtingoms aplinkoms 

sąlygoms.

Millboard® lentų sudėtyje nėra 
medienos ir pasižymi neporėta 
struktūra, todėl joms negresia 
dumbliai ir jos nėra slidžios.

Dviejų atspalvių Lastane® danga 
dažoma rankiniu būdu naudojant 
specialius, atsparius laikui ir 
saulės spinduliams, pigmentus.

Mūsų unikali vidinė “korio” 
struktūra leidžia, neprarandant 
tvirtumo, sumažinti svorį.

Millboard® lentos šerdis yra kieta, ne 
tuščiavidurė, o tai reiškia, kad ji yra 
tvirta ir nesideformuoja ar pūva kaip 
medis.
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www.valvesta.lt/millboard

Suprojektuota Didžiojoje Britanijoje.
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Mes esame įsitikinę, kad britų meistrai yra geriausi pasaulyje, 
todėl kiekviena Millboard® lenta yra suprojektuota ir paga-

minta mūsų gamykloje Varvikšyro grafystėje. 

Išskirtinė Millboard® terasinių lentų 
išvaizda pasiekiama dėl sukauptų įgūdžių, 
nepriekaištingo dėmesio detalėms ir 
kantrybės. 
Procesas prasideda nuo tikros medienos, 
gaunamos iš vietinių miškų ir kruopščiai 
atrinktos rankomis, atkreipiant ypatingą 
dėmesį į subtilius natūralaus rašto 
niuansus. Mediena naudojama Millboard® 
terasinių lentų formų kūrimo procese, 
atkartojant natūralaus medžio charakterį 
mūsų unikalioje kompozicinėje medžiagoje.

Vėliau specialistų komanda suteikia 
neapdorotoms Millboard® lentoms 
mūsų kolekcijų dizaino pavidalą. Siekdami 
atkurti autentišką medžio raštą, mes 
kruopščiai atkartojame spalvą, deriname 
daugybę atspalvių, kad išgauti jos gylį ir 
subtilius skirtumus, sendinimo ir 
gairinimo efektus. Graži, išbaigta 
Millboard® terasinė lenta atrodo kaip 
tikras medis, bet yra paruošta tarnauti 
ilgus metus.



Pagaminta Didžiojoje Britanijoje.
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Millboard
Klasikinio rašto

Balintas Ąžuolas (Limed Oak)
MDE176L

Dūminis Ąžuolas (Smoked Oak)
MDE176D

Millboard 
Carbonised

Millboard Atbrailos
Standartinė Atbraila (Fascia)

Apvalinta Atbraila (Bullnose)

Kampuota Atbraila (Square Edge)

Mirkytas Ąžuolas (Driftwood)
MDW200D

Varinis Ąžuolas (Coppered Oak)
MDL200C

Auksinis Ąžuolas (Golden Oak)
MDL200G

Sendintas Ąžuolas (Vintage Oak)
MDW200V

Eukaliptas (Jarrah)
MDE176J

Degintas Medis (Charred)
MDE176E

Auksinis Ąžuolas (Golden Oak)
MDE176G

Suanglėjusios Žarijos (Embered)
MDW200E

Varinis Ąžuolas (Coppered Oak)
MDE176C

MILLBOARD® KOLEKCIJA
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Balintas Ąžuolas (Limed Oak)
MDE176L

Dūminis Ąžuolas (Smoked Oak)
MDE176D

Millboard 
Sendintas ąžuolas

Millboard
Lasta-Grip®

Standartinė Atbraila (Fascia)

Apvalinta Atbraila (Bullnose)

Kampuota Atbraila (Square Edge)

Mirkytas Ąžuolas (Driftwood)
MDW200D

Varinis Ąžuolas (Coppered Oak)
MDL200C

Auksinis Ąžuolas (Golden Oak)
MDL200G

Sendintas Ąžuolas (Vintage Oak)
MDW200V

Eukaliptas (Jarrah)
MDE176J

Degintas Medis (Charred)
MDE176E

Auksinis Ąžuolas (Golden Oak)
MDE176G

Suanglėjusios Žarijos (Embered)
MDW200E

Varinis Ąžuolas (Coppered Oak)
MDE176C

Millboard® 
kolekcija

MILLBOARD® KOLEKCIJA



Millboard® 
klasikinis

raštas

Auksinis ąžuolas (Golden Oak)

ww
w.
va
lve
sta
.lt/
mi
llb
oa
rd

1212

Juntama ir vizualiai tobulai suformuota tekstūra - 
mūsų klasikinio rašto kolekcijos gaminiai tiksliai 

atkartoja subtilius natūralios medienos rašto 
niuansus. Kiekvienas iš penkių atspalvių puikiai 

išryškina medžio raštą. 

Lentos matmenys: 176 x 3600 x 32mm 
Galima pasirinkti iš penkių spalvų (žiūrėti 15 psl.) 
Pavyzdžio spalva: Auksinis ąžuolas (Golden Oak)
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Auksinis ąžuolas (Golden Oak)

Varinis ąžuolas (Coppered Oak)

Eukaliptas (Jarrah)

Balintas ąžuolas (Limed Oak)

Dūminis ąžuolas (Smoked Oak)

MILLBOARD® KLASIKINIS RAŠTAS

Balintas ąžuolas (Limed Oak)
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Auksinis ąžuolas (Golden Oak)

Varinis ąžuolas (Coppered Oak)

Eukaliptas (Jarrah)

SUSIKURKITE VAIZDĄ

JŪSŲ MILLBOARD® BAIGIAMIEJI AKCENTAI 
ŽIŪRĖKITE 42 PSL. 

MILLBOARD® KLASIKINIS RAŠTAS

Išsirinkite vieną iš penkių 
autentiškų atspalvių jūsų 
terasai.

Dūminis ąžuolas (Smoked Oak)

Balintas ąžuolas (Limed Oak)

Dūminis ąžuolas (Smoked Oak)

MILLBOARD® 
NEREIKALAUJA PRIEŽIŪROS
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Auksinis ąžuolas (Golden Oak)
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Varinis ąžuolas (Coppered Oak)

Eukaliptas (Jarrah)

MILLBOARD® LENTOS 
NEPŪVA IR NESKYLA

1918

Daugiau apie Millboard® 
kolekciją ir specifikacijas,  

žiūrėkite 52 psl. arba apsilankykite 
www.valvesta.lt/millboard

MILLBOARD® KLASIKINIS RAŠTAS
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MILLBOARD® LENTOS 
NEPŪVA IR NESKYLA

1918

Daugiau apie Millboard® 
kolekciją ir specifikacijas,  

žiūrėkite 52 psl. arba apsilankykite 
www.valvesta.lt/millboard

MILLBOARD® KLASIKINIS RAŠTAS



Pabėgimo nuo tikrovės menasPabėgimo nuo tikrovės menas

Įkvepiančios idėjos kurti erdves, kuriose 
norisi pasilikti šiek tiek ilgiau.

Egzotiški 
augalai

Jūs nebūtinai turite būti 
sodininku arba eiti atostogų, kad 
mėgautis vešlia, ištisus metus 
žaliuojančia augmenija. Kaikuriomis
atogrąžų augalų veislėmis 
kur kas lengviau rūpintis nei 
mūsų gimtąja �ora ir fauna, o jų 
nuostabūs, architektūriniai lapai 
yra labai atsparūs. Ieškokite 
atsparių palmių, paparčių 
ir žolių.

Semkitės įkvėpimo iš 
tolimųjų krantų

Vos keli aksesuarai gali neat-
pažįstamai pakeisti 
bet kokią vietą. Skulptūriniai 
Maroko žibintai, puošnūs 
metalo raižiniai ir spalvotas 
stiklas sukuria jaukią ir 
egzotišką namų atmosferą, tiek 
didesnėse kaip ir 
mažesnėse 
erdvėse. 

GYVENKITE LAUKE

Kai saulė 
nusileidžia...

Nesislėpkite nuo tamsos namo 
viduje, paverskite savo terasą 
pilnu šviesos kambariu lauke.  
Daugybė žvakių tarp augalų, 
prie Millboard® grindų krašto 
ir sienų sukurs pasakišką ir 
jaukią atmosferą.  Arbatinių 
žvakučių laikiklį puikiai pakeis žvakučių laikiklį puikiai pakeis 
pvz. maži stiklainiai.

20

 Naminis limonadas visados 
nudžiugins svečius ir jis 

neįtikėtinai lengvai paruošia-
mas. Paimkite saują šviežių 

mėtų lapų, uždėkite servetėle 
ir kočiokite kočėlu kol pasklis 

jaudinantis aromatas. 
Sumeskite mėtas į ąsotį ir 
išspauskite šešias citrinas, 

įdėkite truputį citrinų žievelių 
ir nepagailėkite cukranendrių 

sirupo. Ąsotį pripildykite 
gazuotu mineraliniu vandeniu, 
įmeskite daug ledukų ir galite 

vaišintis. Skanu.

www.valvesta.lt/millboard



prisiminimas 
apie vaikystę

KAIP PAGAMINTI TOBULĄ VASARIŠKĄ 
MĖTŲ LIMONADĄ

Varinis ąžuolas (Coppered Oak)

Gaivus 
prisiminimas 
apie vaikystę

21

 Naminis limonadas visados 
nudžiugins svečius ir jis 

neįtikėtinai lengvai paruošia-
mas. Paimkite saują šviežių 

mėtų lapų, uždėkite servetėle 
ir kočiokite kočėlu kol pasklis 

jaudinantis aromatas. 
Sumeskite mėtas į ąsotį ir 
išspauskite šešias citrinas, 

įdėkite truputį citrinų žievelių 
ir nepagailėkite cukranendrių 

sirupo. Ąsotį pripildykite 
gazuotu mineraliniu vandeniu, 
įmeskite daug ledukų ir galite 

vaišintis. Skanu.

www.valvesta.lt/millboard
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Millboard® 
sendintas 

ąžuolas 

Gražiai pasenę ir žvelgiantys link amžinybės, mūsų 
Sendinto ąžuolo (Weathered Oak) kolekcijos produktai 
suformuoti pagal 100-mečių ąžuolinių lentų pavyzdį, 

išskirtinė išvaizda - čia ir dabar. 

