
Pārvērtiet sapņus komfortablā realitātē 
un radiet estētiski funkcionālu vidi  
personiskas harmonijas baudai.

Vannas istaba I
Santehnika. Mēbeles. Aksesuāri.

Kā izvēlēties?

www.reaton.lv
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Izdevuma mērķis ir palīdzēt Jums nekļūdīgi realizēt iecerēto un
veikt kompetentu izvēli no šodienas plašā piedāvājuma klāsta.

Turpmākajās lapaspusēs uzzināsiet, ar ko sākt un kādā secībā veikt
vannas istabas komplektāciju, kādas ir jaunākās tendences un iespējas,
ko nozīmē produktu klasifikācija un kā tā ietekmē cenu, kas jāņem vērā
iegādājoties un uzstādot santehniku, kā arī citu vērtīgu informāciju. 

Jau divdesmito gadu mēs strādājam Jums – 
Personībai ar augstām dzīves kvalitātes prasībām.
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No tumša kakta primitīvai higiēnai 
un antīkiem ūdens baudas rituā-
liem līdz plašai, gaišai un komfor-
tablai relaksācijas telpai. Vannas 
istabai šodien nav tikai funkcionāla 
nozīme – tā ir ļoti privāta un īpaša 
interjera sastāvdaļa, kas atspoguļo 
iemītnieku gaumi un dzīves stilu. 
Salīdzinot ar citām telpām, vannas 
istaba vistiešākajā mērā saistīta 
ar cilvēka fizioloģiju un pašsajūtu, 
tāpēc vitāli svarīga tajā ir katra ni-
anse un detaļa – sākot no ergono-
mikas, stila un apdares materiālu 
izvēles, beidzot ar santehnikas, 
mēbeļu un aksesuāru komplektā-
ciju.

Lai lietderīgi izmantotu finansiālos un laika resursus, kā arī neradītu sev nepatīkamus pārsteigumus, 
vannas istabas komplektāciju vēlams veikt noteiktā secībā. Pretējā gadījumā rezultāts praktiski nav 
prognozējams.

Kļūdīties šajā jautājumā ir ļoti viegli. Piemēram, sākot 
ar vannas vai dušas kabīnes izvēli – būs grūti pieska-
ņot visu pārējo un var gadīties, ka kaut kam ļoti būtis-
kam vienkārši pietrūks vietas. Nepatīkamu pārsteigumu 
var sagādāt par akcijas cenu iegādāta santehnika, kas 
neatbilst Jūsu vannas istabas ūdens izvades sistēmai 
– „izdevīgais” pirkums praktiski nebūs pielietojams. Ja 
mirkļa iespaidā nopirksiet veikalā iepatikušos spoguļ-
skapīti, iespējams, ka Jūsu vannas istabā tas izskatī-
sies pavisam savādāk un tā izvietošana radīs nopiet-
nas problēmas... 

Salīdzinot ar citām interjera daļām, vannas istabas 
iekārtošana ir ļoti komplicēts process – skaistām, bet 
nefunkcionālām lietām šajā telpā nav vietas. Savukārt, 
funkcionāls, bet neērti izvietots un vizuāli nesaskaņots 
aprīkojums rada diskomforta sajūtu. 
Neatkarīgi no tā, vai plānojat vienu relaksācijas zonu 
vai atsevišķi nodalītu tualetes telpu, veiksmīgam un 
funkcionāli estētiskam rezultātam nepieciešams kom-
plekss risinājums.

 Ideal Standard kolekcija Moments

Kā un ar ko sākt?

Keuco kolekcija Plan b free Jado kolekcija Glance Welcome 
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Santehnika ir produktu kopums, 
kas tieši saistīts ar ūdens izman
to šanu un veido vannas istabas 
funkcionālo pamatu – izlietne, 
klo zetpods, bidē, pisuārs, van
na*,duša*, jaucējkrāns*. 
Vannas istabas mēbeles ir 
priekšmeti, kas pastarpināti saistīti 
ar ūdens klātbūtni – dažādu formu 
un izmēru skapīši, plaukti, pufi, 
virsmas un spoguļi. 
Aksesuāri ir vannas istabas 
aprīkojuma sastāvdaļas – tualetes 
papīra, glāžu un dvieļu turētāji, 
ziepju trauki, dažādi paliktņi un 
citi priekšmeti, kas vizuāli papildi-
na telpas dizainu, bet funkcionāli 
palīdz justies Jums ērti un komfor-
tabli.
Lai apmierinātu 21.gadsimta 
patērētāju augošās prasības pēc 

