
Modelis :      Standart 1  (Paredzētas  lietošanai 
iekštelpās).
к о л л е к ц и я 

Krāsa/ Цвет
Izmēri:

Типы Cena/ЦЕНА

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

Ārpusē, iekšpusē: Gaišs rieksts
Внешняя,  внутренняя  –  oreh

960x2050mm
860x2050mm

 €
Bez  PVN

Durvju platums Karkasa, rāmja izmēri 
(platums x augstums, mm)

Durvju vērtnes izmēri 
(platums x augstums, mm)

“860” 860x2050 760x1950
“960” 960x2050 860x1950

Metāla ārdurvis dzivokļiem ar MDF apdari ‘'STANDART 1

                 Tehniskie dati:
Durvju vērtne: tērauda loksne 1,0 мм  
Durvju rāmis: tērauds 1,2 мм 
Durvju biezums:  65мм
Stiprības  ribas: 6gb
Pildijums:  akmensvate (Rockwwol)
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 – gaišs rieksts
Centrālā slēdzene:  Aress 8302, Komplektā cilindrs , no iekšpuses aizgriežams ar 5 atslēgām
Papildus slēdzene:  Protect 2350, 5 atslēgas
Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba. 
Actiņa:  uzstādīta

Metāla/MDF ārdurvis dzīvoklim 

Ražotas Ukrainā
RAZOM TRADE



Modelis :      Standart 2  (Paredzētas  lietošanai 
iekštelpās).
к о л л е к ц и я 

Krāsa/ Цвет
Izmēri:

Типы Cena/ЦЕНА

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

Ārpusē, iekšpusē: Tumšs rieksts
Внешняя,  внутренняя  – tomnij oreh

960x2050mm
860x2050mm

 €
Bez  PVN

Durvju platums Karkasa, rāmja izmēri 
(platums x augstums, mm)

Durvju vērtnes izmēri 
(platums x augstums, mm)

“860” 860x2050 760x1950
“960” 960x2050 860x1950

Metāla ārdurvis dzivokļiem ar MDF apdari ‘'STANDART 2

                 Tehniskie dati:
Durvju vērtne: tērauda loksne 1,0 мм  
Durvju rāmis: tērauds 1,2 мм 
Durvju biezums:  65мм
Stiprības  ribas: 6gb
Pildijums:  akmensvate (Rockwwol)
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:  Aress 8302, Komplektā cilindrs , no iekšpuses aizgriežams ar 5 atslēgām
Papildus slēdzene:  Protect 2350, 5 atslēgas
Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba. 
Actiņa:  uzstādīta

Metāla/MDF durvis dzīvoklim 

Ražotas Ukrainā
RAZOM TRADE



Modelis :      Standart Plus 1  Paredzētas  
lietošanai, kā ārdurvis privātmājām (UV un mitrum noturīgas)
к о л л е к ц и я 

Krāsa/ Цвет
Izmēri:

Типы Cena/ЦЕНА

Metāla ārdurvis mājaj (Ugunsdrošas I-30) Ārpusē, iekšpusē: Gaišs riekst/ 
Tumšs ozols

960x2050mm
860x2050mm

 €
Bez  PVN

Durvju platums Karkasa, rāmja izmēri 
(platums x augstums, mm)

Durvju vērtnes izmēri 
(platums x augstums, mm)

“860” 860x2050 760x1950
“960” 960x2050 860x1950

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari ‘'STANDART  PLUS 1

                 Tehniskie dati:
Durvju vērtne: tērauda loksne 1,0 мм  
Durvju rāmis: tērauds 1,2 мм 
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)
Eņģes: metāliskas ar lodveida gultni  Ø 22 мм, 2 gb
Ramja kontura / Blīvgumijas:  Dubultā kontūra, divas blīvgumijas
Kleides  komplektā: MDF,tonis – gaišs rieksts
Centrālā slēdzene:  Aress 8302, Komplektā cilindrs , no iekšpuses aizgriežams ar 5 atslēgām
Papildus slēdzene:  Protect 2350, 5 atslēgas
Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba. 
Actiņa:  uzstādīta

Metāla/MDF ārdurvis privātmājai 

Ražotas Ukrainā
RAZOM TRADE



Modelis :      Standart Plus 2  Paredzētas  
lietošanai, kā ārdurvis privātmājām (UV un mitrum noturīgas)
к о л л е к ц и я 

