Metāla/MDF ārdurvis dzīvoklim

Ražotas Ukrainā
RAZOM TRADE

Modelis : Standart

‘’INTERIO’’

(Paredzētas
Krāsa/ Цвет

lietošanai iekštelpās).
коллекция

Metāla ārdurvis dzivoklim (Ugunsdrošas I-30)

Ārpusē, iekšpusē: Tumšs rieksts

Металлическая наружная / квартирная дверь

Durvju platums
“860”
“960”

Внешняя, внутренняя – tomnij oreh

Izmēri:
Типы

960x2050mm
860x2050mm

Karkasa izmēri
Ārējā karkasa izmēri ar kleidi
(platums x
(platums x augstums, cm)
augstums, cm)
860x2050
940x2090
960x2050
1040x2090

Metāla ārdurvis dzivokļiem ar MDF apdari Standart ‘’INTERIO’’

Tehniskie dati:
Durvju vērtne: tērauda loksne 1,0 мм
Durvju rāmis: tērauds 1,5мм
Durvju biezums: 65мм
Stiprības ribas: 6gb
Pildijums: Ekstrudēts putaplasts
Arējā/ iekšējā apdare: MDF panelis 8 мм, MDF panelis 8 mm
Eņģes: metāliskas ar lodveida gultni Ø 22 мм, 2 gb
Ramja kontura / Blīvgumijas: Dubultā kontūra, divas blīvgumijas
Kleides komplektā: MDF,tonis – tumšs rieksts
Centrālā slēdzene: Avers 8302, Komplektā cilindrs , no iekšpuses aizgriežams, komplekts ar 5 atslēgām
Papildus slēdzene: Protect 2350, 5 atslēgas
Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba.
Actiņa: uzstādīta
!!! Ražotāja norādijums:Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!!!

Cena/ЦЕНА

€
Bez PVN

Metāla/MDF ārdurvis privātmājai

Ražotas Ukrainā
RAZOM TRADE

Modelis : Standart Plus ‘’

OMEGA ‘’

Paredzētas
lietošanai, kā ārdurvis privātmājām (UV un mitrum noturīgas)
коллекция

Ārpusē, iekšpusē: Gaišs riekst/
Tumšs ozols

Metāla ārdurvis mājaj (Ugunsdrošas I-30)

Durvju platums
“860”
“960”

Karkasa izmēri
(platums x
augstums, cm)
860x2050
960x2050

Krāsa/ Цвет

Izmēri:
Типы

Cena/ЦЕНА

960x2050mm
860x2050mm

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi
(platums x augstums, cm)
940x2090
1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari Standart Plus ‘’OMEGA ‘’

Tehniskie dati:
Durvju vērtne: tērauda loksne 1,0 мм
Durvju rāmis: tērauds 1,5мм
Durvju biezums: 80 мм
Stiprības ribas: 6 gb
Pildijums: Ekstrudēts putaplasts
Rāmis siltināts ar akmensvati
Arējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)
Iekšējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)
Eņģes: metāliskas ar lodveida gultni Ø 22 мм, 2 gb
Pretizcelšanas rigeļi – 2gb
Ramja kontura / Blīvgumijas: Dubultā kontūra, divas blīvgumijas
Kleides komplektā: MDF,tonis – gaišs rieksts
Centrālā slēdzene: Avers 8302, Komplektā cilindrs , no iekšpuses aizgriežams, komplekts ar 5 atslēgām
Papildus slēdzene: Protect 2350, 5 atslēgas
Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba.
Actiņa: uzstādīta
!!! Ražotāja norādijums:Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m)
Ko nosaka arī LR būvnormatīvi..

€
Bez PVN

Metāla/MDF ārdurvis privātmājai

Ražotas Ukrainā
RAZOM TRADE

Modelis :

Standart plus ‘’DELTA’’

Paredzētas lietošanai, kā ārdurvis privātmājām (UV un mitrum
noturīgas)
коллекция

Krāsa/ Цвет

Ārpusē, iekšpusē: Gaišs riekst/
Tumšs ozols

Metāla ārdurvis mājaj (Ugunsdrošas I-30)

Izmēri:
Типы

Cena/ЦЕНА

960x2050mm

€
Bez PVN

Durvju platums

Karkasa izmēri
(platums x
augstums, cm)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi
(platums x augstums, cm)

“960”

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari Standart plus ‘’DELTA’’