kvalitātes un komforta, Eiropas 
vadošie ražotāji mobilizē nopiet-
nus resursus – vannas istaba 
šodien kļuvusi par unikālu ideju 
realizācijas poligonu dizaineriem 
un tehnologu inovācijām. Piemē-
ram, 2007.gada jaunums Latvijā 
ir Vācijas ražotāja Burgbad ko-
lekcija RC40 – vannas istabas 
ergonomiskā plāna izstrāde pēc 
individuāla pasūtījuma. Aizsūtot 
ražotājam savas vannas istabas 
izmērus un vēlamā aprīkojuma 
sarakstu (izlietne, vanna, mēbeles 
u.c.), Jūs varat saņemt profesionāli 
izstrādātu telpas plānu, kas ietver 
ūdens pievades un kanalizācijas 
izvades sistēmas shēmu, santehni-
kas un mēbeļu izvietojumu konkrē-
tā telpā. Detalizētāku informāciju 
par šo ekskluzīvo piedāvājumu 
un tā izmaksām jautājiet Latvijas 

vadošo santehnikas salonu speciā-
listiem.
Aizvien lielāka uzmanība šodien 
tiek pievērsta arī cilvēkiem ar īpa-
šām vajadzībām – vadošie ražotāji 
sadarbībā ar medicīnas speciā-
listiem izstrādā speciāli viņiem 
piemērotu santehniku un mēbeles 
maksimāla komforta nodrošināju-
mam. Viss orientēts uz patērētāja 
labsajūtu un pakļauts laikmeta 
prasībām – kvalitātes garantijām 
un laika ekonomijai. 
Lai atrastu sev piemērotāko, pirms 
došanās uz veikalu vai salonu 
nepieciešama informācija par 
jaunākajām tendencēm, jo kon-
ceptuāli un praktiski 21.gadsimta 
vannas istabā dominē stils, dizains 
un komforts. 

1. Vispirms jādefinē telpas pamatfunkcija – tā būs 
relaksējoša atpūtas zona vai ikdienas starta un finiša 
punkts? Vai vēlaties tur nesteidzīgi baudīt karalisku 
mieru jeb operatīvi iegūt svaiguma un enerģijas devu? 
Savas vēlmes, protams, jāsaskaņo ar iespējām – tel-
pas izmēru un plānoto budžetu. Jebkurā gadījumā 
kompromisa variantu noteikti iespējams atrast ar profe-
sionāla dizainera vai konsultanta palīdzību. 
2. Nākošais solis ir telpas stila jeb vienotas vi-
zuālās koncepcijas izvēle. Stils nosaka visas pārē-
jās izvēles – apdares materiālus, dizaina formas un 
iekārtojuma principu. Vannas istabas stilu var pieskaņot 
pārējās dzīvojamās vides interjeram vai arī apzināti 

izmantot stilistiski atšķirīgu risinājumu. Piemēram, kla-
siski greznā mājoklī radīt askētiska minimālisma stilā 
ieturētu relaksācijas zonu.
3. Tad nepieciešams telpas ergonomiskais plāns, 
kuru izstrādāt var tikai profesionāls arhitekts vai interje-
ra dizainers. Ergonomiskā telpā viss izvietots praktiski, 
atrodas „pa rokai” un funkcionē nevainojami, nodrošinot 
Jums maksimāla komforta sajūtu.  
4. Pēc apdares materiālu komplektācijas seko san-
tehnikas, mēbeļu un aksesuāru izvēle, ņemot vērā 
gan plānā paredzētos izmērus un ūdens izvades uzbū-
vi, gan visu priekšmetu funkcionālo un vizuālo saskaņu.

Viens no drošākajiem izvēles variantiem ir Eiropas vadošo ražotāju vannas istabu kolekcijas, kurās pro-
fesionāli izstrādāts viss telpas aprīkojums, kas ietver ergonomiski un stilistiski saskaņotu santehniku, 
mēbeles un aksesuārus.

* Informāciju lūdzu skatīt izdevumā „Vannas istaba II”.