Krāsa/ Цвет
Izmēri:

Типы Cena/ЦЕНА

Metāla ārdurvis mājaj (Ugunsdrošas I-30) Ārpusē, iekšpusē: Gaišs riekst/ 
Tumšs ozols 960x2050mm

 €
Bez  PVN

Durvju platums Karkasa, rāmja izmēri 
(platums x augstums, mm)

Durvju vērtnes izmēri 
(platums x augstums, mm)

“960” 960x2050 860x1950

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari ‘'STANDART  PLUS 2

                 Tehniskie dati:
Durvju vērtne: tērauda loksne 1,0 мм  
Durvju rāmis: tērauds 1,2 мм 
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)
Eņģes: metāliskas ar lodveida gultni  Ø 22 мм, 2 gb
Ramja kontura / Blīvgumijas:  Dubultā kontūra, divas blīvgumijas
Kleides  komplektā: MDF,tonis – gaišs rieksts
Centrālā slēdzene:  Aress 8302, Komplektā cilindrs , no iekšpuses aizgriežams ar 5 atslēgām
Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba. 
Actiņa:  uzstādīta

Metāla/MDF ārdurvis privātmājai 

Ražotas Ukrainā
RAZOM TRADE



Modelis :      Komfort 1  Paredzētas  lietošanai, kā 
ārdurvis privātmājām (UV un mitrum noturīgas)
к о л л е к ц и я 

Krāsa/ Цвет
Izmēri:

Типы Cena/ЦЕНА

Metāla ārdurvis mājaj (Ugunsdrošas I-30) Ārpusē, iekšpusē: Tonēts ozols/ 
Tumšs ozols 960x2050mm

 €
Bez  PVN

Durvju platums Karkasa, rāmja izmēri 
(platums x augstums, mm)

Durvju vērtnes izmēri 
(platums x augstums, mm)

“960” 960x2050 860x1950

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari ‘KOMFORT 1

                 Tehniskie dati:
Durvju vērtne: tērauda loksne 1,0 мм  
Durvju rāmis: tērauds 1,2 мм 
Durvju biezums:  100 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)
Eņģes: metāliskas ar lodveida gultni  Ø 22 мм, 2 gb
Ramja kontura / Blīvgumijas:  Dubultā kontūra, divas blīvgumijas
Kleides  komplektā: MDF,tonis – tonets ozols
Centrālā slēdzene:  Aress 8302, Komplektā cilindrs , no iekšpuses aizgriežams ar 5 atslēgām
Papildus slēdzene:  Avers 2350, 5 atslēgas
Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – Bronza. 
Actiņa:  uzstādīta

Metāla/MDF ārdurvis privātmājai 

Ražotas Ukrainā
RAZOM TRADE



Modelis :      Standart Plus ar stiklu   
Paredzētas  lietošanai, kā ārdurvis privātmājām (UV un mitrum 
noturīgas)
к о л л е к ц и я 

Krāsa/ Цвет
Izmēri:

Типы Cena/ЦЕНА

Metāla ārdurvis ar stiklu mājaj (Ugunsdrošas I-30) Ārpusē, iekšpusē: Tonēts ozols/ 
Tumšs ozols 960x2050mm

 €
Bez  PVN

Durvju platums Karkasa, rāmja izmēri 
(platums x augstums, mm)

Durvju vērtnes izmēri 
(platums x augstums, mm)

“960” 960x2050 860x1950

Metāla ārdurvis privātmājām ar stiklu ‘'STANDART  PLUS ar stiklu

                 Tehniskie dati:
Durvju vērtne: tērauda loksne 1,0 мм  
Durvju rāmis: tērauds 1,2 мм 
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 metala, roku darbs
Eņģes: metāliskas ar lodveida gultni  Ø 22 мм, 2 gb
Ramja kontura / Blīvgumijas:  Dubultā kontūra, divas blīvgumijas
Kleides  komplektā: MDF,tonis – tonets ozols
Centrālā slēdzene:  Aress 8302, Komplektā cilindrs , no iekšpuses aizgriežams ar 5 atslēgām
Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba. 

Metāla/MDF ārdurvis privātmājai 

Ražotas Ukrainā
RAZOM TRADE