MILLBOARD® SENDINTAS ĄŽUOLAS (WEATHERED OAK)

2322222222

Lentos matmenys: 200 x 3600 x 32mm 
Galimos dvi spalvos: Vintage ir mirkytos medienos (Driftwood) 

Pavyzdžio spalva: Mirkytos medienos (Driftwood) Mirkytos medienos (Dristwood)
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Millboard® 
sendintas 

ąžuolas 

2322

Lentos matmenys: 200 x 3600 x 32mm 
Galimos dvi spalvos: Vintage ir mirkytos medienos (Driftwood) 

Pavyzdžio spalva: Mirkytos medienos (Driftwood) Mirkytos medienos (Dristwood)
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Vintage ir mirkytos medienos (Dristwood)
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Vintage ir mirkytos medienos (Dristwood)
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DAUGIAU APIE MILLBOARD® KOLEKCIJĄ IR SPECIFIKACIJAS, 
ŽIŪRĖKITE 52 PSL. ARBA APSI�NKYKITE 
WWW.VALVESTA.LT/MILLBOARD

Dristwood

Galimos sendinto ąžuolo 
(Weathered Oak) 

MILLBOARD® SENDINTAS ĄŽUOLAS (WEATHERED OAK)

Mirkytos medienos (Dristwood)

Sukurkite savo 
natūralų stebuklą

MILLBOARD® LENTOS 
YRA ATSPARIOS DĖMĖMS

Vintage

26
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Mirkytos medienos (Dristwood)

Millboard® sendinto ąžuolo 
(Weathered Oak) minkštas, 
gyvybingas charakteris puikiai 
dera su kitomis natūraliomis 
medžiagomis. Derinkite su 
akmens ar mirkytos medienos 
priedais ir paplūdimio stilistikos 
dažytos medienos gaminiais.



Dristwood

Mirkytos medienos (Dristwood)

Vintage
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Mirkytos medienos (Dristwood)

Millboard® sendinto ąžuolo 
(Weathered Oak) minkštas, 
gyvybingas charakteris puikiai 
dera su kitomis natūraliomis 
medžiagomis. Derinkite su 
akmens ar mirkytos medienos 
priedais ir paplūdimio stilistikos 
dažytos medienos gaminiais.



Išreikškite 
savo individualų stilių

Slaptasis sodas

Atraskite daugiau būdų, kaip įrengti jaukią lauko 
terasą su viską slepiančia vešlia augmenija  

ir skatinančiais vaizduotę akcentais

GYVENKITE LAUKE

Nebijokite derinti 
su eklektiškais aksesuarais

STILIUS

Ideali slėptuvė
SU MILLBOARD® ERDVĖS PERSONALIZAVIMAS 

TAMPA NEĮTIKĖTINAI PAPRASTAS  

292822228888
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Vintage mirkytas mediena (Vintage)

Jei jūsų sodas ar kiemas yra stačiakampio 
formos, suteikite jam charakterio sukurda-
mi mažesnes zonas ir eksperimentuokite 
su pakylėtomis erdvėmis, kurios pridės 

reljefiškumo. Augalais užpildytos pertvaros 
suteikia jums galimybę žaisti su skale ir 

dalinti didesnį plotą į mažesnius „kamba-
rius”, sukuriant įvairiapusę lauko erdvę, 

tinkamą skirtingoms reikmėms
 ir nuotaikai.

Rankų darbo daiktai, pavyzdžiui, šis neįprastas 
iš kelmo išdrožtas pufas, suteikia individualu-
mo ir laiko nugairintos prabangos akcentą.

Paprasčiausias įrėmintas 
veidrodis su švieselių girlianda 
- tai pritraukiantis žvilgsnį 
akcentas, tiek dieną kiek naktį, 
ir paprastas būdas suteikti 
šviesos ir ploto nedidelėms 
erdvėms. Puikia girliandos 
alternatyva gali būti vijokliniai 
augalai.
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Vintage mirkytas mediena (Vintage)

Jei jūsų sodas ar kiemas yra stačiakampio 
formos, suteikite jam charakterio sukurda-
mi mažesnes zonas ir eksperimentuokite 
su pakylėtomis erdvėmis, kurios pridės 

reljefiškumo. Augalais užpildytos pertvaros 
suteikia jums galimybę žaisti su skale ir 

dalinti didesnį plotą į mažesnius „kamba-
rius”, sukuriant įvairiapusę lauko erdvę, 

tinkamą skirtingoms reikmėms
 ir nuotaikai.

Rankų darbo daiktai, pavyzdžiui, šis neįprastas 
iš kelmo išdrožtas pufas, suteikia individualu-
mo ir laiko nugairintos prabangos akcentą.

Paprasčiausias įrėmintas 
veidrodis su švieselių girlianda 
- tai pritraukiantis žvilgsnį 
akcentas, tiek dieną kiek naktį, 
ir paprastas būdas suteikti 
šviesos ir ploto nedidelėms 
erdvėms. Puikia girliandos 
alternatyva gali būti vijokliniai 
augalai.



Millboard®
Carbonised

Embered lentos matmenys: 200 x 3600 x 
32mm Charred lentos matmenys: 176 x 

3600 x 32mm

MILLBOARD® CARBONISED

Degintas medis (Charred)

3130

Įkvėpta tradicinės japonų Shou Sugi Ban medžio apdailos tech-
nikos, pagal kurią medienos paviršius yra deginamas tam, kad 

suteikti jai ryškią ir ilgalaikę išvaizdą, kolekcija Carbonised 
jungia praktiškumą ir gryną grožį. Rinkitės tarp ramesnio, 

deginto medžio ar dramatiško nuodėgulių efekto. 
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Millboard®
Carbonised

Embered lentos matmenys: 200 x 3600 x 
32mm Charred lentos matmenys: 176 x 

3600 x 32mm

MILLBOARD® CARBONISED

3130

Įkvėpta tradicinės japonų Shou Sugi Ban medžio apdailos tech-
nikos, pagal kurią medienos paviršius yra deginamas tam, kad 

suteikti jai ryškią ir ilgalaikę išvaizdą, kolekcija Carbonised 
jungia praktiškumą ir gryną grožį. Rinkitės tarp ramesnio, 

deginto medžio ar dramatiško nuodėgulių efekto. 
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Suanglėjusios žarijos (Embered) (200 x 3600 x 32mm)

Degintas medis (Charred) (176 x 3600 x 32mm)

Suanglėjusios žarijos (Embered)

MILLBOARD® CARBONISED

Degintas medis (Charred)

3232
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Millboard® Carbonised tai 
puikus partneris šiuolaikiš-
koms terasoms. Maišykite ir 
derinkite ties tendencijų 
ribomis šiurkščias ir glotnias 
tekstūras, matiškumą ir 
blizgesį, šviesias ir tamsias 
spalvas. 



Suanglėjusios žarijos (Embered) (200 x 3600 x 32mm)

Išsirinkite vieną iš dviejų savitų spalvų: 

Degintas medis (Charred) (176 x 3600 x 32mm)

MILLBOARD® CARBONISED

apsilankykite 
www.valvesta.lt/millboard

Suanglėjusios žarijos (Embered)

Aiškios linijos 
ir viena spalva

MILLBOARD® CARBONISED

Degintas medis (Charred)

3332
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Millboard® Carbonised tai 
puikus partneris šiuolaikiš-
koms terasoms. Maišykite ir 
derinkite ties tendencijų 
ribomis šiurkščias ir glotnias 
tekstūras, matiškumą ir 
blizgesį, šviesias ir tamsias 
spalvas. 



STILIUS

Naujos aukštumos
MILLBOARD® KOLEKCIJOS 

UNIVERSALUMAS REIŠKIA, KAD 
KŪRIBINGUMO RIBOS NĖRA APIBRĖŽTOS  

Dramatiškas efektas

Sukurkite stilingą ir šiuolaikinę lauko 
erdvę, derančią su jūsų namų interjeru, su 
ryškiomis dizaino detalėmis ir naujausių 

tendencijų akcentais.

GYVENKITE LAUKE

Tobulas balansas

Šalta, vienspalvė paletė sukuria 
idealų foną žaismingam 
apšvietimui. Pratęskime 

Japonijos įkvėptos Millboard® 
Carbonised kolekcijos temą su 

popieriniais žibintais ar subtilios 
girliandos spalvų injekcija.

MILLBOARD® LENTOS YRA LABAI ATSPARIOS UV SPIN-
DULIŲ POVEIKIUI, UŽTIKRINTAS MINIMALUS BLUKIMAS 
IR SPALVŲ POKYTIS LAIKUI BĖGANT.  

Vidaus dekoro 
elementai lauke   

Grindys:  Millboard® gilaus rašto balintas ąžuolas (Enhanced Grain Limed Oak) Siena:  Millboard® degintas medis (Carbonised Charred)

3534 
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Nebūtina apsiriboti tik žemės 
lygiu! Sukurkite mieste savo 

oazę, išraiškingą Millboard® lentų 
ir augalų sieną, arba derinkite 

įvairias spalvas ir tekstūras, kad 
suformuoti prabangias bet 
paprastas zonas plačiose 
erdvėse. To paties stiliaus 

Millboard® terasinės lentos ant 
sienų sukuria didesnio ploto 

iliuziją. 

Blizgūs metaliniai baldai tai įdomi 
alternatyva tradicinių natūralių medžiagų 

baldams. Rinkitės skulptūrinius, modernis-
tinius baldus, pavyzdžiui kaip šis legendinis 

Eames dizainas ir ieškokite siluetą 
išryškinančių chromo, juodos arba baltos 

spalvos derinių.
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tendencijų akcentais.

