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"Brasta Glass" - 
              vadāmies pēc jūsu iecerēm

  

BRASTA GLASS kā viens no pieredzēs bagātākajiem un 

uzticamākajiem šādu risinājumu piegādātājiem reģionā augsta līmeņa 
projektos nodrošina viegli pielāgojamus standarta un nestandarta 
risinājumus, un saprot, ka ir jāspēj pielāgoties dažādām vajadzībām.

BRASTA GLASS izstrādā stikla risinājumus biznesa un valsts 

organizācĳām, ražo stikla starpsienas, sienas, dušas kabīnes un 
korpusi, kā arī tamlīdzīgus produktus, kā arī piedāvā plašu stikla 
risinājumu klāstu.

Izstrādājot kvalitatīvus 
produktus un veidojot 
spēcīgas un ilgstošas 
partnerattiecības, 
uzņēmums vienmēr ir 
gatavs tiekties uz jūsu 
ieceru īstenošanu un 
kopīgo izaugsmi.
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UAB "Brasta Glass" lepojas ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi, kas ļauj 

mums nodrošināt īpaši augstu kvalitātes līmeni visos ražošanas 

posmos, tādēļ izgatavotajām dušas kabīnēm un korpusiem mūsu 

uzņēmums piemēro 7 gadu garantiju.

GARĀKS GARANTĲAS LAIKS!

ĀTRIE PILIENI – LIETDERĪGS ATKLĀJUMS
Stikls – viens no labākajiem materiāliem duškabīņu izgatavošanai, jo 

tas ir izturīgs, īpaši noturīgs pret sadzīves ķīmijas iedarbību un ar labu 

gaismas caurlaidību. Stiklam nepiemīt ūdeni atgrūdošas īpašības, 

tāpēc ūdens pilieni pilnībā nenotek, bet gan veido nosēdumus uz stikla, 

bet tiem nožūstot, paliek sāļu, kaļķa, ziepju traipi. Uz stikla uzkrājas 

aizvien vairāk netīrumu, un tādējādi mazinās tā caurspīdīgums.

“Ātro pilienu” pārklājums atgrūž ne tikai ūdeni, bet arī netīrumus, tāpēc 

stikls paliek tīrāks un caurspīdīgāks, to tīrīt ir daudz vieglāk. Ar “Ātro 

pilienu” pārklājumu pārklāts stikls ir izturīgāks pret skrāpējumiem.

Ar katru dienu šādu stiklu kļūst aizvien grūtāk notīrīt, bet rezultāts 

priecē aizvien mazāk.

Pārklājot virsmu ar ĀTRO PILIENU (nano) pārklājumu, pazūd ūdens 

molekulu tiešā saskare ar stiklu.

ĀTRO PILIENU pārklājuma pamatā ir cērija oksīda nano daļiņas, kuras 

piešķir stikla virsmai hidrofobas, t.i., ūdeni atgrūdošas īpašības. 

Pateicoties tam, ūdens pilieni notek no stikla, jo tiek atgrūsti no virsmas.



MONTĀŽAS CENU LAPA
SIA ”Brasta Latvia” veic montēšanas pakalpojumus. Kvalificēti speciālisti atvedīs un 

samontēs   Jūsu dušas kabīni vai durvis. 

Dušas kabīņu montēšanas izmaksas Gads (Rīga un Rīgas rajons)

 150 €
 185 €
185 €
 100 €
 125 €
 65 €
85 €
 65 €
90 € 
50 €

280 € 

1.        Dušas kabīne līdz 1000mm platumā 
2.       Dušas kabīne virs 1000mm un līdz 1500mm platumā 
3.       Dušas kabīne ar nestandarta konfigurācĳu (piem.: jumta slīpums)  
4.       Dušas durvis nišai līdz 1200mm platumā  
5.       Dušas durvis nišai virs 1200mm platumā  
6.       Dušas siena līdz 1000mm platumā  
7.        Dušas siena virs 1000mm platumā  
8.       Vannas siena viendaļīga  
9.        Vannas siena divdaļīga  
10.      Dušas paliktnis  
11.       Sarežģīta un īpaši individuāla dušas kabīne vai stikla konstrukcĳa  

 Montēšanas pakalpojumi tiek sniegti tikai  izstrādājumiem”Brasta Glass”

Montēšana pēc 18:00, īpaši steidzama un brīvdienās plus 45 % pie standarta cenas.
Montēšana ārpus Rīgas un Rīgas rajona tiek apspriesta individuāli un ir atkarīgā no apjoma.

PIEGĀDES UN UZNEŠANAS IZMAKSAS

1.        Piegāde Rīgā (uznešana līdz 1. stāvam)
2.       Piegāde Pierīgā (uznešana līdz 1. stāvam)
3.       Piegāde Latvĳā (uznešana līdz 1. stāvam)
4.       Uznešana par katru nākamo stāvu (sākot ar 2.stāvu)

 

15 €
 30 €

Pēc vienošanās
 5 €

  

Nr.      NOSAUKUMS                                                                                                              CENA € ar PVN

Nr.      NOSAUKUMS                                                                                                       CENA € ar PVN
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MĒRĪŠANAS PAKALPOJUMI

Konsultācijas: +371 296 39191, +371 286 29988. 

Mērījumu pieteikšana un montēšanas konsultācijas: +371 286 29988. 

Mērīšanas pakalpojumi ir bezmaksas (visā Latvijā).

SIA ”Brasta Latvia” sniedz dušas kabīņu montēšanas pakalpojumus. Mūsu speciālisti 

palīdzēs izvēlēties piemērotāko variantu, dos padomu, pieņemot lēmumu. Pakalpojumu 

variet pieteikt pie mūsu tirdzniecības partneriem vai tieši pie mums. SIA ”Brasta Latvia” 

uzņemas atbildību par konsultēšanas/mērīšanas lapā sniegtā ražojuma izmēru 

patiesumu. Balstoties uz konsultēšanas/mērīšanas lapā sniegtajiem datiem, ražojumu 

variet pieteikt pie Jums pieņemamākā mūsu tirdzniecības partnera. 



Zelta, misiņa krāsas 
furnitūra

RAL krāsu 
furnitūra

Piemērots cilvēkiem 
ar invaliditāti

Stiklā iebūvētas eņģes, 
vienkārša kopšana

“Ātro pilienu” 
  tehnoloģija

Piemērots uzstādīšanai 
uz pamatnes

APZĪMĒJUMI

 5  I    BRASTA GLASS

SVARĪGA INFORMĀCĲA

Dušas kabīnes nominālie izmēri (piemēram, 80 x 80, 90 x 90 utt.) ir norādīti 
uzstādīšanai uz dušas paliktņa (1. att.). Nominālais izmērs atšķiras no precīza 
produkta izmēra, jo uzstādīšanas laikā tas ir nedaudz pāri paletes malām.  

Ja plānojat uzstādīt dušas kabīni vai korpusu tieši uz flīzēm (2. att.), ir svarīgi, 
lai uzstādīšanai paredzētā produkta izmērs precīzi atbilstu gatavās vietas 
izmēriem. Šajā gadījumā iegādājamā produkta tabula A, B slejās atlasiet 
precīzi piemērotus izmērus. 

Nominālais 
izmērs 

7-25 mm atstarpe no paliktņa 
malas līdz produktam.

 1 att.

 2 att.

Nominālais 
izmērs 

Precīzs 
izmērs

7-25 mm atstarpe
no paliktņa 
malas līdz 
produktam 

Precīzs produkta izmērs

Vietas, kur dušas kabīnes 
sienas malas jāsakrīt ar 
flīžu šuvi

Precīzs 
izmērs

Precīzs 
izmērs

Precīzs 
izmērs



 

SATURS
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KAJA

LAURA

Industriāla stila dušas kabīnes

Kolekcija NERO FRAME

Kolekcija NERO CUBE

Par BRASTA GROUP

Garantija

Ātri pilieni 

Mērīšanas pakalpojumi

Montāžas cenu lapa

Svarīga informācija

Izstrādājumu gids

Dušas sieniņas 

DORA, EMA, DIJA

Kolekcija AKROBĀTIKA

PRISMA 5

PRISMA 6

PAPILDU SĀNU SIENA, KARINA

KRISTINA

VIKTORIJA, SONATA

ERIKA, ERIKA PLUSS

SANDRA

LINA, GERDA

GRETA, GRETA PLUSS

RITA, GODA

SIMONA

SIMA

KATARINA

 

 

„Walk in“ sistēma BONA, NONA

PAPILDU SĀNU SIENA

Kolekcija BEZ ROBEŽĀM

NORA, NORA PLUSS

IEVA, 

JAUNUMS: ANA PLUSS, INA PLUSS

dušas kabīnem TELPA

IEVA PLUSS, IEVA PLUSS ar 

Kolekcija ELEGANCE

PAPILDU SĀNU SIENA

LUKA, LORA

NINA PLUSS, TINA PLUSS

IRMA

LIEPA, JULIJA

JAUNUMS: LUNA, AURORA

Bezrāmja bīdāmās sistēmas ESTETIKA

VESTA

MILDA

GABIJA, GABIJA PLUSS

Bīdāma SOFT sistēma

MILDA SOFT, GABIJA SOFT

GABIJA PLUSS SOFT

Kolekcija  TELPA

LAIMA, RASA

VAIVA

SVAJA, SVAJA PLUSS

Papildus sienas 

papildu sānu siena  

 

NIDA

JAUNUMS! Rievots stikls.  Spoguļi  

Stikla tīrītājs

Spoguļefekta stikliem

furnitūru

Stiklu palete

Ornamenti

Secret stikli

Dvieļu pakaramie 

Ekspluatācijas noteikumi  

Biežāk uzdotie jautājumi  

BRASTA GLASS priekšrocības 

 

Vannas sieniņas 
MIJA, MEDA
MAJA, MAJA PLUSS
BERTA
Papildu funkcijas vannas istabas sienām

Duškabīnes ar zelta krāsas 

Dušas paliktņi

Rokturi

RAL krāsaina furnitūra

Nestandarta dušas kabīnes un sienas

1

3

4

5

7

11

13

17

21

22

23

25

26

27

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

43

44

46

47

48

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

64

65

67

68

69

71

72

73

74

 

77
78
79
80
82
 
85

87

89

92

93

99

100

101

102

103

105

106

107

109

110
 



KRISTINA 
(32 lpp.)

NORA 
(46 lpp.)

ERIKA 
(34 lpp.)

ERIKA 
PLUSS
(34 lpp.)

NINA 
PLUSS 
(56 lpp.) 

KARINA 
(31 lpp.)

NORA 
PLUSS 
(46 lpp.)

ANA
PLIUS 
(58 lpp.)

JULĲA 
(51 lpp.) 

KATARINA 
(41 lpp.)

SONATA 
(33 lpp.)

SIMA 
(40 lpp.)

AURORA 
(57 lpp.)

LIEPA 
(51 lpp.)

VIKTORĲA 
(33 lpp.) 

SIMONA 
(39 lpp.)
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IZSTRĀDĀJUMU GIDS. DUŠAS KABĪNES

TAISNSTŪRA TIPA

IEEJA NO PRIEKŠPUSES. Durvis, kas stiprināmas pie sienas.

IEEJA NO PRIEKŠPUSES. Stabila sieniņa blakus durvīm.

IEEJA NO STŪRA. Durvis, kas stiprināmas pie sienas.IEEJA NO STŪRA. Stabilas sieniņas, kas stiprināmas pie sienas.

PUSAPAĻĀS KABĪNES
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RASA 
(71 lpp.)

LAIMA 
(71 lpp.)

MILDA 
(61 lpp.)

VESTA 
(60 lpp.)

MILDA 
SOFT
(67 lpp.)

PRISMA 6
(30 lpp.)    

PRISMA 5
(29 lpp.)    

LUKA 
(55 lpp.)

VAIVA 
(72 lpp.)

LINA 
(36 lpp.)

NIDA 
(52 lpp.)

LUNA
(57 lpp.)

Kā uzmontēt BOX 
dušas kabīnēs? 
Skatiet 74.-76. lpp.

BOX

Konsultācĳas: +371 296 39191, +371 286 29988.
 

Mērījumu pieteikšana un montēšanas 
konsultācĳas:  +371 286 29988. 

  

PIECSTŪRU KABĪNE  

IEEJA NO PRIEKŠPUSES. Bīdāmās durvis.

IEEJA NO STŪRA. Bīdāmas divdaļīgas durvis. IEEJA NO PRIEKŠPUSES.

IZSTRĀDĀJUMU GIDS. DUŠAS KABĪNES UN BOX 

TAISNSTŪRA TIPA



IRMA 
(50 lpp.)

TINA 
PLUSS 
(56 lpp.)

IEVA 
(47 lpp.)

IEVA 
PLUSS 
(48 lpp.)

RITA 
(38 lpp.)

GODA 
(38 lpp.)

GRETA 
PLUSS 
(37 lpp.)

GRETA 
(37 lpp.) 

GERDA 
(36 lpp.) 

SVAJA 
(73 lpp.)    

SVAJA 
PLUSS 
(73 lpp.)    

GABĲA 
SOFT
PLUSS 
(68 lpp.)

GABĲA 
(64 lpp.)

GABĲA 
SOFT 
(67 lpp.)

GABĲA
PLUSS 
(64 lpp.)

INA PLUSS 
(58 lpp.)

VERAMĀS DURVIS  
Durvis, kas stiprināmas pie sienas. Pilna atvēruma.

Durvis ar stabilu sieniņu BĪDĀMAS DURVIS
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DORA 
(23 lpp.) 

EMA 
(23 lpp.) 

DĲA 
(23 lpp.)

LAURA 
(25 lpp.)

BONA 
(26 lpp.)

SIMAS (85 lpp.)                                             ROKAS (85 lpp.)

LINAS (85 lpp.)                                              IGNAS (85 lpp.)

MEDA 
(78 lpp.)

MĲA 
(78 lpp.)

MAJA PLUSS 
(79 lpp.)

BERTA 
(80 lpp.)

MAJA 
(79 lpp.)

NONA
(26 lpp.)

KAJA 
(22 lpp.) 

IZSTRĀDĀJUMU GIDS. DUŠAS SIENIŅAS UN VANNAS SIENIŅAS

„Walk in“ SIENIŅAS 

DUŠAS SIENIŅAS VANNAS SIENIŅAS 

DUŠAS PALIKTŅI 

Pilna atvēruma sieniņa

Stabila sieniņa Bīdāma ar stabilu sieniņu
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INDUSTRIĀLA STILA 
DUŠAS KABĪNES 

Dušas kabīne VIKTORĲA
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KOLEKCIJAS PRIEKŠROCĪBAS:

Metāla konstrukcija ļauj ērti un viegli lietot dušas 
kabīni arī ja sienas un grīdas ir nelīdzenas.

Tie ir precīzi pārdomāti produkti ar iespēju, 
atkarībā no modeļa, ielikt durvis gan no 
iekšpuses, gan ārpuses, lai regulētu durvju  
aizvēršanas leņķi.

Atverot durvis paceļas, bet aizverot – pieguļ 
vannas istabas grīdai.

Sienas iekšpuse ir pārklāta ar ĀTRI PILIENI, kas 
samazina lāšu daudzumu uz stikla, padarot 
apkopi vieglāku.

Rūpnieciskā stila 
kolekcijās izmanto rokturi:

Melnās līnijas uz dušas kabīnes stikla ir ekskluzīvs akcents, kas 
atspoguļo modernu vannas istabas dekoru tendenci. Tie 
ieskauj stiklu pa perimetru un/vai sadala to taisnstūros.

Metāla konstrukcijas ir pilnīgi gludas un pārklātas ar melnu (vai 
citu vēlamo) krāsu, lai pasargātu no ietekmes uz vidi.

Melno magnētisko blīvējumu krāsa ir perfekti saskaņota ar 
citiem kabīnes dizaina elementiem.

Stikla malas ir apstrādātas ar melnu krāsu zīda sietspiedē, kas ir 
pārbaudīta laika ziņā un ir ļoti uzticama - krāsa tiek uzklāta 
pirms stikla rūdīšanas, tāpēc tā uzsūcas sacietēšanas laikā un ar 
laiku nenobružājas. Melnās krāsas joslu biezums ir 16 mm.

Dušas kabīņu kolekcija INDUSTRIĀLAIS STILS ir kā protests pret pārmērīga patēriņa kultūru. Izvērtējot to, kas TIEŠĀM ir 
svarīgs, tā ir perfekta funkcionalitāte.

„Brasta Glass“ ar lepnumu iepazīstina ar vienu no saviem šedevriem vannas istabai - rūpnieciskā stila dušas kabīnes 
kolekciju. Produkta vīzijai mēs esam izmantojuši AKROBATIKA sistēmu.

Triumfē mehāniskie un inženiertehniskie risinājumi. Atgriežoties 19. gadsimta rūpnieciskās revolūcijas sākumā, kad 
priekšmeti bija galvenokārt paredzēti perfektai funkcionalitātei, plaši izmantoja metālu un laika gaitā pārbaudīto materiālu 
- stiklu. Augstas kvalitātes preces: produkti ir rūpīgi atlasīti, lai nodrošinātu kvalitāti, pārdomātus risinājumus, vienkāršību 
un izturību.
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Pvz. KRISTINA 90x90x2100 
599 € + 15% par augstumu + 259 €  

90x90x2000      I     908 €
100x100x2000  I     928 €

80x80x2000      I     838 €
90x90x2000      I     858 €
100x100x2000  I     878 €

 
110x2000   I     718 €
120x2000  I     778 €

KRISTINA VIKTORĲA RITA

Rūpnieciskā stila NERO 
FRAME kolekcijas produkts ir 
dārgāks nekā standarta 
spīdīgais pro�s + 259 €, 
dušas siena nišā + 199 €, 
dušas/ vannas siena  + 159 €.

Mēs varam piemērot NERO 
FRAME stilu jebkuram 
AKROBATE kolekcijas 
standarta un nestandarta 
izmēra izstrādājumiem. 
Joslas platums - 16 mm.



 
120x2000  I     788 €GERDA

 
90x90x2000      I     958€
100x100x2000  I     988 €

90x90x2000      I     1078 €
100x100x2000  I     1098 €

 
90x2000    I     468 €
100x2000  I     478 €
110x2000   I      508 €
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GRETA PLUSS 100x2000 AR PAPILDUS SIENU 600 mm
529 €+229 €+199 €= 957 €              





Dušas siena DĲA
Kolekcĳa NERO FRAME  
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FOTO: dizaina studĳa "Simoni Design Studio", 
interjera dizainere Rasa Simonytė 

FOTO: interjera māja "Matilda", 
fotogrāfs - Photospike  



Viens stikls var būt līdz 1072 mm plats (4 pilni logi). 

NERO CUBE produktu standarta augstums ir 2000 mm.

Mēs rekomendējam NERO CUBE stilu caurspīdīgiem stikla izstrādājumiem. 

AKROBATE kolekcijas izstrādājumiem mēs izmantojam NERO CUBE stilu.

Joslas platums - 16 mm.