Tehniskie dati:
Durvju vērtne: tērauda loksne 1,0 мм
Durvju rāmis: tērauds 1,5мм
Durvju biezums: 80 мм
Stiprības ribas: 6 gb
Pildijums: Ekstrudēts putaplasts
Rāmis siltināts ar akmensvati
Arējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)
Iekšējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)
Eņģes: metāliskas ar lodveida gultni Ø 22 мм, 2 gb
Pretizcelšanas rigeļi – 2gb
Ramja kontura / Blīvgumijas: Dubultā kontūra, divas blīvgumijas
Kleides komplektā: MDF,tonis – gaišs rieksts
Centrālā slēdzene: Avers 8302, Komplektā cilindrs , no iekšpuses aizgriežams, komplekts ar 5 atslēgām
Papildus slēdzene: Protect 2350, 5 atslēgas
Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba.
Actiņa: uzstādīta
!!! Ražotāja norādijums:Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m)
Ko nosaka arī LR būvnormatīvi..

Metāla/MDF ārdurvis privātmājai

Ražotas Ukrainā
RAZOM TRADE

VERONA

Standart Plus
Paredzētas
lietošanai, kā ārdurvis privātmājām (UV un mitrum noturīgas)
коллекция
Modelis :

Metāla ārdurvis mājaj (Ugunsdrošas I-30)

Durvju platums
“860”
“960”

Krāsa/ Цвет

Ārpusē, iekšpusē: Balta ābele

Izmēri:
Типы

Cena/ЦЕНА

960x2050mm
860x2050mm

Karkasa izmēri
Ārējā karkasa izmēri ar kleidi
(platums x augstums,
(platums x augstums, cm)
cm)
860x2050
940x2090
960x2050
1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari ‘‘Standart Plus VERONA ”

Tehniskie dati:
Durvju vērtne: tērauda loksne 1,0 мм
Durvju rāmis: tērauds 1,5мм
Durvju biezums: 80 мм
Stiprības ribas: 6 gb
Pildijums: Ekstrudēts putaplasts
Rāmis siltināts ar akmensvati
Arējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)
Iekšējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)
Eņģes: metāliskas ar lodveida gultni Ø 22 мм, 2 gb
Pretizcelšanas rigeļi – 2gb
Ramja kontura / Blīvgumijas: Dubultā kontūra, divas blīvgumijas
Kleides komplektā: MDF,tonis – balta ābele
Centrālā slēdzene: Avers8302, Komplektā cilindrs , no iekšpuses aizgriežams, komplekts ar 5 atslēgām
Papildus slēdzene: Protect 2350, 5 atslēgas
Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba.
Actiņa: uzstādīta
!!! Ražotāja norādijums:Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m)
Ko nosaka arī LR būvnormatīvi..

€
Bez PVN

Metāla/MDF ārdurvis privātmājai

Ražotas Ukrainā
RAZOM TRADE

‘’BELLA’’

Komfort
Paredzētas
lietošanai, kā ārdurvis privātmājām (UV un mitrum noturīgas)
коллекция
Modelis :

Krāsa/ Цвет

Ārpusē, iekšpusē: Tonēts ozols/
Tumšs ozols

Metāla ārdurvis mājaj (Ugunsdrošas I-30)

Izmēri:
Типы

Cena/ЦЕНА

960x2050mm

€
Bez PVN

Durvju platums

Karkasa izmēri
(platums x
augstums, cm)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi
(platums x augstums, cm)

“960”

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari Komfort ‘’BELLA’’

Tehniskie dati:
Durvju vērtne: tērauda loksne 1,0 мм
Durvju rāmis: tērauds 2 мм
Durvju biezums: 90мм
Stiprības ribas: 6 gb
Pildijums: ekstrudēts putoplasts (Termomax)
Rāmis siltināts ar akmensvati
Arējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 12mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)
Iekšējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 12mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)
Eņģes: metāliskas ar lodveida gultni Ø 25 мм, 2 gb
Pretizcelšanas rigeļi – 2gb
Ramja kontura / Blīvgumijas: Dubultā kontūra, divas blīvgumijas
Kleides komplektā: MDF,tonis – tonets ozols
Centrālā slēdzene: KALE, Komplektā cilindrs , no iekšpuses aizgriežams , komplektā ar 5 atslēgām
Papildus slēdzene: KALE, 5 atslēgas
Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – Sudraba.
Actiņa: uzstādīta
!!! Ražotāja norādijums:Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m)
Ko nosaka arī LR būvnormatīvi..

