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Dėmesio!

Medžio lukštas yra natūralus - ne žmogaus, o gamtos sukurtas produktas. Todėl 
lukštas, kurį gausite, niekada nebus identiškas tam, kurį matote nuotraukoje.

Galimos tam tikros variacijos, kurių spektras priklauso nuo lukšto rūšies ir jo koky-
binės gradacijos.Todėl prieš užsisakant natūraliu medžio lukštu dengtą plokštę, 
kviečiame kuo detaliau nupasakoti savo pageidaujamas specifikacijas parda-
vimų vadybininkui, tam, kad būtų parinkta plokštė atitinkanti jūsų lūkesčius!



Ąžuolas  bazinis1
Pjūvis – radialinis.
Jungimas – veidrodinis.
Viršutinio lukšto kokybės – bazinė.
Faneruotės storis – 0,6 mm.

Radialinio pjūvio lukšte, kitaip nei radialinio rift pjūvio 
lukšte matyti „veidrodžiai“. Šios šviesios, tarsi spindinčios, 
dėmelės atsiranda radialiniu pjūvių pjaustant itin tankią 
medieną, todėl būtent ąžuolų lukštuose „veidrodžius“ ir 
išvystame dažniausiai. Šio ąžuolas raštas - tiesios linijos. 

Bazinė lukšto kokybė nulemia, kad:
• Gali būti pastebimų didesnių šakų mazgelių.
•Netolygus spalvotumas.
• Patamsėję grioveliai (angl. mineral streak) lukšte.
• Daugiau „veidrodžių“.
• Panaudojimas - lentynos, baldų korpusas. 
• Nėra vienodumo tarp plokščių.

Kainos grupė

* Nuotraukoje matoma visa natūraliu 
lukštu dengta plokštė.

Rekomenduojamos briaunos:
• ąžuolo lukšto 22 x 0,6/1,6 mm.



Kainos grupė

Rekomenduojamos briaunos:
• ąžuolo lukšto 22 x 0,6/1,6 mm.

* Nuotraukoje matoma visa natūraliu 
lukštu dengta plokštė.

Ąžuolas radialinis2
Pjūvis – radialinis.
Jungimas –  veidrodinis.
Viršutinio lukšto kokybė –  plius.
Faneruotės storis - 0,6 mm.

•Faneruotės Nr.2 Ąžuolo radialinis išskirtinumas - tiesios 
linijos rašte. 
• Kokybė - plius, neleidžia tikėtis vienodumo tarp skirtingų 
plokščių. Taip pat,  gali pasitaikyti spalvinių netolygumų 
vienoje plokštėje.
• Nors ši faneruotė ir nėra aukščiausios - rinktinė kokybės, 
tačiau vistiek yra gražaus, mažai margumų turinčio rašto.  
• Tinkama naudoti baldų fasadinėms dalims.



3 Ąžuolas rift

Pjūvis – radialinis rift.
Jungimas – veidrodinis.
Viršutinio lukšto kokybė – rinktinė.
Faneruotės storis - 0,6 mm.

Pjaunant rift pjūviu išgaunamas tiesių lini-
jų, aiškus ir išraiškingas raštas. 

• Žavingas ir gerai išreikštas ąžuolo raštas. 
• Aiški/švari spalva ir struktūra.
• Medžio lukštas puikiai tinkamas dekoratyviniam naudo-
jimui.
• Rinktinė kokybė lemia tai, kad plokščių partija būna nuos-
ekliai vienodos išvaizdos ir kokybės. 
• Gamybai naudojami nepriekaištingi ir nepažeisti rąstai 
patrauklaus akiai dizaino ir struktūros.

Kainos grupė

Rekomenduojamos briaunos:
• ąžuolo lukšto 22 x 0,6/1,6 mm.

* Nuotraukoje matoma visa natūraliu 
lukštu dengta plokštė.



Kainos grupė

Rekomenduojamos briaunos:
• ąžuolo lukšto 22 x 0,6/1,6 mm.

Ąžuolas tangentinis4
Pjūvis – tangentinis.
Jungimas – veidrodinis.
Viršutinio lukšto kokybė - rinktinė.
Faneruotės storis – 0,6 mm.

Dekoratyvios ir prabangios išvaizdos lukštas.