GYVENKITE LAUKE

Tobulas balansas

Šalta, vienspalvė paletė sukuria 
idealų foną žaismingam 
apšvietimui. Pratęskime 
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Nebūtina apsiriboti tik žemės 
lygiu! Sukurkite mieste savo 

oazę, išraiškingą Millboard® lentų 
ir augalų sieną, arba derinkite 

įvairias spalvas ir tekstūras, kad 
suformuoti prabangias bet 
paprastas zonas plačiose 
erdvėse. To paties stiliaus 

Millboard® terasinės lentos ant 
sienų sukuria didesnio ploto 

iliuziją. 

Blizgūs metaliniai baldai tai įdomi 
alternatyva tradicinių natūralių medžiagų 

baldams. Rinkitės skulptūrinius, modernis-
tinius baldus, pavyzdžiui kaip šis legendinis 

Eames dizainas ir ieškokite siluetą 
išryškinančių chromo, juodos arba baltos 

spalvos derinių.



Varinis ąžuolas (Coppered Oak)

Millboard® 
LastaGrip

Mūsų LastaGrip kolekcijos dizainas siūlo mūsų 
aukščiausią apsaugos nuo paslydimo reitingą be 

nemalonių kitų gamintojų rievėtų paviršių 
pojūčių. Idealios grindų įrengimui prie baseinų, 

lieptams, žaidimų aikštelėms ir visur ten kur 
yra lietaus arba vandens.

MILLBOARD® LASTAGRIP

Lentos matmenys: 200 x 3600 x 32mm

Varinis ąžuolas (Coppered Oak)

36
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MILLBOARD® LASTAGRIP

Auksinis ąžuolas (Golden Oak)Auksinis ąžuolas (Golden Oak)

Varinis ąžuolas (Coppered Oak)Varinis ąžuolas (Coppered Oak)

Semkitės įkvėpimo ir 
įgyvendinkite savo idėjas 

naudodami mūsų 
vizualizavimo įrankį   

millboard.co.uk

Neslystanti danga

Niekados nežinome ką mums atneš permainingi orai, 
todėl Millboard® LastaGrip® yra paruoštos bet 
kokioms situacijoms. Banguota, daugelio juostelių 
paviršiaus tekstūra ir Lastane® danga veikia išvien, 
kad apsaugotų batus nuo slydimo net kai paviršius yra 
šlapias, o tai reiškia, kad galite ja vaikščioti be rizikos 
paslysti. Dizainas taip pat sumažina stumdomų baldų 
garsą, todėl tai puikus pasirinkimas atviroms 
restoranų terasoms. 

Varinis ąžuolas (Coppered Oak)Lentos matmenys: 200 x 3600 x 32mm

Varinis ąžuolas (Coppered Oak)
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Matmenys: 50 x 2400 x 33mm

Varinis ąžuolas (Coppered Oak)

MILLBOARD® APVADAI

Millboard® apvadai

3.

4.

5.

6.

2.

1.

Suapvalintas apvadas
Matmenys: 50 x 2400 x 33mm

7.

Auksinis ąžuolas (Golden Oak)

38

1.  Eukaliptas ( Jarrah)
2.  Vario (Coppered)
3.  Balintas ąžuolas (Limed Oak)
4.  Auksinis ąžuolas (Golden Oak)
5.  Vintage
6.  Dūminis ąžuolas (Smoked Oak) (tinka ir Driftwood)
7.  Carbonised

1.  Eukaliptas ( Jarrah)
2.  Vario (Coppered)
3.  Balintas ąžuolas (Limed Oak)
4.  Auksinis ąžuolas (Golden Oak)
5.  Vintage
6.  Dūminis ąžuolas (Smoked Oak) (tinka ir Driftwood)
7.  Carbonised



MILLBOARD® 
LENTOS YRA NESLIDŽIOSDegintas medis (Charred)

3934
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Millboard® atbrailų spalvos

Varinio ąžuolo (Coppered Oak) standartinė atbraila ir suapvalintas apvadas

Auksinio ąžuolo (Golden Oak) super lanksti atbraila ir lankstus suapvalintas apvadas

MILLBOARD® ATBRAILOS

Mes žinome, kad grožis slypi detalėse, todėl mūsų 
atbrailų kolekcija nepastebimai susilieja su jūsų 

pasirinkta Millboard® lentų kolekcija ir užtikrina 
vientisą galutinį efektą.

Millboard®
atbrailos

1.1.

4.

6.

2.

Atbrailos matmenys: 146 x 2400 x 12mm 

5.

4 0



3.

MILLBOARD® ATBRAILOS

Millboard® atbrailų spalvos

1. Eukaliptas (Jarrah)
2. Carbonised
3. Varinis ąžuolas (Coppered Oak)
4. Auksinis ąžuolas (Golden Oak)
5. Balintas ąžuolas (Limed Oak)
6. Dūminis ąžuolas (Smoked Oak) (tinka ir Driftwood)
7. Vintage

Daugiau informacijos apie Mill-
board® atbrailų montavimą ir 
apdailą žiūrėkite 57 psl. 

Varinio ąžuolo (Coppered Oak) standartinė atbraila ir suapvalintas apvadas

Auksinio ąžuolo (Golden Oak) super lanksti atbraila ir lankstus suapvalintas apvadas

7.

Atbrailos matmenys: 146 x 2400 x 12mm 

41



Galima rinktis iš aštuonių autentiškų Millboard® Galima rinktis iš aštuonių autentiškų Millboard® Galima rinktis iš aštuonių autentiškų Millboard® Galima rinktis iš aštuonių autentiškų Millboard® 
lentų spalvų. Nesvarbu koks yra jūsų stilius ar lentų spalvų. Nesvarbu koks yra jūsų stilius ar lentų spalvų. Nesvarbu koks yra jūsų stilius ar 

poreikis, visados rasite sau tinkantį atspalvį. Kaip poreikis, visados rasite sau tinkantį atspalvį. Kaip poreikis, visados rasite sau tinkantį atspalvį. Kaip poreikis, visados rasite sau tinkantį atspalvį. Kaip poreikis, visados rasite sau tinkantį atspalvį. Kaip 
užsisakyti nemokamus pavyzdžius žiūrėkite 58 psl.

MILLBOARD® SPALVŲ GAMA

Carbonised

Variantai: 

Millboard® Charred* 
Millboard® Embered
Millboard® Tactile

Briaunoutas apvadas 
suapvalintas apvadas 

atbrailos lenta

*pavyzdys

Driftwood

Variantai:

Millboard® sendintas ąžuolas 
(Weathered Oak)* Millboard® Tactile

Briaunuotas apvadas 
suapvalintas apvadas 

atbrailos lenta

*pavyzdys

Dūminis 
ąžuolas 

Variantai:

Millboard® gilaus rašto (Enhanced 
Grain)* Millboard® Tactile

Briaunuotas apvadas 
suapvalintas apvadas 

atbrailos lenta

*pavyzdys

Balintas 
ąžuolas 

Variantai:

Millboard® gilaus rašto (Enhanced 
Grain)* Millboard® Tactile

Briaunuotas apvadas 
suapvalintas apvadas 

atbrailos lenta

*pavyzdys

  omyžad    lėD
rankiniu būdu, 
atspalviai  
gali skirtis. 

MILLBOARD® SPALVŲ GAMA

Jūsų Jūsų Jūsų 
mėgstamiausias 

Auksinis Auksinis 
ąžuolas 

Variantai:

Millboard® gilaus rašto (Enhanced Millboard® gilaus rašto (Enhanced 
Grain)* Millboard® LastaGripGrain)* Millboard® LastaGrip

Millboard® TactileMillboard® Tactile
Briaunuotas apvadas Briaunuotas apvadas 
suapvalintas apvadas suapvalintas apvadas 

atbrailos lenta

*pavyzdys

Varinis Varinis 
ąžuolas 

Variantai:

Millboard® gilaus rašto (Enhanced Millboard® gilaus rašto (Enhanced 
Grain)* Millboard® LastaGripGrain)* Millboard® LastaGrip

Millboard® TactileMillboard® Tactile
Briaunuotas apvadas Briaunuotas apvadas 
suapvalintas apvadas suapvalintas apvadas 

atbrailos lenta

*pavyzdys

Eukaliptas
(Jarrah)

Variantai:

Millboard® gilaus rašto (Enhanced Millboard® gilaus rašto (Enhanced 
Grain)* Millboard® Tactile

Briaunuotas apvadas Briaunuotas apvadas 
suapvalintas apvadas suapvalintas apvadas 

atbrailos lenta

*pavyzdys

Vintage

Variantai:

Millboard® sendintas ąžuolas Millboard® sendintas ąžuolas 
(Weathered Oak)* Millboard® Tactile

Briaunuotas apvadas Briaunuotas apvadas 
suapvalintas apvadas suapvalintas apvadas 

atbrailos lenta

*pavyzdys

4342
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Galima rinktis iš aštuonių autentiškų Millboard® 
lentų spalvų. Nesvarbu koks yra jūsų stilius ar 

poreikis, visados rasite sau tinkantį atspalvį. Kaip 
užsisakyti nemokamus pavyzdžius žiūrėkite 58 psl.

