METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM

Modelis:

ECO “OPTIMA”

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
dzīvokļiem

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

Ārpusē, iekšpusē:
tumši brūns

960x2050mm
860x2050mm

(bez PVN)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

“860”

860x2050

940x2090

“960”

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis dzīvoklim ECO “OPTIMA”

TEHNISKIE DATI:
Vērtnes biezums - 50mm
Kārbas biezums – 60mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5 mm / 2 mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Ekstrudēts putaplasts
Ārpuse –1.5mm gluda tērauda loksne pūlverkrāsota
Iekšpusē –MDF 8mm (ar zīmējumu)
Blīvgumijas – KAT 2
Eņģes –Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta lodīti 2 gab.
Slēdzene augšējā (10mm rigeļi) – Avers 2350, 4 atslēgas
Slēdzene apakšējā (12mm rigeļi) – Avers 8302 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriežams
Rokturis – krāsa sudraba
Actiņa komplektā, kleidas metāla pūlverkrāsotas

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM

Modelis:

ECO “TEHNISKĀ”

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
dzīvokļiem

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

Ārpusē, iekšpusē:
Tumši brūns

960x2050mm
860x2050mm

(bez PVN)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

“860”

860x2050

940x2090

“960”

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis dzīvoklim “TEHNISKĀ”

TEHNISKIE DATI:
Vērtnes biezums - 45mm
Kārbas biezums – 60mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5 mm / 2 mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Ekstrudēts putaplasts
Ārpuse –1.5mm gluda tērauda loksne pūlverkrāsota
Iekšpusē –1.5mm gluda tērauda loksne pūlverkrāsota
Blīvgumijas – KAT 2
Eņģes – Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta lodīti 2 gab.
Slēdzene augšējā (10mm rigeļi) – Avers 2350, 4 atslēgas
Slēdzene apakšējā (12mm rigeļi) – Avers 8302 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriežams
Rokturis – krāsa sudraba
Actiņa komplektā, kleidas metāla pūlverkrāsotas

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM

Modelis:

ECO “ARKA”

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
dzīvokļiem

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

Ārpusē, iekšpusē:
tumšs rieksts

960x2050mm
860x2050mm

(bez PVN)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

“860”

860x2050

940x2090

“960”

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis dzīvoklim ECO “ARKA”

TEHNISKIE DATI:
Vērtnes biezums - 55mm
Kārbas biezums – 60mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5 mm / 2 mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Ekstrudēts putaplasts
MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 10 mm
Blīvgumijas – KAT 2
Eņģes – Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta lodīti 2 gab.
Slēdzene augšējā (10mm rigeļi) – Avers 2350, 4 atslēgas
Slēdzene apakšējā (12mm rigeļi) – Avers 8302 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriežams
Rokturis – krāsa sudraba
Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM

Modelis: ECO “KLASIKA” “602. sērija”
Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
dzīvokļiem

Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

Ārpusē, iekšpusē:
tumšs rieksts
(ar struktūru)

960x2050mm
860x2050mm
770x1990mm

(bez PVN)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

“860”

860x2050

940x2090

“960”

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis dzīvoklim ECO “KLASIKA”

“602. sērija”

TEHNISKIE DATI:
Vērtnes biezums - 60mm
Kārbas biezums – 70mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5 mm / 2 mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Ekstrudēts putaplasts
MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 16 mm / 10mm
Blīvgumijas – KAT 2
Eņģes – Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta lodīti 3 gab.
Slēdzene augšējā (10mm rigeļi) – Avers 2350, 4 atslēgas
Slēdzene apakšējā (12mm rigeļi) – Avers 8302 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriežams
Rokturis – krāsa sudraba
Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM

Modelis:

ECO “KVADRO”

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
dzīvokļiem

Durvju platums:
“960”

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Ārpusē, iekšpusē:
tumšs rieksts /
Balta ābele

960x2050mm

Cena / цена:

(bez PVN)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis dzīvoklim ECO “KVADRO”

TEHNISKIE DATI:
Vērtnes biezums - 60mm
Kārbas biezums – 70mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5 mm / 2 mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Ekstrudēts putaplasts
MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 16 mm / 10mm
Blīvgumijas – KAT 2
Eņģes –Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta lodīti 3 gab.
Slēdzene augšējā (10mm rigeļi) – Avers 2350, 4 atslēgas
Slēdzene apakšējā (12mm rigeļi) – Avers 8302 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriežams
Rokturis – krāsa sudraba
Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM

Modelis:

ECO “INTERIO PLUSS”

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
dzīvokļiem

Durvju platums:
“960”

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Ārpusē, iekšpusē:
tumšs rieksts

960x2050mm

Cena / цена:

(bez PVN)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis dzīvoklim ECO “INTERIO PLUSS”

TEHNISKIE DATI:
Vērtnes biezums - 70mm
Kārbas biezums – 85mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2 mm / 1.5 mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Rokwool akmensvate
MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 10 mm / 10mm
Blīvgumijas – 2 gb
Eņģes – Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta gultni 2 gab.
Pretizcelšanas rigeļi - 2gb
Slēdzene augšējā (12mm rigeļi) – SAP 10.01, 5 atslēgas
Slēdzene apakšējā (16mm rigeļi) – SAP 12.11 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriežams
Rokturis – krāsa sudraba
Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM

Modelis:

ECO “LUIZE”

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
dzīvokļiem

Durvju platums:
“960”

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Ārpusē, iekšpusē:
Gaišs rieksts,
Balts ar stikla
moldingu

960x2050mm

Cena / цена:

(bez PVN)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis dzīvoklim ECO “LUIZE”

TEHNISKIE DATI:
Vērtnes biezums - 75mm
Kārbas biezums – 85mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2 mm / 1.5 mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Rokwool akmensvate
MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 10 mm / 10mm
Blīvgumijas – 2 gb
Eņģes –Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta gultni 2 gab.
Pretizcelšanas rigeļi - 2gb
Slēdzene augšējā (12mm rigeļi) – SAP 10.01, 5 atslēgas
Slēdzene apakšējā (16mm rigeļi) – SAP 12.11 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriežams
Rokturis – krāsa sudraba
Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!

METĀLA / MDF ĀRDURVIS MĀJAI

KOMFORT “VINORIT”

Modelis:

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām vai dzīvokļiem
(UV un mitrumnoturīgs).
Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

Ārpusē, iekšpusē:
Medus ozols.

960x2050mm
860x2050mm

(bez PVN)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

“860”

860x2050

940x2090

“960”

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit apdari KOMFORT “VINORIT”

TEHNISKIE DATI:
Vērtnes biezums - 80mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5mm / 2mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Ekstrudēts putaplasts
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 16mm / 16mm
Termotilts – metāla kārba no iekšpuses apšūta
Blīvgumijas – 2 gb
Eņģes – Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta lodīti 3 gab.
Slēdzene augšējā (10mm rigeļi) – Avers 2350 (4 atslēgas)
Slēdzene apakšējā (12mm rigeļi) – Securemme, iekšpusē aizgrieznis
Rokturis – krāsa bronza
Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar
pārkari vismaz 100cm), ko nosaka LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS MĀJAI

KOMFORT “KOMFORT 2”

Modelis:

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām vai dzīvokļiem
(UV un mitrumnoturīgs).
Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

Ārpusē, iekšpusē:
Tumšs rieksts ar
struktūru

960x2050mm
860x2050mm

(bez PVN)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

“860”

860x2050

940x2090

“960”

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari “KOMFORT 2”

TEHNISKIE DATI:
Vērtnes biezums - 80mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5mm / 2mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Ekstrudēts putaplasts
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 16mm / 16mm
Termotilts – metāla kārba no iekšpuses apšūta
Blīvgumijas – 2 gb
Eņģes – Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta lodīti 3 gab.
Slēdzene augšējā (10mm rigeļi) – Avers 2350 (4 atslēgas)
Slēdzene apakšējā (12mm rigeļi) – Securemme, iekšpusē aizgrieznis
Rokturis – krāsa bronza
Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar
pārkari vismaz 100cm), ko nosaka LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS MĀJAI

KOMFORT “BELLA”

Modelis:

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām vai dzīvokļiem
(UV un mitrumnoturīgs).
Durvju platums:

“960”

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Ārpusē, iekšpusē:
Gaišs rieksts
Tumšs ozols

960x2050mm

Cena / цена:

(bez PVN)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari KOMFORT “BELLA”