Lukštas pjūvis - tangentinis, gaunamos lini-
jos – lenktos, kūgio formos, sudarančios “V” raidę. 
Lukšte dėl pjūvio parinkimo neatsiranda veidrodžių. 
Raštas ryškus su griežtomis linijomis. 
Šios ąžuolo faneruotės grožis atsiskleidžia, kai yra 
padengiamas santykinai didelis plotas. Tada pasi-
mato dekoratyvus ornamentas, būdingas ąžuolui.

* Nuotraukoje matoma visa natūraliu 
lukštu dengta plokštė.



5 Luxe B

Faneruotės storis – 0,6 mm.
Lakštinis medienos lukštas

Lakštinis lukštas – tai žmogaus pag-
amintas natūralios medienos lukštas.

Nr. 5 Luxe B tinkamas pasirinkimas tiems, kas ieško vi-
enodai atrodančio, išskirtinės kokybės vaizdo. Visi 
lakštai gaminami vienoda technologija. Dėl to, rašte ner-
asite nei šakų mazgelių, nei patamsėjimų ar kitų ąžuolui 
būdingų charakteristikų, kurių kartais norima išvengti.

Tai yra gamtai draugiškas pasirinkimas, nes naudojama me-
diena iš plačiai paplitusių, greitai augančių medžių rūšių, tok-
iu būdu yra išsaugomos retos ir egzotiškos medienos rūšys. 
Šis lukštas puikus pasirinkimas ekologija besirūpinančiam 
vartotojui, bei tiems kurie nori itin tolygaus dekoro. 

Kainos grupė

Rekomenduojamos briaunos:
• ąžuolo lukšto 22 x 0,6/1,6 mm.

* Nuotraukoje matoma visa natūraliu 
lukštu dengta plokštė.



Kainos grupė

Rekomenduojamos briaunos:
• ąžuolo lukšto 22 x 0,6/1,6 mm.

 Itin dailių radialinio pjūvio lukšto ju-
ostų mišinys. Retkarčiais gali pasitaikyti ir 
pusiau radialinio pjūvio rašto.

Elegantiškas (atsitiktinis)

Ąžuolas elegantiškas6
Pjūvis – radialinis ir pusiau radialinis.
Jungimas - elegantiškas (atsitiktinis).
Viršutinio lukšto kokybė - plius.
Faneruotės storis - 0,6 mm.

Lukštas yra suklijuojamas iš daugybės radialinio ir pusiau 
radialinio pjūvio juostų. Klijuojama nenuosekliai, tačiau tokia 
tvarka, kad būtų sudaromas akiai patrauklus ąžuolo raštas.

* Nuotraukoje matoma visa natūraliu 
lukštu dengta plokštė.



Kainos grupė

Rekomenduojamos briaunos:
• ąžuolo lukšto 22 x 0,6/1,6 mm.

Ąžuolas šiauštas7
Pjūvis – radialinis ir pusiauradialinis.
Jungimas – veidrodinis.
Viršutinio lukšto kokybė – plius.
Faneruotės storis – 0,6 mm.

Ąžuolo plokštė su sušiurkštintu paviršiumi. 

Subraižytas paviršius primena lentas tiesiai iš lent-
pjūvės. Ši šiurkšti struktūra sustiprina natūralų lauk-
inį ąžuolo žavesį ir užtikrina išskirtinį dekorą. 

Šiauštas paviršius beicą ar dažus priima kitaip, nei įprasto 
paviršiaus lukštas. Spalvų variacijos yra sustiprinamos ne-
lygaus paviršiaus, taip sukuriant įvairius optinius efektus. 



Ąžuolas antikinis8
Pjūvis – kombinacija radialinio ir 
tangentinio pjūvio.
Jungimas – natūralus (atsitiktinis).
Viršutinio lukšto kokybė - plius.
Faneruotės storis – 0,9 mm.

Rekomenduojamos briaunos:
• dūminto ąžuolo lukšto 26 x 1 mm.

* Nuotraukoje matoma visa natūraliu 
lukštu dengta plokštė.

Tai sendintas, karštais garais apdorotas ąžuolo lukštas. 