Metāla/MDF ārdurvis privātmājai

Ražotas Ukrainā
RAZOM TRADE

‘’DIANA’’

Standart plus
Paredzētas
lietošanai, kā ārdurvis privātmājām (UV un mitrum noturīgas)
коллекция
Modelis :

Metāla ārdurvis ar stiklu mājaj (Ugunsdrošas I-30)

Krāsa/ Цвет

Ārpusē, iekšpusē: Tonēts ozols/
Tumšs ozols

Izmēri:
Типы

Cena/ЦЕНА

960x2050mm

€
Bez PVN

Durvju platums

“960”

Karkasa izmēri
Ārējā karkasa izmēri ar kleidi
(platums x augstums,
(platums x augstums, cm)
cm)
960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar stiklu Standart plus ‘’DIANA’’

Tehniskie dati:
Durvju vērtne: tērauda loksne 1,0 мм
Durvju rāmis: tērauds 1,5мм
Durvju biezums: 80 мм
Stiprības ribas: 6 gb
Pildijums: akmensvate (Rockwwol)
Arējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)
Iekšējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)
Stikla pakete: Tonēta ,trīs stiklu pakete
Dekoratīvā reste: kalta metāla, roku darbs
Eņģes: metāliskas ar lodveida gultni Ø 22 мм, 2 gb
Pretizcelšanas rigeļi – 2gb
Ramja kontura / Blīvgumijas: Dubultā kontūra, divas blīvgumijas
Kleides komplektā: MDF,tonis – tonets ozols
Centrālā slēdzene: Avers , Komplektā cilindrs , no iekšpuses aizgriežams, komplektā ar 5 atslēgām
Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba.
!!! Ražotāja norādijums:Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m)
Ko nosaka arī LR būvnormatīvi..

Metāla/MDF ārdurvis privātmājai

Ražotas Ukrainā
RAZOM TRADE

Modelis : Standart plus

VULKAN

Paredzētas
lietošanai, kā ārdurvis privātmājām (UV un mitrum noturīgas)
коллекция

Metāla ārdurvis mājaj (Ugunsdrošas I-30)

Krāsa/ Цвет

Ārpusē, iekšpusē: Pelēks

Izmēri:
Типы

Cena/ЦЕНА

960x2050mm

€
Bez PVN

Durvju platums

“960”

Karkasa izmēri
Ārējā karkasa izmēri ar kleidi
(platums x augstums,
(platums x augstums, cm)
cm)
960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari ‘Standart plus VULKAN ”

Tehniskie dati:
Durvju vērtne: tērauda loksne 1,0 мм
Durvju rāmis: tērauds 1,5мм
Durvju biezums: 80 мм
Stiprības ribas: 6 gb
Pildijums: Ekstrudēts putaplasts
Siltināts rāmis - akmensvate
Arējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)
Iekšējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)
Eņģes: metāliskas ar lodveida gultni Ø 22 мм, 2 gb
Pretizcelšanas rigeļi – 2gb
Ramja kontura / Blīvgumijas: Dubultā kontūra, divas blīvgumijas
Kleides komplektā: MDF,tonis – pelēks
Centrālā slēdzene: Avers 8302, Komplektā cilindrs , no iekšpuses aizgriežams, komplekts ar 5 atslēgām
Augšējā slēdzene – Protect (komplekts ar ar 5 atslēgām)
Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba.
Actiņa: uzstādīta
!!! Ražotāja norādijums:Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m)
Ko nosaka arī LR būvnormatīvi..

Metāla/MDF ārdurvis privātmājai

Ražotas Ukrainā
RAZOM TRADE

Modelis :

Standart Plus AKUSTIKA

Paredzētas lietošanai, kā ārdurvis privātmājām (UV un mitrum
noturīgas)
коллекция

Krāsa/ Цвет

Ārpusē, iekšpusē: Venge/balta
ābele

Metāla ārdurvis mājaj (Ugunsdrošas I-30)

Izmēri:
Типы

Cena/ЦЕНА

960x2050mm

€
Bez PVN

Durvju platums
“860”
“960”

Karkasa izmēri
(platums x augstums,
cm)
860x2050
960x2050

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi
(platums x augstums, cm)
940x2090
1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari Standart Plus AKUSTIKA

Tehniskie dati:
Durvju vērtne: tērauda loksne 1,0 мм
Durvju rāmis: tērauds 1,5мм
Durvju biezums: 80 мм
Stiprības ribas: 6 gb
Pildijums: Ekstrudēts putaplasts
Siltināts rāmis - akmensvate
Arējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)
Iekšējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)
Eņģes: metāliskas ar lodveida gultni Ø 22 мм, 2 gb
Pretizcelšanas rigeļi – 2gb
Ramja kontura / Blīvgumijas: Dubultā kontūra, divas blīvgumijas
Kleides komplektā: MDF,tonis – Venge / balta ābele
Centrālā slēdzene: Avers, Komplektā cilindrs , no iekšpuses aizgriežams, komplekts ar 5 atslēgām
Augšējā slēdzene - Protect (ar 5 atslēgām)
Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba.
Actiņa: uzstādīta
!!! Ražotāja norādijums:Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m)
Ko nosaka arī LR būvnormatīvi..