Burgbad kolekcija rC-40 Duravit kolekcija Vero



Vannas istabas stils ir vienota 
vizuālā koncepcija, kas rada telpas 
noskaņu un harmoniski apvieno 
visas interjera sastāvdaļas – sā-
kot no sienu un grīdas apdares, 
beidzot ar aksesuāru izvēli. Visu 
materiālu un priekšmetu krāsu, for-
mu, faktūru un izmēru proporcijas 
apzīmē ar vienu vārdu – dizains, 
kas šodien kļuvis par neapstrī-
damu vērtību un preču kvalitātes 
kritēriju. 
Eiropas mērogā vannas istabu 
izveidē aktuāli vairāki stilistiski risi-
nājumi ar atšķirīgu vērtību sistēmu, 
dažādu materiālu un dizaina formu 
izmantošanu:
1. Klasika piemērota personībām, 
kas novērtē prestižu stabilitāti un 
mīl greznu eleganci. Tas ir stils, 
kuru neietekmē modes kaprīzes un 
kas nekad nezaudē savu aktualitā-
ti. Klasikai raksturīgas noapaļotas 
un sarežģītas formas, nedaudz 

smagnējas proporcijas, piesātināti 
toņi, zelts, bronza, augstvērtīgas 
masīvkoka mēbeles. 
2. Minimālisms piemērots ak-
tīviem cilvēkiem, kam nepiecie-
šama plaša, funkcionāli perfekta 
un vizuāli askētiska vide domu 
sakārtošanai un sajūtu relaksācijai. 
Tas ir viens no pēdējo gadu popu-
lārākajiem stiliem, kam raksturīgas 
tīras, izteikti ģeometriskas formas 
(kvadrāts, taisnstūris u.c.), atturī-
gas krāsas, stikls, metāls, koks un 
jaunākie tehnoloģiskie sasniegumi 
maksimāla komforta nodrošināju-
mam.
3. Retro piemērots cilvēkiem, 
kam aktuāla vēsturisku vērtī-
bu renesanse modernā vannas 
istabā. Interjera iekārtojumu, krāsu 
risinājumu un priekšmetu dizai-
nu nosaka senākas vai jaunākas 
pagātnes variācijas – antīkās 
kultūras elementi (kolonnas u.c.), 

20.gadsimta sākuma (jūgendsti-
la, Art Deco u.c.) dizaina formas 
un aksesuāri, 60to vai 80to gadu 
popkultūras krāsas, ritmi, mēbeles 
un atribūtika. 
4. Kantri stils piemērots cilvēkiem, 
kam īpaši aktuāli ekoloģiski tīri un 
dabīgi materiāli. Stilam raksturī-
gas pītas mēbeles, laukakmens 
formā veidota santehnika, mierīga 
krāsu gamma un citas kvalitātes, 
kas modernā interjerā rada dabas 
harmonijas noskaņu.
5. Eklektika jeb dažādu stilu 
apvienojums vienā telpā ir mūs-
dienu aktualitāte, kas dod iespēju 
izveidot unikālu un neatkārtojamu 
vannas istabu. Tas ir vispersonis-
kākais no visiem stiliem, bet tā 
realizācijai noteikti nepieciešams 
profesionālis, kas prot savienot it 
kā nesavienojamo un izcelt Jūsu 
personību ar dažādu stilu palīdzī-
bu. 

Stils, dizains un komforts

Vairākiem stiliem ir arī dažādi apakšnovirzieni. Piemēram, šodien populā-
rā neoklasika ir stilistiski vieglāks klasikas variants, Hitech ir minimālisma 
variācija u.c. Kā atsevišķu kategoriju var pieminēt angļu stilu, kurā joprojām 
aktuālas konservatīvas vēsturiskas vērtības. Piemēram, ķēdīte vai aukliņa 
ūdens noskalošanai, atsevišķi aukstā un siltā ūdens krāni u.c. 
Katru otro gadu Vācijas pilsētā Frankfurtē pie Mainas pulcējas pasaules 
vadošie speciālisti, lai izstādē ISH demonstrētu savus jaunumus un noteiktu 
stila tendences turpmākajiem 2 gadiem. 
Par Eiropas vadošajiem ražotājiem, vannas istabas modes noteicējiem un 
novatoriem tiek uzskatīti Vācijas un Itālijas uzņēmumi, kurus pārstāv tādi 
zīmoli kā Villeroy&Boch, Duravit, Keuco, Ideal Standard,Teuco, Burgbag,  
Joerger, Hansgrohe, Dornbracht, Zierath un citi. 

