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Metāla durvis dzīvoklim B700 

Apraksts un komplektācija: 
 

 Izmēri: 860×2050, 960×2050 
 Biezums: vērtne – 85mm, kārba – 100mm 
 Vērtnes metāla biezums: 1.2+0,8mm (1,2mm slēdzeņu riska 

zonā) 
 Kārbas metāla biezums: 1.5mm 
 Metāla krāsa: pārklājums «Pulverkrāsojums», krāsa 

«Antracīts» 
 Kārba un vērtne Siltināta ar Augsta blīvuma minerālvati 
 Ārējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Grafīta Betons» 
 Aplodes no ārpuses: MDF 16*80mm krāsa – «Grafīta Betons» 
 Iekšējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Balts koks 3T» 
 Augšējā slēdzene: «KALE 257» (cilindriskā), Turcija 
 Cilindrs: «Avers» vai analogs (5 atslēgas) 
 Apakšējā slēdzene: «KALE 252» (cilindriskā), Turcija 
 Cilindrs: «Avers» vai analogs, ar aizgriezni no iekšpuses (5 

atslēgas) 
 Rokturis: «Avers» H-14093 – krāsa hroms 
 Eņģu pretnoņemamie aizsargi: Konusa tipa (3gb.), Itālija 
 Eņģes: Regulējamas (2gb.), Itālija 
 Aizsardzība pret montāžas stiprinājumu nozāģēšanu: Ir (zem 

aplodēm tērauds) 
 Blīvējuma kontūru skaits: 2 
 Blīvgumijas: Schlegel (Vācija), krāsa «Melna» 
 Nakts aizbīdnis: Nav (apakšējā slēdzene ar aizgriezni no 

iekšpuses) 
 Actiņa: Ir 

 
 
 
 
 

 
 

 

CENA 

579,- EUR 

(ar PVN) 
Cenas aktuālas tikai standarta komplektācijai un 

izmēriem – 860x2040 vai 960x2050.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Metāla durvis dzīvoklim B200/1 

Apraksts un komplektācija: 
 Izmēri: 860×2050, 960×2050 
 Biezums: vērtne – 85mm, kārba – 100mm 
 Vērtnes metāla biezums: 1.2+0,8mm (1,2mm slēdzeņu riska 

zonā) 
 Kārbas metāla biezums: 1.5mm 
 Metāla krāsa: pārklājums «Pulverkrāsojums», krāsa «Brūna», 

tekstūra «Apelsīna Miza» 
 Kārba un vērtne Siltināta ar Augsta blīvuma minerālvati 
 Ārējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Dienvidu Venge» 
 Aplodes no ārpuses: MDF 16*80mm krāsa – «Dienvidu Venge» 
 Iekšējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Balts koks 3T» 
 Augšējā slēdzene: «KALE 257» (cilindriskā), Turcija 
 Cilindrs: «Avers» vai analogs (5 atslēgas) 
 Apakšējā slēdzene: «KALE 252» (cilindriskā), Turcija 
 Cilindrs: «Avers» vai analogs, ar aizgriezni no iekšpuses (5 

atslēgas) 
 Rokturis: «Avers» H-14093 – krāsa hroms 
 Eņģu pretnoņemamie aizsargi: Konusa tipa (3gb.), Itālija 
 Eņģes: Regulējamas (2gb.), Itālija 
 Aizsardzība pret montāžas stiprinājumu nozāģēšanu: Ir (zem 

aplodēm tērauds) 
 Blīvējuma kontūru skaits: 2 
 Blīvgumijas: Schlegel (Vācija), krāsa «Melna» 
 Nakts aizbīdnis: Nav (apakšējā slēdzene ar aizgriezni no 

iekšpuses) 
 Actiņa: Ir 

 
 

