
1 Krosnis-viryklė (maisto ruošimo krosnis) 

 

Viryklė  
(maisto ruošimo krosnis)              

su šildoma sienele arba be jos 

 

Nuotrauka 

 

Prekės pavadinimas ir nuoroda 

 

Kiekis 

 

Pastabos ir komentarai 

 

 
 

 

 

 

 

Viryklės apkaustas (kampas)   

 

 

 

1 vnt.  

 

 

 

Pastaba: jeigu viryklė statoma ne kampe, o 

kaip parodyta paveiksliuke, tokiu atveju 

reikalinga užsakyti du viryklės apkaustus. 

 
 

 

 
 
Kaitlentė (didelė) arba vidutinė 

 

 

 

1 vnt.  

 

 

Pastaba: kaitlentės dydis priklauso nuo 

pačios krosnies-viryklės dydžio. Galima 

sumontuoti dvi kaitlentes ir turėti krosnį su 

keturių angų virykle, arba pasirinkti tik 

vienos angos kaitlentę. 

  

Ardeliai  (grotelės pelenams) 

 

 

 

1 vnt.  

  

Galima sumontuoti 2 vnt. Ardeliai - viena iš 

greičiausiai susidėvinčių ir dažniausio 

keitimo reikalaujančių krosnies keitimo 

detalių. 
 

 

 

Viryklės durelės su stiklu  

  

arba paprastos  

 

Viryklės durelės be stiklo  

 

 

 

1 vnt.  

 

 

Pastaba: krosnies – viryklės pakuroje gali 

būti sumontuotos ir  Krosnies durelės 

didesniu stiklu 

 

 

 

 

Orkaitė su stiklu   

 

arba paprasta  

Orkaitė be stiklo 

 

 

1 vnt.  

 

 

Pastaba: paprastos orkaitės (be stiklo) 

durelės atsiverčia, orkaitės durelės su stiklu 

– atsidaro į šoną (vyriai dešinėje).  

  

Katiliukas  

 

 

  

1 vnt.  

 

 

Pastaba: nebūtina, tačiau papildomai galima 

įmontuoti katiliuką vandens šildymui. 
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2 Krosnis-viryklė (maisto ruošimo krosnis) 

 

 

 

  

 Suodžių valymo durelės  

(dekoratyvinės) 

 

arba paparastos  

Atveriamos suodžių valymo durelės 

 

 

3 vnt.  

 

Pastaba: kamino valymui būtinos suodžių 

valymo durelės.  

Montuojant šildomą sienelę horizontaliais 

dūmų kanalais (liuktais, liuftais), bus 

reikalingas papildomas valymo durelių 

kiekis. Teirautis meistro.  
 

 

 

 

Sklendė standartinė  

(užkaišas, juška, šyberis) 

 

 

 

3 vnt.  
. 

Standartiškai reikalingi 3 vnt.: 1- orkaitei, 

2- vasarinė (tiesioginė), 3- pagrindinė 

(kamino uždarymui). 

Jeigu reikalinga uždengti stačiakampę 

140x270mm (5 plytų) angą, patogiau 

naudoti ilgą sklendę.  

  
Molio milteliai (30 kg) 

 

3 - 5 vnt. 

Kiekis priklauso nuo to, iš plytų ar koklių 

bus mūrijama krosnis.  

Tikslaus molio miltelių kiekio teirautis 

meistro. 

  
Karščiui atsparus mišinys 

naudojamas židinių, krosnių 

pakuroms įrengti  

 

 

2 vnt.  

Karščiui atsparus mišinys naudojamas 

(šamotinių) plytų mūrijimui, sąramų 

liejimui, tinkavimui, plytelių klijavimui. 

Nuo šių darbų apimties priklauso ir mišinio 

sunaudojimo kiekis (klausti meistro). 

 

 
 

 
Karščiui atsparus veltinis   

 

arba 

Keraminė vata  

 

 

3 vnt. 

Naudojamas tam, kad sumažinti plėtimosi 

koeficientą tarp vidinių karščiui atsparių 

(šamotinių) ir molinių krosninių plytų, 

dedant ketaus krosnių įrangą, montuojant 

metalines detales... 

 

 

 
Atkaitinta plieninė viela   

  

 

1 vnt.  

 

Naudojama koklių, plytų surišimui, 

armavimui, ketaus įrangos tvirtinimui. 

Koklių surišimui tarpusavyje naudojama 

1,2 mm storio viela. 
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