Burgbad kolekcija Diva Villeroy&Boch kolekcija Pure Stone

Burgbad kolekcija Pli



Starptautiskajā izstādē ISH–2007 
tika demonstrētas dažādas re-
laksācijas iespējas laikā un telpā, 
apliecinot to, ka dizaineru idejas 
drosmīgi pārkāpj visas standarta 
risinājumu robežas. 
Kopumā ekspozīcijā dominēja 
ģeometriskas formas un perfekta 
funkcionalitāte. Vadošā stila pozīci-
jas stabili saglabā minimālisms, 
populāra arī neoklasika, bet īpaši 
aktuāla – spožā glamour elegance. 
Stilu un dizaina formu dažādība 
apvienojumā ar tehnoloģiju sasnie-
gumiem paver plašas un daudzvei-
dīgas izvēles iespējas.  
Piemēram, Burgbad (Vācija) van-
nas istabas mēbeļu kolekcija Diva 
ir izsmalcināta glamour variācija, 
kolekcijas Gloria baltās masīvkoka 
mēbeles ar apzeltījumu pārstāv 
elegantu klasiku, bet kolekcija 
Sound pārsteidz ar tehnoloģisku 
novitāti – spoguļskapīšos ievietotie 
MP3 vai Ipod (pēc izvēles) ļauj 
baudīt relaksāciju savas iemīļotās 
mūzikas pavadījumā. Kolekcijas 
Culta izgaismotās mēbeles pār-
liecinoši pretendē uz kulta objekta 
statusu, bet Pli kolekcijas dizainā 
dominē unikāla apļa un kvadrāta 
sintēze.

Īpaša uzmanība šodien tiek veltīta 
vannas istabas apgaismojumam  
kā dizaina elements tas kļuvis par 
neatņemamu interjera sastāvdaļu 
un nereti pilda krāsu terapijas funk-
cijas. Piemēram, Duravit (Vācija) 

vannas istabas kolekcija E-Mood ir 
komforta un gaismas triumfs –  
lakoniska dizaina mēbelēs iestrā-
dātās lampiņas dod iespēju ne 
tikai variēt gaismas intensitāti, bet 
arī mainīt telpas kolorītu no zila uz 
dzeltenu vai sarkanu atkarībā no 
noskaņojuma. 
Viena no progresīvākajām ten-
dencēm šodien ir vannas istaba 

kā guļamistabas, halles vai priekš-
nama sastāvdaļa. Piemēram, 
jaunā Keuco (Vācija) kolekcija 
Atelier dod iespēju harmoniski 
apvienot vannas istabu ar gu-
ļamistabu – abas telpas korekti 
nodala efektīga spoguļsiena, kurā 

delikāti „paslēpti” dažādi plauktiņi 
un higiēnai nepieciešamie atribūti, 
kā arī iemontēts radio. Kā oriģi-
nāli dizaina akcenti veidoti Ate-
lier kolekcijas elementi – unikāls 
vienlaidu uzbūves jaucējkrāns, 
grīdas lampa, dvieļu turētājs u.c. 
Kolekcijas Palais eleganti grez-
najā dizainā dominē jūgendstilam 
raksturīgās liektās līnijas un ovāla 
formas, bet Plan b free kolekcijā – 
praktiska estētiska un funkcionāls 
racionālisms. 
Maksimāls komforts, ergonomika 
un multifunkcionāls dizains rakstu-
ro jauno Villeroy&Boch (Vāci-
ja) kolekciju Lifetime – vannas 
istabas skapīši un plaukti viegli 
grozāmi uz visām pusēm, pufs uz 
ritenīšiem ļauj pārvietoties telpā, 
nepieceļoties kājās, bet spoguļa 
apgaismojumu var mainīt ar pults 
palīdzību. Par laika esamību šajā 
komforta paradīzē korekti atgā-
dina vien spogulī iestrādātais 
pulkstenis…
Tie ir tikai daži piemēri no plašā 
un daudzveidīgā piedāvājuma, kas 
šodien pārstāvēts arī Latvijas tirgū. 
Detalizētu informāciju un profesio-
nālu atbalstu izvēles jomā jautā-
jiet vadošo santehnikas salonu 
speciālistiem. Ja priekšroku dosiet 
būvmateriālu lielveikalu sortimen-
tam, tad gan varēsiet paļauties 
tikai uz savām zināšanām, jo šīs 
tirdzniecības vietas, kas darbojas 
pēc principa „dari pats” vai „vei-
kalsnoliktava”, neparedz profesio-
nālu konsultāciju sniegšanu.
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Duravit kolekcija E-mood

Burgbad kolekcija CultaJado kolekcija Glance Welcome



Pirms santehnikas, mēbeļu un aksesuāru izvēles nepieciešama informā-
cija par to, kas ir produktu klasifikācija un kā tā ietekmē izstrādājumu cenu.