MILLBOARD® SPALVŲ GAMA

Carbonised

Variantai: 

Millboard® Charred* Millboard® Charred* 
Millboard® EmberedMillboard® Embered
Millboard® TactileMillboard® Tactile

Briaunoutas apvadas Briaunoutas apvadas 
suapvalintas apvadas suapvalintas apvadas 

atbrailos lenta

*pavyzdys

Driftwood

Variantai:

Millboard® sendintas ąžuolas Millboard® sendintas ąžuolas 
(Weathered Oak)* Millboard® Tactile

Briaunuotas apvadas Briaunuotas apvadas 
suapvalintas apvadas suapvalintas apvadas 

atbrailos lenta

*pavyzdys

Dūminis Dūminis 
ąžuolas 

Variantai:

Millboard® gilaus rašto (Enhanced Millboard® gilaus rašto (Enhanced 
Grain)* Millboard® Tactile

Briaunuotas apvadas Briaunuotas apvadas 
suapvalintas apvadas suapvalintas apvadas 

atbrailos lenta

*pavyzdys

Balintas 
ąžuolas 

Variantai:

Millboard® gilaus rašto (Enhanced 
Grain)* Millboard® Tactile

Briaunuotas apvadas 
suapvalintas apvadas 

atbrailos lenta

*pavyzdys

  oomomymž myya yžyžyaad    ddl dėlėėD oommmyyyžyžyaadddlėėD
rankiniu būdu, rankiniu būdu, rankiniu būdu, rankiniu būdu, rankiniu būdu, rankiniu būdu, rankiniu būdu, rankiniu būdu, rankiniu būdu, rankiniu būdu, rankiniu būdu, rankiniu būdu, rankiniu būdu, rankiniu būdu, rankiniu būdu, rankiniu būdu, 
atspalviai  atspalviai  atspalviai  
gali skirtis. 

MILLBOARD® SPALVŲ GAMA

Jūsų 
mėgstamiausias 

Auksinis 
ąžuolas 

Variantai:

Millboard® gilaus rašto (Enhanced 
Grain)* Millboard® LastaGrip

Millboard® Tactile
Briaunuotas apvadas 
suapvalintas apvadas 

atbrailos lenta

*pavyzdys

Varinis 
ąžuolas 

Variantai:

Millboard® gilaus rašto (Enhanced 
Grain)* Millboard® LastaGrip

Millboard® Tactile
Briaunuotas apvadas 
suapvalintas apvadas 

atbrailos lenta

*pavyzdys

Eukaliptas
(Jarrah)

Variantai:

Millboard® gilaus rašto (Enhanced 
Grain)* Millboard® Tactile

Briaunuotas apvadas 
suapvalintas apvadas 

atbrailos lenta

*pavyzdys

Vintage

Variantai:

Millboard® sendintas ąžuolas 
(Weathered Oak)* Millboard® Tactile

Briaunuotas apvadas 
suapvalintas apvadas 

atbrailos lenta

*pavyzdys
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15mm plastikas

9mm guma

GRINDŲ SISTEMOS

Atraminiai 
žiedai

Sijų 
padai

Millboard® atraminiai žiedai skirti naudoti riboto aukščio 
plotuose, užtikrina oro cirkuliaciją ir apsaugo stogo mem-
braną, tuo pačiu leidžia vandeniui laisvai nubėgti vandeniui 
ir apsaugo nuo jo kaupimosi.

Skaičius vienam m2*

Gyvenamasis namas 4.50

Komercinės patalpos 6.25

* Apytikslis skaičius - kiekiai gali skirtis priklausomai nuo projekto

Mūsų guminiai sijų padai yra nepakeičiami, jei Millboard® terasinė lentos 
klojamos ant kietų paviršių. Šie padai taip pat pasižymi akustine nauda, nes 
riboja garso sklidimą. Greitai ir paprastai montuojami, galima pasirinkti 
variantą su aukščio reguliavimo galimybe.

Skaičius vienam m2*

Gyvenamasis namas 4.50

Komercinės patalpos 6.25

* Apytikslis skaičius - kiekiai gali skirtis priklausomai nuo projekto

3mm aukščio reguliatorius

Sija

Sijos padas

Guminis žiedas 9mm Kodas: PPR09

Plastikinis žiedas 15mm Kodas: PPR15

Tarpikliai 3mm Kodas: PPR03

Sijos padas 10mm Kodas: PJ10

Sijos padas 38mm Kodas: PJ38

Aukščio reguliatorius 3mm Kodas: PJ03

GRINDŲ SISTEMOS

Durafix tvirtinimo 
elementai

Touch-up 
dangos

Įrengimas 
ir tvirtinimas

Mūsų unikali, paslėptų tvirtinimo elementų sistema supaprastina Millboard® 
terasinių lentų montavimą. Nereikia gręžti skylių, daryti užlaidų ar tvirtinti 
fiksatorių - tereikia tiesiog prisukti. Kiekviena Millboard® terasinė lenta 
padengta Lastane® danga, kuri tiesiog užtraukia skylę virš varžto galvutės ir 
palieka tik nežymų ženklą ant visiškai lygaus paviršiaus. Durafix elementai 
gaminami iš nerūdijančio plieno, turi savaime įsigręžiantį sriegį, šešiakampę 
Torx tipo galvą, jų paviršius specialiai vaškuojamas. Medsraigčių pakuotėje 
rasite net atitinkamą suktuvo galvutę.

Tvirtinimo elementai

4.0 x 50mm   Pakuotėje 500 vnt.  Kodas: FT50P500

Apytikslė išeiga - 22 vnt. vienai lentai

Svarbūs priedai, kurie užtikrina 
idealų užbaigimą.

Skirtos padengti nupjautų lentų galus, septynios spalvos atitinka mūsų 
Millboard® terasinių lentų spalvas.

Skardinė
500ml    

Kodas: AP500D Kodas: AP500G

Kodas: AP500C

Kodas: AP500J

Kodas: AP500L Kodas: AP500V

Kodas: AP500E

4544



15mm plastikas

9mm guma

15mm plastikas

GRINDŲ SISTEMOS

Atraminiai 
žiedai

Sijų 
padai

Millboard® atraminiai žiedai skirti naudoti riboto aukščio 
plotuose, užtikrina oro cirkuliaciją ir apsaugo stogo mem-
braną, tuo pačiu leidžia vandeniui laisvai nubėgti vandeniui 
ir apsaugo nuo jo kaupimosi.

Skaičius vienam m2*

Gyvenamasis namas 4.50

Komercinės patalpos 6.25

* Apytikslis skaičius - kiekiai gali skirtis priklausomai nuo projekto

Mūsų guminiai sijų padai yra nepakeičiami, jei Millboard® terasinė lentos 
klojamos ant kietų paviršių. Šie padai taip pat pasižymi akustine nauda, nes 
riboja garso sklidimą. Greitai ir paprastai montuojami, galima pasirinkti 
variantą su aukščio reguliavimo galimybe.

Skaičius vienam m2*

Gyvenamasis namas 4.50

Komercinės patalpos 6.25

* Apytikslis skaičius - kiekiai gali skirtis priklausomai nuo projekto

3mm aukščio reguliatorius

Sija

Sijos padas

Guminis žiedas 9mm Kodas: PPR09

Plastikinis žiedas 15mm Kodas: PPR15

Tarpikliai 3mm Kodas: PPR03

Sijos padas 10mm Kodas: PJ10

Sijos padas 38mm Kodas: PJ38

Aukščio reguliatorius 3mm Kodas: PJ03

GRINDŲ SISTEMOS

Durafix tvirtinimo 
elementai

Touch-up 
dangos

Įrengimas 
ir tvirtinimas

Mūsų unikali, paslėptų tvirtinimo elementų sistema supaprastina Millboard® 
terasinių lentų montavimą. Nereikia gręžti skylių, daryti užlaidų ar tvirtinti 
fiksatorių - tereikia tiesiog prisukti. Kiekviena Millboard® terasinė lenta 
padengta Lastane® danga, kuri tiesiog užtraukia skylę virš varžto galvutės ir 
palieka tik nežymų ženklą ant visiškai lygaus paviršiaus. Durafix elementai 
gaminami iš nerūdijančio plieno, turi savaime įsigręžiantį sriegį, šešiakampę 
Torx tipo galvą, jų paviršius specialiai vaškuojamas. Medsraigčių pakuotėje 
rasite net atitinkamą suktuvo galvutę.

Tvirtinimo elementai

4.0 x 50mm   Pakuotėje 500 vnt.  Kodas: FT50P500

Apytikslė išeiga - 22 vnt. vienai lentai

Svarbūs priedai, kurie užtikrina 
idealų užbaigimą.

Skirtos padengti nupjautų lentų galus, septynios spalvos atitinka mūsų 
Millboard® terasinių lentų spalvas.

Skardinė
500ml    

Kodas: AP500D Kodas: AP500G

Kodas: AP500C

Kodas: AP500J

Kodas: AP500L Kodas: AP500V

Kodas: AP500E

4544



COKOLIAI

Cokoliai
Mūsų reguliuojami cokoliai puikiai tinka pakylų ir terasų įrengimui. Jų išmanus 
dizainas leidžia komunikacijas ir vamzdynus paslėpti po Millboard® terasinėmis 
lentomis, o taip pat pagerina ventiliaciją ir apsaugo nuo puvėsio. Sijų svoris 
paskirstomas tolygiai, cokoliai užtikrina tvirtą atramą. Galimi įvairaus dydžio 
reguliuojami variantai (net iki 300mm) užtikrins jums visišką pasirinkto ploto 
aukščio kontrolę.

