
ŽOGU UN BALKONU
LAMILES
Garantēts pārklājums un privātums jūsu
īpašumam, terasēm un balkoniem.
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Mūsu žogu lamiles nodrošina inovatīvus risinājumus, dodot jums iespēju radīt modernu, 
estētisku un funkcionālu žogu, kas nodrošina jūsu īpašuma, jūsu dārza vai jūsu balkona 
privātumu.
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MŪSU LAMIĻU IZMANTOŠANAS
PRIEKŠROCĪBAS:

Žogu lamiles ir risinājums, kuru mēs
varam piedāvāt ikvienam, pateicoties

lamiļu ātrajai un vienkāršajai uzstādīšanai,
kas neprasa īpašas tehniskas iemaņas vai

profesionālu aprīkojumu.
Polipropilēna izmantošana padara žoga

lamiles noturīgas pret UV starojumu.

Mūsu lamiļu žogi nodrošina
dzīvojamo īpašumu, terašu un

balkonu diskrētumu un
privātumu pret nevēlamiem

skatieniem no ārpuses.

Žoga lamiles samazina nevēlamu
troksni, kas nāk no ārpuses.

Tādējādi tās ir ideāli piemērotas 
izmantošanai vietās ar augstu skaņas 

līmeni, piemēram, blakus ielām ar dzīvu 
satiksmi, šosejām, būvlaukumiem utt. 
Samazinot trokšņa līmeni, tās uzlabo 

jūsu ikdienas dzīves kvalitāti.

Mūsu žogu lamiles nodrošina ideālu
aizsardzību pret nelabvēlīgiem

laikapstākļiem. Tās ir veidotas, lai izturētu
spēcīgas vēja brāzamas, tādējādi 

samazinot īpašuma bojājuma risku.
Tās arī sniedz aizsardzību no sniega,

 kas ziemā var tikt iepūsts telpās
vai uz balkona.



LAMIĻU PLATUMS:

LAMIĻU MONTĀŽA:

Vienkārši uzstādāmās žogu un balkonu lamiles pavisam drīz pārvērtīs
jūsu dārzu, terasi vai balkonu privātā telpā, kurā netraucē ārējie trokšņi.

1. Izveriet lamili cauri panelim. 2. Piestipriniet lamiles galā klipsi. 3. Savienojiet klipsi ar žogu katra
paneļa galā.

1 iepakojums

1 m2

1 iepakojums

50 g.m.

20 g.m.

5 m2 

190 mm

1 iepakojums

1 m2

1 iepakojums

52 g.m.

10 g.m.

5 m2 

95 mm

1 iepakojums

1 m2

1 iepakojums

50 g.m.

20 g.m.

2,5 m2 

47,5 mm



LAMIĻU KRĀSA

RAL9003 RAL9010 RAL1023 RAL3003

RAL3011 RAL5010 RAL8011 RAL 6005

RAL6009 RAL7040 RAL7030 RAL7016

MONTĀŽAS
KLIPŠI

Pateicoties plašajam krāsu spektram un modernajam dizainam mēs varam
pielāgot mūsu lamiles ikviena klienta estētiskajām un vides prasībām.

NEW!
Estētisks lamiles
nobeigums katrā
paneļa malā.