Klasifikācija un cena
Kāpēc it kā vizuāli līdzīgām izlietnēm, klozetpodiem vai skapīšiem ir tik radi-
kāli atšķirīga cena? Kā zināms, Latvijas tirgū šie izstrādājumi vidēji maksā 
no pāris desmitiem līdz vairākiem simtiem latu gabalā. Būvmateriālu lielvei-
kalos var atrast masveida produkcijas klozetpodu, kas maksā ap 30Ls, bet 
lielākie santehnikas saloni pārsvarā piedāvā tikai Eiropas vadošo ražotāju 
produktus, kas tiek klasificēti pēc noteiktiem standartiem. 

Izstrādājumu klasifikāciju un 
cenu nosaka sekojoši faktori:
1) produkta izcelsme – izmanto-
tās izejvielas un materiāli,
2) produkta apstrāde – ražotāja 
kvalitātes standarti (aizsargslāņa 
pārklājums u.c.),

3) produkta izskats – ražotāja 
ieguldījums dizaina izstrādē,
4) produkta funkcionalitāte – 
ražotāja ieguldījums tehnoloģiju 
izmantošanā,
5) produkta zīmols – ražotāja 
kvalitātes garantija.

Santehnika, mēbeles un aksesuāri pamatā tiek klasificēti 3 kategorijās – ekonomiskajā, komforta un 
luksus klasē. Katra klase pārstāv atšķirīgu vērtību sistēmu un prioritātes.

Ekonomiskā klase ietver zemākās 
cenu kategorijas izstrādājumus un 
masveida produkciju, kas paredzē-
ta elementāru fizioloģisko vajadzī-
bu apmierināšanai. Tas nozīmē, ka 
ražošanā tiek izmantotas standarta 
formas, neieguldot dizaina izstrā-
dē. Vadošo ražotāju ekonomiskās 
klases santehnika, kuru piedāvā 
Latvijas santehnikas saloni, funk-
cionāli atbilst noteiktiem kvalitātes 
standartiem. Orientējošā cena šīs 
kategorijas klozetpodam parasti ir 
zem 150 Ls.  Izvēloties viszemā-
kās cenu kategorijas masveida pro-
dukciju (piemēram, klozetpodu zem 
80 Ls)  būvmateriālu lielveikalos, 
jārēķinās ar dažādām problēmām 
tās ekspluatācijā. Piemēram, ar 
visdārgākajiem tīrīšanas līdzekļiem 

nenomazgājamu dzeltenu svītru 
klozetpodā – tā ūdens strūkla ie-
tekmē nekvalitatīvu santehniku jau 
pāris mēnešu laikā. 
Parasti ekonomiskās klases 
produkti nopērkami katrs atseviš-
ķi – vadošie ražotāji nepraktizē 
veidot vannas istabas kolekcijas 
šajā cenu kategorijā. Piemēram, 
Villeroy&Boch (Vācija) klozetpodi 
Omnia un Amica, Ideal Standard 
(Vācija) izlietnes un klozetpodi Eco 
New, kā arī Gustavsberg (Zviedri-
ja) izlietnes un klozetpodi, Salgar 
(Spānija) mēbeles un aksesuāri 
u.c. Viens no retajiem izņēmumiem 
un pēdējā laika jaunumiem ir Du-
ravit (Vācija) ekonomiskās klases 
kolekcija D-code, kas ir dizainera 