Skaičius vienam m2*

Gyvenamasis namas 4.50

Komercinės patalpos 6.25

* Apytikslis skaičius - kiekiai gali skirtis priklausomai nuo projekto

70_110  40-56  

50-70 

110-160
150-210

200-300

Cokolis

Millboard® 

Judanti galvutė Sija
prisitaiko prie  

nuolydžio
Reguliuojamas 
aukštis

70_110  40-56  

50-70 

110-160
150-210

200-300

200-300mm   
Cokolis  
Kodas: PPA300

70_110  

50-70 

150-210

150-210mm   
Cokolis  
Kodas: PPA210

Kodas: PPA160Kodas: PPA110

70_110  40-56  

50-70 

110-160
150-210

200-300

110-160mm  
Cokolis  
Savaime išsilyginantis

70_110  

50-70 

150-210

70-110mm  
Cokolis  
Savaime išsilyginantis

70_110  40-56  

50-70 

110-160
150-210

200-300

40-56mm  
Cokolis  
Kodas: PPA056

70_110  40-56  

50-70 

50-70mm  
Cokolis  
Kodas: PPA070

Dydžių variantai Savaime išsi-
lyginanti galvutė:

0-5%

Dydžių variantai Fiksuota 
galvutė:

22-30mm  
Cokolis  
Kodas: PPA030J

28-37mm  
Cokolis  
Kodas: PPA037J

50mm

50mm
50mm

50mm

50mm

50mm

50mm

50mm
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COKOLIAI

Cokoliai
Mūsų reguliuojami cokoliai puikiai tinka pakylų ir terasų įrengimui. Jų išmanus 
dizainas leidžia komunikacijas ir vamzdynus paslėpti po Millboard® terasinėmis 
lentomis, o taip pat pagerina ventiliaciją ir apsaugo nuo puvėsio. Sijų svoris 
paskirstomas tolygiai, cokoliai užtikrina tvirtą atramą. Galimi įvairaus dydžio 
reguliuojami variantai (net iki 300mm) užtikrins jums visišką pasirinkto ploto 
aukščio kontrolę.

Skaičius vienam m2*

Gyvenamasis namas 4.50

Komercinės patalpos 6.25

* Apytikslis skaičius - kiekiai gali skirtis priklausomai nuo projekto

70_110  40-56  

50-70 

110-160
150-210

200-300

Cokolis

Millboard® 

Judanti galvutė Sija
prisitaiko prie  

nuolydžio
Reguliuojamas 
aukštis

70_110  40-56  

50-70 

110-160
150-210

200-300

200-300mm   
Cokolis  
Kodas: PPA300

70_110  

50-70 

150-210

150-210mm   
Cokolis  
Kodas: PPA210

Kodas: PPA160Kodas: PPA110

70_110  40-56  

50-70 

110-160
150-210

200-300

110-160mm  
Cokolis  
Savaime išsilyginantis

70_110  

50-70 

150-210

70-110mm  
Cokolis  
Savaime išsilyginantis

70_110  40-56  

50-70 

110-160
150-210

200-300

40-56mm  
Cokolis  
Kodas: PPA056

70_110  40-56  

50-70 

50-70mm  
Cokolis  
Kodas: PPA070

Dydžių variantai Savaime išsi-
lyginanti galvutė:

0-5%

Dydžių variantai Fiksuota 
galvutė:

22-30mm  
Cokolis  
Kodas: PPA030J

28-37mm  
Cokolis  
Kodas: PPA037J

Millboard® klasikinio rašto varinis ąžuolas (Enhanced Grain Coppered Oak)

50mm

50mm
50mm

50mm

50mm

50mm

50mm

50mm
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PLAS-PRO SPRENDIMAI

Sija

Laikančioji sija

Stulpas

PLAS-PRO SPRENDIMAI

Plas-pro 
sprendimai

Idealus pasirinkimas visų sezonų grindims ir patvarus, atsparus ir praktiškas 
sprendimas statiniams drėgnoje aplinkoje, pavyzdžiui molai, žvejybos platformos, 
baseinai, stogo terasos ir takai. Pagamintos iš 100% perdirbto plastiko, nepūva, 
neskyla ir nelūžta. 

Stogo terasos lentjuostė  50 x 50 x 2400mm  
Kodas: P0505B240

Sijos sekcija 125 x 50 x 3000mm  
Kodas: P1205B300

Stulpo sekcija 
100 x 100 x 3000mm 
Kodas: P1010B300

4948

www.valvesta.lt/millboardww
w.

va
lve

sta
.lt/

mi
llb

oa
rd



PLAS-PRO SPRENDIMAI

Sija

Laikančioji sija

Stulpas

PLAS-PRO SPRENDIMAI

Plas-pro 
sprendimai

Idealus pasirinkimas visų sezonų grindims ir patvarus, atsparus ir praktiškas 
sprendimas statiniams drėgnoje aplinkoje, pavyzdžiui molai, žvejybos platformos, 
baseinai, stogo terasos ir takai. Pagamintos iš 100% perdirbto plastiko, nepūva, 
neskyla ir nelūžta. 

Stogo terasos lentjuostė  50 x 50 x 2400mm  
Kodas: P0505B240

Sijos sekcija 125 x 50 x 3000mm  
Kodas: P1205B300

Stulpo sekcija 
100 x 100 x 3000mm 
Kodas: P1010B300
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Millboard® 
degintas medis 
(Carbonised 
Žiūrėti 28 psl.

Spalva Carbonised Išeiga su 4mm tarpu
1.54 lentos vieno m2

įrengimui

Galimi dydžiai 

176 x 3600 x 32mm

Millboard® 
suanglėjusios 
žarijos 
Žiūrėti 28 psl.

Spalva Carbonised Išeiga su 4mm tarpu
1.36 lentos vienam m2

įrengimui

Galimi dydžiai 

200 x 3600 x 32mm

Suapvalintas 
apvadas
Žiūrėti 40 psl.

Spalva 
Carbonised
Coppered Oak
Smoked Oak*
Golden Oak
Jarrah
Limed Oak
Vintage

Išeiga su 4mm tarpu n/aGalimi dydžiai 

50 x 2400 x 33mm

Atbrailos lenta 

Žiūrėti 42 psl.

Spalva 
Carbonised
Coppered Oak
Smoked Oak*
Golden Oak
Jarrah
Limed Oak
Vintage

Išeiga su 4mm tarpu n/aGalimi dydžiai 
146 x 2400 x 12mm 
(Standartas)

REIKIA ŽINOTI

Briaunuotas 
apvadas

Žiūrėti 41 psl.

Spalva 
Carbonised
Coppered Oak
Smoked Oak*
Golden Oak
Jarrah
Limed Oak
Vintage

Išeiga su 4mm tarpu n/aGalimi dydžiai 

50 x 2400 x 33mm

Kodas 

MDE176E

Kodas 

MDW200E

Standartinė    Lanksti 
MERN50E MERF50E

MERN50C  MERF50C

MERN50D MERF50D

MERN50G MERF50G

MERN50J MERF50J

MERN50L MERF50L

MERN50V MERF50V

Standartinė   Lanksti 
MEBN50E  MEBF50E

MEBN50C MEBF50C

MEBN50D MEBF50D

MEBN50G MEBF50G

MEBN50J MEBF50J

MEBN50L  MEBF50L

MEBN50V  MEBF50V

Standartinė
MFN146E 

MFN146C 

MFN146D 

MFN146G 

MFN146J 

MFN146L 

MFN146V 

*Taip pat su Dristwood spalva

*Taip pat su Dristwood spalva

Millboard ® 
gilus raštas 

Žiūrėti 10 psl.

Spalva 
Coppered Oak
Golden Oak
Jarrah
Limed Oak
Smoked Oak

Tvirtinimo būdas

Durafix

Tvirtinimo būdas

Durafix

Tvirtinimo būdas

Durafix

Išeiga su 4mm tarpu
1.54 lentos vienam m2

įrengimui

Galimi dydžiai 

176 x 3600 x 32mm

Millboard® 
sendintas ąžuo-
las (Weathered 
Oak)

Žiūrėti 20 psl.

Spalva 
Dristwood
Vintage

Išeiga su 4mm tarpu
1.36 lentos vienam m2

įrengimui

Galimi dydžiai 

200 x 3600 x 32mm

Millboard® 
LastaGrip
Žiūrėti 36 psl.

Spalva 
Millboard® varinis 
ąžuolas (Golden Oak) 
Auksinis ąžuolas 

Išeiga su 4mm tarpu
1.36 lentos vienam m2

įrengimui

Galimi dydžiai 

200 x 3600 x 32mm

Specifikacijos
Galimos spalvos, matmenys ir visos Millboard® kolekcijos aprėptis

Kodas 
MDE176C

MDE176G

MDE176J

MDE176L

MDE176D

Kodas 
MDW200D

MDW200V

Kodas 
MDL200C

MDL200G

REIKIA ŽINOTI

5150

Tvirtinimo būdas

Durafix

Tvirtinimo būdas

Durafix

Tvirtinimo būdas

Durafix

Tvirtinimo būdas

Durafix

Tvirtinimo būdas

Durafix
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Millboard® 
degintas medis 
(Carbonised 
Žiūrėti 28 psl.

Spalva Carbonised Išeiga su 4mm tarpu
1.54 lentos vieno m2

įrengimui

Galimi dydžiai 

176 x 3600 x 32mm

Millboard® 
suanglėjusios 
žarijos 
Žiūrėti 28 psl.

Spalva Carbonised Išeiga su 4mm tarpu
1.36 lentos vienam m2

įrengimui

Galimi dydžiai 

200 x 3600 x 32mm

Suapvalintas 
apvadas
Žiūrėti 40 psl.

Spalva 
Carbonised
Coppered Oak
Smoked Oak*
Golden Oak
Jarrah
Limed Oak
Vintage

Išeiga su 4mm tarpu n/aGalimi dydžiai 

50 x 2400 x 33mm

Atbrailos lenta 

Žiūrėti 42 psl.

Spalva 
Carbonised
Coppered Oak
Smoked Oak*
Golden Oak
Jarrah
Limed Oak
Vintage

Išeiga su 4mm tarpu n/aGalimi dydžiai 
146 x 2400 x 12mm 
(Standartas)

REIKIA ŽINOTI

Briaunuotas 
apvadas

Žiūrėti 41 psl.

Spalva 
Carbonised
Coppered Oak
Smoked Oak*
Golden Oak
Jarrah
Limed Oak
Vintage

Išeiga su 4mm tarpu n/aGalimi dydžiai 

50 x 2400 x 33mm

Kodas 

MDE176E

Kodas 

MDW200E

Standartinė    Lanksti 
MERN50E MERF50E

MERN50C  MERF50C

MERN50D MERF50D

MERN50G MERF50G

MERN50J MERF50J

MERN50L MERF50L

MERN50V MERF50V

Standartinė   Lanksti 
MEBN50E  MEBF50E

MEBN50C MEBF50C

MEBN50D MEBF50D

MEBN50G MEBF50G

MEBN50J MEBF50J

MEBN50L  MEBF50L

MEBN50V  MEBF50V

Standartinė
MFN146E 

MFN146C 

MFN146D 

MFN146G 

MFN146J 

MFN146L 

MFN146V 

*Taip pat su Dristwood spalva

*Taip pat su Dristwood spalva

Millboard ® 
gilus raštas 

Žiūrėti 10 psl.