Metāla/MDF ārdurvis privātmājai

Ražotas Ukrainā
RAZOM TRADE

Modelis :

Skandinavija

Paredzētas lietošanai,
kā ārdurvis privātmājām (UV un mitrum noturīgas)
коллекция

Metāla ārdurvis mājaj (Ugunsdrošas I-30)

Krāsa/ Цвет

Ārpusē, iekšpusē: Pelēks

Izmēri:
Типы

960x2050mm

Cena/ЦЕНА

€
Bez PVN

Durvju platums

Karkasa izmēri (platums
x augstums, cm)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi
(platums x augstums, cm)

“960”

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari ‘” Skandinavija

Tehniskie dati:
Durvju vērtne: tērauda loksne 1,0 мм
Durvju rāmis: tērauds 1,5мм
Durvju biezums: 80 мм
Stiprības ribas: 6 gb
Pildijums: akmensvate (Rockwwol)
Siltināts rāmis - akmensvate
Arējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)
Iekšējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)
Eņģes: metāliskas ar lodveida gultni Ø 22 мм, 2 gb
Pretizcelšanas rigeļi – 2gb
Ramja kontura / Blīvgumijas: Dubultā kontūra, divas blīvgumijas
Kleides komplektā: MDF,tonis – Pelēks
Centrālā slēdzene: Avers, Komplektā cilindrs , no iekšpuses aizgriežams , komplekts ar 5 atslēgām
Augšējā slēdzene - Protect (ar 5 atslēgām)
Stiklu pakete – 3 stiklu
Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba.
!!! Ražotāja norādijums:Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m)
Ko nosaka arī LR būvnormatīvi..

Metāla/MDF ārdurvis privātmājai

Ražotas Ukrainā
RAZOM TRADE

Modelis :

MILANA

Paredzētas lietošanai, kā
ārdurvis privātmājām (UV un mitrum noturīgas)
коллекция

Metāla ārdurvis mājaj (Ugunsdrošas I-30)

Krāsa/ Цвет

Ārpusē, iekšpusē: VENGE

Izmēri:
Типы

960x2050mm

Cena/ЦЕНА

€
Bez PVN

Durvju platums

Karkasa izmēri
(platums x augstums,
cm)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi
(platums x augstums, cm)

“960”

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari ‘MILANA”

Tehniskie dati:
Durvju vērtne: tērauda loksne 1,0 мм
Durvju rāmis: tērauds 1,5мм
Durvju biezums: 80 мм
Stiprības ribas: 6 gb
Pildijums: akmensvate (Rockwwol)
Siltināts rāmis - akmensvate
Arējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)
Iekšējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)
Eņģes: metāliskas ar lodveida gultni Ø 22 мм, 2 gb
Pretizcelšanas rigeļi – 2gb
Ramja kontura / Blīvgumijas: Dubultā kontūra, divas blīvgumijas
Kleides komplektā: MDF,tonis – VENGE
Centrālā slēdzene: Avers, Komplektā cilindrs , no iekšpuses aizgriežams , komplekts ar 5 atslēgām
Stiklu pakete – 3 stiklu
Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba.
!!! Ražotāja norādijums:Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m)
Ko nosaka arī LR būvnormatīvi..

