
Monolītais dzelzsbetons, VST (nenoņemamo veidņu sistēma. Austrijas 

patents)

Monolītais dzelzsbetons, VST

Nesošās sienas – monolītais dzelzsbetons VST, starpsienas – dubultais 

riģipsis

Apzaļumots un labiekārtots jumts

Monolītbetona kāpnes

Divkameru koka pakešu

Alumīnija ar kodu atslēgu un iebūvētu sarunu iekārtu uz katru dzīvokli

Ar slēdzēj mehānismu

Ar pilnu apdari (sienas – krāsotas; pakāpieni – betona, kāpņu laukumos 

granīta grīdas seguma; apgaismojums – LED)

Jūrmalas pilsētas ūdensapgāde – pieslēgums SIA “Jūrmalas ūdens”

Jūrmalas pilsētas kanalizācija – pieslēgums SIA “Jūrmalas ūdens”

VAS Latvenergo

Videofons, optiskais internets, interneta televīzija

Gāzes apkure. Moderns siltummezgls ar skaitītāju, katram dzīvoklim 

paredzēts atsevišķs siltuma skaitītājs

Piespiedu ventilācija no sanitārajiem mezgliem

Ierīkots panorāmas stikla lifts

Pamatu un cokolstāva sienu konstrukcijas

Pārsegumu konstrukcijas

Sienas

Jumts

Kāpņu konstrukcija

Logi

Ēkas ārdurvis

Dzīvokļu ārdurvis

Kāpņu telpas

Ūdens apgādes sistēma

Kanalizācijas sistēma

Elektroapgādes sistēma

Vājstrāvas tīkls

Apkures sistēma

Ventilācijas sistēma

Lifts

MĀJAS TEHNISKAIS APRAKSTS

IEKŠĒJĀS APDARES RAKSTUROJUMS

Krāsoti, griestu augstums 3 m

Dabīgais koka trīs slāņu parkets – oša / ozola 

Krāsotas/ tapetes

Koka pakešu

Koka finierētas

Piespiedu ventilācija no virtuves un sanitārajiem mezgliem

Iebūvētas virtuves mēbeles ar iebūvējamo tehniku. Priekštelpās uzstādīti 

iebūvējamie skapji

Griesti

Grīda

Sienas

Logi

Durvis

Ventilācija

Virtuves un istabu aprīkojums

ISTABAS, VIRTUVE

MĀJAS TEHNISKAIS APRAKSTS
Celtniecībā izmantojam tikai dabiskus materiālus – koku, 
stiklu, metālu, keramiku, akmeni.

VANNAS ISTABA, TUALETE
Krāsoti maigos toņos

Flīzētas, ierīkotas elektriskās siltās grīdas

Krāsotas / flīzētas

Koka finierētas

Piespiedu ventilācija

Uzstādīta santehnika, gaismas ķermeņi, spoguļi

Griesti

Grīdas

Sienas

Durvis

Ventilācija

Aprīkojums

INSTALĒTĀS SISTĒMAS
Iebūvēti siltā un aukstā ūdens pievadi ar pieslēgtām armatūrām ūdens 

patēriņa vietās. Uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji.

Izbūvēti vadi līdz katrai ūdens patēriņa vietai.

Ir ievilkta elektrības kabeļu sistēma no elektrības sadales līdz 

kontaktligzdām, slēdžiem un elektrības izvadam griestos, uzstādīti slēdži un 

kontaktligzdas.

Ierīkota telefona, optiskā interneta un kabeļtelevīzijas instalācija ar 

kontaktligzdām, ugunsdzēsības signalizācija.

Ūdensvads

Kanalizācija

Elektroinstalācija



BOSCH - DHI635HSD 

BOSCH - SMV48M10EUBOSCH - KIV38V20FF BOSCH - HBA43T350

BOSCH - PKN645D17

DURVIS UN GRĪDA

VIRTUVES TEHNIKA

GARĀŽA
Ēkas coklostāvā izbūvētas autostāvvietas, koplietošanas labierīcības, 

katram dzīvoklim paredzētas divas velosipēdu novietnes. 

Automātiski sekcijveida paceļami vārti ar pulti. Grīda – betonēta. 

Autostāvvietas

MĀJAS TERITORIJA

Labiekārtota saskaņā ar projektu, ierīkoti apstādījumi un piebraucamie ceļi. 

Nobruģētas ietves. Iekārtots bērnu spēļu laukums.

IEKŠĒJĀS APDARES RAKSTUROJUMS



VANNAS ISTABA, TUALETE

PAA VANNAS PAA VANNAS

JIKA

LAUFENPAA VANNAS

HANSGROHEHANSGROHE HANSGROHE

HANSGROHE HANSGROHEHANSGROHE

HANSGROHE HANSGROHE

LAUFENPAA VANNAS
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