TEHNISKIE DATI:
Vērtnes biezums - 90mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5mm / 2mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Rokwool akmensvate
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 12mm / 12mm
Pretizcelšanas rigeļi - 2gb
Blīvgumijas – 2 gb
Eņģes – Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta lodīti 2 gab.
Slēdzene augšējā (10mm rigeļi) – KALE (5 atslēgas)
Slēdzene apakšējā (12mm rigeļi) – KALE (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriežams
Rokturis – krāsa sudraba
Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar
pārkari vismaz 100cm), ko nosaka LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS MĀJAI

KOMFORT “KOMFORT 1”

Modelis:

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām vai dzīvokļiem
(UV un mitrumnoturīgs).
Durvju platums:

“960”

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Ārpusē, iekšpusē:
Tumšs rieksts

960x2050mm

Cena / цена:

(bez PVN)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari KOMFORT “KOMFORT 1”

TEHNISKIE DATI:
Vērtnes biezums - 80mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5mm / 2mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Ekstrudēts putaplasts
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 16mm (tonējums) / 16mm
Termotilts – metāla kārba no iekšpuses apšūta
Blīvgumijas – 2 gb
Eņģes – Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta lodīti 3 gab.
Slēdzene augšējā (10mm rigeļi) – Avers 2350 (4 atslēgas)
Slēdzene apakšējā (12mm rigeļi) – Securemme, iekšpusē aizgriežams
Rokturis – bronzas krāsā
Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar
pārkari vismaz 100cm), ko nosaka LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS MĀJAI

KOMFORT “ECO GLASS”

Modelis:

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām vai dzīvokļiem
(UV un mitrumnoturīgs).
Durvju platums:

“960”

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Ārpusē, iekšpusē:
Medus ozols

960x2050mm

Cena / цена:

(bez PVN)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari KOMFORT “ECO GLASS”

TEHNISKIE DATI:
Vērtnes biezums - 80mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5mm / 2mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Ekstrudēts putaplasts
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 16mm / 16mm
Termotilts – metāla kārba no iekšpuses apšūta
Blīvgumijas – 2 gb
Eņģes – Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta lodīti 3 gab.
Slēdzene augšējā (10mm rigeļi) – Avers 2350 (4 atslēgas)
Slēdzene apakšējā (12mm rigeļi) – Avers 8302 no iekšpuses aizgriežams
Stikla pakete – 2gb (3 stiklu)
Reste – Kalta, roku darbs
Rokturis – krāsa bronza
Kleidas komplektā
Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar
pārkari vismaz 100cm), ko nosaka LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS MĀJAI

Modelis: KOMFORT “KOMFORT GLASS”
Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām vai dzīvokļiem
(UV un mitrumnoturīgs).
Durvju platums:

“960”

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Ārpusē, iekšpusē:
Gaiss rieksts

960x2050mm

Cena / цена:

(bez PVN)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari “KOMFORT GLASS”

TEHNISKIE DATI:
Vērtnes biezums - 80mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5mm / 2mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Ekstrudēts putaplasts
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 16mm / 16mm
Termotilts – metāla kārba no iekšpuses apšūta
Blīvgumijas – 2 gb
Eņģes – Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta lodīti 3 gab.
Slēdzene augšējā (10mm rigeļi) – Avers 2350 (4 atslēgas)
Slēdzene apakšējā (12mm rigeļi) – Securemme (5 atslēgas), iekšpusē aizgriežams
Stikla pakete – 2gb (3 stiklu) , tonēts bronza
Reste – Kalta, roku darbs
Rokturis – krāsa bronza
Kleidas komplektā
Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar
pārkari vismaz 100cm), ko nosaka LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS MĀJAI

Modelis: KOMFORT “MILANA”
Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām vai dzīvokļiem
(UV un mitrumnoturīgs).
Durvju platums:

“960”

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Krāsa / цвет:

Izmēri / размеры:

Ārpusē, iekšpusē:
Gaiss rieksts

960x2050mm

Cena / цена:

(bez PVN)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari KOMFORT “MILANA”