Metāla/MDF durvis dzīvokļiem

Ražotas Ukrainā
U.K.R. DOORS

Kolekcija
Eco ARKA (Paredzētas iekšējaj lietošanaj).
коллекция

Metāla ārdurvis dzivoklim (Ugunsdrošas I-30)

“860”
“960”

Karkasa izmēri
(platums x
augstums, cm)
860x2050
960x2050

Durvju platums
Типы ширины дверей

Ārpusē, iekšpusē: Tumšs rieksts
Внешняя, внутренняя –темный орех

Металлическая наружная / квартирная дверь

Durvju platums

Krāsa/ Цвет

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi
(platums x augstums, cm)
940x2090
1040x2090

Metāla ārdurvis ar MDF apdari Eco Arka (dzīvokļu ārdurvis) Eco ARKA
Tehniskie dati
Durvju vērtne: tērauda loksne1,5 мм
Durvju rāmis: tērauds 2,0 мм
Durvju biezums: 55мм
Stiprības ribas: 6gb
Pildijums: ekstrudēts putoplasts
Arējā/ iekšējā apdare: MDF panelis10мм, MDF panelis 10mm
Eņģes: metāliskas ar gultni Ø 22 мм, 2 gb
Blīvgumijas: KAT2
Kleides komplektā: MDF,tonis – tumšs rieksts
Centrālā slēdzene: Avers 8302, Komplektā cilindrs , no iekšpuses aizgriežams ar 5 atslēgām
Papildus slēdzene: Avers 2350, 5 atslēgas
Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba.
Actiņa: uzstādīta

!!! Ražotāja norādijums:Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!!!

960mm
860mm

Cena/ЦЕНА

€
Bez PVN

Metāla/MDF durvis dzīvokļiem

Ražotas Ukrainā
U.K.R. DOORS

Kolekcija

Eco

K20 (Paredzētas iekšējaj lietošanaj).

Krāsa/ Цвет

коллекция

Metāla ārdurvis dzīvoklim (Ugunsdrošas I-30)
Металлическая наружная / квартирная дверь

Durvju platums
“860”
“960”

Durvju platums
Типы ширины дверей

Ārpusē, iekšpusē: Zelta ozols
Внешняя, внутренняя – золотой дуб

Karkasa izmēri
Ārējā karkasa izmēri ar kleidi
(platums x augstums,
(platums x augstums, cm)
cm)
860x2050
940x2090
960x2050
1040x2090

Metāla ārdurvis ar MDF apdari Eco Arka (dzīvokļu ārdurvis) Eco K20
Tehniskie dati
Durvju vērtne: tērauda loksne1,5 мм
Durvju rāmis: tērauds 2,0 мм
Durvju biezums: 60мм
Stiprības ribas: 6gb
Pildijums: ekstrudēts putoplasts
Arējā/ iekšējā apdare: MDF panelis10мм, MDF panelis 10mm
Eņģes: metāliskas ar gultni Ø 22 мм, 2 gb
Blīvgumijas: KAT2
Kleides komplektā: MDF,tonis – gaišs rieksts
Centrālā slēdzene: Avers 8302, Komplektā cilindrs , no iekšpuses aizgriežams ar 5 atslēgām
Papildus slēdzene: Avers 2350, 5 atslēgas
Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba.
Actiņa: uzstādīta

!!! Ražotāja norādijums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!!!

960mm
860mm

Cena/ЦЕНА

€
Bez PVN

Metāla/MDF durvis dzīvokļiem

Ražotas Ukrainā
U.K.R. DOORS

Kolekcija
Eco KVADRA
(Paredzētas iekšējaj lietošanaj).
коллекция

Krāsa/ Цвет

Metāla ārdurvis mājai, dzīvoklim (Ugunsdrošas I-30)
Металлическая наружная / квартирная дверь

Durvju platums
Типы ширины дверей

Ārpusē, iekšpusē: Tumšs rieksts,
balta ābele
Внешняя, внутренняя – темный орех,
яблоневый белое

Durvju platums

Karkasa izmēri
(platums x augstums,
cm)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi
(platums x augstums, cm)

“960”

960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis ar MDF apdari Eco Kvadra (dzīvokļu ārdurvis) Eco ‘’KVADRA’’
Tehniskie dati
Durvju vērtne: tērauda loksne1,5 мм
Durvju rāmis: tērauds 2,0 мм
Durvju biezums: 65 мм
Stiprības ribas: 6gb
Pildijums: ekstrudēts putoplasts
Arējā/ iekšējā apdare: MDF panelis 16мм, MDF panelis 10mm
Eņģes: metāliskas ar gultni Ø 22 мм, 2 gb
Blīvgumijas: KAT2
Kleides komplektā: MDF,tonis – tumšs rieksts
Centrālā slēdzene: Avers 8302, Komplektā cilindrs , no iekšpuses aizgriežams ar 5 atslēgām
Papildus slēdzene: Avers 2350, 5 atslēgas
Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba.
Actiņa: uzstādīta

!!! Ražotāja norādijums:Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!!!