Ja produkts nav konstruēts no pilniem logiem, joslai x, kas ir vistuvāk 
eņģēm, ir jābūt šaurākai atkarībā no izstrādājuma izmēriem.

Ja vēlaties nestandarta rūtiņu izkārtojumu, NERO CUBE izstrādājuma gala cena 
palielinās par 59 €.

Izvēlētais rūpnieciskā stila NERO CUBE kolekcijas produkts palielina cenu:
§ Dušas kabīne + 339 €; 
§ Dušas  siena  nišā  + 239 €; 
§ Dušas  siena + 199 €.

Izvēlēto izmēru produkta cena + augstāk minētā summa atbilstoši produkta veida.

PIEM. Dušas kabīne Kristina NERO CUBE 90x90x2000, caurspīdīgs stikls,
599 € + 339 € = 948 €.

Kā aprēķināt cenu ar NERO CUBE stilu:
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Dušas siena EMA 

Kolekcija NERO CUBE
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813x2000      I     598 €
  
 

 

828x2000     I    618 €

 

879x2000    I    888 €
 

*120x2000    I     828 €

                                                             RITA                                                                       

       EMA

 DĲA

GERDA

Fotoattēli parāda standarta "NERO CUBE" produktu izmērus ar pilnām kabīnēm 

* Šo standarta izmēru produktiem pie sienas būs nepilnīga kabīne
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*90x90x2000      I     1038 €
 

       
 

 

875x875x2000   I     1098 €
       

 

*100x100x2000   I     988 €
       

 

 

875x826x2000    I     1048 €
       

 

*100x100x2000    I     958 €
       

 

 

879x879x2000     I      1268 €
 

       
 

KARINA VIKTORĲA VIKTORĲA

KRISTINAKRISTINASIMA



Dušas sienu pro�lus var ietonēt zelta, "RAL" krāsās. Plašāku informāciju skatiet 93.-98. lapaspusēs.
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Kad �īžu virsmai ir izteikts eljefs
Ja sienā ir dekoru elements vai mozaīka, 
un sienas pro�ls var pasliktināt eektu
Kad gribas viegluma sajūtu
Maksimālais augstums - 2 250 mm

Kad ir nepieciešama augsta stabilitāte
Ja ir nepieciešami augstāki regulēšanas
ierobežojumi
Piemērots, ja vēlaties plašāku vai augstāku sienu
Lieliski piemērots masīvākiem jaucējkrāniem

Kad siena ir īpaši gluda
Ja dodat priekšroku minimālismam un 
elegancei: sienu un grīdas pro�li i rvienāda 
platuma, tāpēc siena izskatīsies ļoti estētiski, 
neslēps interjera detaļas un apdari

Sienas uzstādīšanas lēmumu parasti
pieņemam ne tikai estētiskās vajadzības 
dēļ, to nosaka arī vannas istabas platība, 
sienu un grīdas stils un faktūra.

Kā izvēlēties 
dušas sienas 
modeli?

Dušas sienas EMA

EMA DORA, KAJA



Dušas siena
KAJA

409 €

419 €

429 €

439 €

449 €

459 €

469 €

519 €

539 €

559 €

795-798

895-898

995-998

1095-1098

1195-1198

1295-1298

1395-1398

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

2000

80

90

100

110

120

130

140

  Komplektā ietilpstošā 
augšējā kronšteina garums ir 
1000 mm. Ja ir nepieciešams 
cita garuma kronšteins, 
jānorāda pasūtījumā.

  Dušas sienas komplektācijā 
nav dušas slieksnis.

  Standarta dušas sieniņas 
KAJA augstums ir 2000 mm.

  Sieniņas ir izgatavotas no 8 
mm droša rūdīta stikla.

  Mainot augstumu, tiek 
piemērots 15% uzcenojums. 
Maksimālais augstums ir 
2250 mm.

JAUNUMS!

   I  22  BRASTA GLASS

BEZRĀMJU DUŠAS SIENAS

Nestandarta izmēri intervālā  1101... 1400 mm 

Nestandarta izmēri intervālā  1401... 1600 mm 

Nestandarta izmēri intervālā  600... 1100 mm 

DUŠAS 
SIENA*

SIENAS 
PLATUMS A 

(mm)

STIKLA
BIEZUMS

(mm)

SIENAS
AUGSTUMS

(mm)

„Hromets" alumīnĳa profils

DROŠS 8 mm RŪDĪTS STIKLS

Tonēts pelēks 
vai brūnsCaurspīdīgs Satin  

 

 *      Detalizētu informāciju skatiet 
         5. lappusē.  

439 €

449 €

459 €

469 €

479 €

489 €

499 €

549 €

569 €

589 €

469 €

479 €

489 €

499 €

509 €

519 €

529 €

579 €

599 €

619 €



DORA EMA

DĲA
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BEZRĀMJU DUŠAS SIENAS

UZMANĪBU!

Dušas sienas DORA, EMA, DIJA var 
piestiprināt pie sienas, izmantojot stūra 
turētāju kā attēlā.

Šo stūra turētāju var izmantot tikai dušas 
sienām līdz 1000 mm platumam.

Dušas sienas atšķiras ar to, kā tās ir 
piestiprinātas pie sienas.



Dušas siena
DORA, EMA 

795-798

895-898

995-998

1095-1098

1195-1198

1295-1298

1395-1398

6

6

6

8

8

8

8

6

8

8

2000

80

90

100

110

120

130

140

795-801

895-901

995-1001

1095-1101

1195-1201

1295-1301

1395-1401

6

6

6

8

8

8

8

2000

80

90

100

110

120

130

140

Dušas siena
DĲA
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DUŠAS 
SIENA*

DUŠAS 
SIENA*

SIENAS 
PLATUMS A 

(mm)

SIENAS 
PLATUMS A 

(mm)

STIKLA
BIEZUMS

(mm)

SIENAS
AUGSTUMS

(mm)

„Hromets" alumīnĳa profils

DROŠS 6/8 mm RŪDĪTS STIKLS

Tonēts pelēks 
vai brūns

Caurspīdīgs Ar faktūru, satin, 
šinšila

§Mainot augstumu, tiek piemērots 15% uzcenojums. Maksimālais augstums ir 2250 mm.

§Ja vēlaties 8 mm biezu stikla sienu ar standarta izmēriem un augstumu, mēs piemērotu 15% uzcenojumu.

§Sieniņas līdz 1100 mm platas ir izgatavotas no 6 mm droša rūdīta stikla, bet plašākas – no 8 mm droša rūdīta stikla.
§Mainot augstumu līdz 100 x 2250, izgatavojam sienu no 6 mm stikla. Tiek piemērots 15% uzcenojums.
§Mainot augstumu no 110 x 2250 mm, siena tiek izgatavota no 8 mm stikla. Stikla augstuma un biezuma dēļ tiek 

piemērots 25% uzcenojums.

§Ja ir nepieciešams cita garuma kronšteins, jānorāda pasūtījumā.
§Slieksnis nav iekļauts dušas sienas cenā.

§Komplektā ietilpstošā augšējā kronšteina garums ir 1000 mm. 

 * Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.  

Nestandarta izmēri intervālā  1101... 1400 mm 

Nestandarta izmēri intervālā  1401... 1600 mm 

Nestandarta izmēri intervālā  600... 1100 mm 

Nestandarta izmēri intervālā  1101... 1400 mm 

Nestandarta izmēri intervālā  1401... 1600 mm 

Nestandarta izmēri intervālā  600... 1100 mm 

STIKLA
BIEZUMS

(mm)

SIENAS
AUGSTUMS

(mm)

„Hromets" alumīnĳa profils

DROŠS 6/8 mm RŪDĪTS STIKLS

Tonēts pelēks 
vai brūns

Caurspīdīgs Ar faktūru, satin, 
šinšila

795-808

895-908

995-1008

1095-1108

1195-1208

1295-1308

1395-1408

SIENAS 
PLATUMS A 

(mm)

DORA EMA

309 €

319 €

329 €

359 €

369 €

379 €

389 €

409 €

439 €

469 €

339 €

349 €

359 €

389 €

399 €

409 €

419 €

439 €

469 €

499 €

369 €

379 €

389 €

419 €

429 €

439 €

449 €

469 €

499 €

529 €

6

8

8

                  349 € 

                  359 €

                   369 €

                   399 €

                   409 €

                   419 €

                   429 €

                   419 €

                   479 €

                   499 € 

                      379 € 

389 € 

399 € 

429 € 

439 € 

449 € 

 459 € 

449 € 

509 € 

 529 €

409 € 

419 € 

429 € 

459 € 

469 € 

479 € 

489 € 

479 € 

539 € 

559 € 



 

§ Maksimālais sieniņas augstums - 2250 mm. Mainot sieniņas augstumu piemērojams 15 % uzcenojums.
§ Dušas siena ir salokāma gan uz iekšpusi, gan ārpusi.

§ Pasūtot produktu ar satin stiklu vai ar secret joslu, nepieciešams norādīt kurā pusē durvis tiks 
montētas: labājā vai kreisājā.

§ Slieksnis nav komplektā. Ja tas nepieciešams, atzīmējiet pasūtījumā.

§ Dušas sienu LAURA var ražot bez roktura. Pasūtot lūdzu norādīt. Cena paliek nemainīgā. 

90

100

110
2000

895-898

995-998

1095-1098
Nestandarta izmēri intervālā 
800... 1100 mm 

DUŠAS 
SIENA*

SIENAS
AUGSTUMS

(mm)

 

DROŠS 6-8 mm RŪDĪTS STIKLS

Tonēts pelēks 
vai brūnsCaurspīdīgs

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

KREISAJĀ PUSĒ 
MONTĒJAMAS DURVIS 

LABAJĀ PUSĒ 
MONTĒJAMAS DURVIS 

*  Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.

Dušas siena LAURA

Ar faktūru, satin, 
šinšila

359 €              389 €                 419 €

369 €              399 €                 429 €

379 €              409 €                 439 €

469 €              499 €                 529 €
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LAURA
bez roktura
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Dušas kabīnes 
kolekcĳa  
AKROBATIKA 

Kolekcĳa AKROBATIKA atspoguļo visas sporta 
iezīmes - īpašu elastību, spēku, veiklību un 
līdzsvaru, kas iepriecinās ikvienu ar savu 
funkcionalitāti.
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KOLEKCIJAS PRIEKŠROCĪBAS:

 

Regulējams slēgtu durvju leņķis. Šī funkcija nodrošina, ka atsevišķi uzstādītā siena sakrīt ar flīžu 
šuvi.

Durvju pacelšanas funkcija. Kad durvis paceļas no grīdas, dušas apakšējā daļa ir labāk noslēgta. 
Turklāt šī funkcija atvieglo grīdas mazgāšanu. Durvju pacelšanas funkcija arī atvieglo dušas korpusa 
darbību: durvis aizslēdzas, kad tās tiek atvērtas un aizvērtas.

Šo korpusu dizains ir sevišķi estētisks. Profili ir tikai pie sienas, bet visur citur - bezrāmju malas. 
Tātad vannas istaba izskatās plašāka. 

Dušas korpusi darbojas droši un klusi, jo durvīm nav gultņu mehānismu, un tās ir stingri 
piestiprinātas pie sienas. 

Pilnībā salokāmas eņģes. Dušas korpusi ar šīm eņģēm var locīties pret sienu pat tad, ja tās netiek 
izmantotas.



PRISMA 5

Jaunā kabīne izceļas ar to, ka to 
var montēt tādās vannas 
istabās, kurās parasti kabīnēm 
pietrūkst vietas blakus esošā 
loga dēļ. 

Izklājot pie sienas montējamu 
izlokāmo kabīni, tā „iekļauj” 
logu un tādējādi tās iekšpusē 
rodas pietiekami liela telpa, lai 
varētu ērti nomazgāties.

JAUNUMS! 
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B (mm)  C (mm) 

2000
1 499 €             1 559 €              1 589 €

1 579 €             1 639 €              1 669 €

§ Mainot dušas kabīnes piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2000 mm.

§ Dušas slieksnis ir iekļauts cenā, un var būt uzstādīts liela grīdas slīpuma dēļ.
§ Maksimālais durvju platums ir 500 mm.
§ D siena un veramo durvju platumi ir sadalīti vienādi, to kopējais platums ir izmērs C.

§ Augstumu ir iespējams tikai samazināt.
§ Pasūtot, noteikti norādiet, vai B izmērs atrodas labajā vai kreisajā pusē.

 A (mm) 

800... 900

900...  1100

300... 900

300... 900

 800... 900

900... 1000

Nestandarta izmēri intervālā:

  "Hromets" alumīnĳa profils / Drošs 6 mm rūdīts stikls

Nestandarta izmēri intervālā:

Dušas kabīne 

KABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm) Tonēts pelēks 
vai brūns

Caurspīdīgs Ar faktūru, 
satin, šinšila



Pēdējā lieliski iederēsies 
nelielās vannas istabās, kurās 
gribētos panākt to, lai būtu 
vairāk vietas, kad duša netiek 
izmantota. 

U formas „Prisma 6” kabīne 
montējama pie gludas sienas, 
bet tās priekšējā daļa ir 
salokāmā. 

Šī kabīne neaizņem 
nevajadzīgu vietu vannas 
istabā un vienlaikus sniedz 
greznības un modernuma 
pieskaņu.
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2000

 875-888

975-988

1 599 €               1 659 €             1 689 €
1 639 €               1 699 €             1 729 €

1 719 €               1 779 €             1 809 €
 900... 1000  900... 1100  900... 1100

 875-888

975-988

 875-888

975-988

B (mm)  C (mm)  A (mm) 

Nestandarta izmēri intervālā:

PRISMA 6

JAUNUMS! 

Dušas kabīne 

§ Mainot dušas kabīnes piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2000 mm.
§ Augstumu ir iespējams tikai samazināt.
§ Pasūtot, noteikti norādiet, vai B izmērs atrodas labajā vai kreisajā pusē.
§ Dušas slieksnis ir iekļauts cenā, un var būt uzstādīts liela grīdas slīpuma dēļ.

§ Dušas sienu D un veramo durvju platumi ir sadalīti vienādi. To kopējais platums ir izmērs B. Pēc 
vēlēšanās varam izgatavot dušas kabīni Prisma 6 piemērotu montāžai uz izvēlētā paliktņa. Pirms 
pasūtījuma noformēšanas lūdzu norādīt.

§ Maksimālais durvju platums ir 500 mm.

  "Hromets" alumīnĳa profils / Drošs 6 mm rūdīts stikls
KABĪNES 

AUGSTUMS 
(mm)

Tonēts pelēks 
vai brūnsCaurspīdīgs

Ar faktūru,  
satin, šinšila
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§ Līdzīgi produkti: NORA PLUSS ( 46 psl.), ANA PLUSS (58 psl.), NINA PLUSS (56 psl.).

§ Pasūtot kabīni ar faktūru, satin, šinšila, secret stiklu, noteikti norādiet, kurā pusē – kreisajā vai labajā, tiks 
montētas durvis.

§ Dušas kabīnes KARINA durvis var montēt gan labajā, gan kreisajā kabīnes pusē (izņemot kabīnes ar 
faktūru, satin, šinšila, secret stiklu).

§ Ir iespējams ražot KARINA ar melnu "RAL" furnitūru. "RAL" furnitūrai piemērojams 239 € uzcenojums.

§ Mainot dušas kabīnes augstumu piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums – 2250 mm.

80x80

90x90

100x100
2000

775-788

875-888

975-988
Nestandarta dušas kabīnes izmēri 
intervālā 700... 1100 x 700... 1100 mm 

749 €                    809 €                    839 €

769 €                    829 €                    859 €

789 €                    849 €                    879 €

879 €                    939 €                    969 €

775-788

875-888

975-988

PIEMĒRAM:

L

L

L - papildu siena

Papildu sānu siena 
AKROBATIKA
modeļu kolekcĳai 

PAPILDU IESPĒJA! 

§ Izmantojot papildu sānu korpusu, varat uzstādīt divsienu korpusu tieši pie sienas.

§ Papildu sieniņas tiek komplektētas ar papildu augšējo kronšteinu, kurš ir iekļauts cenā.
§ Par augstuma izmaiņām tiek piemērota 15 % piemaksa.

§ Rezultātā iegūstat trīs sienu dušas korpusu ar sānu ieeju.

§ Maksimālais sienas augstums ir 2250 mm.
§ Izmantojot papildu sienu, nišās varat palielināt dušas durvju platumu.

ATLASĀMS SIENAS PLATUMS 
NORĀDĪTAJĀ DIAPAZONĀ (mm)

SIENAS AUGSTUMS  
(mm)

2000

 

250... 500

501... 800

801... 1100

 

169 €                   229 €                      259 €

229 €                   289 €                      319 €

289 €                   349 €                      379 €

Dušas kabīne KARINA

  "Hromets" alumīnĳa profils / Drošs 6 mm rūdīts stikls

Tonēts pelēks 
vai brūns

Caurspīdīgs

Slieksnis
19 mm

Standarta durvju
platums - 600 mm

KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

DUŠAS KABĪNE* REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
B (mm)

  "Hromets" alumīnĳa profils / Drošs 6 mm rūdīts stiklsKABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm)
Tonēts pelēks 

vai brūns
Caurspīdīgs

 * Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.

Ar faktūru, satin, 
šinšila

Ar faktūru, satin, 
šinšila



Ar faktūru, satin, 
šinšila
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KRISTINA 90x90x2000
Caurspīdīgs stikls, SECRET 100
Cena - 748 €

KRISTINA 90x90x2000
Caurspīdīgs stikls, 
armatūra zelta krāsā
Cena - 828 €

KRISTINA 90x90x2000
Caurspīdīgs stikls, 
melna furnitūra
Cena - 738 € 

KRISTINA 90x90x2000        
Caurspīdīgs stikls, melna 
furnitūra kolekcĳa NERO FRAME
Cena - 858 €    

§ Ir iespējams ražot KRISTINA ar melnu "RAL" furnitūru. "RAL" furnitūrai piemērojams 139 € uzcenojums.

§ Mainot dušas kabīnes piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2250 mm.
§ Dusas kabīnes KRISTINA durvis var montēt gan labajā, gan kreisajā kabīnes pusē (iznemot kabines ar   

faktūru, satin, šinšila, secret stiklu).
§ Pasūtot kabīni ar matētu stiklu noteikti norādiet,  kurā pusē -  kreisajā vai labajā, tiks montētas durvis.

§ Līdzīgi produkti: NORA (46 lpp.).
§ Ir iespējams ražot KRISTINA ar zelta krāsas furnitūru.

80x80

90x90

100x100
2000

779-788

879-888

979-988
Nestandarta dušas kabīnes izmēri 
intervālā 700... 1000 x 700... 1000 mm 

579 €                    639 €                    669 €

599 €                    659 €                    689 €

619 €                    679 €                    709 €

709 €                    769 €                    799 €

779-788

879-888

979-988

Dušas kabīne KRISTINA

Slieksnis
19 mm

KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

DUŠAS 
KABĪNE* 

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
B (mm)

  "Hromets" alumīnĳa profils / Drošs 6 mm rūdīts stiklsKABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm)
Tonēts pelēks 

vai brūns
Caurspīdīgs

 * Standarta izmēri paredzēti uzstādīšanai uz dušas palīkņā. Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.
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§ Dušas kaīnes SONATA augstums nav maināms.