 
 Metāla durvis dzīvoklim B350/1 

Apraksts un komplektācija: 
 Izmēri: 860×2050, 960×2050 
 Biezums: vērtne – 85mm, kārba – 100mm 
 Vērtnes metāla biezums: 1.2+0,8mm (1,2mm slēdzeņu riska 

zonā) 
 Kārbas metāla biezums: 1.5mm 
 Metāla krāsa: pārklājums «Pulverkrāsojums», krāsa «Brūna», 

tekstūra «Apelsīna Miza» 
 Kārba un vērtne Siltināta ar Augsta blīvuma minerālvati 
 Ārējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Dienvidu Venge» 
 Aplodes no ārpuses: MDF 16*80mm krāsa – «Dienvidu Venge» 
 Iekšējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Gaiša Lapegle 
 Augšējā slēdzene: «KALE 257» (cilindriskā), Turcija 
 Cilindrs: «Avers» vai analogs (5 atslēgas) 
 Apakšējā slēdzene: «KALE 252» (cilindriskā), Turcija 
 Cilindrs: «Avers» vai analogs, ar aizgriezni no iekšpuses (5 

atslēgas) 
 Rokturis: «Avers» H-14093 – krāsa hroms 
 Eņģu pretnoņemamie aizsargi: Konusa tipa (3gb.), Itālija 
 Eņģes: Regulējamas (2gb.), Itālija 
 Aizsardzība pret montāžas stiprinājumu nozāģēšanu: Ir (zem 

aplodēm tērauds) 
 Blīvējuma kontūru skaits: 2 
 Blīvgumijas: Schlegel (Vācija), krāsa «Melna» 
 Nakts aizbīdnis: Nav (apakšējā slēdzene ar aizgriezni no 

iekšpuses) 
 Actiņa: Ir 

 
 

CENA 

579,- EUR 

(ar PVN) 
Cenas aktuālas tikai standarta komplektācijai un 

izmēriem – 860x2040 vai 960x2050.  
 

CENA 

579,- EUR 

(ar PVN) 
Cenas aktuālas tikai standarta komplektācijai un 

izmēriem – 860x2040 vai 960x2050.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metāla durvis dzīvoklim B352/1 

Apraksts un komplektācija: 
 Izmēri: 860×2050, 960×2050 
 Biezums: vērtne – 85mm, kārba – 100mm 
 Vērtnes metāla biezums: 1.2+0,8mm (1,2mm slēdzeņu riska 

zonā) 
 Kārbas metāla biezums: 1.5mm 
 Metāla krāsa: pārklājums «Pulverkrāsojums», krāsa 

«Antracīts», tekstūra «Apelsīna Miza» 
 Kārba un vērtne Siltināta ar Augsta blīvuma minerālvati 
 Ārējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Grafita Betons» 
 Aplodes no ārpuses: MDF 16*80mm krāsa – «Grafita Betons» 
 Iekšējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Balts koks 3T» 
 Augšējā slēdzene: «KALE 257» (cilindriskā), Turcija 
 Cilindrs: «Avers» vai analogs (5 atslēgas) 
 Apakšējā slēdzene: «KALE 252» (cilindriskā), Turcija 
 Cilindrs: «Avers» vai analogs, ar aizgriezni no iekšpuses (5 

atslēgas) 
 Rokturis: «Avers» H-14093 – krāsa hroms 
 Eņģu pretnoņemamie aizsargi: Konusa tipa (3gb.), Itālija 
 Eņģes: Regulējamas (2gb.), Itālija 
 Aizsardzība pret montāžas stiprinājumu nozāģēšanu: Ir (zem 

aplodēm tērauds) 
 Blīvējuma kontūru skaits: 2 
 Blīvgumijas: Schlegel (Vācija), krāsa «Melna» 
 Nakts aizbīdnis: Nav (apakšējā slēdzene ar aizgriezni no 

iekšpuses) 
 Actiņa: Ir 

 

KONDOORS MTP 2/3 

Apraksts un komplektācija: 
 Izmēri: 860×2050, 960×2050 
 Biezums: vērtne – 58mm, kārba – 88mm 
 Krāsa: pārklājums «Polimēra», krāsa – «Gaišs Rieksts» 
 Vērtnes metāla biezums: 0.8mm 
 Kārbas metāla biezums: 1.2mm 
 Vērtne Siltināta ar Poliuretāna putu pildījumu 
 Ārējā apdare: metāls – pārklājums «Polimēra», krāsa – «Gaišs 

Rieksts» 
 Iekšējā apdare: HDF plāksne krāsa – «Venge» 
 Apakšējā slēdzene: «Guardian 12.11» (cilindriskā) 
 Cilindrs: «Avers» Multicode ar pagriežamu rokturi no iekšpuses 
 Augšējā slēdzene: «Guardian 10.01» (suvaldu) 
 Furnitūras krāsa: «Zelts» 
 Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 2 gb. 
 Eņģes: 2 gab. 
 Blīvējuma kontūru skaits: 2 
 Nakts aizbīdnis: Nav 
 Actiņa: Ir 

 
 

 
 

CENA 

579,- EUR 

(ar PVN) 
Cenas aktuālas tikai standarta komplektācijai un 

izmēriem – 860x2040 vai 960x2050.  
 