960mm

Cena/ЦЕНА

€
Bez PVN

Metāla/MDF durvis dzīvokļiem

Ražotas Ukrainā
U.K.R. DOORS

Kolekcija
ECO KLASIC
(Paredzētas iekšējaj lietošanaj).
коллекция

Krāsa/ Цвет

Metāla ārdurvis mājai, dzīvoklim (Ugunsdrošas I-30)
Металлическая наружная / квартирная дверь

Ārpusē, iekšpusē: Tumšs rieksts
Внешняя, внутренняя – темный орех

Durvju platums

Karkasa izmēri (platums
x augstums, cm)

Ārējā karkasa izmēri ar kleidi
(platums x augstums, cm)

“960”
‘’860’’
“602 serija”

960x2050
860x2050
770x1990

1040x2090
940x2090
850x2030

Durvju platums
Типы ширины дверей

1.
2.
3.

Metāla ārdurvis ar MDF apdari (dzīvokļu ārdurvis) Eco KLASIC
Tehniskie dati
Durvju vērtne: tērauda loksne1,5 мм
Durvju rāmis: tērauds 2,0 мм
Durvju biezums: 65мм
Stiprības ribas: 6gb
Pildijums: ekstrudēts putoplasts
Arējā/ iekšējā apdare: MDF panelis 16мм, MDF panelis 10mm
Eņģes: metāliskas ar gultni Ø 22 мм, 2 gb
Blīvgumijas: KAT2
Kleides komplektā: MDF,tonis – tumšs rieksts
Centrālā slēdzene: Avers 8302, Komplektā cilindrs , no iekšpuses aizgriežams ar 5 atslēgām
Papildus slēdzene: Avers 2350, 5 atslēgas
Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba.
Actiņa: uzstādīta

!!! Ražotāja norādijums:Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!!!

960 mm
860 mm
602. ser

Cena/ЦЕНА

€
Bez PVN

Metāla/MDF durvis dzīvokļiem
Ārpuse

Iekšpuse

Ražotas Ukrainā
U.K.R. DOORS

Kolekcija
“Eco OPTIMA”
Arējā apdare 1,2mm tērauda loksne (pūlverkrāsa), iekšēja MDF
apdare (paredzēta iekšējaj lietošanaj).
коллекция

Metāla tehniskās durvis (dzīvoklom, mājaj ,palīgtelpām)
Металлическая наружная

Durvju platums
“860”
“960”

Krāsa/ Цвет

Durvju platums
Типы ширины дверей

Ārpusē, iekšpusē: Brūns
pūlverkrāsojums/ tumšs rieksts
Покрытие- порошок

Karkasa izmēri
Ārējā karkasa izmēri ar kleidi
(platums x augstums,
(platums x augstums, cm)
cm)
860x2050
940x2090
960x2050
1040x2090

Metāla tehniskās durvis pūlverkrāsotas Eco OPTIMA
Tehniskie dati
Durvju vērtne: tērauda loksne1,2мм
Durvju rāmis: tērauds 2,0 мм
Durvju biezums: 50мм
Stiprības ribas: 6gb
Pildijums: ekstrudēts putoplasts
Arējā/ iekšējā apdare: Tērauda loksne 1,2mm / MDF 80mm
Eņģes: metāliskas ar gultni Ø 18 мм, 2 gb
Blīvgumijas: KAT2
Kleides komplektā: Metāla (pūlverkrāsotas)
Centrālā slēdzene: Avers 8302, Komplektā cilindrs , no iekšpuses aizgriežams ar 5 atslēgām
Papildus slēdzene: Avers2350, 5 atslēgas
Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba.

!!! Ražotāja norādijums:Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!!!

960mm
860mm

Cena/ЦЕНА

€
Bez PVN

Kvalitatīvas metāla/Vinorit ārdurvis

Ražotas Ukrainā
U.K.R. DOORS

Kolekcija
ECO Plus Vinorit (ārdurvis mājaj / dzīvoklim)
Paredzētas gan ārējaj , gan iekšējaj lietošanaj
коллекция

Krāsa/ Цвет

Metāla ārdurvis mājai,dzīvoklim (Ugunsdrošas I-30)

Ārpusē, iekšpusē: Medus ozols

Металлическая наружная / квартирная дверь

Внешняя, внутренняя – Mедовый дуб

Durvju platums
“860”
“960”

Durvju platums
Типы ширины дверей

Cena/ЦЕНА

960mm
860mm

€
Bez PVN

Karkasa izmēri
Ārējā karkasa izmēri ar kleidi
(platums x augstums,
(platums x augstums, cm)
cm)
860x2050
940x2090
960x2050
1040x2090