§ Visos dušas kabīņu modeļos ieejas platums ir 80 cm.
§ Dušas kabīnesdurvis atveras gan uz iekšpusi, gan uz ārpusi.

§ Ir iespējams ražot SONATA ar melnu "RAL" furnitūru. "RAL" furnitūrai piemērojams 239 € uzcenojums.
§ 90 x 90 dušas korpuss atbilst dušas paliktnim IGNAS ( 85 lpp.).

§ Pasūtot kabīni ar matētu stiklu noteikti norādiet,  kurā pusē -  kreisajā vai labajā, tiks montētas durvis.

§ : LIEPA (51 lpp.).Līdzīgi produkti

§ Šis izstrādājums var būt izgatavots no 8 mm bieza stikla. Cena tiek aprēķināta individuāli.

§ Dušas kabīnes durvis atveras gan uz iekšpusi, gan uz ārpusi.

§ Ir iespējams ražot VIKTORIJA ar melnu "RAL" furnitūru. "RAL" furnitūrai piemērojams 139 € uzcenojums.

§ Maksimālais augstums - 2250 mm. Mainot dušas kabīnes augstumu piemērojams 15 % uzcenojums.

80x80

90x90

100x100
2000

775-788

875-888

975-988
Nestandarta dušas kabīnes izmēri 
intervālā 700... 1000 x 700... 1000 mm 

629 €                   689 €                     719 €

649 €                   709 €                     739 €

669 €                   729 €                     759 €

759 €                   819 €                     849 €

775-788

875-888

975-988

80x80

90x90

100x100
1900

775-788

875-888

975-988
Nestandarta dušas kabīnes izmēri 
intervālā 700... 1000 x 700... 1000 mm 

    939 €                              999 €

    959 €                           1 019 €

    979 €                           1 039 €

1 069 €                           1 129 €

                        

775-788

875-888

975-988

Dušas kabīne VIKTORIJA

Dušas kabīne SONATA

Slieksnis 19 mm

Slieksnis 19 mm

Iee
jas

 plat
ums 8

0 c
m 

DUŠAS 
KABĪNE* 

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
B (mm)

  "Hromets" alumīnĳa profils / Drošs 6 mm rūdīts stiklsKABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm)
Tonēts pelēks 

vai brūns
Caurspīdīgs

DUŠAS 
KABĪNE* 

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
B (mm)

  "Hromets" alumīnĳa profils / Drošs 6 mm rūdīts stiklsKABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm)
Tonēts pelēks 

vai brūns
Caurspīdīgs

 * Standarta izmēri paredzēti uzstādīšanai uz dušas palīkņā. Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.

 * Standarta izmēri paredzēti uzstādīšanai uz dušas palīkņā. Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.

Ar faktūru, satin, 
šinšila



Ar faktūru, satin, 
šinšila

Ar faktūru, satin, 
šinšila
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§ Mainot augstumu piemerojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2250 mm.
§ Dušas korpusa ERIKA cena ar vienām durvīm ir tāda pati kā standarta ERIKA modelim.
§  Ir iespējams ražot ERIKA ar melnu "RAL" furnitūru. "RAL" furnitūrai piemērojams 239 € uzcenojums.

80x80

90x90

100x100
2000

779-792

879-892

979-992
Nestandarta dušas kabīnes izmēri 
intervālā 700... 1100 x 700... 1100 mm 

    939 €                  999 €                 1 029 €

    959 €              1 019 €                 1 049 €

    979 €              1 039 €                 1 069 €

1 069 €              1 129 €                 1 159 €

775-788

875-888

975-988

                 

80x80

90x90

100x100
2000

779-792

879-892

979-992
Nestandarta dušas kabīnes izmēri 
intervālā 700... 1100 x 700... 1100 mm 

1 129 €              1 189 €                 1 219 €

1 149 €              1 209 €                 1 239 €

1 169 €              1 229 €                 1 259 €

1 259 €              1 319 €                 1 349 €

775-788

875-888

975-988

Dušas kabīne ERIKA

Dušas kabīne ERIKA PLUSS

Standarta durvju platums - 600 mm

Standarta durvju platums - 600 mm

DUŠAS 
KABĪNE* 

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
B (mm)

  "Hromets" alumīnĳa profils / Drošs 6 mm rūdīts stiklsKABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm)
Tonēts pelēks 

vai brūns
Caurspīdīgs

DUŠAS 
KABĪNE* 

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
B (mm)

  "Hromets" alumīnĳa profils / Drošs 6 mm rūdīts stiklsKABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm)
Tonēts pelēks 

vai brūns
Caurspīdīgs

ERIKA PLUSS ar vienām durvīm 

ERIKA ar vienām durvīm 
KREISAJĀ PUSĒ  
MONTĒJAMAS DURVIS 

LABAJĀ PUSĒ  
MONTĒJAMAS DURVIS 

KREISAJĀ PUSĒ  
MONTĒJAMAS DURVIS 

LABAJĀ PUSĒ  
MONTĒJAMAS DURVIS 

§ Dušas korpusa ERIKA PLUSS cena ar vienām durvīm ir tāda pati kā standarta ERIKA PLUSS modelim.
§ Mainot augstumu piemerojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2250 mm.

 * Standarta izmēri paredzēti uzstādīšanai uz dušas palīkņā. Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.

 * Standarta izmēri paredzēti uzstādīšanai uz dušas palīkņā. Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.
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80x80

90x90

100x100
2000

775-788

875-888

975-988
Nestandarta dušas kabīnes izmēri 
intervālā 700... 1000 x 700... 1200 mm 

    879 €                 939 €                    969 €

    899 €                 959 €                    989 €

    919 €                 979 €                1 009 €

1 009 €              1 069 €                1 099 €

 

775-788

875-888

975-988

§ Mainot dušas kabīnes augstumu piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais  augstums – 2100 mm.
§ Pasūtot produktu, norādiet kurā pusē durvis tiks montētas: labājā vai kreisājā.

§ Dušas kabīnes durvis ir sadalītas divās vienādās daļās.
§ Dušas kabīne SANDRA ir pieejams tikai ar apaļu rokturi.
§ .Ir iespējams ražot SANDRA ar melnu "RAL" furnitūru "RAL" furnitūrai piemērojams 239 € uzcenojums.

§ Vērtnes maksimālais platums ir 1000 mm. Stabilā siena var būt līdz 1200 mm plata.

Dušas kabīne SANDRA

KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

Slieksnis
19 mm

DUŠAS 
KABĪNE* 

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
B (mm)

  "Hromets" alumīnĳa profils / Drošs 6 mm rūdīts stiklsKABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm)
Tonēts pelēks 

vai brūns
Caurspīdīgs

 * Standarta izmēri paredzēti uzstādīšanai uz dušas palīkņā. Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.

Ar faktūru, satin, 
šinšila



Ar faktūru, satin, 
šinšila
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§ Līdzīgi produkti: LUKA ( 55 lpp.), NIDA (52 lpp.), LUNA (57 lpp.).

§ Dušas kabīni LINA nevajadzētu uzstādīt uz piecstūra SIMAS (vai cita ražotāja) pamatnes. 

§ Ir iespējams ražot LINA ar melnu "RAL" furnitūru "RAL" furnitūrai piemērojams 239 € uzcenojums..

§ Mainot dušas kabīnes augstumu piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums – 2250 mm.

§ Pasūtot kabīni ar matētu stiklu, noteikti norādiet, kurā pusē – kreisajā vai labajā, tiks montētas durvis.

§ Ja LINA uzstādīsiet uz pamatnes, norādiet to pirms pasūtīšanas.

§ Dušas kabīnes LINA durvis var montēt gan labajā, gan kreisajā kabīnes pusē (izņemot kabīnes ar 
matētu stiklu).             

80x80

90x90

100x100
2000

779-788

879-888

979-988
Nestandarta dušas kabīnes izmēri 
intervālā 700... 1000 x 700... 1000 mm 

759 €                   819 €                    849 €

779 €                   839 €                    869 €

799 €                   859 €                    889 €

889 €                   949 €                    979 €

             

779-788

879-888

979-988

480

620

620

450

450

550

KABĪNE

 80x80

90x90 

 100x100

   

 450

450

550

475

615

615

   

 450

450

550

   

 C (mm)  D (mm)  E (mm) 

§ Dušas siena durvis atveramas gan uz iekšpusi, gan uz ārpusi.

§ Ir iespējams ražot GERDA ar zelta krāsas furnitūru. Zelta furnitūrai piemērojams 179 € uzcenojums.

§ Mainot augstumu piemerojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2250 mm.

§ Ir iespējams ražot GERDA ar melnu "RAL" furnitūru.  "RAL" furnitūrai piemērojams 139 € uzcenojums.

Nestandarta izmēri intervālā  
800...  1195 mm
Nestandarta izmēri intervālā 
1221...  1600 mm

2000

 

729 €                     789 €                    819 €

789 €                     849 €                    879 €

559 €                     619 €                    649 €
569 €                     629 €                    659 €
579 €                     639 €                    669 €
589 €                     649 €                    679 €
599 €                     659 €                    689 €
669 €                     729 €                    759 €

895-921

995-1021

1095-1121

1195-1221

1295-1321

1395-1421

90

100

110

120

130

140

Dušas kabīne LINA

Dušas durvis nišām GERDA 

Slieksnis 
19 mm

Slieksnis 
19 mm

KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

DUŠAS 
KABĪNE* 

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
B (mm)

  "Hromets" alumīnĳa profils / Drošs 6 mm rūdīts stiklsKABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm)
Tonēts pelēks 

vai brūns
Caurspīdīgs

  "Hromets" alumīnĳa profils / Drošs 6 mm rūdīts stikls

Tonēts pelēks 
vai brūns

Caurspīdīgs
Ar faktūru,  

 satin, šinšila

DUŠAS SIENA*
SIENAS

AUGSTUMS
(mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

 * Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.

 * Standarta izmēri paredzēti uzstādīšanai uz dušas palīkņā. Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.
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§ Sieniņas durvis varat montēt gan labajā, gan kreisajā pusē (izņemot sienas ar matētu un rakstainu 
stiklu). Pasūtot dušas durvis ar matētu un rakstainu stiklu, noteikti norādiet, kura pusē - kreisajā vai 
labajā, tiks montētas durvis. 

§ Ir iespējams ražot GRETA ar melnu "RAL" furnitūru. "RAL" furnitūrai piemērojams 139 € uzcenojums.

§ Dušas siena durvis atveramas gan uz iekšpusi, gan uz ārpusi.

§ Maksimālais sieniņas augstums - 2250 mm. Mainot sieniņas augstumu piemērojams 15 % 
uzcenojums.

§ Līdzīgi produkti: IEVA ( 47 lpp.).

Nestandarta izmēri intervālā  
711...  1000 mm

70

80

90

695-711

795-811

895-911 2000

379 €                   439 €                     469 €
389 €                   449 €                     479 €
399 €                   459 €                     489 €
489 €                   549 €                     579 €

Nestandarta izmēri intervālā  
800...  1195 mm

90

100

110

120

895-911

995-1011

1095-1111

1195-1211 2000

519 €                    579 €                    609 €
529 €                    589 €                    619 €
539 €                    599 €                    629 €
569 €                    629 €                    659 €

Nestandarta izmēri intervālā  
1211...  1600 mm

 

639 €                    699 €                    729 €

669 €                    729 €                    759 €

§ Maksimālais augstums - 2250 mm. Mainot sieniņas augstumu piemērojams 15 % uzcenojums.
§ Dušas siena durvis atveramas gan uz iekšpusi, gan uz ārpusi.
§ Pasūtot dušas durvis ar matētu un rakstainu stiklu, noteikti norādiet, kura pusē - kreisajā vai labajā, tiks 

montētas durvis. 
§ IIzstrādājumi, kuru platums ir līdz 1200 mm, ir izgatavoti no 6 mm bieza stikla. Stabilā siena, platāka par          

1200 mm, izgatavota no 8 mm bieza stikla, bet durvis – no 6 mm.
§ Ir iespējams ražot GRETA PLUSS ar melnu "RAL" furnitūru. "RAL" furnitūrai piemērojams 179 € uzcenojums.
§ Līdzīgi produkti: IEVA PLUSS ( 48 lpp.), TINA PLUSS (56 lpp.), INA PLUSS (58 lpp.).

Dušas durvis nišām GRETA PLUSS 

Dušas durvis nišām GRETA

KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

Slieksnis
19 mm

Standarta 
durvju

platums - 
600 mm

KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

Slieksnis
19 mm

  "Hromets" alumīnĳa profils I Drošs 6/8 mm rūdīts stikls

Tonēts pelēks 
vai brūns

Caurspīdīgs
Ar faktūru, 

satin, šinšila
DUŠAS SIENA*

SIENAS
AUGSTUMS

(mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

  "Hromets" alumīnĳa profils / Drošs 6 mm rūdīts stikls

Tonēts pelēks 
vai brūns

Caurspīdīgs
Ar faktūru,

 satin, šinšila
DUŠAS SIENA*

SIENAS
AUGSTUMS

(mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

 * Detalizētu informāciju skatiet 5 lpp.

 * Detalizētu informāciju skatiet 5 lpp.



   I  38  BRASTA GLASS

§ Pasūtot dušas durvis, noteikti norādiet, kura pusē - kreisajā vai labajā, tiks montētas durvis.

§ Mainot augstumu piemerojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2100 mm.

§ Ir iespējams ražot GODA ar melnu "RAL" furnitūru. "RAL" furnitūrai piemērojams 179 € uzcenojums. 
* Durvis var tikt sadalītas divās vienādās daļās. Norādiet pasūtījumā.

§ Dušas siena durvis atveramas gan uz iekšpusi, gan uz ārpusi.

Nestandarta izmēri intervālā  
600...  1000 mm

70

80

90

695-711

795-811

895-911 2000

579 €                     639 €                   669 €
589 €                     649 €                   679 €
599 €                     659 €                   689 €
689 €                     749 €                   779 €

Dušas durvis nišām RITA

Dušas durvis nišām GODA 

KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

Slieksnis
19 mm

KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

Slieksnis
19 mm

Standarta durvju platums - 600 mm

  "Hromets" alumīnĳa profils / Drošs 6 mm rūdīts stikls

Tonēts pelēks 
vai brūns

Caurspīdīgs
Ar faktūru,  

satin, šinšila
DUŠAS SIENA*

SIENAS
AUGSTUMS

(mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

§ Sieninas durvis varat montēt gan labajā, gan kreisajā pusē (iznemot sienas ar matētu stiklu).

§ IIzstrādājumi, kuru platums ir līdz 1200 mm, ir izgatavoti no 6 mm bieza stikla. Stabilā siena, 
platāka par 1200 mm, izgatavota no 8 mm bieza stikla, bet durvis – no 6 mm.

§ Pasūtot dušas sienu ar matētu stiklu, noteikti norādiet, kura pusē - kreisajā vai labajā, tiks 
montētas durvis.

§ Mainot augstumu piemerojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2250 mm.

§ Līdzīgi produkti: lpp IRMA (50 .)

§ Dušas siena durvis atveramas gan uz iekšpusi, gan uz ārpusi.

Nestandarta izmēri intervālā 
800...  1195 mm

90

100

110

120

895-911

995-1011

1095-1111

1195-1211 2000

499 €                    559 €                    589 €
509 €                    569 €                    599 €
519 €                    579 €                    609 €
579 €                    639 €                    669 €

Nestandarta izmēri intervālā  
1211...  1600 mm

 

649 €                    709 €                    739 €

709 €                    769 €                    799 €

  "Hromets" alumīnĳa profils / Drošs 6 mm rūdīts stikls

Tonēts pelēks 
vai brūns

Caurspīdīgs
Ar faktūru, 

satin, šinšila
DUŠAS SIENA*

SIENAS
AUGSTUMS

(mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

 * Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.

GODA ar dažāda 
platuma durvju 
segmentiem 



Ar faktūru, satin, 
šinšila
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80x80

90x90

100x100
2000

775-788

875-888

975-988
Nestandarta dušas kabīnes izmēri 
intervālā 700... 1000 x 700... 1000 mm 

   979 €                1 039 €                1 069 €

   999 €                1 059 €                1 089 €

1 019 €               1 079 €                1 109 €

1 109 €               1 169 €                1 199 €

      

775-788

875-888

975-988

§ Ir iespējams ražot SIMONA ar melnu "RAL" furnitūru. "RAL" furnitūrai piemērojams 239 € uzcenojums.
§ Eņģes var būt arī vidū, sadalot durvis vienādās daļās. Lūdzu, norādiet rezervācijas laikā. Cena nemainās.
§ Mainot augstumu piemerojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2100 mm.

DUŠAS KORPUSS SIMONA TIEK PIEDĀVĀTS DIVOS VEIDOS:

1.  Abas dušas durvis ir sadalītas divās vienādās daļās. Šajā 
gadījumā, kad detaļas ir saliektas korpusa iekšpusē, tās 
neizvirzās no korpusa ārpuses.

2.  Standarta 600 mm plato durvju un stabilas sienas 
platums ir atkarīgs no jūsu izvēlētā dušas korpusa 
izmēriem. Šajā gadījumā, kad durvis ir saliektas korpusa 
iekšpusē, dažas no tām izvirzās ārpus korpusa, lieces 
robeža nesasniedz maisītāju. 

Dušas kabīne SIMONA

Slieksnis 19 mm

Slieksnis 19 mm

DUŠAS 
KABĪNE* 

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
B (mm)

  "Hromets" alumīnĳa profils / Drošs 6 mm rūdīts stiklsKABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm)
Tonēts pelēks 

vai brūns
Caurspīdīgs

 * Standarta izmēri paredzēti uzstādīšanai uz dušas palīkņā. Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.



Ar faktūru, satin, 
šinšila

80x80

90x90

100x100
2000

775-788

875-888

975-988
Nestandarta dušas kabīnes izmēri 
intervālā 700... 1100 x 700... 1100 mm 

829 €                      889 €                   919 €

849 €                      909 €                    939 €

869 €                      929 €                    959 €

959 €                  1 019 €                 1 049 €

775-788

875-888

975-988
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Dušas korpuss SIMA tiek piedāvāts divos veidos:

1.  Abas dušas durvis ir sadalītas divās vienādās daļās: 
stabilo sienu platums un veramās durvis sakrīt.

2.  Standarta 600 mm plato durvju un stabilas sienas 
platums ir atkarīgs no jūsu izvēlētā dušas korpusa 
izmēriem. Šajā gadījumā, kad durvis ir saliektas korpusa 
iekšpusē, tās pie sienām "nepielīp". 