Spalva 
Coppered Oak
Golden Oak
Jarrah
Limed Oak
Smoked Oak

Tvirtinimo būdas

Durafix

Tvirtinimo būdas

Durafix

Tvirtinimo būdas

Durafix

Išeiga su 4mm tarpu
1.54 lentos vienam m2

įrengimui

Galimi dydžiai 

176 x 3600 x 32mm

Millboard® 
sendintas ąžuo-
las (Weathered 
Oak)

Žiūrėti 20 psl.

Spalva 
Dristwood
Vintage

Išeiga su 4mm tarpu
1.36 lentos vienam m2

įrengimui

Galimi dydžiai 

200 x 3600 x 32mm

Millboard® 
LastaGrip
Žiūrėti 36 psl.

Spalva 
Millboard® varinis 
ąžuolas (Golden Oak) 
Auksinis ąžuolas 

Išeiga su 4mm tarpu
1.36 lentos vienam m2

įrengimui

Galimi dydžiai 

200 x 3600 x 32mm

Specifikacijos
Galimos spalvos, matmenys ir visos Millboard® kolekcijos aprėptis

Kodas 
MDE176C

MDE176G

MDE176J

MDE176L

MDE176D

Kodas 
MDW200D

MDW200V

Kodas 
MDL200C

MDL200G

REIKIA ŽINOTI

5150

Tvirtinimo būdas

Durafix

Tvirtinimo būdas

Durafix

Tvirtinimo būdas

Durafix

Tvirtinimo būdas

Durafix

Tvirtinimo būdas

Durafix
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TECHNINĖ INFORMACIJA

Tarpai tarp sijų 

Gyvenamosios ir nedidelio intensyvumo komercinės 
paskirties objektams rekomenduojamas tarpas tarp 
sijų centro yra 400mm. . 
Komerciniuose objektuose, tiltų, balkonų, prieplaukų, prie 
įėjimų ir laiptų konstrukcijose taikomas 300mm atstumas 
tarp sijų centrų. Jei montuojate išilgai perpjautą Millboard® 
terasinę lentą, atitinkamai sumažinkite atstumus tarp sijų 
centrų. Kiekviena lenta turi būti atremta ant mažiausiai trijų 
sijų.

2 Jei lentos klojamos ant sijų 45º kampu, sumažinkite at-
stumą tarp sijų centrų iki 300mm gyvenamosios paskirties 
objekte ir iki 240mm komercinės paskirties objekte. 

Visados palikite 10mm kompensacinį tarpą tarp sienų 
ir sijų galų. 
Plas-Pro apdailos elementų tvirtinimui išgręžkite kiek 
didesnes skyles, kad liktu vietos medžiagų plėtimuisi. Bent 
trečdalis polio ilgio turi būti žemėje, mažiausiai 400mm. 
Sujungimai tarp lentų visados turi būti ant sijų.

Sijos

400mm 
tarp 

Daugiausiai 
50mm

1

2mm tarpas

4mm tarpas

300mm 
tarp 

4mm tarpas

2mm tarpas

Sijos

2

TECHNINĖ INFORMACIJA

Montavimo ir
eksploatavimo informacija

Saugojimas ir tvarkymas

Millboard® terasinės lentos turėtų būti saugomos ant plokščio paviršiaus 
arba ne didesniu nei 400mm atstumu sudėtų tašelių ir sukrautos priekine 
puse į priekinę pusę, o ne kitaip. Būkite atsargūs, netraukite lentų nuo 
padėklo ir netrinkite tarpusavyje, nes tokiu būdu galite pažeisti paviršius; 
padėklą galima perkelti į kitą vietą, jei Millboard® lentos yra prie jo saugiai 
pritvirtintos. Dirbdami su Millboard® terasinėmis lentomis naudokite 
pirštines ir dėvėkite marškinius ilgomis rankovėmis, būkite atsargūs jas 
keldami - jos gana sunkios. Rekomenduojame, kad lentą neštu du žmonės.

Spalva

Siekdami atkartoti natūralios medienos išvaizdą, mes specialiai naudojame 
papildomą spalvos tonavimą. Todėl skirtingos lentos ar net tos pačios 
lentos atspalvis gali būti netolygus. Tai reiškia, kad nedidelės lentos 
pavyzdžio atraižos spalva gali truputi skirtis nuo visos lentos spalvos.
 
Žinoma, mes rūpinamės užtikrinti maksimalų spalvos vienodumą, bet 
skirtingų partijų atspalviai gali skirtis. Kad to išvengti, rekomenduojame 
užsisakyti visą reikiamą kiekį viena siunta. Jei turite skirtingų partijų lentų, 
pabandykite jas tiesiog sumaišyti ir tolygiai išdėlioti atspalvius. Kaip ir visų 
kitų ultravioletinių saulės spindulių ir atmosferinių veiksnių nuolat veikiamų 
dalykų, lentų spalva ilgainiui truputi išbluks ir suvienodės. Jei siuntoje rasite 
netinkamos spalvos ar kokiu nors būdu pažeistą gaminį, atidėkite jį į šalį ir 
kreipkitės į Millboard.

 Lentos turi būti saugomos sudėtos priekiu į priekį ir nugara į nugara.

Skirtingų partijų 
atspalviai gali skirtis
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Tarpai tarp sijų 
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sijų.

2 Jei lentos klojamos ant sijų 45º kampu, sumažinkite at-
stumą tarp sijų centrų iki 300mm gyvenamosios paskirties 
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Visados palikite 10mm kompensacinį tarpą tarp sienų 
ir sijų galų. 
Plas-Pro apdailos elementų tvirtinimui išgręžkite kiek 
didesnes skyles, kad liktu vietos medžiagų plėtimuisi. Bent 
trečdalis polio ilgio turi būti žemėje, mažiausiai 400mm. 
Sujungimai tarp lentų visados turi būti ant sijų.

Sijos

400mm 
tarp 

Daugiausiai 
50mm

1

2mm tarpas

4mm tarpas

300mm 
tarp 

4mm tarpas

2mm tarpas

Sijos

2

TECHNINĖ INFORMACIJA

Montavimo ir
eksploatavimo informacija

Saugojimas ir tvarkymas
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lentos atspalvis gali būti netolygus. Tai reiškia, kad nedidelės lentos 
pavyzdžio atraižos spalva gali truputi skirtis nuo visos lentos spalvos.
 
Žinoma, mes rūpinamės užtikrinti maksimalų spalvos vienodumą, bet 
skirtingų partijų atspalviai gali skirtis. Kad to išvengti, rekomenduojame 
užsisakyti visą reikiamą kiekį viena siunta. Jei turite skirtingų partijų lentų, 
pabandykite jas tiesiog sumaišyti ir tolygiai išdėlioti atspalvius. Kaip ir visų 
kitų ultravioletinių saulės spindulių ir atmosferinių veiksnių nuolat veikiamų 
dalykų, lentų spalva ilgainiui truputi išbluks ir suvienodės. Jei siuntoje rasite 
netinkamos spalvos ar kokiu nors būdu pažeistą gaminį, atidėkite jį į šalį ir 
kreipkitės į Millboard.

 Lentos turi būti saugomos sudėtos priekiu į priekį ir nugara į nugara.
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TECHNINĖ INFORMACIJA

Millboard® terasinės lentos pjovimas

Millboard® terasines lentas galima pjauti tradiciniais pjūklais, bet rekomenduojame naudoti 
universalias medienos pjovimo stakles su anglinio plieno disku. Dėl pjūvių netenkame 
suformuoto Millboard® terasinės lentos galo, todėl tokius galus geriausia paslėpti mažiau 
matomose vietose prie sienų arba po apdailos profiliu. Matomų pjūvių vietų apdailai naudokite 
mūsų Touch-up Coating dangą (46 psl.). Nuoraižas tvarkykite kaip bendras atliekas, 
nedeginkite. Pjaudami Millboard® terasines lentas naudokite standartinį PPE respiratorių, 
apsauginius akinius, pirštines ir dėvėkite drabužius ilgomis rankovėmis. Naudokite pjovimo 
stakles su dulkių surinkimo priedu. Lentas pjaukite tik įsitikinę, kad jos turi solidžią atramą.

Tvarkymas

Jei po montavimo ant Millboard® lentų liko nešvarumų, juos lengvai nuplausite karštu vande-
niu su muilu ir kietu šepečiu. Bet kokias cemento ar kalkių dėmes galima pašalinti naudojant 
Geocel Brick & Mortar Cleaner valiklį. Laikykitės valiklio naudojimo instrukcijos ir pirma 
išbandykite ant nedidelio paviršiaus, po penkių minučių nuplaukite vandeniu su muilu.

Atbrailos, briaunos ir 
kampai

2mm tarpas

Suapvalintas apvadas

AtbrailaSija

min. 25mm

2mm tarpas

Galimas tvirtini-
mas į vidurinį ar 
vidinį griovelį

Atbraila

Briaunotas apvadas

Sija

min. 25mmmin. 20mm

Millboard®

Millboard®

6

7

min. 20mm

Tvirtinimas prie pagrindo
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TECHNINĖ INFORMACIJA

5mm

min. 
20mm atrama

20-25mm

5

3

4

Sija

5554

Montavimo ir
eksploatavimo instrukcija

Durafix nerūdijančio plieno tvirtinimo elementai leidžia 
tvirtinti lentas be jokių anksčiau išgręžtų skylių ar 
įgilinimų, užtenka tiesiog įsukti. Nustatykite į vietą, 
lengvai įspauskite, pradėkite lėtai sukti suktuvu ir 
didinkite apsukas; sukite lėči-au kai varžto galvutė 
pasieks viršutinę Lastane® dangą. 