Metāla ārdurvis ar Vinorit apdari Eco Plus (Noturīga pret ārējās vides apstākļiem - saule , lietus, sals
utt.)
Tehniskie dati
Durvju vērtne: tērauda loksne1,5 мм
Durvju rāmis: tērauds 2,0 мм
Durvju biezums : 90 мм
Stiprības ribas: 6gb
Pildijums: ekstrudēts putoplasts
Arējā/ iekšējā apdare: Vinorit panelis 16mm / 16mm
Eņģes: metāliskas ar gultni Ø 25 мм, 3 gb
Blīvgumijas: 2 kontūras KAT3
Kleides komplektā: Vinorit materiāla tonis – medus ozols
Centrālā slēdzene: Securemme (Italija), Komplektā cilindrs , no iekšpuses aizgriežams ar 5 atslēgām
Papildus slēdzene: Avers 2350, 5 atslēgas
Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – bronza.
Termotilts: nodrošina papildus skaņas, siltumizolāciju un iekšējo apdari
Actiņa: Komplektā
!!! Ražotāja norādijums:Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m)
Ko nosaka arī LR būvnormatīvi..

Metāla/MDF durvis privatmājām

Ražotas Ukrainā
U.K.R. DOORS

Kolekcija
KOMFORT 2 (ārdurvis mājaj / dzīvoklim)
Paredzētas gan ārējaj , gan iekšējaj lietošanaj
коллекция

Metāla ārdurvis mājai (Ugunsdrošas I-30)
Металлическая наружная / квартирная дверь

Krāsa/ Цвет

Ārpusē, iekšpusē: Tonets rieksts
Внешняя, внутренняя темный орех

Durvju platums
Типы ширины дверей

Cena/ЦЕНА

960mm
860mm

€
Bez PVN

Durvju platums
“860”
“960”

Karkasa izmēri
Ārējā karkasa izmēri ar kleidi
(platums x augstums,
(platums x augstums, cm)
cm)
860x2050
940x2090
960x2050
1040x2090

Metāla ārdurvis ar Vinorit apdari KOMFORT 2 (Noturīga pret ārējās vides apstākļiem - saule , lietus,
sals utt.)
Tehniskie dati:
Durvju vērtne: tērauda loksne1,5 мм
Durvju rāmis: tērauds 2,0 мм
Durvju biezums : 90мм
Stiprības ribas: 6gb
Pildijums: ekstrudēts putoplasts
Arējā/ iekšējā apdare: Vinorit panelis 16mm / 16mm
Eņģes: metāliskas ar gultni Ø 25 мм, 3 gb
Blīvgumijas: 2 kontūras KAT3
Kleides komplektā: Vinorit materiāla tonis – Tonēts rieksts
Centrālā slēdzene: Secureme, Komplektā cilindrs , no iekšpuses aizgriežams ar 5 atslēgām
Papildus slēdzene :Avers 2350 , 5 atslēgas
Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – Bronza.
Termotilts: nodrošina papildus skaņas, siltumizolāciju un iekšējo apdari
Actiņa: Komplektā
!!! Ražotāja norādijums:Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m)
Ko nosaka arī LR būvnormatīvi..

Metāla/MDF durvis privatmājām

Ražotas Ukrainā
U.K.R. DOORS

Kolekcija
ECO Glass (ārdurvis mājaj ar stikla paketi)
Paredzētas gan ārējaj , gan iekšējaj lietošanaj
коллекция

Krāsa/ Цвет

Metāla ārdurvis mājai ar 3stiklu paketi (Ugunsdrošas I-30) Ārpusē, iekšpusē: Medus ozols
Внешняя, внутренняя – Mедовый дуб

Металлическая наружная / квартирная дверь

Durvju platums

“960”

Durvju platums
Типы ширины дверей

Cena/ЦЕНА

960mm

€
Bez PVN

Karkasa izmēri
Ārējā karkasa izmēri ar kleidi
(platums x augstums,
(platums x augstums, cm)
cm)
960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis ar Vinorit apdari Eco Glass (Noturīga pret ārējās vides apstākļiem - saule , lietus, sals
utt.)
Tehniskie dati:
Durvju vērtne: tērauda loksne1,5 мм
Durvju rāmis: tērauds 2,0 мм
Durvju biezums : 75мм
Stiprības ribas: 6gb
Pildijums: ekstrudēts putoplasts
Arējā/ iekšējā apdare: Vinorit panelis 16mm / 16mm
Eņģes: metāliskas ar gultni Ø 25 мм, 3 gb
Blīvgumijas: KAT2
Kleides komplektā: Vinorit materiāla tonis – Medus ozols
Centrālā slēdzene: Avers 8302, Komplektā cilindrs , no iekšpuses aizgriežams ar 5 atslēgām
Papildus slēdzene: Avers 2350, 5 atslēgas
Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba.
Stiikla pakete: tonēta 3 stiklu pakete

!!! Ražotāja norādijums:Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m)
Ko nosaka arī LR būvnormatīvi..