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5mm / 2mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Ekstrudēts putaplasts
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 16mm / 16mm
Termotilts – metāla kārba no iekšpuses apšūta
Blīvgumijas – 2 gb
Eņģes – Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta lodīti 3 gab.
Slēdzene apakšējā (16mm rigeļi) – KALE (5 atslēgas), iekšpusē aizgriežams
Stikla pakete – 2gb (3 stiklu) , tonēts sudrabs
Rokturis – krāsa sudraba
Kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar
pārkari vismaz 100cm), ko nosaka LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS PRIVĀTMĀJAI

Standart Plus “OMEGA”

Modelis:

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām vai dzīvokļiem
(UV un mitrumnoturīgs).
Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Krāsa / цвет:
Ārpusē, iekšpusē:
gaišs rieksts

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

960x2050mm
860x2050mm

(bez PVN)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

“860”

860x2050

940x2090

“960”

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Standart Plus “OMEGA”

TEHNISKIE DATI:
Vērtnes biezums - 80mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2mm / 1.5mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 10mm
Pretizcelšanas rigeļi – 2 gb.
Blīvgumijas – 2 gb., ražotas Itālijā
Eņģes – 160x22 Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta gultni (Itālija) 2 gab.
Slēdzene augšējā (12mm rigeļi) – SAP 10.01
Slēdzene apakšējā (16mm rigeļi) – SAP 252 no iekšpuses aizgriežams
Skaņas izolācija – 39 dB
Rokturis – krāsa sudraba, Itālija
Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas
Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi
Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija
Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar
pārkari vismaz 90cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS PRIVĀTMĀJAI

Standart Plus “DELTA”

Modelis:

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām vai dzīvokļiem
(UV un mitrumnoturīgs).
Durvju platums:

“960”

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Krāsa / цвет:
Ārpusē, iekšpusē:
gaišs rieksts

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

960x2050mm
(bez PVN)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Standart Plus “DELTA”

TEHNISKIE DATI:
Vērtnes biezums - 80mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2mm / 1.5mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 10mm
Pretizcelšanas rigeļi – 2 gb.
Blīvgumijas – 2 gb., ražotas Itālijā
Eņģes – 160x22 Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta gultni (Itālija) 2 gab.
Slēdzene augšējā (12mm rigeļi) – SAP 10.01
Slēdzene apakšējā (16mm rigeļi) – SAP 252 no iekšpuses aizgriežams
Skaņas izolācija – 39 dB
Rokturis – krāsa sudraba, Itālija
Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas
Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi
Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija
Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar
pārkari vismaz 90cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS PRIVĀTMĀJAI

Modelis:

Standart Plus “AKUSTIKA”

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām vai dzīvokļiem
(UV un mitrumnoturīgs).
Durvju platums:

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Krāsa / цвет:
Ārpusē, iekšpusē:
Tumšs rieksts
Balta ābele

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

960x2050mm
860x2050mm

(bez PVN)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

“860”

860x2050

940x2090

“960”

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Standart Plus “AKUSTIKA”

TEHNISKIE DATI:
Vērtnes biezums - 80mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2mm / 1.5mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 10mm
Pretizcelšanas rigeļi – 2 gb.
Blīvgumijas – 2 gb., ražotas Itālijā
Eņģes – 160x22 Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta gultni (Itālija) 2 gab.
Slēdzene augšējā (12mm rigeļi) – SAP 10.01
Slēdzene apakšējā (16mm rigeļi) – SAP 252 no iekšpuses aizgriežams
Skaņas izolācija – 39 dB
Rokturis – krāsa sudraba, Itālija
Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas
Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi
Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija
Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar
pārkari vismaz 90cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS PRIVĀTMĀJAI

Standart Plus “VULKAN”

Modelis:

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām vai dzīvokļiem
(UV un mitrumnoturīgs).
Durvju platums:

“960”

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Krāsa / цвет:
Ārpusē, iekšpusē:
pelēks

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

960x2050mm
(bez PVN)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Standart Plus “VULKAN”

TEHNISKIE DATI:
Vērtnes biezums - 80mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2mm / 1.5mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 10mm ar 3D elementiem
Pretizcelšanas rigeļi – 2 gb.
Blīvgumijas – 2 gb., ražotas Itālijā
Eņģes – 160x22 Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta gultni (Itālija) 2 gab.
Slēdzene augšējā (12mm rigeļi) – SAP 10.01
Slēdzene apakšējā (16mm rigeļi) – SAP 252 no iekšpuses aizgriežams
Skaņas izolācija – 39 dB
Rokturis – krāsa sudraba, Itālija
Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas
Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi
Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija
Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar
pārkari vismaz 90cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS PRIVĀTMĀJAI