3 . Varžto galvutė turi būti apie 5mm po dangos 
paviršiumi. 

4 . Ant paviršiaus turėtu likti nedidelė, neišsiskirianti 
skylutė. Jei naudojate kitus nei mūsų rekomenduojami 
Durafix tvirtinimo elementai arba nesilaikote šių 
rekomendacijų, galite netekti garantijos.
 
Kiekvienoje sijos ir lentos susikirtimo vietoje sukami 
du varžtai. Trumpesnių lentų galų tvirtinimui 
rekomenduojame naudoti tris varžtus. Į lentų galus 
varžtus sukite truputį įkypai, kad tvirtinimo taškas 
nebūtų visiškai prie pat jos krašto,
5. t.y. apie 20–25mm nuo lentos galo ir 30mm nuo 
kraštų. Mažiausiai 20mm lentos ga-lo turi būti ant 
sijos. Lentų matmenys yra stabilūs, todėl jos 
montuojamos paliekant tik 4mm tarpus tarp lentų ir 
2mm tarpus lentų galuose. Lentų matmenų variacija 
+/- 2%. Geriausia praktika: pritvirtinti vieną lentos 
galą, pakoreguoti tarpą (jei reikia) ir pritvirtinti lentos 
centrą, po to - kitą lentos galą. Galiausiai prisukti lentą 
prie likusių sijų. Dirbant rekomenduojame naudoti 
virvutę.

Laiptų pakopų ir kraštinių apdailai rekomenduojame 
mūsų specialius apvadus. Jie padengti papildomu 
Lastane® dangos sluoksniu ir pasižymi padidintu 
atsparumu dėvėjimuisi. Galimi du apvado variantai: 
suapvalintas  6.  arba briaunuotas  7 .  Apvadui 
paliekama mažiausiai 25mm pločio vietos atramai ant 
sijos. Kai tvirtinate apvadą ir atbrailą, rekomen-
duo-jame labai tiksliai nupjauti galus, kad jie gerai 
priglustu. Subtilų vizualinį efektą sukuria apvado ir 
atbrailos elementų tarpusavio sujungimo vietų 
išskyrimas - venkite jų išdėstymo vienoje linijoje.
 
Taip pat siūlome abiejų tipų apvadus ir šonines 
atbrailas iš lanksčios medžiagos, tinkamos 
suapvalintiems kampams. Lankstaus apvado išlinkis 
gali atkartoti daugiausiai 3 metrų skersmens 
išgaubimą. Šiuos lanksčius profilius reikia pašildyti 
bent iki kambario temperatūros  
(apie 20ºC) ir atsargiai pritvirtinti. Standartinės 
atbrailos išlinkis taip pat atkartoja daugiausiai 3 metrų 
skersmens išgaubimą, statesniems kampams 
naudojama labiau lanksti atmaina. Tvirtinimas 
pradedamas nuo galo ir toliau tvirtinama paeiliui kas 
300mm. Ši medžiaga pilnai neužden-gia tvirtinimo 
elementų ir varžtų galvutės lieka dalinai matomos. 
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universalias medienos pjovimo stakles su anglinio plieno disku. Dėl pjūvių netenkame 
suformuoto Millboard® terasinės lentos galo, todėl tokius galus geriausia paslėpti mažiau 
matomose vietose prie sienų arba po apdailos profiliu. Matomų pjūvių vietų apdailai naudokite 
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niu su muilu ir kietu šepečiu. Bet kokias cemento ar kalkių dėmes galima pašalinti naudojant 
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5mm

min. 
20mm atrama

20-25mm

5

3

4

Sija

5554

Montavimo ir
eksploatavimo instrukcija

Durafix nerūdijančio plieno tvirtinimo elementai leidžia 
tvirtinti lentas be jokių anksčiau išgręžtų skylių ar 
įgilinimų, užtenka tiesiog įsukti. Nustatykite į vietą, 
lengvai įspauskite, pradėkite lėtai sukti suktuvu ir 
didinkite apsukas; sukite lėči-au kai varžto galvutė 
pasieks viršutinę Lastane® dangą. 

3 . Varžto galvutė turi būti apie 5mm po dangos 
paviršiumi. 

4 . Ant paviršiaus turėtu likti nedidelė, neišsiskirianti 
skylutė. Jei naudojate kitus nei mūsų rekomenduojami 
Durafix tvirtinimo elementai arba nesilaikote šių 
rekomendacijų, galite netekti garantijos.
 
Kiekvienoje sijos ir lentos susikirtimo vietoje sukami 
du varžtai. Trumpesnių lentų galų tvirtinimui 
rekomenduojame naudoti tris varžtus. Į lentų galus 
varžtus sukite truputį įkypai, kad tvirtinimo taškas 
nebūtų visiškai prie pat jos krašto,
5. t.y. apie 20–25mm nuo lentos galo ir 30mm nuo 
kraštų. Mažiausiai 20mm lentos ga-lo turi būti ant 
sijos. Lentų matmenys yra stabilūs, todėl jos 
montuojamos paliekant tik 4mm tarpus tarp lentų ir 
2mm tarpus lentų galuose. Lentų matmenų variacija 
+/- 2%. Geriausia praktika: pritvirtinti vieną lentos 
galą, pakoreguoti tarpą (jei reikia) ir pritvirtinti lentos 
centrą, po to - kitą lentos galą. Galiausiai prisukti lentą 
prie likusių sijų. Dirbant rekomenduojame naudoti 
virvutę.

Laiptų pakopų ir kraštinių apdailai rekomenduojame 
mūsų specialius apvadus. Jie padengti papildomu 
Lastane® dangos sluoksniu ir pasižymi padidintu 
atsparumu dėvėjimuisi. Galimi du apvado variantai: 
suapvalintas  6.  arba briaunuotas  7 .  Apvadui 
paliekama mažiausiai 25mm pločio vietos atramai ant 
sijos. Kai tvirtinate apvadą ir atbrailą, rekomen-
duo-jame labai tiksliai nupjauti galus, kad jie gerai 
priglustu. Subtilų vizualinį efektą sukuria apvado ir 
atbrailos elementų tarpusavio sujungimo vietų 
išskyrimas - venkite jų išdėstymo vienoje linijoje.
 
Taip pat siūlome abiejų tipų apvadus ir šonines 
atbrailas iš lanksčios medžiagos, tinkamos 
suapvalintiems kampams. Lankstaus apvado išlinkis 
gali atkartoti daugiausiai 3 metrų skersmens 
išgaubimą. Šiuos lanksčius profilius reikia pašildyti 
bent iki kambario temperatūros  
(apie 20ºC) ir atsargiai pritvirtinti. Standartinės 
atbrailos išlinkis taip pat atkartoja daugiausiai 3 metrų 
skersmens išgaubimą, statesniems kampams 
naudojama labiau lanksti atmaina. Tvirtinimas 
pradedamas nuo galo ir toliau tvirtinama paeiliui kas 
300mm. Ši medžiaga pilnai neužden-gia tvirtinimo 
elementų ir varžtų galvutės lieka dalinai matomos. 



DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI 

Dažniausiai užduodami klausimai

Kur galiu naudoti Millboard® terasines 
lentas?
Millboard® produktai yra labai universalūs ir juos galima 
naudoti praktiškai visuose lauko statiniuose. Naudokite 
terasų, balkonų, stogo sodų, takų, tiltų, lieptų, laiptų, sodo 
takų ir daugelio kitų statinių įrengimui..
 
Ar Millboard® lentas reikia impregn-
uoti?
Ne, visos Millboard® terasinės lentos yra specialiai apdoro-
jamos gamykloje tam, kad į Jūsų rankas patektų idealios 
būklės produktas. Per kelias pirmąsias naudojimo savaites 
ant paviršiaus kaupsis lietaus lašeliai, tačiau nesijaudinkite 
- tai yra normalu ir tai praeis, kai laikinoji papildoma danga 
nusiplaus.
 
Ar ant Millboard® lentų lieka žymės?
Lastane® danga pasižymi dideliu atsparumu braižymui, 
maisto ir gėrimų dėmėms, kasdieniam naudojimui. Aštrūs 
daiktai, tokie kaip neapsaugotos stalo ar kėdės kojos, 
aukštakulniai ar metaliniai dekoratyviniai vazonų laikikliai 
gali palikti ant paviršiaus žymes, todėl reikėtų į tai atkreipti 
dėmesį.
 
Kaip valyti Millboard® terasines 
lentas?
Millboard® terasinės lentos gaminamos iš neporėtos 
kompozitinės medžiagos, jos yra atsparios samanojimui ir 
joms nereikia specialios priežiūros. Išsipylusius skysčius ir 
dėmes lengvai pašalinsite su šluoste ir trupučiu švelnios va-
lymo priemonės. Nenaudokite skiediklių, cheminių medžiagų 
ir abrazyvinių valiklių, kurie gali pažeisti Millboard® lentas – 
be to, plovimas aukštu slėgiu visai nėra būtinas.
 

Ką daryti jei sninga arba lentos padeng-
tos ledu?
Jei norite, kad ant Millboard® terasinių lentų nesikauptų 
ledas, galite panaudoti žiupsnelį smulkios virtuvinės 
druskos. Nenaudokite akmens druskos, nes joje yra molio 
ir smėlio priemaišų kurios veikia kaip abrazyvas. Po 
žiemos nuvalykite lentas vandeniu su muilų ir minkštu 
šepečiu.
 