Metāla/MDF durvis privatmājām

Ražotas Ukrainā
U.K.R. DOORS

Kolekcija
KOMFORT (ārdurvis mājaj / dzīvoklim)
Paredzētas gan ārējaj , gan iekšējaj lietošanaj
коллекция

Krāsa/ Цвет

Metāla ārdurvis mājai (Ugunsdrošas I-30)

Ārpusē, iekšpusē: Tonēts rieksts
Внешняя, внутренняя темный орех

Металлическая наружная / квартирная дверь

Durvju platums

“960”

Durvju platums
Типы ширины дверей

Cena/ЦЕНА

960mm

€
Bez PVN

Karkasa izmēri
Ārējā karkasa izmēri ar kleidi
(platums x augstums,
(platums x augstums, cm)
cm)
960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis ar Vinorit apdari KOMFORT (Noturīga pret ārējās vides apstākļiem - saule , lietus,
sals utt.)
Tehniskie dati:
Durvju vērtne: tērauda loksne1,5 мм
Durvju rāmis: tērauds 2,0 мм
Durvju biezums : 90мм
Stiprības ribas: 6gb
Pildijums: ekstrudēts putoplasts
Arējā/ iekšējā apdare: Vinorit panelis 16mm / 16mm
Eņģes: metāliskas ar gultni Ø 25 мм, 3 gb
Blīvgumijas: 2 kontūras KAT3
Kleides komplektā: Vinorit materiāla tonis – Tonēts rieksts
Centrālā slēdzene: Securemme (Italija) , Komplektā cilindrs , no iekšpuses aizgriežams ar 5 atslēgām
Papildus slēdzene : Avers 2350, 5 atslēgas
Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba.
Termotilts: nodrošina papildus skaņas, siltumizolāciju un iekšējo apdari
Actiņa: Komplektā

!!! Ražotāja norādijums:Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m)
Ko nosaka arī LR būvnormatīvi..

Metāla/MDF durvis privatmājām

Ražotas Ukrainā
U.K.R. DOORS

Kolekcija
KOMFORT GLASS (ārdurvis mājaj ar 3 stiklu paketi)
Paredzēta ārējās vides apstākļiem
коллекция

Metāla ārdurvis mājai (Ugunsdrošas I-30)

Ārpusē, iekšpusē: Tonets rieksts
Внешняя, внутренняя темный орех

Металлическая наружная / квартирная дверь

Durvju platums

“960”

Krāsa/ Цвет

Durvju platums
Типы ширины дверей

Cena/ЦЕНА

960mm

€
Bez PVN

Karkasa izmēri
Ārējā karkasa izmēri ar kleidi
(platums x augstums,
(platums x augstums, cm)
cm)
960x2050

1040x2090

Metāla ārdurvis ar Vinorit apdari KOMFORT GLASS (Noturīga pret ārējās vides apstākļiem - saule ,
lietus, sals utt.)
Tehniskie dati:
Durvju vērtne: tērauda loksne1,5 мм
Durvju rāmis: tērauds 2,0 мм
Durvju biezums : 90мм
Stiprības ribas: 6gb
Pildijums: ekstrudēts putoplasts
Arējā/ iekšējā apdare: Vinorit panelis 16mm / 16mm
Eņģes: metāliskas ar gultni Ø 25 мм, 3 gb
Blīvgumijas: 2 Kontūras KAT3
Kleides komplektā: Vinorit materiāla tonis – Tonēts rieksts
Centrālā slēdzene: Secureme (Italija), Komplektā cilindrs , no iekšpuses aizgriežams ar 5 atslēgām
Papildus slēdzene : Avers 2350, 5 atslēgas
Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – Bronza.
Termotilts: nodrošina papildus skaņas, siltumizolāciju un ārejo apdari
Stikla pakete: toneta , 3 stiklu

!!! Ražotāja norādijums:Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m)
Ko nosaka arī LR būvnormatīvi..