§ Mainot augstumu piemerojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2250 mm.  
§ Eņģes var būt arī vidū, sadalot durvis vienādās daļās. Lūdzu, norādiet rezervācijas laikā. Cena nemainās.
§ Ir iespējams ražot SIMA ar melnu "RAL" furnitūru. "RAL" furnitūrai piemērojams 239 € uzcenojums. 
§ Nav iespējams ražot šo korpusu ar zelta krāsas furnitūru.
§   LORA (55 lpp.), AURORA (57 lpp.).Līdzīgi produkti:

Dušas kabīne SIMA

Slieksnis 19 mm

Slieksnis 19 mm

DUŠAS 
KABĪNE* 

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
B (mm)

  "Hromets" alumīnĳa profils / Drošs 6 mm rūdīts stiklsKABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm)
Tonēts pelēks 

vai brūns
Caurspīdīgs

 * Standarta izmēri paredzēti uzstādīšanai uz dušas palīkņā. Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.
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§ Dušas kabīnes durvis atveras gan uz iekšpusi, gan uz ārpusi.
§ Dušas kaīnes KATARINA augstums nav maināms. 

§ Ir iespējams ražot KATARINA ar zelta krāsas furnitūru. Zelta furnitūrai piemērojams 229 € uzcenojums. 

§  JULIJA (5  .).Līdzīgi produkti: 1lpp
§ Ir iespējams ražot KATARINA ar melnu "RAL" furnitūru. "RAL" furnitūrai piemērojams 139 € uzcenojums.

1. KATARINA
ar satin stiklu

2. KATARINA
ar secret stiklu

3. KATARINA
ar ornamentu

4. KATARINA
ar krāsainiem
profiliem

80x80

90x90

100x100

1900

775-788

875-888

975-988

775-788

875-888

975-988

699 €                       -                    879 €
699 €                 779 €                879 €
779 €                       -                         -

Dušas kabīne KATARINA

Slieksnis
19 mm

DUŠAS 
KABĪNE** 

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
B (mm)

  "Hromets" alumīnĳa profils / Drošs 6 mm rūdīts stiklsKABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm)
Tonēts pelēks 

vai brūns
Caurspīdīgs

Ar faktūru,   
satin, šinšila

 *   Standarta izmēri paredzēti uzstādīšanai 
      uz dušas palīkņā. 
 ** Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.



   I  42  BRASTA GLASS

Dušas korpuss 
KATARINA tiek ražots 
ar melnas krāsas 
"RAL" furnitūru



IEVA PLUSS ar papildu s nu sienuā 
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BEZRĀMJU DUŠAS 

KAB NES KOLEKCIJA  Ī

BEZ ROBEŽĀM   
 

Kolekcija BEZ ROBEŽĀM ir stikla sienu un hromētu 
kronšteinu kombinācija. Bezrāmja dizains rada jaunu 
telpas sajūtu. Liela standarta produktu izvēle un 
iespēja īstenot neparastas idejas ļauj izbaudīt unikāli 
veidotu korpusu jebkurā vannas istabā. 

Kolekcija sastāv no modeļiem un to modifikācijām, 
kas ir paredzēti izgatavošanai nestandarta izmērā. 
NORA tiek dēvēts par dušas korpusu standartu, un 
NORA PLUSS tiek novērtēts tā praktiskuma un 
ergonomik as dēļ .  NIDA dušas korpuss i r  
piecstūrveida, tāpēc tas ietaupa vietu. LIEPA izceļas 
ar to, ka abas durvis var pilnībā atvērt. LIEPA ir 
piemēroti cilvēkiem ar invaliditāti, jo šo korpusu 
durvis atveras abos virzienos. 

Kolekcijas dušas korpusu stikls var būt caurspīdīgs, 
tonēts pelēkā, brūnā un rakstainā.

Ÿ Eņģu īpašais dizains nodrošina to izturību, durvju 
bloķēšanu un pašaizvēršanās funkcijas.

KOLEKCIJAS PRIEKŠROCĪBAS:

Ÿ Stingri papildu stikla kronšteini nodrošina 
konstrukcijas drošību un stabilitāti.

 

Ÿ Blīves pilnībā pieguļ, tāpēc duša ir ūdensizturīga 
un izskatās ļoti estētiski.



§ NORA un NORA PLUSS ( 46 lpp.)

Papildus sieniņa dušas durvīm:   
§ IEVA un IEVA PLUSS (47-48 lpp.)

  VĒRTĪGA IESPĒJA!

  Papildu sānu siena modeļiem 
„BEZ ROBEŽĀM“
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600... 800 mm 289 €                     319 €                   349 €

309 €                     339 €                   369 €

 

2000

 
§ Ar papildu sānu sienu tieši pie sienas varat uzstādīt dušas korpusus NORA, NORA PLUSS. 

Rezultātā iegūstat trīs sienu dušas korpusu ar sānu ieeju.
§ Maksimālais sānu sienas augstums ir 2100 mm.

§ Izvēloties izstrādājumu no 8 mm stikla, tiek piemērots 15 % uzcenojums
§ Mainot augstumu piemerojams 15 % uzcenojums.

2000

 

150... 250 mm

251... 500 mm

 

139 €                   159 €                     179 €

189 €                   209 €                     229 €

§ Izvēloties preci no 8 mm stikla, tiek piemērota piemaksa 15% apmērā.

§ Sakot ar 250 mm platumu, papildu sieniņas tiek komplektētas ar papildu augšējo kronšteinu, 
kurš ir iekļauts cenā.

§ Mainot augstumu piemerojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2100 mm.

§ Pasūtot sienu, noteikti norādiet, uz kuru pusi tiks uzstādītas durvis.

Papildu sānu siena dušas kabīne:  

IZVĒLAMAIS SIENIŅAS PLATUMS 
NORĀDĀMS INTERVĀLĀ (mm)

  Drošs 6 un 8 mm rūdīts stikls

Tonēts pelēks 
vai brūnsCaurspīdīgs

Ar faktūru,
satin, šinšila

SIENAS AUGSTUMS (mm)

IZVĒLAMAIS SIENIŅAS PLATUMS 
NORĀDĀMS INTERVĀLĀ (mm)

  Drošs 6 un 8 mm rūdīts stikls

Tonēts pelēks 
vai brūnsCaurspīdīgs

Ar faktūru,  
satin, šinšila

SIENAS AUGSTUMS (mm)

801... 1100 mm
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§ Mainot augstumu, piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2100 mm.

§ Pasūtot kabīni ar rakstainu/matētu stiklu, noteikti norādiet, kurā pusē - kreisajā vai labajā, tiks  montētas 
durvis.

§ Dušas kabīnes NORA durvis var montēt gan labajā, gan kreisajā kabīnes pusē (izņemot  kabīnes ar 
rakstainu/matētu stiklu).

§  KRISTINA (32 lpp.).Līdzīgi produkti:
* Standarta izmēri paredzēti uzstādīšanai uz dušas palīkņā. Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.

§ Mainot augstumu, piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2100 mm.

§ Dušas korpusu 80 x 80 durvju platums 550 mm.

§ Pasūtot kabīni ar rakstainu/matētu stiklu, noteikti norādiet, kurā pusē - kreisajā vai labajā, tiks  montētas 
durvis.

§ Dušas kabīnes NORA PLUSS durvis var montēt gan labajā, gan kreisajā kabīnes pusē (izņemot  kabīnes 
ar rakstainu/satin/šinšila stiklu).

§ Dušas korpuss var būt piemērots arī lielākiem izmēriem. Šajā gadījumā cena tiek aprēķināta individuāli.

§  KARINA (31 .),  PLU S (56 .), ANA PLU S (58 .).Līdzīgi produkti: lpp NINA S lpp S lpp

80x80

90x90

100x100
2000

779-784

879-884

979-984
Nestandarta dušas kabīnes izmēri 
intervālā  700... 1000 x 700... 1000 mm 

739 €                   799 €                     829 €

759 €                   819 €                     849 €

779 €                   839 €                     869 €

869 €                   929 €                     959 €

80x80

90x90

100x100
2000

Nestandarta dušas kabīnes izmēri 
intervālā  700... 1100 x 700... 1100 mm 

 839 €                      899 €                   929 €

859 €                       919 €                   949 €

879 €                       939 €                   969 €

969 €                   1 029 €               1 059 €

779-784

879-884

979-984

779-784

879-884

979-984

779-784

879-884

979-984

DUŠAS 
KABĪNE* 

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
B (mm)

KABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm)
Tonēts pelēks 

vai brūns
Ar faktūru, 

 satin, šinšila

  Drošs 6 mm rūdīts stikls

Caurspīdīgs

DUŠAS 
KABĪNE* 

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
B (mm)

KABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm)
Tonēts pelēks 

vai brūns
Ar faktūru, 

satin, šinšila

  Drošs 6 mm rūdīts stikls

Caurspīdīgs

Standarta durvju 
platums - 600 mm

KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

Slieksnis 19 mm

Slieksnis 19 mm

Dušas kabīne NORA

Dušas kabīne NORA PLUSS

* Standarta izmēri paredzēti uzstādīšanai uz dušas palīkņā. Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.
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§ Ja vēlaties izmainīt durvju atvēršanas virzienu, montējamās durvis pagrieziet par 180°.
§ Mainot augstumu, piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2100 mm.

§ Dušas durvis IEVA atveramas gan uz ārpusi, gan uz iekšpusi.
§  GRETA (3  .). Līdzīgi produkti: 7lpp

* Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.

Nestandarta izmēri intervālā  
603...  1000 mm

60

70

80

90

579-603

697-703

797-803

897-903
2000

419 €                   479 €                     509 €
429 €                   489 €                     519 €
439 €                   499 €                     529 €
449 €                   509 €                     539 €
539 €                   599 €                     629 €

 Drošs 6 mm rūdīts stikls

Tonēts pelēks 
vai brūnsCaurspīdīgs

Ar faktūru, 
 satin, šinšila

DUŠAS SIENA*
SIENAS

AUGSTUMS
(mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

Slieksnis 
19 mm

Slieksnis 
19 mm

Dušas durvis nišām IEVA
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749 €                     809 €                    839 €
759 €                     819 €                    849 €
769 €                     829 €                    859 €
779 €                     839 €                    869 €
859 €                     919 €                    949 €
  Nestandarta izmēri 

intervālā  1205...  1597 mm
Nestandarta izmēri 
intervālā 1605...  2200 mm

2000

1197-1205

1297-1305

1397-1405

1497-1505

1597-1605

120

130

140

150

160

839 €                     899 €                    929 €

949 €                 1 009 €                 1 039 €

§ Produkti, platāki par 1200 mm, stabilās sienas ir izgatavotas no 8 mm bieza stikla, bet 
durvis no 6 mm. 

  * Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē. **  Tikai satīna stikls.
     

§ Ja vēlaties izmainīt durvju atvēršanas virzienu, montējamās durvis pagrieziet par 
180°(izņemot sieninas ar rakstainu/matētu stiklu).

§ Mainot augstumu, piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2100 mm.

§ Pasūtīdami sieniņu ar rakstainu/matētu stiklu noteikti norādiet, vai durvis būs 
atveramas uz labo vai uz kreiso pusi.

 Drošs 6 un 8 mm rūdīts stikls

Tonēts pelēks 
vai brūnsCaurspīdīgs

Ar faktūru, 
 satin, šinšila

DUŠAS
 SIENA*

SIENAS
AUGSTUMS

(mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

Standarta durvju 
platums - 600 mm

KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

Slieksnis 
19 mm

Slieksnis 
19 mm

Dušas durvis nišām IEVA PLUSS ar papildu sānu sienu

Standarta durvju 
platums - 600 mm

KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

Slieksnis 
19 mm

Slieksnis 
19 mm

**

**

**

**

**

**

§ Pasūtīdami sieniņu ar rakstainu/satin/šinšila stiklu noteikti norādiet, vai durvis būs atveramas uz 
labo vai uz kreiso pusi.

§  GRETA PLU S (37 .), INA PLU S (58 .), TINA PLU S (56 .).Līdzīgi produkti: S lpp S lpp S lpp
* Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.
  

§ Mainot augstumu, piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2100 mm.
§ Ja vēlaties izmainīt durvju atvēršanas virzienu, montējamās durvis pagrieziet par 180°(izņemot 

sieninas ar rakstainu/satin/šinšila stiklu).

§ Produkti, platāki par 1200 mm, stabilās sienas ir izgatavotas no 8 mm bieza stikla, bet durvis no 
6 mm. 

Nestandarta izmēri intervālā 
800...  1197 mm

90

100

110

120

897-905

997-1005

1097-1105

1197-1205 2000

589 €                    649 €                     679 €
599 €                    659 €                     689 €
609 €                    669 €                     699 €
679 €                    739 €                     769 €

Nestandarta izmēri intervālā 
1205...  1600 mm

 

659 €                    719 €                     749 €

749 €                    809 €                     839 €

 Drošs 6 mm rūdīts stikls

Tonēts pelēks 
vai brūnsCaurspīdīgs

Ar faktūru, 
 satin, šinšila

DUŠAS SIENA*
SIENAS

AUGSTUMS
(mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

Dušas durvis nišām IEVA PLUSS 

**
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Dušas durvis 

nišām IRMA
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* Detalizētu informāciju 
skatiet 5. lappusē.

 

569 €                    629 €                    659 €
579 €                    639 €                    669 €
589 €                    649 €                    679 €
679 €                    739 €                    769 €

Nestandarta izmēri 
intervālā 800...  1197 mm
Nestandarta izmēri 
intervālā 1205...  1600 mm

2000

897-905

997-1005

1097-1105

1197-1205

90

100

110

120

659 €                    719 €                    749 €

769 €                    829 €                    859 €

§ Maksimālais sieniņas augstums - 2100 mm. Mainot sieniņas augstumu piemērojams 15 % 
uzcenojums.

§ Produkti, platāki par 1200 mm, stabilās sienas ir izgatavotas no 8 mm bieza stikla, bet durvis 
no 6 mm. 

§ Līdzīgi produkti: RITA( 38 lpp.).

§ Ja vēlaties izmainīt durvju atvēršanas virzienu, montējamās durvis pagrieziet par 
180°(izņemot sieninas ar rakstainu/matētu stiklu).

§ Pasūtot kabīni ar rakstainu/satin/šinšila stiklu, noteikti norādiet, kāds būs durvju atvēršanas 
virziens - uz labo vai kreiso pusi.

 Drošs 6 un 8 mm rūdīts stikls

Tonēts pelēks 
vai brūns

Caurspīdīgs Ar faktūru, 
 satin, šinšila

DUŠAS
 SIENA*

SIENAS
AUGSTUMS

(mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

Slieksnis 
19 mm

Slieksnis 
19 mm

Dušas durvis nišām IRMA



                 

80x80

90x90

100x100
2000

779-784

879-884

979-984
Nestandarta dušas kabīnes izmēri 
intervālā  700... 1000 x 700... 1000 mm 

779 €                    839 €                     869 €

799 €                    859 €                     889 €

819 €                    879 €                     909 €

909 €                    969 €                     999 €

779-784

879-884

979-984

§ Mainot augstumu, piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2100 mm.
§ Dušas kabīnes LIEPA durvis atveras gan uz iekšpusi, gan uz ārpusi.
§  VIKTORIJA (3  .).Līdzīgi produkti: 3lpp

* Standarta izmēri paredzēti uzstādīšanai uz dušas palīkņā. Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.

DUŠAS 
KABĪNE* 

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
B (mm)

KABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm)
Tonēts pelēks 

vai brūns
Ar faktūru, 

satin, šinšila

  Drošs 6 mm rūdīts stikls

Caurspīdīgs

Slieksnis 19 mm

Dušas kabīne LIEPA
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§ Dušas kaīnes JULIJA augstums nav maināms. 
§ Dušas kabīnes durvis atveras gan uz iekšpusi, gan uz ārpusi.
§  KATARINA (41 .).Līdzīgi produkti: lpp

* Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.
 

90x90           879-884     879-884          1900 879 €               

DUŠAS 
KABĪNE* 

 
A (mm)

 
B (mm)

KABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm)
  Drošs 6 mm rūdīts stikls

Caurspīdīgs

"Hromets" alumīnĳa profils

Slieksnis 19 mm

Dušas kabīne JULIJA
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§ Pasūtot kabīni ar rakstainu/matētu stiklu, noteikti 
norādiet, kāds būs durvju atvēršanas virziens - uz 
labo vai kreiso pusi.

§ Dušas korpuss var būt piemērots arī lielākiem 
izmēriem. Šajā gadījumā cena tiek aprēķināta 
individuāli.

§ Dušas kabīnes NIDA durvis varat montēt gan labajā, 
gan kreisajā dušas kabīnes pusē (izņemot kabīnes ar 
rakstainu/matētu stiklu).

§ Pēc pieprasījuma varam izgatavot dušas korpusu  
NIDA, kas ir piemērots uzstādīšanai uz izvēlētā 
paliktņa. Tas ir jānorāda, pasūtot produktu.  

§ Dušas kabīne NIDA var uzstādīt uz paliktņa SIMAS 
90x90.  

§ Mainot kabīnes augstumu piemērojams 15 % 
uzcenojums. Maksimālais augstums - 2100 mm.

§   ( 7 .), LUKA (5 .), LINA Līdzīgi produkti:LUNA 5 lpp 5 lpp
(3  .).6lpp
* Standarta izmēri paredzēti uzstādīšanai uz dušas 
palīkņā. Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.

80x80

90x90

100x100
2000

783-788

883-888

983-988
Nestandarta dušas kabīnes izmēri 
intervālā 700... 1000 x 700... 1000 mm 

869 €                      929 €                    959 €

889 €                      949 €                    979 €

909 €                      969 €                    999 €

999 €                  1 059 €                 1 089 €

783-788

883-888

983-988

480

620

620

450

450

550

KABĪNE

 80x80

90x90 

 100x100

   

450

450

550

475

615

615

   

450

450

550

   

 C (mm)  D (mm)  E (mm) 

DUŠAS 
KABĪNE* 

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
B (mm)

KABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm)
Tonēts pelēks 

vai brūns
Ar faktūru, 

satin, šinšila

  Drošs 6 mm rūdīts stikls

Caurspīdīgs

Slieksnis 
19 mm

KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

Dušas kabīne NIDA
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DUŠAS KABĪŅU UN 

SIENAS KOLEKCĲA  ELEGANCE

KOLEKCIJAS PRIEKŠROCĪBAS:

§ Stiklā integrēta eņģe. Īpašā stiprinājuma dēļ tas ir vienā līmenī ar dušas korpusa stiklu. Tas 
piešķir produktam mūsdienīgumu un atvieglo korpusa tīrīšanu.

§ Lielāka regulatīvā spēja. Stabils stikls ir piestiprināts pie sienas, izmantojot augstas 
kvalitātes alumīnija profilu sistēmu. Sienas nelīdzenumus līdz 15 milimetriem var viegli 
pielāgot.

§ Augstāka konstrukcija. Produktu standarta augstums ir 2000 mm, tāpēc tas ir piemērots 
arī garāka auguma cilvēkiem. Augšējās stabilitātes kronšteini netiek uzstādīti virs durvīm, lai 
padarītu eju vēl platāku.

§ Lielisks hermētiskums, ērta apkope. Eņģēm ir pacelšanas funkcija, kas atvieglo durvju 
šķērsošanu tās priekšā uzstādītajai apmalei, un aizvērtā stāvoklī durvis ir labāk noslēgt. Stikls 
tiek pārklāts ar ĀTRI PILIENI pārklājumu, kas aizkavē netīrumu uzkrāšanos un atvieglo 
tīrīšanu.