CENA 

330,- EUR 

(ar PVN) 
Cenas aktuālas tikai standarta komplektācijai un 

izmēriem – 860x2050 vai 960x2050.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDOORS MTP 2/4 

Apraksts un komplektācija: 
 Izmēri: 860×2050, 960×2050 
 Biezums: vērtne – 58mm, kārba – 88mm 
 Krāsa: pārklājums «Polimēra», krāsa – «Gaišs Rieksts» 
 Vērtnes metāla biezums: 0.8mm 
 Kārbas metāla biezums: 1.2mm 
 Vērtne Siltināta ar Poliuretāna putu pildījumu 
 Ārējā apdare: metāls – pārklājums «Polimēra», krāsa – «Gaišs 

Rieksts» 
 Iekšējā apdare: HDF plāksne krāsa – «Venge» 
 Apakšējā slēdzene: «Guardian 12.11» (cilindriskā) 
 Cilindrs: «Avers» Multicode ar pagriežamu rokturi no iekšpuses 
 Augšējā slēdzene: «Guardian 10.01» (suvaldu) 
 Furnitūras krāsa: «Zelts» 
 Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 2 gb. 
 Eņģes: 2 gab. 
 Blīvējuma kontūru skaits: 2 
 Nakts aizbīdnis: Nav 
 Actiņa: Ir 

 

CENA 

330,- EUR 

(ar PVN) 
Cenas aktuālas tikai standarta komplektācijai un 

izmēriem – 860x2050 vai 960x2050.  
 

KONDOORS SILVER HDF (Sonomas 
Ozols – Sonomas Ozols) 

Apraksts un komplektācija: 
 Izmēri: 860×2050, 960×2050 
 Biezums: vērtne – 70mm, kārba – 100mm 
 Krāsa: pārklājums «Polimēra», krāsa – melna 
 Vērtnes metāla biezums: 0.6mm 
 Kārbas metāla biezums: 1.2mm 
 Vērtne Siltināta ar Putupolistorolu 
 Ārējā apdare: HDF plāksne krāsa – «Sonomas Ozols» 
 Iekšējā apdare: HDF plāksne krāsa – «Sonomas Ozols» 
 Apakšējā slēdzene: «APECS T57» (cilindriskā) 
 Cilindrs: «Avers» Multicode ar pagriežamu rokturi no iekšpuses 
 Bruņa cilindram: «Kondoors» 
 Augšējā slēdzene: «APECS T52» (cilindriskā) 
 Cilindrs: «Avers» Multicode 
 Bruņa cilindram: «Kondoors» 
 Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 2 gb. 
 Eņģes: Regulējamas eņģes (Itālija) 
 Blīvējuma kontūru skaits: 2 
 Blīvgumijas Q-lon (Vācija) 
 Nakts aizbīdnis: Nav 
 Actiņa: Ir 

 
 

 
 

CENA 

405,- EUR 

(ar PVN) 
Cenas aktuālas tikai standarta komplektācijai un 

izmēriem – 860x2050 vai 960x2050.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDOORS SILVER HDF (Venge – 
Sonomas Ozols) 

Apraksts un komplektācija: 
 Izmēri: 860×2050, 960×2050 
 Biezums: vērtne – 70mm, kārba – 100mm 
 Krāsa: pārklājums «Polimēra», krāsa – melna 
 Vērtnes metāla biezums: 0.6mm 
 Kārbas metāla biezums: 1.2mm 
 Vērtne Siltināta ar Putupolistorolu 
 Ārējā apdare: HDF plāksne krāsa – «Venge» 
 Iekšējā apdare: HDF plāksne krāsa – «Sonomas Ozols» 
 Apakšējā slēdzene: «APECS T57» (cilindriskā) 
 Cilindrs: «Avers» Multicode ar pagriežamu rokturi no iekšpuses 
 Bruņa cilindram: «Kondoors» 
 Augšējā slēdzene: «APECS T52» (cilindriskā) 
 Cilindrs: «Avers» Multicode 
 Bruņa cilindram: «Kondoors» 
 Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 2 gb. 
 Eņģes: Regulējamas eņģes (Itālija) 
 Blīvējuma kontūru skaits: 2 
 Blīvgumijas Q-lon (Vācija) 
 Nakts aizbīdnis: Nav 
 Actiņa: Ir 