Lukšte galima išvysti įtrūkimų, įvairaus dydžio ir 
formų šakų mazgelių (įskaitant ir skyles, kurios at-
siranda iškritus šakai). Pasitaiko spalvinių variacijų, 
kai kurios ypač ryškios, netgi toje pačioje plokštėje.
Dėl visų šių charakteristikų toks lukštas yra išskirtinės 
unikalios išvaizdos. Antikinis lukštas dėl savo savybių 
gali būti puiki apdailos medžiaga išskirtiniam interje-
rui - nuo industrinio lofto iki gamta persmelktos sodybos. 

Perspėjimas! Iškritusios lukšto vietos užpildytos juodais 
klijais, todėl apdailinant plokštes atspalvis gali patamsėti.

Kainos grupė



Kainos grupė

Ąžuolas dūmintas9
Pjūvis – kombinacija radialinio ir 
tangentinio pjūvio.
Jungimas – natūralus (atsitiktinis).
Viršutinio lukšto kokybė – plius.
Paviršius – šukuotas.
Faneruotės storis – 0,6 mm.

Kainos grupė

Šis natūralus ąžuolo lukštas - bronzinės spalvos. Toks efek-
tas išgaunamas lukštą chemiškai apdorojus, galutinis rezul-
tatas - spalva yra ryškesnė ir natūralesnė, nei būtų ją galima 
išgauti dažant ar beicuojant lukštą. Dėl savo spalvos šis ąžuo-
las gali priminti kitas egzotines medžių rūšis. Itin šilto atspal-
vio ąžuolas suteiks jaukumo, komforto jausmą interjere.

Raštas – natūralus, sudarytas iš radialinio ir tangentinio 
pjūvio juostų. Matyti spalvų variacija tarp šviesiai ir tamsi-
ai bronzinės. Plokštės paviršius šukuojamas, taip suteikia-
ma maloni struktūra ir pabrėžiamas lukšto natūralumas. 

Rekomenduojamos briaunos:
• dūminto ąžuolo lukšto 26 x 1 mm.

* Nuotraukoje matoma visa natūraliu 
lukštu dengta plokštė.



Kainos grupė

Ąžuolas vulkanas10
Pjūvis – kombinacija radialinio ir 
tangentinio pjūvio.
Jungimas – natūralus (atsitiktinis).
Viršutinio lukšto kokybė – plius.
Paviršius – šukuotas.
Faneruotės storis – 0,6 mm. 

Lukšto spalva yra tamsi, juodo šokolado, ji išgauna-
ma ąžuolą chemiškai apdirbant. Galutinis efek-
tas yra ryški, tamsi spalva, tačiau atrodanti natūrali-
au negu būtų įmanomą to pasiekti ąžuolą beicuojant. 

Raštas susideda iš mišinio tiesių ir riestų “V” raidės fomą 
sudarančių linijų, tačiau dėl tamsios lukšto spalvos linijos 
nėra konrastingos ar akivaizdžiai pastebimos. Šukuotas 
paviršius suteikia natūralesnį pojūtį ir vaizdą faneruotei. 

Rekomenduojamos briaunos:
• dūminto ąžuolo lukšto 26 x 1 mm.

Kainos grupė

* Nuotraukoje matoma visa natūraliu 
lukštu dengta plokštė.



Kainos grupė

11
Kainos grupė

Ąžuolas natūralaus rašto

Pjūvis – kombinacija radialinio ir 
tangentinio pjūvio.
Jungimas – natūralus (atsitiktinis).
Viršutinio lukšto kokybė – plius.
Faneruotės storis – 0,6 mm.

Ąžuolo Nr. 11 lukšto juostos sujungtos natūraliu jungimo 
būdu, taip įtraukiant radialinio ir tangentinio pjūvio juos-
tas į vieną plokštę. Taigi galite išvysti ir tiesių ir “V” raidės 
formos linijų. Lukšto paviršius lygus, spalva natūrali.

Rekomenduojamos briaunos:
• ąžuolo lukšto 22 x 0,6/1,6 mm.

* Nuotraukoje matoma visa natūraliu 
lukštu dengta plokštė.

 Tai kombinacija radialin-
io ir tangentinio pjūvio lukšto ju-
ostų. Gali pasitaikyti veidrodžių 
ir kitų medžiui būdingų ypatybių.

