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I Mūsu terases un grīdas dēļi tiek ražoti
no egles vai priedes AB šķiras
kvalitātes materiāla, bez caurkritušiem
zariem. Tie ir žāvēti, ar 18% mitrumu
un apstrādē dēļi tiek gludi evelēti. 
Lai palielinātu materiāla kalpošanas
laiku, katrā mūsu dēlī tiek iestrādātas
sprieguma kompensēšanas rievas. 
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IS Mēs nodrošinām klientam terases dēļus ar rievoto virsmu, kas
paredzēta kā apstrāde pret slīdēšanu, kā arī tie  izskatās skaisti
un ir patīkams staigāšanai ar plikām pēdām. 
Impregnācija terases dēļiem nodrošina ilgmūžību un noturību
pret dažāda veida bojājumiem t.sk. pret Egles vai priedes
terases dēļi ir augstspiedienā impregnēti brūnā tonī, taču
nepieciešamības gadījumā varam piedāvāt arī zaļā tonī vai
neimpregnētus. 
Lai nodrošinātu ilgāku terases kalpošanas laiku ieteicams ņemt
vērā terases dēļu montāžas nianses. Jāņem vērā, ka ir
nepieciešams novadīt ūdeni un, lai dēļiem būtu gaisa cirkulācija,
terases dēļus klāj ar nelielām 5mm šķirbām starp dēļiem, kā arī
iesakām nodrošināt distanci starp lāgu un terases dēli un
izmantot nerūsējošā tērauda skrūves.
**Varam veikt arī specpasūtījuma izpildi ar cita veida profilu, ja
pasūtījums ir pietiekoši liels (sazināties ar mūsu pārdevējiem).

2



KODS -

1.ŠKIRAS TERASES DĒLIS
Pieejamās apstrādes: ēvelēts

Biezums (mm) - 28
Platumi (mm) - 95 / 120 / 145 
Garumi (m) - 3,0 / 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,8 / 5,1 / 5,4 / 5,7 / 6,0
Mitrums - 18%

Parametri:
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Biezums (mm) - 28
Platumi (mm) - 95 / 120 / 145 
Garumi (m) - 3,0 / 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,8 / 5,1 / 5,4 / 5,7 / 6,0
Mitrums - 18%
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KODS - 

2.ŠĶIRAS TERASES DĒLIS
Pieejamās apstrādes: ēvelēts

Parametri:



KODS - 

TERASES DĒLIS BEZ RIEVĀM
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Pieejamās apstrādes: ēvelēts

Biezums (mm) - 28
Platumi (mm) - 95 / 120 / 145 
Garumi (m) - 3,0 / 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,8 / 5,1 / 5,4 / 5,7 / 6,0
Mitrums - 18%

Parametri:
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IS Mūsu grīdas dēlis ir īpaši atlasīts gludi ēvelēts egles vai
priedes materiāls, kas ir bez caurkritušiem zariem un
atbilst AB šķiras kvalitātei. Tie ir žāvēti, ar 18% mitrumu. 
Mūsu grīdas dēļi ir liekami tieši uz lāgām vai melnās
grīdas. Pirms ieklāšanas ļaut tiem nostāvēties 2 nedēļas
apkurinātā telpā uz starplikām. Grīdas dēļi ar gala
spundēm, kas dēļu ieklāšanas procesu padarīs vieglāku.
Grīdas dēļa apakšā tiek iestrādātas sprieguma
kompensēšanas rievas. Rievas tiek iegrieztas aizmugurē
gar visu profila garumu, lai nodrošinātu labu grīdas
seguma ventilāciju, tā rezultātā būtiski palielinās materiāla
kalpošanas laiks.
*pasūtot lielos apjomos, pastāv iespēja, ka 5% var neatbilst
norādītajai kvalitātei.
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KODS - GD41

GRĪDAS DĒLIS (BIEZAIS)

Biezums (mm) - 41
Platumi (mm) - 95 / 120 / 145 
Sedzošie platumi (mm) - 85 / 110 / 135
Garumi (m) - 3,0 / 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,8 / 5,1 / 5,4 / 5,7 / 6,0
Mitrums - 18%

Parametri:

Pieejamās apstrādes: ēvelēts
Pieejamās kvalitātes: 1.šķira/ 2.šķira
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KODS - 

GRĪDAS DĒLIS
Pieejamās apstrādes: ēvelēts

Biezums (mm) - 35
Platumi (mm) - 145 
Sedzošie platumi (mm) - 135
Garumi (m) - 3,0 / 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,8 / 5,1 / 5,4 / 5,7
Mitrums - 18%

Parametri:
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KODS - GD28; GD21

GRĪDAS DĒLIS
Pieejamās apstrādes: ēvelēts
Pieejamās kvalitātes: 1.šķira/ 2.šķira

Biezums (mm) - 21 / 28
Platumi (mm) - 95 / 120 / 145 
Sedzošie platumi (mm) - 85 / 110 / 135
Garumi (m) - 3,0 / 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,8 / 5,1 / 5,4 / 5,7
Mitrums - 18%

Parametri:
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KODS - GDV28

GRĪDAS DĒLIS
AR V KANTI
Pieejamās apstrādes: ēvelēts

Biezums (mm) - 28
Platumi (mm) - 95 / 120 / 145 / 195
Sedzošie platumi (mm) - 85 / 110 / 135 / 185
Garumi (m) - 3,0 / 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,8 / 5,1 / 5,4 / 5,7
Mitrums - 18%

Parametri:
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KARKASA MATERIĀLS (C24, C16)

LATOJUMS

GRĪDAS DĒĻI

APDARES DĒĻI

TERASES DĒĻI

KO MĒS
PIEDĀVĀJAM?
Mūsu piedāvātie 
kokmateriāli tiek ražoti mūsu
ražotnē, tepat Latvijā -
Siguldā, SIA "PRIEŽAVOTI".
Zāģmateriāli tiek sagatavoti
dažādos izmēros - platumos,
biezumos un garumos, daļa
no tiem tiek apstrādāti
žāvējot, ēvelējot un
impregnējot. Piedāvājam arī
svaigus nepastrādātus
zāģmateriālus. 
Mūsu sortimentā ir grīdas
dēļi, apdares un terases dēļi,
latojums, plānie dēļi un gan
ēvelēti, gan neēvelēti
kokmateriāli. 

11



Pulkveža Brieža iela 113, Sigulda

+371 28447733 www.siguldaskokmateriali.lv
SAZINIES AR MUMS

Mēs varam garantēt, ka spējam nodrošināt izcilas
kvalitātes kokmateriālus, jo esam augošs ģimenes
uzņēmums, kas kopš 1999. gada krājis savu pieredzi, un
paaudzēs nodotās zināšanas kokmateriālu ražošanā
veicina pastiprinātu uzmanību savu izstrādāto materiālu
kvalitātē.
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