Modelis:

Standart Plus “DIĀNA”

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām
(UV un mitrumnoturīgs).
Durvju platums:

“960”

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Krāsa / цвет:
Ārpusē, iekšpusē:
Mahagons

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

960x2050mm
(bez PVN)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Standart Plus “DIĀNA”

TEHNISKIE DATI:
Vērtnes biezums - 80mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2mm / 1.5mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 10mm
Pretizcelšanas rigeļi – 3 gb.
Blīvgumijas – 2 gb., ražotas Itālijā
Eņģes – 120x23 Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.
Slēdzene apakšējā (16mm rigeļi) – SAP 252 no iekšpuses aizgriežams
Skaņas izolācija – 39 dB
3 stiklu pakete, – 2 gb, spoguļstikls no ārpuses
Reste, kalta tērauda – roku darbs
Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas, Rokturis – krāsa sudraba, Itālija
Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi
Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija
Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar
pārkari vismaz 90cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS PRIVĀTMĀJAI

Modelis: Standart Plus “SKANDINAVIJA”
Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām
(UV un mitrumnoturīgs).
Durvju platums:

“960”

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Krāsa / цвет:
Ārpusē, iekšpusē:
pelēks

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

960x2050mm
(bez PVN)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Standart Plus “SKANDINAVIJA”

TEHNISKIE DATI:
Vērtnes biezums - 80mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2mm / 1.5mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 10mm
Pretizcelšanas rigeļi – 2 gb.
Blīvgumijas – 2 gb., ražotas Itālijā
Eņģes – 120x23 Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.
Slēdzene augšējā (16mm rigeļi) – SAP 257
Slēdzene apakšējā (16mm rigeļi) – SAP 252 no iekšpuses aizgriežams
Skaņas izolācija – 39 dB
3 stiklu pakete – 2 gb
Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas, Rokturis – krāsa sudraba, Itālija
Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi
Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija
Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar
pārkari vismaz 90cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS PRIVĀTMĀJAI

Modelis:Standart Plus “SKANDINAVIJA1”
Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām
(UV un mitrumnoturīgs).
Durvju platums:

“960”

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Krāsa / цвет:
Ārpusē, iekšpusē:
Mahagons

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

960x2050mm
(bez PVN)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Standart Plus “SKANDINAVIJA1”

TEHNISKIE DATI:
Vērtnes biezums - 80mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2mm / 1.5mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 10mm
Pretizcelšanas rigeļi – 2 gb.
Blīvgumijas – 2 gb., ražotas Itālijā
Eņģes – 120x23 Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.
Slēdzene augšējā (16mm rigeļi) – SAP 257
Slēdzene apakšējā (16mm rigeļi) – SAP 252 no iekšpuses aizgriežams
Skaņas izolācija – 39 dB
3 stiklu pakete – 2 gb
Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas, Rokturis – krāsa sudraba, Itālija
Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi
Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija
Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar
pārkari vismaz 90cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS PRIVĀTMĀJAI

Komfort “ZANE”

Modelis:

Krāsa / цвет:

Paredzētas lietošanai kā ārdurvis
privātmājām vai dzīvokļiem
(UV un mitrumnoturīgs).
Durvju platums:

“960”

Karkasa izmēri (platums x augstums)

Ārpusē, iekšpusē:
Tumšs riekts,
Balta ābele

Izmēri / размеры:

Cena / цена:

960x2050mm
(bez PVN)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Komfort “ZANE”

TEHNISKIE DATI:
Vērtnes biezums - 90mm
Kārbas biezums – 120mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5 mm / 2 mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 16mm
Pretizcelšanas rigeļi – 3 gb.
Blīvgumijas – 2 gb., ražotas Itālijā
Eņģes – 120x23 Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.
Slēdzene augšējā (17mm rigeļi) – KALE
Slēdzene apakšējā (17mm rigeļi) – KALE no iekšpuses aizgriežams, Nakts aizbīdnis
Skaņas izolācija – 49 dB
Rokturis – krāsa sudraba, Itālija
Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas
Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi
Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija
Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar
pārkari vismaz 90cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