Natūralus  (atsitiktinis) JUNGIMAS



Kainos grupė
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Pjūvis –  kombinacija radialinio ir 
tangentinio pjūvio.
Jungimas – natūralus (atsitiktinis).
Viršutinio lukšto kokybė –  plius.
Faneruotės storis –  0,6 mm.

Natūralios išvaizdos, šakotas ąžuolo lukštas. Kli-
juojant šio dekoro lukštą parenkamos tokios lukš-
to juostos, kuriuose matyti šakų mazgeliai. Rezul-
tatas – natūraliai margos išvaizdos ąžuolo lukštas. 

Perspėjimas! Iškritusios lukšto vietos užpildytos juodais 
klijais, todėl apdailinant plokštes atspalvis gali patamsėti.

Kainos grupė

Ąžuolas ŠAKOTAS

Rekomenduojamos briaunos:
• ąžuolo lukšto 22 x 0,6/1,6 mm.

* Nuotraukoje matoma visa natūraliu 
lukštu dengta plokštė.



Kainos grupė
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Kainos grupė

Ąžuolas LAUKINIS

Rekomenduojamos briaunos:
• ąžuolo lukšto 22 x 0,6/1,6 mm.

Pjūvis – kombinacija radialinio ir 
tangentinio pjūvio.
Jungimas – natūralus (atsitiktinis).
Viršutinio lukšto kokybė – plius.
Faneruotės storis – 0,9 mm.

* Nuotraukoje matoma visa natūraliu 
lukštu dengta plokštė.

Akivaizdžiai pastebimi įvairūs patamsėjimai, 
veidrodžiai, šakų mazgeliai. Raštas dėliojamas taip, 
kad visi defektai plokštėje pasiskirstytų tolygiai. 

Galutinis vaizdas - tai kaimiškos (angl. rus-
tic), grubiai apdirbtas ąžuolas. Storesnis lukš-
tas – 0,9 mm. užtikrina apdirbimo kokybę.

Perspėjimas! Iškritusios lukšto vietos užpildytos juodais 
klijais, todėl apdailinant plokštes atspalvis gali patamsėti.



PAvadinimas PLokštės pagrindas

Nr. 1 Ąžuolas bazinis

Formatas MDP MDF

2440  x 1220 x 4 mm.
2800 x 2070 x 4 mm.
2800 x 2070 x 9 mm.

2800 x 2070 x 16 mm.
2500 x 1240 x 19 mm.
2800 x 2070 x 19 mm.
2800 x 2070 x 26 mm.
2800 x 2070 x 39 mm.

Pavadinimas
Plokštės pagrindas

2800 x 2070 x 19 mm. 300 x 1250 mm.
MDP MDF FUMAKO

Nr. 2 Ąžuolas radialinis
Nr. 3 Ąžuolas rift
Nr. 4 Ąžuolas tangentinis
Nr. 5 Luxe B
Nr. 6 Ąžuolas elegantiškas
Nr. 7 Ąžuolas šiauštas
Nr. 8 Ąžuolas antikinis
Nr. 9 Ąžuolas dūmintas
Nr. 10 Ąžuolas vulkanas
Nr. 11 Ąžuolas natūralaus rašto
Nr. 12 Ąžuolas šakotas
Nr. 13 Ąžuolas laukinis

SANDėliuojamų plokščių formatai

Jei sandėlio programoje nerandate tinkamo formato, pagrindo ar 
kokybinio pasirinkimo kreipkites į mūsų pardavimų vadybinkus, 
nes visus kitus pasirinkimus galime atvežti specialiu užsakymu.



KOntaktinė informacija

UAB “S.K.S”
baldams.lt

Vilniuje:
Geologų g. 11,     
Darbo laikas I-IV 08.00 17.00, V 08.00-16.00 
Mob.tel.: 8 687 19 334 ;    
uzsakymai.vilnius@sks-uab.lt

Kaune:
Kalantos g. 34B,
Mob.tel.: 8 687 19 334

Klaipėdoje:
Liepų g. 87H,
Darbo laikas I-IV 08.00-17.00, V 08.00-16.00
Tel.: (46) 31 37 06;
uzsakymai.klaipeda@sks-uab.lt

PArdavimų vadybininkas Vilniuje:
Saulius Keina 
El.paštas - saulius@sks-uab.lt
Mob. tel.: +370 698 730 52

PArdavimų vadybininkas klaipėdoje:
Gediminas Kurmis 
El.paštas - GediminasK@sks-uab.lt
Mob. tel.: +370 698 064 16

Daugiau informacijos 
apie kolekciją ąžuolas - 
azuolofaneruote.lt

Klientų aptarnavimo centrai:

http://baldams.lt 
http://azuolofaneruote.lt


KAIP  IŠSIRINKTI  ĄŽUOLO  FANERUOTKAIP  IŠSIRINKTI  ĄŽUOLO  FANERUOTĘ?Ę?