 
 

 
 

CENA 

405,- EUR 

(ar PVN) 
Cenas aktuālas tikai standarta komplektācijai un 

izmēriem – 860x2050 vai 960x2050.  
 

KONDOORS SILVER HDF (Venge 
Venge) 

Apraksts un komplektācija: 
 Izmēri: 860×2050, 960×2050 
 Biezums: vērtne – 70mm, kārba – 100mm 
 Krāsa: pārklājums «Polimēra», krāsa – melna 
 Vērtnes metāla biezums: 0.6mm 
 Kārbas metāla biezums: 1.2mm 
 Vērtne Siltināta ar Putupolistorolu 
 Ārējā apdare: HDF plāksne krāsa – «Venge» 
 Iekšējā apdare: HDF plāksne krāsa – «Venge» 
 Apakšējā slēdzene: «APECS T57» (cilindriskā) 
 Cilindrs: «Avers» Multicode ar pagriežamu rokturi no iekšpuses 
 Bruņa cilindram: «Kondoors» 
 Augšējā slēdzene: «APECS T52» (cilindriskā) 
 Cilindrs: «Avers» Multicode 
 Bruņa cilindram: «Kondoors» 
 Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 2 gb. 
 Eņģes: Regulējamas eņģes (Itālija) 
 Blīvējuma kontūru skaits: 2 
 Blīvgumijas Q-lon (Vācija) 
 Nakts aizbīdnis: Nav 
 Actiņa: Ir 

 
 

 
 

CENA 

405,- EUR 

(ar PVN) 
Cenas aktuālas tikai standarta komplektācijai un 

izmēriem – 860x2050 vai 960x2050.  
 



 

 

 

 

 

 

 

SYDNEY  

Matēts grafīts / Balts koks 3Т 

 
 
 

CENA 

579,- EUR 

(ar PVN) 
Cenas aktuālas tikai standarta komplektācijai un izmēriem –

860x2050 vai 960x2050 
(nakts aizbīdnis nav iekļauts) 

 

SYDNEY  

Matēts grafīts / Matēts grafīts 

 
 
 

CENA 

579,- EUR 

(ar PVN) 
Cenas aktuālas tikai standarta komplektācijai un izmēriem –

860x2050 vai 960x2050. 
(nakts aizbīdnis nav iekļauts) 

 

DEMURA  

Eko venge horizonts MD24 / Gaiša 
lapegle 

 
 
 

CENA 

579,- EUR 

(ar PVN) 
Cenas aktuālas tikai standarta komplektācijai un izmēriem –

860x2050 vai 960x2050 
(nakts aizbīdnis nav iekļauts) 

 



 

 

 

 

 

HORIZONT  

Dienvidu venge / Dienvidu venge 

 
 
 

CENA 

579,- EUR 

(ar PVN) 
Cenas aktuālas tikai standarta komplektācijai un izmēriem –

860x2050 vai 960x2050. 
(nakts aizbīdnis nav iekļauts) 

 

PROVANCE  

Tumšais venge / Mandeļu bergamo 

 
 
 

CENA 

579,- EUR 

(ar PVN) 
Cenas aktuālas tikai standarta komplektācijai un izmēriem –

860x2050 vai 960x2050 
(nakts aizbīdnis nav iekļauts) 

 

STONE  

Betons grafīts / Betons pēlēks 

 
 
 

CENA 

579,- EUR 

(ar PVN) 
Cenas aktuālas tikai standarta komplektācijai un izmēriem –

860x2050 vai 960x2050 
(nakts aizbīdnis nav iekļauts) 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

SERIJA FAVORIT 
FRĒZĒJUMS MD - 45 
KRĀSA - RIEKSTS 

 