§ Estētika. Produkts ir izveidots ar īpaši spīdīgu profilu, profila apdares detaļām un 
saskaņotām skrūvju pārsegu apdarēm.



 
KOLEKCĲĀM: "Elegance", bezrāmju bīdāmās sistēmas, 
ar maigās aizvēršanas sistēmu "Soft close"!
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PAPILDU 
IESPĒJA

Papildu sāna sienas dušas kabīnēm un sienam

§ Maksimālais sienas augstums ir  2250 mm.

§ Izmantojot papildu sānu sienu, varat uzstādīt divu sienu korpusus tieši pie sienas. Ir pieejami 
trīs sienu dušas korpusi ar sānu ieeju.

§ "SOFT" sistēmu papildu sienas tiek izgatavotas no 8 mm bieza stikla. Cena attiecīgi palielinās 
par 15 %.

§ Izmantojot papildu sienu, nišās varat palielināt dušas durvju platumu.

§  Rakstains un šinšillas stikls ir tikai 6 mm biezs. Tāpēc produkti, kuru konstrukcijā 
nepieciešams 8 mm stikls, netiek ražoti ar šāda veida stiklu.

Šīs kolekcijas produkti vispirms tika radīti Vācijas tirgum sadarbībā ar šīs valsts profesionāļiem, tāpēc tie, 
protams, atspoguļo šīs tautas dizaina iezīmes - skaidras līnijas, augstas kvalitātes un izturīgus materiālus, 
pārdomātas detaļas, minimālismu un eleganci.

ATLASĀMS SIENAS PLATUMS 
NORĀDĪTAJĀ DIAPAZONĀ (mm)

SIENAS AUGSTUMS  
(mm)

   Drošs 6 un 8 mm rūdīts stikls

Tonēts pelēks 
vai brūnsCaurspīdīgs

Ar faktūru, 
 satin, šinšila

PIEMĒRAM:

 papildu siena

 papildu siena2000

 

600... 800 mm

801... 1100 mm

259 €                279 €                    299 €

299 €               319 €                    329 €
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80x80

90x90

100x100
2000

1 139 €                1 199 €                 1 229 €

1 159 €                1 219 €                 1 249 €

1 179 €                1 239 €                 1 269 €

1 269 €                1 329 €                 1 359 €

  

775-788

875-888

975-988

775-788

875-888

975-988

§ Standarta durvis ir izgatavotas ar 600 mm platumu. Ja vēlaties citus durvju izmērus - lūdzu, norādiet pasūtot. 
Cena tiks aprēķināta kā nestandarta produktam.

§  SIMA (40 lpp.), AURORA (57 lpp.).Līdzīgi produkti: 
* Standarta izmēri paredzēti uzstādīšanai uz dušas palīkņā. Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.

§ Ja pasūtāt produktu ar dažādajām malām A un B, noteikti norādiet, kura puse un uz kuras malas tiks uzstādīta.

§ Mainot augstumu, piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais dušas kabīnes augstums – 2100 mm.

Nestandarta dušas kabīnes izmēri 
intervālā 700... 1100 x 700... 1100 mm 

DUŠAS 
KABĪNE* 

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
B (mm)

KABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm)
Tonēts pelēks 

vai brūns
Ar faktūru, 

satin, šinšila

  Drošs 6 mm rūdīts stikls

Caurspīdīgs

Slieksnis
19 mm

Standarta durvju
platums - 600 mm

Dušas kabīne LORA

§ Ja LUKA uzstādīsiet uz pamatnes, norādiet to pirms pasūtīšanas.
§ Dušas kabīne LUKA var uzstādīt uz paliktņa SIMAS 90x90.  

§ Mainot dušas kabīnes augstumu piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums – 2100 mm.

§ Pasūtot kabīni ar matētu stiklu, noteikti norādiet, kurā pusē – kreisajā vai labajā, tiks montētas durvis.

§ : LUNA ( 57 lpp.), NIDA ( 52 lpp.), LINA (36 lpp.).Līdzīgi produkti
*  Standarta izmēri paredzēti uzstādīšanai uz dušas palīkņā. Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.

§ Dušas kabīnes LUKA durvis var montēt gan labajā, gan kreisajā kabīnes pusē (izņemot kabīnes ar matētu stiklu).             

80x80

90x90

100x100
2000

775-788

875-888

975-988

    929 €                  989 €                1 019 €

    949 €              1 009 €                1 039 €

    969 €              1 029 €                1 059 €

1 059 €              1 119 €                1 149 €

775-788

875-888

975-988

480

620

620

450

450

550

 80x80

90x90 

 100x100

   

450

450

550

475

615

615

   

450

450

550

   

 C (mm)  D (mm)  E (mm) 

Nestandarta dušas kabīnes izmēri 
intervālā 700... 1000 x 700... 1000 mm 

DUŠAS 
KABĪNE* 

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
B (mm)

KABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm)
Tonēts pelēks 

vai brūns
Ar faktūru, 

satin, šinšila

  Drošs 6 mm rūdīts stikls

Caurspīdīgs

Slieksnis
19 mm

KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

Dušas kabīne LUKA

KABĪNE
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80x80

90x90

100x100
2000

775-788

875-888

975-988

775-788

875-888

975-988

§ Pasūtot produktu, norādiet kurā pusē durvis tiks montētas: labājā vai kreisājā.
§ Mainot augstumu, piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais dušas kabīnes augstums – 2100 mm.

§  KARINA (31 lpp.), NORA PLUSS (46 lpp.), ANA PLUSS (58 lpp.).Līdzīgi produkti: 
* Standarta izmēri paredzēti uzstādīšanai uz dušas palīkņā. Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.

§  INA PLUSS (58 lpp.), GRETA PLUSS (37 lpp.), IEVA PLUSS (48 lpp).Līdzīgi produkti: 
*    Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē. **  Tikai satīna stikls.

§ Mainot augstumu, piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais dušas kabīnes augstums – 2100 mm.
§ Pasūtot produktu, norādiet kurā pusē durvis tiks montētas: labājā vai kreisājā.
§ Izstrādājumi, kuru platums ir līdz 1200 mm, ir izgatavoti no 6 mm bieza stikla. Stabilā siena, platāka par 1200 mm, 

izgatavota no 8 mm bieza stikla, bet durvis – no 6 mm.
§ Netiek piedāvāts 8 mm biezs stikls ar rakstu un šinšillas, tāpēc netiek ražoti produkti, kas ir platāki par 1200 mm.

90

100

110

120

895-907

995-1007

1095-1107

1195-1207 2000

719 €                        779 €                         809 €
739 €                        799 €                         829 €
759 €                        819 €                         849 €
839 €                        899 €                         929 € 

819 €                        879 €                         909 €

919 €                        979 €                      1 009 €

    899 €                   959 €                   989 €

    919 €                   979 €                1 009 €

    939 €                   999 €                1 029 €

1 039 €                1 099 €                1 129 €Nestandarta dušas kabīnes izmēri 
intervālā 700... 1100 x 700... 1100 mm 

DUŠAS 
KABĪNE* 

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
B (mm)

KABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm)

Slieksnis
19 mm

Standarta durvju
platums - 600 mm

KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

Slieksnis
19 mm

Standarta durvju
platums - 600 mm

KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

Dušas kabīne NINA PLUSS

Dušas durvis nišām TINA PLUSS

Nestandarta izmēri intervālā  
800...  1195 mm
Nestandarta izmēri intervālā  
1207...  1600 mm

  Drošs 6 un 8 mm rūdīts stikls

Tonēts pelēks 
vai brūns

Caurspīdīgs Ar faktūru, 
satin, šinšila

DUŠAS SIENA*
SIENAS

AUGSTUMS
(mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

Tonēts pelēks 
vai brūns

Ar faktūru, 
satin, šinšila

Caurspīdīgs

  Drošs 6 mm rūdīts stikls

**



80x80

90x90

100x100
2000

783-788

883-888

983-988

    949 €                 1 009 €                1 039 €

    969 €                 1 029 €                1 059 €

    989 €                 1 049 €                1 079 €

1 079 €                 1 139 €                1 169 €

 

  

783-788

883-888

983-988

480

620

620

450

450

550

 80x80

90x90 

 100x100

   

 450

450

550

 475

615

615

   

 450

450

550
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80x80

90x90

100x100
2000

1 159 €                1 219 €                1 249 €

1 179 €                1 239 €                1 269 €

1 199 €                1 259 €                1 289 €

1 289 €                1 349 €                1 379 €

779-784

879-884

979-984

779-784

879-884

979-984

Dušas kabīne LUNA

Dušas kabīne AURORAJAUNUMS

JAUNUMS

 C (mm)  D (mm)  E (mm) 

Nestandarta dušas kabīnes izmēri 
intervālā 700... 1000 x 700... 1000 mm 

DUŠAS 
KABĪNE* 

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
B (mm)

KABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm)
Tonēts pelēks 

vai brūns
Ar faktūru, 

satin, šinšila

  Drošs 6 mm rūdīts stikls

Caurspīdīgs

Slieksnis
19 mm

KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

KABĪNE

§ Dušas kabīne LUNA var uzstādīt uz paliktņa SIMAS 90x90.  
§ Ja LUNA uzstādīsiet uz pamatnes, norādiet to pirms pasūtīšanas.

§ Dušas kabīnes LUNA durvis var montēt gan labajā, gan kreisajā kabīnes pusē (izņemot kabīnes ar matētu stiklu).             

§ : LUKA ( 55 lpp.), NIDA ( 52 lpp.), LINA (36 lpp.).Līdzīgi produkti
*  Standarta izmēri paredzēti uzstādīšanai uz dušas palīkņā. Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.

§ Pasūtot kabīni ar matētu stiklu, noteikti norādiet, kurā pusē – kreisajā vai labajā, tiks montētas durvis.

§ Mainot dušas kabīnes augstumu piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums – 2100 mm.

DUŠAS 
KABĪNE* 

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
B (mm)

KABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm)
Tonēts pelēks 

vai brūns
Ar faktūru, 

satin, šinšila

  Drošs 6 mm rūdīts stikls

Caurspīdīgs

Nestandarta dušas kabīnes izmēri 
intervālā 700... 1000 x 700... 1000 mm 

§ Standarta durvis ir izgatavotas ar 600 mm platumu. Ja vēlaties citus durvju izmērus - lūdzu, norādiet pasūtot. 
Cena tiks aprēķināta kā nestandarta produktam.

§  SIMA (40 lpp.).Līdzīgi produkti: 
* Standarta izmēri paredzēti uzstādīšanai uz dušas palīkņā. Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.

§ Ja pasūtāt produktu ar dažādajām malām A un B, noteikti norādiet, kura puse un uz kuras malas tiks uzstādīta.

§ Mainot augstumu, piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais dušas kabīnes augstums – 2100 mm.

Slieksnis
19 mm

Standarta durvju
platums - 600 mm



DUŠAS 
KABĪNE* 

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
B (mm)

KABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm)
Tonēts pelēks 

vai brūns
Ar faktūru, 

satin, šinšila

  Drošs 6 mm rūdīts stikls

Caurspīdīgs
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80x80

90x90

100x100
2000

779-784

879-884

979-984

779-784

879-884

979-984

90

100

110

120

897-905

997-1005

1097-1105

1197-1205 2000

739 €                      799 €                           829 €
759 €                      819 €                           849 €
779 €                      839 €                           869 €
799 €                      859 €                           889 €                             

839 €                      899 €                           929 €

879 €                      939 €                           969 €

869 €                     929 €                    959 €

889 €                     949 €                    979 €

909 €                     969 €                    999 €

959 €                 1 019 €                 1 049 €

Dušas kabīne ANA PLUSS

Dušas durvis nišām INA PLUSS

**

JAUNUMS

JAUNUMS

§  KARINA (31 lpp.), NORA PLUSS (46 lpp.).Līdzīgi produkti: 
* Standarta izmēri paredzēti uzstādīšanai uz dušas palīkņā. Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.

§ Mainot augstumu, piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais dušas kabīnes augstums – 2100 mm.
§ Pasūtot produktu, norādiet kurā pusē durvis tiks montētas: labājā vai kreisājā.

Nestandarta dušas kabīnes izmēri 
intervālā 700... 1100 x 700... 1100 mm 

KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

Slieksnis
19 mm

Standarta durvju
platums - 600 mm

Slieksnis
19 mm

Standarta durvju
platums - 600 mm

KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

  Drošs 6 un 8 mm rūdīts stikls

Tonēts pelēks 
vai brūns

Caurspīdīgs Ar faktūru, 
satin, šinšila

DUŠAS SIENA*
SIENAS

AUGSTUMS
(mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

Nestandarta izmēri intervālā  
800...  1197 mm
Nestandarta izmēri intervālā  
1205...  1600 mm
§ Mainot augstumu, piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais dušas kabīnes augstums – 2100 mm.

§ Izstrādājumi, kuru platums ir līdz 1200 mm, ir izgatavoti no 6 mm bieza stikla. Stabilā siena, platāka par 1200 mm, 
izgatavota no 8 mm bieza stikla, bet durvis – no 6 mm.

§ Pasūtot produktu, norādiet kurā pusē durvis tiks montētas: labājā vai kreisājā.

§  GRETA PLUSS (37 lpp.), IEVA PLUSS (48 lpp).Līdzīgi produkti:
*    Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē. **  Tikai satīna stikls.

§ Netiek piedāvāts 8 mm biezs stikls ar rakstu un šinšillas, tāpēc netiek ražoti produkti, kas ir platāki par 1200 mm.
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BEZRĀMJU 
BĪDĀMĀ 
SISTĒMA  

ESTETIKA

Mūsu produkti "Milda", "Vesta", "Gabija" un "Gabija Pluss" 
ir ideāls mūsdienu vannas istabas risinājumu piemērs.

§ Minimāla netraucēta apmale.

§ Slēgta un atvērta durvju apturēšanas sistēma.

KOLEKCIJAS PRIEKŠROCĪBAS:

Bīdāmās dušas kabīnes vai korpusa durvis ir stila klasika. Ērts 
un stilīgs dušas risinājums. Īpaši piemērots risinājums, ja ļoti 
trūkst vietas durvju atvēršanai.

§ Klusas un vieglas ekspluatācijas gultņi.

§ Viegla bezrāmja konstrukcija. Nepārslogo telpas, 
tāpēc vannas istaba saglabā plašuma sajūtu.
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JAUNUMS: bez rāmja bīdāmās sistēmas ar melnu furnitūru

780-800

880-900

980-1000

397

467

510
2000

    979 €             1 039 €              1 099 €

    999 €             1 059 €              1 119 €

1 019 €              1 079 €             1 139 €

1 119 €              1 179 €             1 239 €

      

80x80

90x90

100x100

§ Mainot augstumu piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2100 mm.
§ Stabilās sienas ir izgatavotas no 8 mm bieza  stikla, durvis no  6 mm.
§ Maksimālais iespējamais durvju platums 595 mm.

* Standarta izmēri paredzēti uzstādīšanai uz dušas palīkņā. Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.

780-800

880-900

980-1000

Nestandarta dušas kabīnes izmēri 
intervālā 800... 1100 x 800... 1100 mm 

DUŠAS 
KABĪNE* 

 
A (mm)

 
B (mm)

KABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm) Tonēts pelēks 
vai brūns

 Satin 

  Drošs 6 u 8  mm rūdīts stikls

Caurspīdīgs

Slieksnis
19 mm

Dušas kabīne VESTA

IEEJAS
PLATUMS

(mm)



 61  I   BRASTA GLASS

2000

§ Maksimālais iespējamais durvju platums 750 mm.
§ Stabilās sienas ir izgatavotas no 8 mm bieza  stikla, durvis no  6 mm. 

§ Pasūtot kabīni ar satin/secret stiklu, noteikti norādiet, kurā pusē - kreisajā vai labajā, tiks montētas durviss.
* Standarta izmēri paredzēti uzstādīšanai uz dušas palīkņā. Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.

§ Mainot augstumu, piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2000 mm.

§ Dušas kabines durvis varat montet gan labajā, gan kreisajā kabines pusē (iznemot kabines ar satin/secret stiklu).

Nestandarta izmēri intervālā 
1000... 1600 x 800... 1000 mm

Slieksnis
19 mm

KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS 
DURVIS 

LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS 
DURVIS 

Dušas kabīne MILDA

 

Drošs 8 mm rūdīts stikls

Tonēts pelēks 
vai brūns

Caurspīdīgs Satin 

  
A (mm)

  
B (mm)

IEEJAS
PLATUMS

(mm)
DUŠAS 

KABĪNE* 

KABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm)

1090-1110

1190-1210

1190-1210

1290-1310

795-805

795-805

895-805

795-805

470-500

520-550

520-550

570-600

110x80

120x80

120x90

130x80

    879 €                939 €                 999 €

    899 €                959 €              1 019 €

    919 €                 979 €             1 039 €

    929 €                 989 €             1 049 €

1 029 €             1 089 €              1 149 €
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990-1010

1090-1110

1190-1210

1290-1310

1390-1410

 

2000

659 €                   719 €                  779 €
679 €                   739 €                  799 €
699 €                   759 €                  819 €
719 €                   779 €                  839 €
739 €                   799 €                  859 €

839 €                   899 €                  959 €

919 €                   979 €               1 039 €

410-440

460-490

510-540

560-590

610-640

 

100

110

120

130

140

 

Nestandarta izmēri intervālā  
1010...  1190 mm
Nestandarta izmēri intervālā 
1210...  1600 mm

1390-1410

1490-1510

1590-1610

 

 

2000

1 009 €               1 069 €               1 129 €
1 029 €               1 089 €               1 149 €
1 049 €               1 109 €               1 169 €

1 149 €               1 209 €               1 269 €

1 229 €               1 289 €               1 349 €

640

690

740

 

 

140

150

160

 

 

Nestandarta izmēri intervālā  
1410...  1590 mm
Nestandarta izmēri intervālā   
1610...  2000 mm

*  Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē. 

* Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.
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Slieksnis
19 mm

Dušas durvis 

nišām GABIJA

Dušas durvis nišām 

GABIJA PLUSS

  Drošs 6 un 8 mm rūdīts stikls

Tonēts pelēks 
vai brūns

Caurspīdīgs Satin 

DUŠAS 
SIENA*

SIENAS
AUGSTUMS

(mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

IEEJAS
PLATUMS

(mm)

  Drošs 6 un 8 mm rūdīts stikls

Tonēts pelēks 
vai brūns

Caurspīdīgs Satin 

DUŠAS 
SIENA*

SIENAS
AUGSTUMS

(mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

IEEJAS
PLATUMS

(mm)

§Mainot augstumu piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2100 mm.
§Dusas sienām durvis varat montēt gan labajā, gan kreisajā pusē (iznemot sienas ar matētu stiklu).
§Pasūtot dusas sienu ar matētu stiklu, noteikti norādiet, kurā pusē - kreisajā vai labajā, tiks montētas durvis.
§Stabilās sienas ir izgatavotas no 8 mm bieza  stikla, durvis no  6 mm. 
§Maksimālais iespējamais durvju platums 750 mm.

