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SERIJA FAVORIT 
FRĒZĒJUMS MD - 40 
KRĀSA - RIEKSTS 

 

Apraksts un komplektācija: 
 Kārbā: kvadrāt caurule 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: MDF panelis 10 mm ar frēzējumu; 
 Iekšējā apdare: MDF panelis 10 mm ar frēzējumu; 
 Eņģes ar atbalsta gultni 20x100; 
 Atslēgā: mono bloks Gardian 1512 vai analogs; 
 Actiņa: APECS/Fuaro; 
 Aplodas: MDF 10 mm. 

 
 
 

CENA 

475,- EUR 

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

860x2050 vai 960x2050. 
 

 



 

 

 

 

 

 

  

SĒRIJA OPTIMA 
FRĒZĒJUMS MD - 12 

 

Apraksts un komplektācija: 
 Kārbā: locītā ar ceturtdaļu; kārbas biezums 95 mm, metālā 

biezums 1 mm; 
 Durvju vērtnes tēraudā biezums 72 mm, metālā biezums 1 mm; 
 Vērtnes pildviela: putu polistirols; 
 Arējā apdare: 10 mm MDF plāksnē; pārklātā ar dekoratīvo PVC 

pārklājumu; 
 Iekšējā apdare: 10 mm MDF plāksnē, pārklātā ar dekoratīvo 

PVC pārklājumu; 
 Eņģes: 20 x 100 tēraudā ar atbalsta gultņiem 
 Komplekta: aplodas, actiņa; 
 Atslēgā augšējā: Bastion, Atslēgā apakšējā: FZB vai analogs. 

 
 
 

CENA 

390,- EUR 

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

860x2040 vai 960x2040.  
 

SĒRIJA OPTIMA 
FRĒZĒJUMS MD - 35 

 

Apraksts un komplektācija: 
 Kārbā: locītā ar ceturtdaļu; kārbas biezums 95 mm, metālā 

biezums 1 mm; 
 Durvju vērtnes tēraudā biezums 72 mm, metālā biezums 1 mm; 
 Vērtnes pildviela: putu polistirols; 
 Arējā apdare: 10 mm MDF plāksnē; pārklātā ar dekoratīvo PVC 

pārklājumu; 
 Iekšējā apdare: 10 mm MDF plāksnē, pārklātā ar dekoratīvo 

PVC pārklājumu; 
 Eņģes: 20 x 100 tēraudā ar atbalsta gultņiem 
 Komplekta: aplodas, actiņa; 
 Atslēgā augšējā: Bastion, Atslēgā apakšējā: FZB vai analogs. 

 
 
 

CENA 

390,- EUR 

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

860x2040 vai 960x2040.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SĒRIJA OPTIMA 
FRĒZĒJUMS MD - 12 

 

Apraksts un komplektācija: 
 Kārbā: locītā ar ceturtdaļu; kārbas biezums 95 mm, metālā 

biezums 1 mm; 
 Durvju vērtnes tēraudā biezums 72 mm, metālā biezums 1 mm; 
 Vērtnes pildviela: putu polistirols; 
 Arējā apdare: 10 mm MDF plāksnē; pārklātā ar dekoratīvo PVC 

pārklājumu; 
 Iekšējā apdare: 10 mm MDF plāksnē, pārklātā ar dekoratīvo 

PVC pārklājumu; 
 Eņģes: 20 x 100 tēraudā ar atbalsta gultņiem 
 Komplekta: aplodas, actiņa; 
 Atslēgā augšējā: Bastion, Atslēgā apakšējā: FZB vai analogs. 

 
 
 

CENA 

390,- EUR 

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

860x2040 vai 960x2040.  
 

SĒRIJA KAMELOT 
FREZEJUMS M12 

 

Apraksts un komplektācija: 
 Kārbā: kvadrāt caurulē ar ceturtdaļu 60x40x10x20 mm, 

biezums 1.2-2 mm; 
 Vērtnē: kvadrāt caurulē 40x20 mm, biezums 1.5-1.8 mm; 
 Vērtnes pildviela: minerālvatē; 
 Siltinātā kārbā; 
 Arējā apdare: MDF panelis 12 mm ar frēzējumu; 
 Iekšējā apdare: MDF panelis 10 mm ar frēzējumu; 
 Eņģes ar atbalsta gultni 20 x 140; 
 Termotilts; 
 Atslēgā: mono bloks Gardian 1512 vai analogs; 
 Aplodas: MDF 12 mm. 

 
 
 

CENA 

475,- EUR 

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

860x2050 vai 960x2050.  
 



 

 

 

 

 

 

 

• Kārbā: metālā leņķis: 2 mm;                                                                     
• Slieksnis: kvadrāt caurulē 60 x 40 mm, biezums -2 mm; 
• Vērtnē: kvadrāt caurulē 30 x 20mm, biezums 1.2-1.5 mm; 
• Vērtnes pildviela: putu polistirols; 
• Arējā apdare: MDF panelis 10mm ar frēzējumu; 
• lekšējā apdare: MDF panelis 10mm ar frēzējumu; 
• Eņģes ar atbalsta gultni 20 x 100; Komplekta: aplodas, actiņa, 2 slēdzenes.     

SĒRIJA KAMELOT 
FREZEJUMS M13 

 

Apraksts un komplektācija: 
 Kārbā: kvadrāt caurulē ar ceturtdaļu 60x40x10x20 mm, 

biezums 1.2-2 mm; 
 Vērtnē: kvadrāt caurulē 40x20 mm, biezums 1.5-1.8 mm; 
 Vērtnes pildviela: minerālvatē; 
 Siltinātā kārbā; 
 Arējā apdare: MDF panelis 12 mm ar frēzējumu; 
 Apdare: MDF panelis 10 mm ar frēzējumu; 
 Eņģes ar atbalsta gultni 20xl40; 
 Termotilts; 
 Atslēgā: mono bloks Gardian 1512 vai analogs; 
 Aplodas: MDF 12 mm. 

 
 
 

CENA 

480,- EUR 

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

860x2050 vai 960x2050.  
 

ĀRDURVIS 602. SĒRIJAS 
DZĪVOKĻIEM 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

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. 
 

 


