
                                              

 

 

“Brīvdienu mājas” 

 
             

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Brīvdienu māja” ir ražotnē pilnībā pabeigta koka paneļu dzīvojamā māja,  
siltināta dzīvošanai visu gadu Latvijas klimatiskajos apstākļos. Māja tiek piegādāta 
klientam pilnībā pabeigta un ar aprīkotu virtuvi, vannasistabu un elektro ierīcēm pēc 
klienta vēlēšanās.   

Māja tiek piegādāta pasūtītājam uz transporta platformas pilnībā pabeigta un droši 
iepakota pārvešanai. Mājas uzstādīšana uz klienta zemes aizņem vienu dienu 

 

 

 



SPECIFIKĀCIJA 

 

  Konstrukcija   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apdare 

 

Āra apdare – horizontāli vai vertikāli novietots, smalki zāģēts vai ēvelēts egles dēlis, 
21x80 - 145 mm, krāsots (Teknos, Tikkurila) 

Iekšas panelis –  

• Horizontāli vai vertikāli novietots dēlis, smalki zāģēts vai ēvelēts, 14x80x145 
mm, krāsots ar krāsu uz ūdens bāzes (Remers, Adler)   

• Forestia sienu paneļi (https://www.forestia.no/produkter/walls2paint/) 

 

Grīdas segums – lamināts vai Tarkett ozola parkets   

*iespējams izvēlēties priedes dēli vai flīzes  

Durvis un logi 

Eiropas vai skandināvu profila PVC vai koka logi un durvis ar trīs stiklu paketi 



Jumta segums 

Ruukki Classic C 50+ metāla jumts 

Icopal bitumena jumta segums 

 *iespējams izvēlēties arī citus pārsegumus 

 

Ūdens apgāde un kanalizācija 

Pilnībā sagatvoti ārējie pieslēgumi. Ienākošā ūdens caurule ar apsildi (Uponor 
Ecoflex Supra PLUS), kas pasargā cauruli no sasalšanas 

Iekšējā ūdensvada sistēma Uponor ar ūdens sadales skapi 

Piegādātāji - Uponor, LK systems, Oras, Purus, Grohe, Ifö, Franke 

 

Elektroinstalācija 

Piegādātāji - Schneider electric, ABB, Draka, Devi 

Apgaismojums: 

• 3 LED āra lampas 

• LED iekštelpu apgaismojums ar dimmera funkciju dzīvojamajā 
zonā un guļamistabā  

Apsilde 

Siltumsūknis vai eļļas radiatori 

Vannasistaba 

1. MIRA System 2 - elastīgā hidroizolācija mitrajām telpām 

2. Grīdas-  ar flīzēm (33x33) klāta siltā grīda 

3. Sienas: 

• flīzes 15x30 

• Fibo Trespo sienas paneļi (http://fibo-trespo.com) 

 

4. Santehnika: 

• pods – Ifo Sign 

• jaucējkrāns - Grohe  

• dušas sistēma – Grohe 

 

http://fibo-trespo.com/


5. Vannas istabas mēbeles: 

• izlietnes skapītis (http://www.kame.lt/en)  vai CLARO izlietne, kas 
novietojama uz veļas mašīnas (http://www.paa.lv/pdf/en/14/678/articles)  

• spoguļskapis 

 

6. Aprīkojums: 

• dušas siena 

• dvieļu žāvētājs 

7. Elektroierīces: 

• veļas mašīna -  Electrolux ar vai bez žāvētāja 

Virtuve 

Pēc pasūtijuma izgatavota virtuve, 1,8 m, materiāli no EGGER. 

Virtuves tehnika (Electrolux, AEG): 

• ledusskapis – 80cm (iebūvēts) 

• cepeškrāsns un plīts virsma ar diviem sildrinķiem vai iekārta ar četru sildriņķu 
plīti, cepeškrāsni un trauku mazgājamo mašīnu Candy  Trio                   
(http://www.candy.dk/en_GB/appliances/cook/trio)  

• tvaiku nosūcējs 

 

*Klients izvēlas mājas apdares materiālus un aprīkojumu pirms ražošanas 
uzsākšanas. 

 

http://www.kame.lt/en
http://www.paa.lv/pdf/en/14/678/articles
http://www.candy.dk/en_GB/appliances/cook/trio