§Sākot ar 1600 mm platumu, papildu sienas tiek aprīkotas ar papildu augšējo kronšteinu.
§Maksimālais iespējamais sienas platums ir līdz 2000 mm.

§Sākot ar 1600 mm platumu, papildu sienas tiek aprīkotas ar papildu augšējo kronšteinu.
§Maksimālais iespējamais sienas platums ir līdz 2000 mm.

§Pasūtot dusas sienu ar matētu stiklu, noteikti norādiet, kurā pusē - kreisajā vai labajā, tiks montētas durvis.
§Mainot augstumu piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2100 mm.

§Stabilās sienas ir izgatavotas no 8 mm bieza  stikla, durvis no  6 mm. 

SKATS NO AUGŠAS
Magnētu montāža pie sienas

Slieksnis
19 mm

LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 
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   BEZ RĀMJA 
   BĪDĀMĀ 
   SISTĒMA  

„SOFT“
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§ Viegla un ērta produkta apkope. Visi stiprinājumi ir pārklāti ar 
speciālu pārklājumu, lai ūdens un citi netīrumi nenokļūtu uz 
mehānismiem.

§ "Soft" sistēma izmanto augstākās kvalitātes profilus un 
precizitātes sliedes, lai nodrošinātu produktu ilgmūžību.

§ Šai bezrāmju "Soft" bīdāmajai sistēmai ir maigas aizvēršanas "Soft-
close" (automātiska) durvju aizvēršanas funkcija. Tas nodrošina 
vienmērīgu un klusu durvju atvēršanu un drošību.

Ar prieku prezentējam jauno bīdāmo sistēmu "Soft", kuras 
bezrāmju dizains rotās jūsu vannas istabu, turklāt praktiskais un 
ļoti uzticamais maigas aizvēršanas "Soft-close" mehānisms 
priecēs jūs katru reizi, kad to izmantosiet.

SISTĒMAS PRIEKŠROCĪBAS:

"Soft" sistēma standarta komplektācijā ir izgatavota no hroma 
furnitūras. Piedāvājam nokrāsot profilu citā jūsu izvēlētajā krāsā. Tas 
piešķirs produktam un vannas istabai ekskluzivitāti.

Visi šīs kolekcijas produkti standartā tiek izgatavoti no 8 mm stikla, un to 
standarta augstums ir 2 metri. Mēs pieņemam arī nestandarta 
individuālos pasūtījumus - varam izgatavot dušas korpusu atbilstoši 
klienta norādītajiem izmēriem.



Tonēts pelēks 
vai brūns

Caurspīdīgs Satin 

990-1010

1090-1110

1190-1210

1290-1310

1390-1410

 

2000

1 109 €              1 169 €               1 229 €
1 139 €              1 199 €               1 259 €
1 169 €              1 229 €               1 289 €
1 199 €              1 259 €               1 319 €
1 229 €              1 289 €               1 349 €

§ Platākai dušas sienai nekā 160 cm var nodrošināt papildu stiprinājumu stabilitātei.

§ Dušas durvis nav iespējas saražot ar R004 un R005 rokturiem (rokturu katalogs 103 lpp.)

§ Dusas sienām durvis varat montēt gan labajā, gan kreisajā pusē (iznemot sienas ar satin/secret stiklu).
§ Pasūtot dusas sienu ar satin/secretu stiklu, noteikti norādiet, kurā pusē - kreisajā vai labajā, tiks montētas durvis.

§ Nestandarta izstrādājumiem, kuru platums pārsniedz 1500 mm, maksimālais iespējamais ieejas platums                    
ir 750 mm.

§ Mainot augstumu piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2100 mm.

1 329 €              1 389 €               1 449 €

1 409 €              1 469 €               1 529 €

410-440

460-490

510-540

560-590

610-640

 

100

110

120

130

140

 

Nestandarta izmēri intervālā  
1010...  1390 mm
Nestandarta izmēri intervālā
1410...  2000 mm

* Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.

Slieksnis
19 mm

KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

Dušas durvis nišām GABIJA SOFT

 

Drošs 8 mm rūdīts stikls
DUŠAS 
SIENA*

SIENAS
AUGSTUMS

(mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

IEEJAS
PLATUMS

(mm)

Tonēts pelēks 
vai brūns

Caurspīdīgs Satin 

470-500

520-550

570-600
2000

1 269 €              1 329 €             1 389 €

1 299 €              1 359 €             1 419 €

1 329 €              1 389 €             1 449 €

1 449 €              1 509 €             1 569 €

110x80

120x80

130x80

§ Mainot augstumu piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2100 mm.
§ Dusas sienām durvis varat montēt gan labajā, gan kreisajā pusē (iznemot sienas ar satin/secret stiklu).
§ Pasūtot dusas sienu ar satin/secreta stiklu, noteikti norādiet, kurā pusē - kreisajā vai labajā, tiks montētas durvis. 

* Standarta izmēri paredzēti uzstādīšanai uz dušas palīkņā. Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.
§ Šīs kabīnes neizgatavojam ar R004 un R005 rokturi (skat. rokturu sortimentu 103. lpp.).

§ Nestandarta izstrādājumiem, kuru platums pārsniedz 1500 mm, maksimālais iespējamais ieejas platums 
ir 750 mm.

Nestandarta izmēri intervālā
1000... 1600 x 800... 1000 mm

1090-1110

1190-1210

1290-1310

795-805

795-805

795-805

Slieksnis
19 mm

KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

Dušas kabīne MILDA SOFT

 

Drošs 8 mm rūdīts stikls
  

A (mm)
  

B (mm)
IEEJAS

PLATUMS
(mm)

DUŠAS 
KABĪNE* 

KABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm)
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GABIJA SOFT PLUSS
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1390-1410

1490-1510

1590-1610
2000

1 699 €               1 759 €                1 819 €
1 729 €               1 789 €                1 849 €
1 759 €               1 819 €                1 879 €
1 859 €               1 919 €                1 979 €

740

790

840

140

150

160

 

 

Nestandarta izmēri intervālā
1600...  2200 mm

Slieksnis
19 mm

Slieksnis
19 mm

Dušas durvis nišām 

GABIJA SOFT PLUSS

 

Drošs 8 mm rūdīts stikls

Tonēts pelēks 
vai brūns

Caurspīdīgs Satin 
DUŠAS 
SIENA*

SIENAS
AUGSTUMS

(mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

IEEJAS
PLATUMS

(mm)

§ Pasūtot dusas sienu ar satin/secreta stiklu, noteikti norādiet, kurā pusē - kreisajā vai labajā, tiks montētas durvis. 

§ Mainot augstumu piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2100 mm.
§ Dusas sienām durvis varat montēt gan labajā, gan kreisajā pusē (iznemot sienas ar satin/secret stiklu).

§ Dušas durvis nav iespējas saražot ar R004 un R005 rokturiem (rokturu katalogs 103 lpp.)
* Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.

** GABIJA SOFT ar vienām durvīm 
     tiek aprēķināta individuāli.

GABIJA SOFT ar vienām durvīm
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Dušas durvis SVAJA PLUSS
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KLASISKĀ DUŠAS KORPUSU KOLEKCIJA TELPA 

Taisnstūra dušas korpuss "Laima" ir paredzēts plašām 
vannas istabām. Esam dzirdējuši joku, ka iekšpusē var dejot 
pat divi cilvēki. "Rasa" ir divas durvis, tāpēc ieeja šajā dušas 
korpusā ir platāka un brīvāka. Piecstūra dušas korpuss 
"Vaiva" ietaupa vietu uzstādīšanas vietā un visā vannas 
istabā.  

Kolekcija "Telpa" ir stikla un alumīnija profilu kombinācija, 
kurā dominē stikla konstrukcijas. Bezrāmju dušas durvis un 
nepilnīgi ierāmētas sienas piešķir šīs kolekcijas produktiem 
spilgtumu un vieglumu.

Kolekcija sastāv no četriem modeļiem un to nestandarta 
risinājumiem, proti, šīs kolekcijas modelis ir izgatavots 
atbilstoši klienta vēlamajiem izmēriem. Katrs no tiem ir 
veidots, tandēmā ar interjera dizaineriem ievērojot klientu 
prasības un meistaru ieteikumus, tāpēc produkti ir ne tikai 
estētiski, bet arī funkcionāli.

Šīs kolekcijas dušas korpusu stikls var būt caurspīdīgs, tonēts 
pelēkā, brūnā un rakstainā. Profili ir pieejami baltā vai pelēkā 
krāsā.

 

§ Dušas korpusu konstrukcija ir sevišķi izturīga, jo 
tās ir izgatavotas no uzticamiem savienojumiem, droša 
rūdīta 6 mm bieza stikla un augstas kvalitātes gultņu 
mehānismiem. Bīdāmās durvis pārvietojas uz astoņiem 
lodīšu gultņiem, kas tiek izgatavoti no nerūsējošā 
tērauda. 

§ Astoņi augstas kvalitātes gultņi un īpaši izstrādāts 
alumīnija profils nodrošina vieglu un vienmērīgu 
bīdāmo detaļu kustību, kas atvieglo kopšanu. 
Bīdāmās durvis var viegli noņemt, lai ideāli notīrītu 
korpusu.

 KOLEKCIJAS PRIEKŠROCĪBAS:

§ Korpusiem ir īpaša pamatne. Dušas korpusu 
hermētiskumu nodrošina īpaši izstrādāta dušas kabīņu 
un korpusu pamatne, kas lieliski saplūst ar vannas 
istabas grīdu. Pateicoties optimālajam korpusu 
augstumam, tos var uzstādīt gan uz paliktņa, gan tieši 
uz vannas istabas grīdas. Tas ir ne tikai praktiski, bet arī 
ērti.
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§ Mainot dušas kabīnes augstumu piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2150 mm.
§ Vēloties samainīt garumu ar platumu, mainīt durvju atvēršanas virzienu, montējamās dušas kabīnes pagrieziet par 

180°.
§  VESTA ( 60 lpp.). Līdzīgi produkti: 

785-800

885-900

985-1000 2000

Nestandarta dušas kabīnes izmēri 
intervālā 800... 1100 x 800... 1100 mm  

80x80

90x90

100x100

785-800

885-900

985-1000

435-450

505-520

575-590

789 €                849 €                 879 €

799 €                859 €                 889 €

809 €                869 €                 899 €

899 €                959 €                 989 €

        

Dušas kabīne RASA

Pelēki anodēts alumīnĳa profils
 

Drošs 8 mm rūdīts stikls

Tonēts pelēks 
vai brūns

Caurspīdīgs

  
A (mm)

  
B (mm)

IEEJAS
PLATUMS

(mm)

DUŠAS 
KABĪNE* 

KABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm) Ar faktūru, 
 satin, šinšila

 * Standarta izmēri paredzēti uzstādīšanai uz dušas palīkņā. Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.  

 *  Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.  

§ Vēloties samainīt garumu ar platumu, mainīt durvju atvēršanas virzienu, montējamās dušas kabīnes pagrieziet 
par 180°.

§ Maksimālais augstums - 2150 mm. Mainot dušas kabīnes augstumu piemērojams 15 % uzcenojums.

§ Lidzigi produkti: MILDA (61 lpp.)

709 €                   769 €                     799 €

719 €                   779 €                     809 €

739 €                   799 €                     829 € 

819 €                   879 €                     909 €

879 €                   939 €                     969 €

1085-1100

1185-1200

1285-1300

 110x80 

 120x80

 130x80 2000

785-800

785-800

785-800

530

580

630

Nestandarta dušas kabīnes izmēri 
intervālā 1000... 1300 x 800... 1000 mm 

Nestandarta dušas kabīnes izmēri 
intervālā 1301... 1500 x 800... 1000 mm

Dušas kabīne LAIMA

Pelēki anodēts alumīnĳa profils
 

Drošs 8 mm rūdīts stikls

Tonēts pelēks 
vai brūns

Caurspīdīgs

  
A (mm)

  
B (mm)

IEEJAS
PLATUMS

(mm)

DUŠAS 
KABĪNE* 

KABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm) Ar faktūru, 
satin, šinšila

KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 



480

620

620

450

450

550

KABĪNE

 90x70

90x80 

 90x90

   

 545-560

545-560

545-560

 480

480

480

   

 345-360

445-460

545-560

   

 C (mm)  D (mm)  E (mm) 

§ Vēloties samainīt garumu ar platumu, mainīt durvju atvēršanas virzienu, montējamās dušas kabīnes pagrieziet 
par 180°.

§ Dušas kabīni VAIVA var uzstādīt uz paliktņa SIMAS 90 x 90.

§ Dušas kabīnes VAIVA durvju atvēršanas virzienu izvēlas montēšanas laikā. 

§ Mainot dušas kabīnes augstumu piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2150 mm.

§ Durvis veras uz platākās par 885 mm sieniņas pusi.

Pelēki anodēts alumīnĳa profils

885-900

885-900

885-900 2000
Nestandarta dušas kabīnes izmēri 
intervālā 500... 900 x 900 mm  

90x70

90x80

90x90

685-700

785-800

885-900

480

480

480

Nestandarta dušas kabīnes izmēri 
intervālā 900... 1200 x 900... 1200 mm  

809 €                    869 €                    899 €

819 €                    879 €                    909 €

829 €                    889 €                    919 €

919 €                    979 €                 1 009 €

979 €                1 039 €                 1 069 €

 

Drošs 8 mm rūdīts stikls

Tonēts pelēks 
vai brūns

Caurspīdīgs

  
A (mm)

  
B (mm)

IEEJAS
PLATUMS

(mm)

DUŠAS 
KABĪNE* 

KABĪNES 
AUGSTUMS 

(mm) Ar faktūru,
satin, šinšila

Dušas kabīne VAIVA

KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 

* Detalizētu informāciju 
   skatiet 5. lappusē.
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§ Mainot augstumu, piemērojams 15 % uzcenojums. Maksimālais augstums - 2150 mm.
§ Vēloties mainīt durvju atvēršanas virzienu, montējamās dušas sienas pagrieziet par 180°.
§ Līdzīgi produkti: 7 GABIJA (62 lpp.),  GABIJA SOFT (6  lpp.).  

Nestandarta izmēri intervālā 
1020... 1390 mm
Nestandarta izmēri intervālā
1390... 1800 mm

2000

549 €                   609 €                 639 €
559 €                   619 €                 649 €
569 €                   629 €                 659 €
579 €                   639 €                 669 €
589 €                   649 €                 679 €

679 €                   739 €                 769 €

739 €                   799 €                 829 €

100

110

120

130

140

 

990-1020

1090-1120

1190-1220

1290-1320

1390-1420

420

460

550

580

650

§ Maksimālais sienas SVAJA PLUSS augstums - 2150 mm. Mainot sieniņas augstumu piemērojams 15 % 
uzcenojums.

§ Līdzīgi produkti: 3 8 GABIJA PLUSS (6  lpp.),  GABIJA SOFT PLUSS (6  lpp.).  
 

2000

619 €                 679 €                   709 €
629 €                 689 €                   719 €
639 €                 699 €                   729 €
729 €                 789 €                   819 €
789 €                 849 €                   879 €

160

170

180

1590-1620

1690-1720

1790-1820

740

760

800

Nestandarta izmēri intervālā 1400...  1790 mm

* Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.

* Detalizētu informāciju skatiet 5. lappusē.

Dušas durvis nišām SVAJA PLUSS 

DUŠAS 
SIENA*

SIENAS
AUGSTUMS

(mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

Pelēki anodēts alumīnĳa profils 

Drošs 8 mm rūdīts stikls

Tonēts pelēks 
vai brūns

Caurspīdīgs

IEEJAS
PLATUMS

(mm) Ar faktūru, 
 satin, šinšila

DUŠAS 
SIENA*

SIENAS
AUGSTUMS

(mm)

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS
A (mm)

Pelēki anodēts alumīnĳa profils 

Drošs 8 mm rūdīts stikls

Tonēts pelēks 
vai brūns

Caurspīdīgs Ar faktūru, 
 satin, šinšila

IEEJAS
PLATUMS

(mm)

Dušas durvis nišām SVAJA  

KREISAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS LABAJĀ PUSĒ  MONTĒJAMAS DURVIS 
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Nestandarta izmēri intervālā 1820...  2200 mm



Ja vannas istabas sienas un grīda nav 
pietiekami izolētas no ūdens, Jūs varat 
izvēlēties četrsienu dušas kabīne ar paliktņi.

Četrsienu dušas kabīni ir ļoti viegli montēt 
gan pie sienas, gan citā izvēlētā vietā – to var 
uzbūvēt pat vannas istabas vidū.

Blīves, kas novietotas pa visu montāžas 
kontūru, nodrošina pilnīgu hermētiskumu.

Ar 2 papildus sienām jūs varāt iegūsit kabīni 
ar visām 4 sienām, kuru var uzbūvēt bez 
stiprinājumā pie sienas.

Dušas paliktņus modeļus var apskatīt 85 lpp. 

 

BOX dušas kabīnes īpaši piemērotas 
guļbaļķu, koka mājām, dārza mājām vai 
citām vannas istabām, kur nav iespējas 
ierīkot labu hidroizolācĳu.

§ Ja izmantojat stikla sienu, ir nepieciešams norādīt maisītāja 
precīzu montāžas vietu vai līdzi jābūt tā tehniskajiem 
rasējumiem, jo ražošanas laikā ir jāizveido caurumi un 
padziļinājumi.

§ Precīzas urbšanas vietas tiek norādītas pasūtot.

Papildus informācĳa par sānu sienām no kolekcĳas TELPA

Dušas kabīne ar HPL 10mm sienām
 

Dušas kabīne ar stikla sānu sienām
 

§ Sienas izgatavotas no ūdensizturīga gaiši pelēka vai balta 10 
mm augstspiediena lamināta.

§ Caurumi sienā maisītājam netiek izgriezti ražošanas laikā - tie 
tiek iegriezti sienā tikai uzstādīšanas laikā. 

§ Četrsienu dušas kabīni ir ļoti viegli montēt gan pie sienas, gan 
citā izvēlētā vietā – to var uzbūvēt pat vannas istabas vidū.

   I  74 BRASTA GLASS



 SIENIŅAS PLATUMS 
 

319 €            349 €                  379 €

339 €            369 €                  399 €

359 €            389 €                  419 €2000

80

90

100

419 €            449 €                  479 €

449 €            479 €                  509 €

§ Maksimālais augstums - 2150 mm, 
maksimalus platums - 1500 mm.

§ Dušas kabīni RASA 90x90 var uzstādīt uz 
paliktņa ROKAS 90x90.

§ Dušas siena nav paredzeta citiem dušas 
kabīnēm.

§ Dušas kabīni VAIVA 90x90 var uzstādīt uz 
paliktņa SIMAS 90x90.

§ Cena ir norādīta par vienu sienu.

§ Mainot augstumu piemerojams 15 % 
uzcenojums. 

§ Dušas kabīni LAIMA var uzstādīt uz 
paliktņa LINAS 120x90.