Ar Millboard® produktams suteikiama 
garantija?
Taip, suteikiame 25 metų ribotą garantiją gyventojams ir 5 
metų komercinę garantiją, todėl galite būti ramūs dėl pelėsio 
ir miltligės, deformacijų ar skylimo. Daugiau informacijos 
www.valvesta.lt/millboard
 
Ar Millboard® lentos yra neslystančios?
Taip, pagal atliktus BS79.76 slidumo testus visų 
faktūrų Millboard® lentos gavo aukščiausius 
priešslydimo įvertinimus, net ir šlapiomis sąly-
gomis.
 
Ar Millboard® spalvos yra pastovios?
Kaip ir visų kitų grindų dangų atveju, rekomenduojame 
įsigyti visą reikiamą Millboard® lentų kiekį vienu sykiu, kad 
užtikrinti maksimalų spalvos tolygumą. Net jei Millboard® 
terasines lentas įsigijote ne vienu pirkimu, galite maišyti 
skirtingų partijų lentas ir sukurti savo vienintelę subtilią 
variaciją.
 
Ar Millboard® lentą galima pjauti kaip 
medį?
Millboard® terasines lentas galima pjauti tradiciniais pjūklais, 
bet rekomenduojame naudoti universalias medienos pjovimo 
stakles su anglinio plieno disku. Dėl pjūvių netenkame 
suformuoto Millboard® terasinės lentos galo, todėl tokius 
galus geriausia paslėpti mažiau matomose vietose prie sienų 
arba po apdailos profiliu. Tinkamą Touch-up dangą 
matomų pjūvių dažymui galima įsigyti atskirai. Žiūrėti 46 psl.

Kokie tvirtinimo elementai 
labiausiai  
tinka Millboard® lentų 
montavimui?
Po atliktų išsamių tyrimų, rekomenduojame ir parduodame 
specialiai Millboard® lentoms sukurtus Durafix nerūdijančio 
plieno savisriegius. Lentų nereikia gręžioti ar  
daryti kokių nors pagilinimų, Lastane® medžiaga savaime 
užsitraukia ir palieka praktiškai nematomą paviršiaus žymę. 
Žiūrėti 46 ir 56 psl.

Ar galite rekomenduoti montuotojus?
Mes turime rekomenduojamų montuotojų, kurie gali suteikti 
jums šią paslaugą, tinklą visos šalies teritorijoje. Rekomen-
duojami paslaugos tiekėjai pasižymi aukštu profesionalumu 
ir darbo kokybe, bet jūs visados turėtumėte laikytis įprastų 
atsargumo taisyklių prieš sudarydami sutartį su trečiąja 
šalimi, ypač jei  reikalaujamas užstatas. 
 
Turite kitų klausimų?

 
Užsisakykite Millboard® pavyzdžius 
internetu
Geriausia įsitikinti savo akimis. Apsilankykite 
www.valvesta.lt/millboard ir užsisakykite tris pavyzdžius - 
visiškai nemokamai.
 
  
 
 
 
 

5756

Iškilus bet kokiems techniniams, montavimo ar priežiūros 
klausimams, apsilankykite www.valvesta.lt/millboard, 
susisiekite su technine tarnyba telefonu +370 41 545353, arba 
rašykite mums el. paštu valvesta@valvesta.lt.
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maisto ir gėrimų dėmėms, kasdieniam naudojimui. Aštrūs 
daiktai, tokie kaip neapsaugotos stalo ar kėdės kojos, 
aukštakulniai ar metaliniai dekoratyviniai vazonų laikikliai 
gali palikti ant paviršiaus žymes, todėl reikėtų į tai atkreipti 
dėmesį.
 
Kaip valyti Millboard® terasines 
lentas?
Millboard® terasinės lentos gaminamos iš neporėtos 
kompozitinės medžiagos, jos yra atsparios samanojimui ir 
joms nereikia specialios priežiūros. Išsipylusius skysčius ir 
dėmes lengvai pašalinsite su šluoste ir trupučiu švelnios va-
lymo priemonės. Nenaudokite skiediklių, cheminių medžiagų 
ir abrazyvinių valiklių, kurie gali pažeisti Millboard® lentas – 
be to, plovimas aukštu slėgiu visai nėra būtinas.
 

Ką daryti jei sninga arba lentos padeng-
tos ledu?
Jei norite, kad ant Millboard® terasinių lentų nesikauptų 
ledas, galite panaudoti žiupsnelį smulkios virtuvinės 
druskos. Nenaudokite akmens druskos, nes joje yra molio 
ir smėlio priemaišų kurios veikia kaip abrazyvas. Po 
žiemos nuvalykite lentas vandeniu su muilų ir minkštu 
šepečiu.
 
Ar Millboard® produktams suteikiama 
garantija?
Taip, suteikiame 25 metų ribotą garantiją gyventojams ir 5 
metų komercinę garantiją, todėl galite būti ramūs dėl pelėsio 
ir miltligės, deformacijų ar skylimo. Daugiau informacijos 
www.valvesta.lt/millboard
 
Ar Millboard® lentos yra neslystančios?
Taip, pagal atliktus BS79.76 slidumo testus visų 
faktūrų Millboard® lentos gavo aukščiausius 
priešslydimo įvertinimus, net ir šlapiomis sąly-
gomis.
 
Ar Millboard® spalvos yra pastovios?
Kaip ir visų kitų grindų dangų atveju, rekomenduojame 
įsigyti visą reikiamą Millboard® lentų kiekį vienu sykiu, kad 
užtikrinti maksimalų spalvos tolygumą. Net jei Millboard® 
terasines lentas įsigijote ne vienu pirkimu, galite maišyti 
skirtingų partijų lentas ir sukurti savo vienintelę subtilią 
variaciją.
 
Ar Millboard® lentą galima pjauti kaip 
medį?
Millboard® terasines lentas galima pjauti tradiciniais pjūklais, 
bet rekomenduojame naudoti universalias medienos pjovimo 
stakles su anglinio plieno disku. Dėl pjūvių netenkame 
suformuoto Millboard® terasinės lentos galo, todėl tokius 
galus geriausia paslėpti mažiau matomose vietose prie sienų 
arba po apdailos profiliu. Tinkamą Touch-up dangą 
matomų pjūvių dažymui galima įsigyti atskirai. Žiūrėti 46 psl.

Kokie tvirtinimo elementai 
labiausiai  
tinka Millboard® lentų 
montavimui?
Po atliktų išsamių tyrimų, rekomenduojame ir parduodame 
specialiai Millboard® lentoms sukurtus Durafix nerūdijančio 
plieno savisriegius. Lentų nereikia gręžioti ar  
daryti kokių nors pagilinimų, Lastane® medžiaga savaime 
užsitraukia ir palieka praktiškai nematomą paviršiaus žymę. 
Žiūrėti 46 ir 56 psl.

Ar galite rekomenduoti montuotojus?
Mes turime rekomenduojamų montuotojų, kurie gali suteikti 
jums šią paslaugą, tinklą visos šalies teritorijoje. Rekomen-
duojami paslaugos tiekėjai pasižymi aukštu profesionalumu 
ir darbo kokybe, bet jūs visados turėtumėte laikytis įprastų 
atsargumo taisyklių prieš sudarydami sutartį su trečiąja 
šalimi, ypač jei  reikalaujamas užstatas. 
 
Turite kitų klausimų?

 
Užsisakykite Millboard® pavyzdžius 
internetu
Geriausia įsitikinti savo akimis. Apsilankykite 
www.valvesta.lt/millboard ir užsisakykite tris pavyzdžius - 
visiškai nemokamai.
 
  
 
 
 
 

5756

Iškilus bet kokiems techniniams, montavimo ar priežiūros 
klausimams, apsilankykite www.valvesta.lt/millboard, 
susisiekite su technine tarnyba telefonu +370 41 545353, arba 
rašykite mums el. paštu valvesta@valvesta.lt.
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Ieškokite idėjų 
Susipažinkite su mūsų  

brošiūroje arba tinklalapyje 
pateiktomis dizaino idėjomis  ir 

visa Millboard® kolekcija. 

Išsirinkite savo 
Millboard® produktą 

Užsisakykite internetu 
nemokamus pavyzdžius, kad 

galėtumėte galutinai 
apsispręsti dėl spalvos ir 

faktūros, arba apsilankykite 
salone ar pardavimo vietoje.

Nepamirškite 
užbaigimo akcentų 

Išsirinkite tinkamas atbrailas ir 
apvadus, tvirtinimo elementus 

ir ne tik. 

Susisiekite 
su profesionalais

Suraskite nepriklausomą 
montuotoją arba kreipkitės dėl 

rekomendacijos į mus. 
Išsamiau 

www.valvesta.lt/millboard

Nusipirkite 
ir įsirenkite patys 
Jūs galite užsisakyti  

Millboard® lentas autorizuoto-
je prekybos vietoje ir 

sumontuoti jas savarankiškai. 
 

Daugiau informacijos apie Millboard® produktus  www.valvesta.lt/millboard

Importuotojas: UAB „VALVĖSTA" Pramonės g.16, Kuršėnai,
81123 Šiaulių r. sav. Tel.: (+370) 41 545353, (+370) 41 502053

Faks.: (+370) 41 502054 El. paštas: valvesta@valvesta.lt www.valvesta.lt

© 2015 The Millboard Company Ltd., Millboard®, Lastane® ir frazė “Live. Life. Outside. TM” yra saugomi prekių ženklai. Patentai ir apsaugos taikomos Millboard® produktams. Bendrovė energingai gina savo patentines 
teises. Dėl spaudos technologijų apribojimų, faktinės spalvos gali skirtis nuo tų, kurios parodytos brošiūroje. Ši brošiūra negali būti dauginama ar kopijuojama be raštiško Millboard® vadovų leidimo. Millboard® laikosi 
nuolatinės vystymo ir tobulinimo politikos. Produktų sudėtis, spalvos ir matmenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. Visi dydžiai ir matavimai yra nominalus. Spaudai pateikta informacija yra teisinga. Patentų 
numeriai GB 2445714, GB 2449184,  USA 8,065,849, CAN 2664329, EU 1951971. 
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