KAIP IŠSIRINKTI MEDIENOS LUKŠTĄ?

Įprastas medžio lukštas ar lakštinis lukštas?1

Taip, kaip buvo pjaustomas ar drožiamas rąstas, nulems kokias rašto linijas galėsite išvysti lukšte. 
Trys dažniausiai naudojamos pjaustymo technikos ąžuolo medienai - radialinis (liet. spindulinis), tangentinis ir  radialinis rift pjūviai.

Rąstas pjaunamas taip, kad  
metinės rievės lukšte būtų 
matomos kaip tiesios linijos, 
o šerdies spinduliai sudarytų 
siauras skersines juosteles.

2
RADIALINIS  

Įprastas medžio lukštas - tai plonai nuo rąsto atpjautas medžio lakštas.
Lakštinis lukštas - gaminamas iš greitai augančių medžio rūšių. Tokio lukšto gamybos eigoje rąstas yra lukštinamas, o gauti medžio lakštai dažomi ir klijuoja-
mi. Galutinis rezultatas gali atrodyti kaip prabangaus, retos rūšies medžio lukštas.

Lakštinio lukšto pavyzdys - kolekcijos “Ąžuolas” sąraše esantis Nr. 5 Luxe B.

Koks pjūvis?



RADIALINIS RIFT

 Drožimo specifika - rąstas supjaustomas į ketvirčius, tada su-
kamas aplink savo ašį ir drožiamas tam tikru kampu per metines 
rieves. Tokiu pjaustymo būdu  gaunamos tiesios linijos, tačiau yra 
išvengiama „veidrodžių“, kurie ypač būdingi tankiai ąžuolo faneruotei.  

 Metinės rievės panašios į raidę V, o šerdies spin-
duliai – lęšių pavidalo. Toks drožimas puikiai tinka, kai lukš-
tas yra veidrodinio jungimo, o plokštės dengia sąlyginai didesnį 
plotą, pvz. plokštėmis dengta siena ar didelė, plati spinta.

TANGENTINIS  (ANGL. CROWN)



KOKS LUKŠTO JUNGIMAS?
Bendras, visame lape matomas lukšto vaizdas sukuriamas suklijuojant atskiras lukšto juostas vienoje plokštėje. Taigi nuo to, kaip dėliojami atskiros lukšto 
juostos, priklauso kokį ąžuolo raštą išvysime galutiniame vaizde. Dažnai pasitaikantys ir kolekcijoje “Ąžuolas” sutinkami jungimo būdai - veidrodinis (angl. 
bookmatched) ir atsitiktinis (angl. mismatched).

 Kas antras lukštas yra verčiamas, tar-
si knygos puslapis. Kiekviena juosta yra tar-
si atspindys buvusiai. Tokiu sutraukimo būdu 
sudaroma veidrodinio atspindžio efekto seka.

3

VEIDRODINIS 



 Lukštai tikslingai atrenkami ir sudedami tokia tvarka, jog atrodytų lyg sudėti atsitiktinai, bet išlaikytų vientisą spalvą ir raštą.  Tokio tipo jungimo būdų kolek-
cijoje “Ąžuolas” yra du variantai - tai elganiškas ir natūralaus rašto.

 Itin dailių radialinio pjūvio lukšto juostų mišinys. Ret-
karčiais gali pasitaikyti ir pusiau radialinio pjūvio rašto.

 Tai kombinacija radialinio ir tangentinio pjūvio lukšto ju-
ostų. Gali pasitaikyti veidrodžių ir kitų medžiui būdingų ypatybių.