§ Dušas paliktņa cenas var apskatīt 85.lpp. 

Papildus sienas dušas kabīnēm VAIVA, LAIMA un RASA kolekcĳai TELPA

Spirinājums dušas sienām

A - universāla dušas siena

 LAIMA ar vienu papildus sienu

UNIVERSĀLA DUŠAS SIENA

 RASA ar diviem papildus sienām
 

  VAIVA ar diviem papildus sienām
 

 LAIMA ar diviem papildus sienām
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SIENAS
AUGSTUMS

(mm)

Pelēki anodēts alumīnĳa profils
 

Drošs 8 mm rūdīts stikls

Tonēts pelēks 
vai brūns

Caurspīdīgs Ar faktūru, 
 satin, šinšila

Nestandarta izmēri intervālā 
700... 1049 mm

Nestandarta izmēri intervālā
1050...  1500 mm

VAIVA ar vienu papildus sienu  RASA ar vienu papildus sienu



Pelēks vai balts augstspiediena lamināts 10 mm

2000

80

90

100

339 €

359 €

379 €

459 €

499 €

UNIVERSĀLA SĀNU SIENA IZGATAVOTA NO 10 MM AUGSTSPIEDIENA LAMINĀTA
 

Spirinājums HPL dušas sienām

 

A - universāla sānu siena izgatavota no 10 mm 
augstspiediena lamināta

Izmantojot vienu sānu sienu, kas izgatavota no stikla vai augstspiediena lamināta, jūs varat montēt jebkuru 
TELPA kolekcĳas dušas kabīni tieši pie sienas.

Dušas kabīnes ar divām palildus sienām var montēt bez stiprinajumā pie sienas.
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Nestandarta izmēri intervālā 
700... 1049 mm

Nestandarta izmēri intervālā
1050...  1500 mm

SIENAS
AUGSTUMS

(mm)

Pelēki anodēts alumīnĳa profils

 LAIMA ar vienu papildus sienu

 RASA ar diviem papildus sienām
 

  VAIVA ar diviem papildus sienām
 

 LAIMA ar diviem papildus sienām

 
 

VAIVA ar vienu papildus sienu  RASA ar vienu papildus sienu

§ Cena ir norādīta par vienu sienu.

§ Dušas kabīni LAIMA var uzstādīt uz 
paliktņa LINAS 120x90.

§ Dušas siena nav paredzeta citiem dušas 
kabīnēm.

§ Mainot augstumu piemerojams 15 % 
uzcenojums. 

§ Maksimālais augstums - 2150 mm, 
maksimalus platums - 1500 mm.

§ Dušas kabīni VAIVA 90x90 var uzstādīt uz 
paliktņa SIMAS 90x90.

§ Dušas kabīni RASA 90x90 var uzstādīt uz 
paliktņa ROKAS 90x90.

§ Dušas paliktņa cenas var apskatīt 85.lpp. 

 SIENIŅAS PLATUMS 
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VANNAS 
SIENIŅAS

Vannas siena MĲA

FOTO: 
dizaina studĳa "Simoni Design Studio",
interjera dizainere Rasa Simonytė 



229 €                       259 €                        289 €

239 €                       269 €                        299 €

249 €                       279 €                        309 €

259 €                       289 €                        319 €

319 €                       349 €                        379 €

          
§  Vannas siena MIJA ar melnu furnituru maksā par 89 € vairāk.

§ Mainot augstumu, piemērojams 15% uzcenojums. Maksimālais augstums – 1700 mm.
§ Pasūtīdami sieniņu ar faktūru, satin, šinšila stiklu, obligāti norādiet, kurā vannas pusē labajā vai kreisajā, tā 

tiks montēta.
§ Ja vēlaties sienu ar nenoapaļoto augšējo stūri, tā var tikt saražota kā nestandarta produkts.

Nestandarta izmēri intervālā
500... 995 mm 

70

80

90

100

1500

695-701

795-801

895-901

995-1001

Vannas siena MIJA  

Labajā pusē montējama sieniņa Kreisajā pusē montējama sieniņa

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS

 

  "Hromets" alumīnĳa profils / Drošs 6 mm rūdīts stiklsSIENAS 
AUGSTUMS 

(mm)
Tonēts pelēks 

vai brūns
Caurspīdīgs Ar faktūru, 

satin, šinšila

VANNAS 
SIENA 

Vannas siena MIJA ir stabila!

R 100

Labajā pusē montējama sieniņa Kreisajā pusē montējama sieniņa

Vannas siena MEDA

Nestandarta izmēri intervālā
500... 1000 mm 

70

75

80
1500

699-702

749-752

799-802

329 €                        359 €                         389 €

339 €                        369 €                         399 €

349 €                        379 €                         409 €

409 €                        439 €                         469 €

              

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS

 

  "Hromets" alumīnĳa profils / Drošs 6 mm rūdīts stiklsSIENAS 
AUGSTUMS 

(mm)
Tonēts pelēks 

vai brūns
Caurspīdīgs Ar faktūru, 

 satin, šinšila

VANNAS 
SIENA 

§ Pasūtīdami sieniņu ar faktūru, satin, šinšila stiklu, obligāti norādiet, kurā vannas pusē labajā vai kreisajā, tā 
tiks montēta.

§ Ja vēlaties sienu ar nenoapaļoto augšējo stūri, tā var tikt saražota kā nestandarta produkts.

§ Mainot augstumu, piemērojams 15% uzcenojums. Maksimālais augstums – 1700 mm.
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Tonēts pelēks 
vai brūns

Caurspīdīgs Ar faktūru, 
satin, šinšila
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Nestandarta izmēri intervālā
500... 995 mm 

70

80

90

100

1500

695-708

795-808

895-908

995-1008

259 €                            289 €                               319 €

269 €                            299 €                               329 €

279 €                            309 €                               339 €

289 €                            319 €                               349 €

349 €                            379 €                               409 €

                 

§ Ja vēlaties sienu ar nenoapaļoto augšējo stūri, tā var tikt saražota kā nestandarta produkts.

§ Pasūtīdami sieniņu ar faktūru, satin, šinšila stiklu, obligāti norādiet, kurā vannas pusē labajā vai kreisajā, tā 
tiks montēta.

§ Vannas sienai MAJA ar melnu RAL noformējumu tiek piemērots uzcenojums 89 € vērtība (1), zelta furnitūra 
maksā dārgāk par 139 € (2).

§ Mainot augstumu, piemērojams 15% uzcenojums. Maksimālais augstums – 1700 mm.
§ Dušas sieniņa vērtne verama gan uz ārpusi, gan uz iekšpusi.

Vannas siena MAJA PLUSS

Vannas siena MAJA  

Labajā pusē montējama sieniņa Kreisajā pusē montējama sieniņa

Labajā pusē montējama sieniņa Kreisajā pusē montējama sieniņa

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS

 

  "Hromets" alumīnĳa profils / Drošs 6 mm rūdīts stiklsSIENAS 
AUGSTUMS 

(mm)
VANNAS 
SIENA 

Nestandarta izmēri intervālā
600... 1095 mm 

70

80

90

100

110

1500

695-710

795-810

895-910

995-1010

1005-1110

329 €                      359 €                        389 €

339 €                      369 €                        399 €

349 €                      379 €                        409 €

359 €                      389 €                        419 €

 

369 €                      399 €                        429 €

429 €                      459 €                        489 €

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS

 

  "Hromets" alumīnĳa profils / Drošs 6 mm rūdīts stiklsSIENAS 
AUGSTUMS 

(mm)
Tonēts pelēks 

vai brūns
Caurspīdīgs Ar faktūru, 

 satin, šinšila

VANNAS 
SIENA 

§ Stabilās sieniņas platums standarta izstrādājumos – 35 cm.  Var tikt saražoti cita izmēra produkti. 

§ Mainot augstumu, piemērojams 15% uzcenojums. Maksimālais augstums – 1700 mm.

§ Pasūtot dušas sienu ar rakstainu/satin/secret stiklu, noteikti norādiet, kura pusē - kreisajā vai 
labajā, tiks montētas.

§ Ja vēlaties sienu ar nenoapaļoto augšējo stūri, tā var tikt saražota kā nestandarta produkts.

§ Dušas sieniņa vērtne verama gan uz ārpusi, gan uz iekšpusi.

§ Vannas sienai MAJA PLUSS ar melnu RAL noformējumu tiek piemērots uzcenojums 89 €. 

R 100

R 100



Nestandarta izmēri intervālā
500... 1000 mm 

80

90

100
1500

795-808

895-908

995-1008

449 €                      479 €                         509 €

459 €                      489 €                         519 €

469 €                      499 €                         529 €

529 €                      559 €                         589 €

Vannas siena BERTA

Labajā pusē montējama sieniņa Kreisajā pusē montējama sieniņa

REGULĒŠANAS 
ROBEŽAS

 

  "Hromets" alumīnĳa profils / Drošs 6 mm rūdīts stiklsSIENAS 
AUGSTUMS 

(mm)
Tonēts pelēks 

vai brūns
Caurspīdīgs

Ar faktūru,  
 satin, šinšila

VANNAS 
SIENA 

§ Sienas stikls ir sadalīts divās vienādās daļās.

§ Mainot augstumu, piemērojams 15% uzcenojums. Maksimālais augstums – 1700 mm.

§ Vannas siena BERTA ar melnu furnituru maksā par 89 € vairāk.

§ Pasūtīdami sieniņu, obligāti norādiet, kurā vannas pusē labajā vai kreisajā, tā tiks montēta.
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Vannas siena
BERTA
 

Vannas siena BERTA 



PAPILDU FUNKCĲAS 
VANNAS ISTABAS SIENĀM: 

NESTANDARTA RISINĀJUMI
Mūsu lielākā unikalitāte ir tā, ka mēs spējam pielāgoties 
jūsu vajadzībām un ražot nestandarta vannas istabas 
sienas. 
Piedāvājam kvalitatīvus risinājumus nišām, bēniņiem, 
mazām vannas istabām. Izstrādājam kvalitatīvus 
produktus ērtai lietošanai, ņemot vērā sienu atvēršanas 
un apkopes nianses. 
Mūsu pieredze un profesionalitāte garantē jaunizveidotā 
produkta stabilitāti, uzticamību un estētiku. Produkta 
cena šajā gadījumā tiek aprēķināta individuāli.
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Vannas sienas nišās ar bīdāmām durvīm
 

MAJA PLUSS ar papildu sienu

MAJA ar papildu sienu



Piedāvājam nokrāsot jebkuras jūsu 
izvēlētās vannas istabas sienas 
pro�lus "RA" krāsā. Mūsu "RAL" 
krāsu paleti atradīsiet 93-98. 
lapaspusē.

Visiem vannas sienas ar RAL 
krāsojumu cenā paliek lielāk uz 89 €.

Nestandarta vannas istabas 

siena SVAJA 2 PLUSS, caurspīdīgs stikls, 

"RAL" melna furnitūra

FOTO: dizaina studĳa "Simoni Design 

Studio", interjera dizainere Rasa Simonytė 
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  PAPILDU VANNAS 
  ISTABAS SIENAS 
  OPCĲAS: 

"RAL" KRĀSU 
  FURNITŪRA
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Vannas siena 

MAJA PLUSS, 

caurspīdīgs stikls, 

"RAL" pelēka furnitūra
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399 €

Paliktnis LINAS

299 €

Paliktnis SIMAS

299 €

Paliktnis IGNAS

Dušas kabīnes KATARINA, SONATA un JULIJA var montēt uz šī paliktņa.

Paliktnis ROKAS

90x90
100x100

135
135

299 €
319 € 
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Dušas kabīne KRISTINA, ornaments MANDALA  

 

Dušas kabīne KRISTINA, ornaments MANDALA  

„Tie ir veidoti no diviem komponentiem – elementiem un 
sistēmas. Elementi var būt ļoti vienkārši: kvadrātiņi, punktiņi, 
aplīši utt. Tie apvienojami formās, bet formas – sistēmās. 
Ritms un proporcijas ir formu apvienošanas rezultāts”, – 
apgalvo itāļu dizaineri Klaudija un Tomas Weilai.

Kopā ar Lietuvas dizaineriem esam radījuši vairāk ornamentu. Mēs 
izmantojam augstas kvalitātes, īpašu līmplēvi ornamentiem, lai tos 
pārnestu uz stiklu. Tas ir pielīmēts no kabīnes ārpuses. Šie ornamenti 
dekorē visus mūsu standarta un nestandarta izstrādājumus.

Dušas kabīne ar ornamentiem maksā par 269 € vairāk, bet siena – 
par 199 € vairāk.
 

Izgatavojam ornamentu "MANDALA" ar sietspiedi.

Piedāvājam arī korpusa vai sienu greznojumu ar jūsu radītu 
ornamentu, kas atbilst vannas istabas flīžu rakstam vai citām 
interjera detaļām.

Rotāšana ir pieejama tikai bezrāmju dušas kabīnēm un korpusiem.

 ekskluzīva interjera elementi
Ornamenti - mūsdienīga un 
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LUKSUSA.KVALITĀTES. ELEGANCE

Zelts vienmēr ir bijis greznības, kvalitātes un elegances 
zīme. Vannas istabā, kas tiek izmanota ļoti bieži, tas 
palīdz radīt stila un atšķirības sajūtu. Mākslinieciski 
apvienojot šo dārgmetālu ar citām dziļām krāsām, pat 
parasta telpā var pārvērsties par karalisku apartamentu 
– zelta pāri lieliski ar tādām krāsām kā tumši zils, silti 
brūns, vīna sarkans, terakota un emeralds.

Zelts var būt vannas istabas interjera dizaina 
koncepcijas pamatā. Dušas kabīnes ar zelta furnitūru, 
ļoti labi iet kopā ar citiem apzeltītiem elementiem, 
piemēram, dušas maisītāju un rokturi vai dvieļu āķi un 
spoguļi.

LUKSUSA.KVALITĀTES. ELEGANCE Kolekcijas AKROBĀTE kabīnes un 
sieniņas ar ZELTA KRĀSAS FURNITŪRU

Šīs krāsas furnitūru izmantojām jau AKROBATIKA dušas 
kabīņu kolekcijā.

§ dušas kabīnēm VIKTORIJA, KRISTINA, KATARINA    

Varam izgatavot dušas sienu DIJA ar zelta profilu pa visu dušas 
perimetru. Šajā gadījumā standarta sienas cena palielināsies  
+ 178 €.

augšējais papildus stikls + 79 €.

§ dušas un vannas sienām GERDA, GRETA, RITA, DIJA, MAJA, 
MIJA, LAURA, KAJA.

Dušas kabīnes ar zelta krāsas furnitūru ir dārgākas + 229 €, 
sienas nišām un dušas sienas + 179 €, vannas sienas + 139 €,

Tā kā šīs kolekcijas dušas kabīņu forma atspoguļo eleganci, 
tai labāk izmantot zelta krāsas furnitūru.

Zelta furnitūra tiek ražota:



KATARINA ar ornamentu KATARINA GERDA

EMA MAJA VIKTORĲA VIKTORĲA ar ornamentu

Zelta furnitūra ir pārklāta ar materiālu, kas pretojas nodilumam, un elementiem, lai izvairītos no nodiluma un nodrošinātu ilgu kalpošanas laiku.
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KRISTINA



Neizmantojiet nekādus tīrīšanas vai pulēšanas līdzekļus, kuru sastāvā 
ir abrazīvas daļiņas, jo varat sabojāt pārklājumu. Ja neizdodas notīrīt ar 
pirmo reizi, atkārtojiet mērcēšanas un tīrīšanas procesu, kamēr detaļas 
būs tīras. Kad esat atbrīvojušies no ūdens un ziepju nosēdumiem, rūpīgi 
nomazgājiet ar tīru ūdeni un notīriet ar tīru, sausu lupatiņu, kamēr 
noslaucīts viss ūdens, bet apzeltītās virsmas atkal mirdz. Veiciet šīs 
darbības, un jūsu zeltītās vannas istabas iekārtas izskatīsies skaisti un kā 
jaunas ilgus gadus. 

Lai pēc iespējas ilgāk saglabātu zelta detaļu spīdumu, ieteicams katru reizi 
pēc lietošanas tās notīrīt vienkārši ar sausu, mīkstu lupatiņu vai dvieli. Ja 
tīrīsiet retāk, zelta detaļas var zaudēt mirdzumu, tāpēc ieteicams tīrīt ar 
etiķa un ūdens šķīdumu, atšķaidot attiecībā 1:3. Šajā šķīdumā samitrinātu 
lupatiņu uzlieciet uz zelta krāsas furnitūras detaļām un ļaujiet 15 minūtes 
iesūkties. Tad notīriet tās ar mitru lupatiņu. 

Kā rūpēties par zeltu furnitūru?

1 2
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1 2
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 SECRET STIKLI

70 cm - 99 €, 100 cm - 119 €.

Dušas kabīnes ar šādu stiklu ir dārgākas:  
70 cm - 129 €, 100 cm - 149 €.

Tagad jūs varat apvienot intimitāti un pārredzamību! Šo 
tehnoloģiju izmantojam tikai kabīnēm un sienām ar gludu 
stiklu.

SECRET stikli – 70 cm (SECRET 70) vai 100 cm (SECRET 
100) matēta josla caurspīdīgam stiklam. Tas vienmēr 
atrodas dušas kabīnes vai sienas vidū.

Sienas:

 
* Ar SECRET joslu var būt jebkurš jūsu izvēlētais modelis.
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Dušas kabīnes un sienas var krāsot ar 
jūsu izvēlēto  RAL krāsu, lai sniegtu 
īpašu šarmu un saskaņotu ar jūsu 
vannas istabas dizainu. 

RAL KRĀSAINA 

FURNITŪRA

UZMANĪBU!
Melnie "RAL" 9005 pro�li ir aprīkoti ar melnām 
PVC blīvēm - apakšējo slotu un vertikālajām 
blīvēm ar magnētu (foto labajā pusē).

Ar visiem pārējiem krāsu pro�liem tiek 
piegādātas tikai caurspīdīgas PVC blīves 
(fotoattēls nākamajā lapaspusē).

"RAL" 9005 - populāra melna krāsa.

Pasūtot dušas risinājumu ar izvēlētā 
RAL krāsā krāsotu furnitūru, 
iespējams arī vannas aksesuārus 
(dvieļu pakaramos, spoguļu rāmjus) 
nokrāsot izvēlētajā krāsā. 
Par cenu interesēties individuāli. 

 RAL KRĀSAS PALIELINA PRODUKTU CENU:

I. Vannas sienām, dušas sienām Ema, Dija – 89 €;

§ Greta Plius, Goda – 179 €;

§ dušas kabīnēm – 249 €.

 

II.  AKROBATIKA kolekcijas produkti:

III.  Produkti no citām kolekcijām:

§ sienas nišā – 189 €;

§ Rita, Viktorija, Katarina, Kristina, 
Greta, Gerda – 139 €;

§ Karina, Sonata, Simona, Sima, Lina, 
Erika, Erika Plius, Sandra – 239 €.

Dušas korpuss "SIMONA" ar pilnīgi melnām krāsotām detaļām.