Apraksts un komplektācija: 
 Kārbā: kvadrāt caurulē ar ceturtdaļu 60x40+40x60, biezums 

1.5-2 mm; 
  Vērtnē: kvadrāt caurulē 40x20 mm, biezums 1.2-1.5 mm; 
  Vērtnes pildviela: putu polistirols; 
  Arējā apdare: polimera panelis 12 mm ar frēzējumu; 
  Iekšējā apdare: mitrumizturīgs MDF panelis 10 mm ar 

frēzējumu; 
  Stikla pakete ar spoguļstiklu (3 stikli); 
  Eņģes ar atbalsta gultni 20 x 100; 
  Atslēgā: mono bloks Gardian 1512 vai analogs; 
  Aplodas: polimers 12 mm 

 
 
 

CENA 

745,- EUR 

(ar PVN) 
Cenas aktuālas tikai standarta komplektācijai un izmēriem –

960x2050. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

SERIJA IMAGE 
FRĒZĒJUMS MD - 45 
KRĀSA - RIEKSTS 

 

Apraksts un komplektācija: 
  Kārbā: kvadrāt caurulē ar ceturtdaļu 60x40+40x60, termotilts, 

metālā biezums 1.5-2 mm, kārbas   biezums 105 mm 
  Vērtnē: kvadrāt caurulē 50x30 mm, metālā biezums 1.5 mm, 

vērtnes biezums 82 mm; 
  Vērtnes pildviela: putu polistirols; 
  Arējā apdare: polimera panelis 16 mm; 
  Iekšējā apdare: mitrumizturīgs MDF panelis 16 mm; 
  Stikla pakete Odesa ( 4 stikli); 
  Eņģes ar atbalsta gultni 20 x 100; 
  Augšējā atslēgā: monobloks FORTEZI, apakšējā atslēgā: 

APECS  
  Aplodas: polimers 16 mm. 

 
 
 

CENA 

1120,- EUR 

(ar PVN) 
Cenas aktuālas tikai standarta komplektācijai un izmēriem –

960x2050. 
 

SĒRIJA KAMELOT 
AR STIKLU UN KALUMU 12 N6 
KRĀSA - RIEKSTS 

 

Apraksts un komplektācija: 
• Kārbā: kvadrāt caurule ar ceturtdaļu 60x40x10x20 mm, biezums 1.2-2 
mm; 
• Vērtnē: 65 mm, kvadrāt caurule 40*20 mm, biezums 1.5-1.8 mm; 
• Vērtnes pildviela: minerālvatē; • Stikla pakete (3 stikli 42 mm); 
• Arējā apdare: polimera panelis 12 mm ar frēzējumu; 
• Iekšējā apdare: mitrumizturīgs MDF panelis 10 mm ar frēzējumu; 
• Eņģes ar atbalsta gultni 20 x 140; 
• Atslēgā: mono bloks Gardian 1512; 
• Aplodas: polimers 12 mm; 
• Pret izcelšanas rīgeļi. 

 
 
 

CENA 

820,- EUR 

(ar PVN) 
Cenas aktuālas tikai standarta komplektācijai un izmēriem –

960x2050. 
 

 



 

 

 
SERIJA FAVORIT 
FRĒZĒJUMS MD - 45 
KRĀSA - RIEKSTS 

 

Apraksts un komplektācija: 
 Kārbā: kvadrāt caurulē ar ceturtdaļu 60x40+40x60, biezums 

1.5-2 mm; 
  Vērtnē: kvadrāt caurulē 40x20 mm, biezums 1.2-1.5 mm; 
  Vērtnes pildviela: putu polistirols; 
  Arējā apdare: polimera panelis 12 mm ar frēzējumu; 
  Iekšējā apdare: mitrumizturīgs MDF panelis 10 mm ar 

frēzējumu; 
  Stikla pakete ar spoguļstiklu (3 stikli); 
  Eņģes ar atbalsta gultni 20 x 100; 
  Atslēgā: mono bloks Gardian 1512 vai analogs; 
  Aplodas: polimers 12 mm 

 
 
 

CENA 

745,- EUR 

(ar PVN) 
Cenas aktuālas tikai standarta komplektācijai un izmēriem –

960x2050. 
 

 