ATSITIKTINIS

ELEGANTIŠKAS (ATSITIKTINIS) NATŪRALUS  (ATSITIKTINIS)



4
KOKIOS KOKYBĖS LUKŠTAS?

Medžio lukšto kokybės vertinimas priklauso nuo - vientisumo. Vientisumas lukšte - tai pasikartojantis raš-
tas tame pačiame lape. Itin geros kokybės lukšte galima tikėtis tęstinumo ir panašumo tarp tos pačios partijos plokščių.

Vertinant kokybę reikia atsižvelgti į pasirinkto lukšto išskirtines specifikacijas. Tarkim, iškritusios nedidelės lukšto ertmės ir šakotumas yra 
negalimas aukštos  kokybės rift pjūvio lukšte Nr. 3, tuo tarpu tikslingai sendintame ąžuolo lukšte pavadinimu - Nr. 8 Antikinis, šios savy-
bės yra laukiamos, lukštas parenkamas būtent su tokiais netolygumais. Kolekcijoje “Ąžuolas” galite rinktis iš trijų kokybinių lygmenų.

 Tokios kokybės lukšte leidžiama dau-
giau ir didesnių medžiui būdingų charak-
teristikų, spalvos netolygumų. Šios koky-
bės lygio privalumas – žemesnė kaina.

 Daugumai aplinkybių šios kokybės 
lukšto pilnai pakanka. Kokybė panaši į rink-
tinę, tačiau galima didesnė spalvos variacija, 
šiek tiek daugiau šakų mazgelių ar kitų raš-
to netolygumų, priklausomai nuo ąžuolo tipo.

 Tai yra aukščiausios kokybės lukštas. Šios 
kokybės ąžuolų raštas ir spalva geriausiai išreikš-
ti. Nepriklausomai nuo to, kokio tipo ąžuolas bus pa-
sirinktas, šiai kokybinei grupei priklausantis lukštas 
turės mažiausiai neatitikimų, netolygumų. Tarp skirt-
ingų plokščių galima tikėtis tolygios spalvos, raš-
to. Leidžiamas mažiausiais kiekis smulkių defektų.

BAZINĖ KOKYBĖ PLIUS KOKYBĖ RINKTINĖ KOKYBĖ

Nr.1 Ąžuolas bazinis - bazinės kokybės Nr.2 Ąžuolas radialinis - plius kokybės Nr. 3 Ąžuolas rift - rinktinės kokybės



KOKIA BUS PAVIRŠIAUS STRUKTŪRA?

 Faneruotai plokštei suteikti struktūrą – tai yra nauja tendencija. Struktūros yra skirstomos į dvi grupes priklausomai nuo braižymo krypties.

Faneruotė subraižoma išilgai lukšto raštui. Faneruotė subraižoma skersai lukšto raštui.
ŠUKAVIMAS ŠIAUŠIMAS
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apie uab “s.k.s”

Uždaroji akcinė bendrovė “S.K.S.” įkurta 1990 metų liepos 10 dieną. Per šį laikotarpį bendrovė įgijo didelę patirtį ir gali garantuoti aukštą tiekiamų 
gaminių ir paslaugų kokybę. Pagrindinę įmonės pardavimų dalį sudaro tiekimai baldų gamybai. Bendrovė atstovauja lyderiaujančius Europos gaminto-
jus ir specializuojasi įrengimų, įrankių bei medžiagų, skirtų baldų gamybai ir medienos apdirbimui, srityje. 

Įmonė siūlo pilnus techniškai pagrįstus sprendimus, apimančius prekes ir paslaugas, skirtus baldų gamybai, užtikrinant prognozuojamą ir priimtiną 
pirkėjui rezultatą. 

Mes galime patiekti tiek naujų, tiek naudotų medienos apdirbimo įrengimų, įrankių, klijų, laminuotos bei faneruotos MDP, MDF, stalviršių, aukšto slėgio 
laminatų, įvairių briaunų. Siūlome ir kompleksinius sprendimus medienos gaminių arba baldų gamybai, įskaitant medienos džiovyklas, įrengimus, įrank-
ius, transportavimo bei drožlių nusiurbimo sistemas bei aukščiau minėtas medžiagas. Kvalifikuoti darbuotojai padės išspręsti iškilusias technologines 
problemas mažiausiomis materialinėmis ir finansinėmis sąnaudomis.

http://www.baldams.lt
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