   I  94BRASTA GLASS* Pro�la krāsa no īstās krāsas brošūrā var atšķirties drukāšanas īpašību dēļ. Lūdzam izmantot RAL krāsu paleti precīzas krāsas toņa noteikšanai.
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Nestandarta 8 mm stikla dušas siena 
ar baltiem "RAL" 9003 profiliem. 
Sienas cena tiek aprēķināta individuāli.



Dušas sienu "DIJA" var aprīkot ar zelta krāsas pro�liem.
"DIJA" ar standarta zelta pro�liem maksā 139 €, 
"DIJA" ar zelta pro�liem pa perimetru - 109 €.
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EMA ar RAL pro�liem visā perimetrā  + 159 €.
DIJA ar RAL pro�liem visā perimetrā  + 109 €.

Dušas siena EMA

Krāsoti profili pa visu perimetru
Dušas siena DIJA

Standarta krāsoti profili 

 Ar RAL krāsām krāsoto produktu cena palielinās šādi: Standarta dušas sienu DORA, EMA, DIJA cenas ar 
RAL krāsās krāsotiem pro�liem palielinās par 89 €.
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Dušas durvis nišām GRETA PLUSS  
melnas krāsas "RAL" furnitūra

FOTO: "MATILDA" interjera māja, fotogrāfs: Photospike, Benas Šileika.

Dušas durvis nišām GABĲA SOFT  
melnas krāsas "RAL" furnitūra
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Interjera dizainere Rasa Simonytė  Dušas durvis nišām RITA

melnas krāsas "RAL" furnitūra
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* Satīna stiklam ir zaļgana nokrāsa. Ja vēlaties produktu bez tā, izvēlieties caurspīdīgu satīna stiklu. Šāds produkts kļūst par 20 % dārgāks.
** Netiek piedāvāts 8 mm biezs stikls ar rakstu, šinšillas, zilganu un zaļganu tonējumu.

 6 un 8 mm SATĪNS *               tikai 6 mm ZAĻGANS                   tikai 6 mm ZILGANS              6 un 8 mm TUMŠI BRŪNS        6 un 8 mm TUMŠI PELĒKS

6 un 8 mm CAURSPĪDĪGS           tikai 6 mm RAKSTAINS              tikai 6 mm ŠINŠILA                     6 un  8 mm SECRET              

STIKLU PALETE 
 

No šīs paletes Jūs variet 
izvēlēties stiklu jebkurai 
dušas kabīnei. Stikls var būt 
caurspīdīgs vai matēts. Tas var 
būt tonēts brūngani, zilgani, 
pelēcīgi vai zaļgani, dekorēts 
ar rakstiem, ar secret joslu.

Ļoti caurspīdīgs 
OPTIWHITE STIKLS – 
dabīgāks un tīrākas krāsas.
 

§  Maksimāla gaismas caurlaidība. 
   

Šis stikls tiek plaši izmantots arhitektūrā un dizainā. 
Galvenā atšķirība starp vienkāršo un Optiwhite stiklu ir tā, 
ka ražošanas tehnoloģijas dēļ pirmajam ir zaļgana 
nokrāsa. Aiz tā esošas lietas arī iegūst zaļgana nokrāsu. 
Optiwhite saturā ir ļoti maz dzelzs, tāpēc tas ir īpaši 
caurspīdīgs stikls, kas izgatavots, izmantojot ļoti rūpīgi 
atlasītas izejvielas.

§ Labāka, skaidrāka krāsu atveidošana. 

Produkti ar Optiwhite stiklu maksā 30% vairāk.
Mēs varam izstrādājumiem izmantot 6 mm un 8 mm. 
biezu stiklu.

 
Galvenās Optiwhite stikla priekšrocības:

§ Neizkropļo krāsas tiem priekšmetiem, kas ir aiz stikla.
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JAUNUMS! Rievots stikls jūsu dušas risinājumam 

  Stikls pieejams tikai zaļganā nokrāsā.
  Stikls var būt tikai 6 mm biezs.

  Pasūtot izstrādājumu ar rievotu stiklu, cena palielinās par 30 %.

Šis rakstainais stikls, atdzimis no 19. gs., pēdējo dažu gadu laikā sākts plaši izmantot, veidojot mūsdienīgus, 
drosmīgus interjerus, kuriem raksturīgas precīzas līnijas. Tāpēc nav pārsteigums, ka šī tendence ir ienākusi arī 
vannas istabā, kur horizontālās līnijas veido unikālu optiku, kā arī caurspīdīguma un privātuma līdzsvaru. Dušas 
risinājums ar rievām būs izsmalcināts un skatienu piesaistošs.

  Rievotais stikls var tikt izmantots ne visiem izstrādājumiem. Jautājumus uzdot, veicot pasūtījumu.

Spoguļi. Vēl vairāk iespēju un individualitātes jūsu 
vannas istabai!
Spogulis – svarīgs aksesuārs ne tikai mājīgam mājoklim, bet arī vannas istabai. Ievietojiet spoguli 
rāmī, kurš krāsas un stila ziņā atkārto duškabīnes furnitūru. Šī graciozā sintēze padarīs vannas 
istabu elegantu un izsmalcinātu. Turklāt tagad varat droši eksperimentēt – “Brasta Glass” izgatavos 
jūsu vannas istabai piemērota izmēra un proporciju spoguli. Paveras telpa jaunām iecerēm!

Spoguļa metāla rāmis var būt melns, 
hromēts, zelta, bronzas vai jebkurā citā krāsā 
no RAL krāsu paletes.

Metāla konstrukcijas ir ideāli gludas un 
aizsargātas pret vides iedarbību.

Spoguļi var būt piekarami vai līmējami pie 
sienas.

Duškabīnes stiklu un spoguli ietverošas melnas 
krāsas līnijas – īpašs akcents, kas atspoguļo 
moderno industriālā stila vannas istabas dekora 
tendenci.

 
 

Zelta vai bronzas furnitūra radīs īpašu atmosfēru, 
kas iemirdzas gaumīgā greznībā.

SPOGUĻI BEZ RĀMJA 

TAISNSTŪRVEIDA SUDRABA 
SPOGULIS, izmēri (mm)

4 MM BIEZS 
SPOGULIS                                  

6 MM BIEZS 
SPOGULIS                                  

500...850                                             

851...1200                                        

1200...1600                              

                                   

39 €  

69 €

119 €

59 €  

109 €

189 €

APAĻŠ SUDRABA SPOGULIS, 
izmēri (mm)

4 MM BIEZS 
SPOGULIS                                 

6 MM BIEZS 
SPOGULIS                               

ø 400…750

ø 751…1100

ø1101…1410

59 €  

119 €

189 €

79 €  

169 €

309 €

SUDRABA 6 MM SPOGULIS 
AR RĀMI, izmēri (mm)     

 
HROMA 
RĀMIS

MELNS 
RĀMIS     

500...850                                              

851...1200                                          

1200...1600                                   

                                   

79 €  

129 €

209 €

89 €  

149 €

249 €

ZELTA 
RĀMIS     

109 €  

169 €

269 €

RAL 
RĀMIS*    

219 €  

279 €

369 €

BRONZAS 
RĀMIS  

129 €  

189 €

289 €

SPOGUĻI AR RĀMI

* Spoguļu rāmis tiek nokrāsots izvēlētajā RAL krāsā, tikai pasūtot kopā ar RAL krāsotu dušas risinājumu
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Maza vannas istaba? Paplašiniet savu telpu ar spoguli vai vannas sienu! Tas radīs ekskluzīvu interjeru jūsu 
vannas istabā – veidojiet interesanti dekorētu sienu priekšā, estētiski vannas istabas mēbeles vai 
aksesuārus. Pareizi novietotas gaismas, spoguļi aizpilda telpu ar gaismu, rada unikālu spīduma efektu. Un ja 
novietosiet vēl vienu spoguli dušas kabīnes vai starpsienas, kas ir no spoguļa, priekšā, jūs varēsiet izbaudīt 
bezgalīgas telpas efektu!
.

Šādas dušas kabīnes tīrīšana nebūs izaicinājums, ja izmantosiet oriģinālu, dizaineru izstrādātu vannas 
tīrīšanas slotiņu (skatīt 105. lpp.)
.

Spoguļstikls ir izgatavots no droša, rūdīta stikla. Mēs varam ražot vienu izvēlēto sienu vai vairākas stabilas 
sienas. Spoguļstikls ir mazāk caurspīdīgs. Tādēļ, ja vēlaties pilnībā aprīkot dušas kabīni, iesakām uzstādīt 
papildu apgaismojumu. No dušas kabīnes iekšpuses jūs redzēsiet visu vannas istabu un jūs nebūset 
redzams no ārpuses.

Spoguļstikla dušas siena ir ļoti funkcionāla, jo vannas istabā reti ir brīva siena lielā spoguļa pielikšanai. Mūsu 
klienti jau ir novērtējuši un izbaudījuši šo jauno iespēju!

.

 SPOGUĻEFEKTA STIKLIEM Jūsu vannas istabā 
 

Mainot produkta augstumu, tiek 
piemērots 15% uzcenojums.

POPULĀRĀKIE PRODUKTI

Ja izvēlētajam produktam vēlaties 
stiklu ar spoguļefektu, izvēlēto 
parametru produkta cenai pievienojiet 
zemāk norādītās cenas:

100... 499 x 1500... 2100 mm - 139 €,
500... 1000 x 1500 ... 2100 mm - 169 €,
1001... 1200 x 1500... 2100 mm - 219 €.

Dušas kabīne MILDA SOFT   
120x80x200 I 1468 €
caurspīdīgs stikls + 1 stabilā siena ar 
spoguļefekta stiklu

Dušas kabīne KRISTINA 
90x90x200 I 768 €
caurspīdīgs stikls + 1 stabilā siena ar 
spoguļefekta stiklu

Dušas siena EMA 
90x200 I 528 €
stabilā siena sr spoguļefekta stiklu

     



IESKRŪVĒJAMS SIENĀ

DVIEĻA PAKARAMAIS

JAUNUMS!
DVIEĻU PAKARAMIE
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Neliels sīkums, kas piestāv jūsu izvēlētajam dušas 
risinājumam, piešķirs vannas istabai nevainojamu 
harmonĳu un nodrošinās īpašu estētiku.

§ Unikāls dizains

§ Nevainojama kvalitāte

§ Elegants dizains

§ Komplektā atradīsiet visas stiprinājumam 

nepieciešamās detaļas.

DVIEĻA PAKARAMAIS

STIPRINĀMS AR CAURUMU STIKLĀ

§ Cauruma diametrs – 10 mm.

§ Maksimālā slodze <2 kg

§ Piemērots 6–8 mm stiklam

§ Pasūtāms kopā ar duškabīni vai sieniņu, 

precīzai ražošanai norādot konkrētu cauruma 

vietu. 19.99 €
KODS: 5263661   

 

23.99 €
KODS: 5263667   

 

21.99 €
KODS: 5263664   

 

14.99 €
KODS: 5263663   

 

18.99 €
KODS: 5263669   

 

16.99 €
KODS: 5263666  

 

DVIEĻA PAKARAMAIS
PIESTIPRINĀMS PIE STIKLA MALAS

§ Varat mainīt pakaramā atrašanās 

vietu, kad vien vēlaties.

§ Nav nepieciešami caurumi stiklā

13.99 €
KODS: 5263662   

 

17.99 €
KODS: 5263668 

 

15.99 €
KODS: 5263665  

 

Ja pasūtāt izstrādājumu ar RAL krāsā krāsotu furnitūru, tajā pašā jūsu izvēlētajā krāsā iespējams nokrāsot arī pakaramos.



ROKTURI KODS R004

40 €
ROKTURI KODS R014

40 €
ROKTURI KODS R005

35 €
ROKTURI KODS R006

35 €
ROKTURI KODS R008

45 €

ROKTURI KODS R002

30 €
ROKTURI KODS R002B

30 €
ROKTURI KODS R002G

30 €
ROKTURI KODS R003

45 €
ROKTURI KODS R0010B

45 €

ROKTURI KODS R001

25 €
ROKTURI KODS R001G

25 €
ROKTURI KODS R009B

25 €
ROKTURI KODS R007G

25 €

Ja jums neder standarta rokturis, variet iegādāties vēl vienu no mūsu klāsta, kas jums labāk patīk.
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Ja jūsu izvēlētajā dušas kabīnē 
ir divas durvis, produkta cenai 
pievienotā summa dubultojas 
(nepieciešami 2 rokturi).

Galīgā cena tiek aprēķināta, 
pievienojot izvēlētā roktura 
cenu produkta cenai.

  

ROKTURI
 

Piedāvājums ir atrodams 
BEZ ROBEŽĀM un 
AKROBATIKA kolekcijās 

Standarta komplektācijā ar 
"RAL" 9005 salokāmām 
durvīm.

Iekļauts "TELPA" 
standarta komplektācijā.

Matēts

Matēts

Ietilpst BĪDĀMĀ un 
BĪDĀMĀ SOFT kolekciju 
standartaprīkojumā.

Standarta komplektācijā ietilpst 
"RAL" 9005 krāsu furnitūra 
salokāmām, bīdāmām durvīm un 
rūpnieciskā stila kolekcijām.

Iekļauts ELEGANCE standarta komplektācijā. Piemērots tikai bīdāmai sistēmai. Bīdāmajai sistēmai "SOFT" ar 
atveramām durvīm nav šādu rokturu.



 Nestandarta risinājumam tiek izmantots rokturis R003 
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FOTO: interjers Goda Marija Zmejauskiene, fotogrāfs - Leonas Garbačauskas.
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AUTORS:
dizaineris 
MOSES KANG

STIKLA TĪRĪTĀJS

Ar šo eleganto, hromēto tīrītāju dušas kabīne vai 
siena vienmēr būs nevainojama.

Jūsu dušai nav nepieciešamas ķimikālijas vai 
tīrīšanas līdzekļi – silikona plāksnīte stingri pielīp 
stiklam un noņem jebkādus ūdens pilienus.

Cenas – 35 €.

Šis darbarīks ir ļoti funkcionāls: Jums nav jādomā par tā 
glabāšanas vietu – to var piestiprināt pie stikla vai 
pakārt uz roktura!

Nolietoto silikona plāksnīti ir viegli nomainīt pret jaunu, 
tāpēc tā kalpo ilgi.

Rūpējieties par tīru, spīdīgu kabīni ir vieglāk un ātrāk nekā jebkad 
agrāk! Pēc dušas lietošanas novelciet pa dušas kabīnes stiklu. Tas 
aizņem tikai minūti. Tas efektīvi noņem ūdens pilienus un citus 
netīrumus. Stikls būs caurspīdīgas bez ķīmijas! 
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§ Stikla tīrīšanai nelietot mikrošķiedras drāniņas.

§ Nenovietot smagus priekšmetus uz uzstādītās 

preces un neizmantot spēcīgu fizisku spēku.

§ Pie preces stikla paneļiem nedrīkst piestiprināt 

līmlentes.

§ Eņģes, blīves un stikla paneļus tīrīt ar stikla 

tīrīšanas līdzekļiem. To pH līmenim ir jābūt no    

4 līdz 10 – t.i., nelietot spēcīgus skābju vai 

sārmu tīrīšanas līdzekļus.

§  Aizsargāt preces stiklu pret mehāniskiem 

bojājumiem, ko var izraisīt asi priekšmeti.

§ Nelietojot preci, atstāt atvērtas durvis, lai 

nodrošinātu ventilācĳu.

§ Noslaucīt stiklu sausu ar mīkstu drāniņu vai 

stikla tīrītāju.

Gumĳas vai poliuretāna stiklu tīrītājs.

Mīksts sintētisks sūklis.

Šķidrie tīrīšanas līdzekļi logu tīrīšanai un 
ūdens nogulšņu notīrīšanai.

5-10% citronskābes vai etiķskābes šķīdums.

Dušas kabīņu un paneļu 
tīrīšanai piemēroti līdzekļi: 

Sārmainus līdzekļus.

Organiskos šķīdinātājus (benzols, acetons u.c.).

Formaldehīdu.

Skudrskābi vai līdzīgas skābes.

Tīrīšanas līdzekļus, kas satur raupjas daļiņas.

Tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir krāsas.
 
  

Tīrīšanai nav ieteicams lietot:

DUŠAS STIKLA SIENAS

PRECES LIETOŠANAS 
INSTRUKCIJA 



Nestandarta dušas kabīņu un korpusu sērija ir mūsu lielākais 
lepnums un ekskluzīva prece.

Gandrīz visas mūsu "Brasta Glass" dušas kabīņu un korpusu modeļus 
var izgatavot atbilstoši jūsu vajadzībām un vēlmēm. Mūsu daudzu 
gadu pieredze ļauj nodrošināt ne tikai projektētā korpusa stabilitāti 
un praktiskumu, bet arī estētiku. Vairāk nekā 25 darbības gadu laikā 
esam ieviesuši daudzus ārkārtīgi sarežģītus risinājumus.

Mājokļu risinājumi nepārtraukti attīstās. Katru dienu tie kļūst arvien 
daudzveidīgāki un gudrāki, papildinot mājas interjeru ar arvien 
lielāku dažādību. Arī vannas istabas nav izņēmums. Mūsu mērķis ir 
popularizēt individuālo stilu un neierobežot radošumu, tāpēc esam 
priecīgi piedāvāt nestandarta produktu sēriju. "Brasta Glass" 
piedāvātos nestandarta produktus var uzstādīt pat vismodernākajās 
vannas istabās. Daudzu gadu laikā iegūtā pieredze ļauj nodrošināt 
nestandarta dušas korpusu funkcionalitāti un izturību, kas neatpaliek 
no standarta produktiem. Gudri risinājumi ļauj pilnvērtīgāk izbaudīt 
dzīvi.

NESTANDARTA DUŠAS 
KABĪNES UN SIENAS
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 Foto: interjera māja "Matilda", fotogrāfs - Photospike.

Piedāvāsim individuālus risinājumus bēniņos, nišās, nestandarta plānojuma telpās.
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Ja jums ir nepieciešams produkts, kura standarts ir tikai platums vai augstums un vēlamie izmēri ir mūsu noteiktajās robežās, tā cenu 
atradīsit tabulās. Mainot augstumu līdz maksimāli noteiktajai robežai - tiek piemērota papildmaksa 15 % apmērā.

Ja sienas stiklam ir papildu padziļinājumi, dobumi, iegriezumi, nestandarta leņķi, noapaļojumi utt., Produkta cenai jāpievieno  
50  €/par 1 nestandarta stiklu.

Visos gadījumos, kad jums ir nepieciešams sarežģītāks risinājums nišās, īpaši plats korpuss ar papildu sienām vai, gluži pretēji, 
meklējot risinājumus īpaši mazai vannas istabai, būs nepieciešams individuāls pielāgots produkta dizains.

"Brasta Glass" konsultanti palīdzēs jums atrast labāko variantu - mēs izstrādāsim un izgatavosim korpusu, kas tiks pielāgots jūsu 
īpašajām vajadzībām. Produkta cena šajā gadījumā tiek aprēķināta individuāli.
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