izstrādāts pilns vannas istabas 
aprīkojums – sākot no izlietnes un 
klozetpoda, beidzot ar mēbelēm un 
aksesuāriem. 
Komforta klase ietver vidēji 
augstas cenu kategorijas izstrādā-
jumus, kas atbilst 21.gadsimta pra-
sībām un dzīves ritmam. Produkti 
paredzēti cilvēkiem, kam svarīgs 
personiskās higiēnas komforts, 
estētiska vide un nevainojami 
funkcionējoša tehnika. Orientējošā 
cena komforta klases klozetpo-
dam ir virs 150 Ls. Šīs kategorijas 
izstrādājumi nodrošina laika un 
līdzekļu ekonomiju ikdienā. Pie-
mēram, santehnika ar aizsargslā-
ņa pārklājumu, uz kura nepaliek 
ūdens nogulsnes, vai jaunākās 
paaudzes jaucējkrāni, kuru mehā-
nisms nodrošina pat līdz 50% ma-
zāku ūdens patēriņu, nesamazinot 
ūdens strūklas intensitāti. 
Komforta klases kategorijā šodien 
ir plaša un daudzveidīga vannas 
istabas kolekciju izvēle. Vienas no 
pieprasītākajām Latvijā ir Vācijas 
ražotāja Villeroy&Boch kolekci-
jas Subway, Omnia Architectura, 
Sunberry, Duravit dizaineru radītās 
Starck3, Happy D un vairāku citu 
vadošo ražotāju piedāvājumi. Tā 
ir viena no drošākajām iespējām 
nekļūdīgi realizēt vizuāli un ergo-
nomiski saskaņotu vannas istabas 
komplektāciju augstvērtīgā kvali-
tātē.

Burgbad kolekcija rC-40

Villeroy&Boch kolekcija Subway
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Ražotājs (valsts)

S o r t i m e n t s

Izlietnes Klozetpodi Aksesuāri
Vannas 
istabas 

mēbeles

Jaucējkrāni 
Dušas 

sistēmas
Vannas Dušas 

kabines
Tvaika 

kabīnes

Villeroy&Boch (Vācija) E K L E K L K L K L K L E K L K L L
Duravit (Vācija) E K L E K L E K L E K L E K L E K L L
Ideal Standard (Vācija) E K L E K L K L K L E K L E K L E K L L
Jorger (Vācija) L L L L L L L
Burgbad (Vācija) L L L
Keuco (Vācija) L K L L L
Herbeau (Francija) L L L L L L
Hansgrohe (Vācija) E K L E K
Axor (Vācija) L K L L
Pharo (Vācija) E K L L L
Jado (Vācija) K L K L
Gustavsberg (Zviedrija) E K K L E K E K E K
Salgar (Spānija) E K E K E K E K E K
Dornbraht (Vācija) K L K L
Teuco (Itālija) K L K L K L L
Hupe (Vācija) K L
Hoesch (Vācija) K L K

Luksus klase ietver augstākās 
cenu kategorijas izstrādājumus, 
kas paredzēti cilvēkiem ar visaugs-
tākajām komforta un kvalitātes 
prasībām. Vidēji luksus klozetpo-
da cena ir, sākot no 500 Ls. Šo 
produktu dizains nereti pretendē 
uz mākslas darba statusu un 
funkcionālās kvalitātes nodrošina 

karaliskas baudas sajūtas. Izvēlo-
ties luksus kategorijas piedāvāju-
mu, Jums ir iespēja radīt vizuāli un 
funkcionāli unikālu vannas istabu. 
Vienas no populārākajām luk-
sus klases kolekcijām Latvijā ir 
Villeroy&Boch Bellevue, Memento 
un Pure Stone, Duravit 2nd floor, 
Vero u. c. Ekskluzivitātes augstākā 

pakāpe ir Herbeau (Francija) meis-
taru roku darbs – tās ir unikālas 
ar rokām darinātas un apglezno-
tas izlietnes, klozetpodi, vannas, 
dušas kabīnes un dažādu krāsu 
aksesuāri par pasakainām cenām. 
Ja finansiālās iespējas atļauj, tad 
sevis lutināšanai šodien praktiski 
nav nekādu ierobežojumu!

Lai orientētos sortimenta klasifikācijā, pievērsiet uzmanību pre-
ces zīmolam, jo tā ir viena no drošākajām kvalitātes garantijām. 
Izvēloties Eiropas vadošo ražotāju produktus, variet būt pārlieci-
nāti par izstrādājuma autentiskumu.

Vadošo ražotāju zīmolu reputāciju 
un produkcijas kvalitāti nodrošina 
investīcijas dizaina izstrādē un 
produktu apstrādes tehnoloģijās. 
Lielākā daļa vadošo ražotāju prak-
tizē dažādu produktu ražošanu, 
klasificējot sortimentu ekonomis-
kajā, komforta vai luksus klasē (sk. 
tabulu Nr.1). 
Vairāki vadošie ražotāji  specializē-
jušies tikai konkrētu luksus kate-
gorijas produktu ražošanā. Piemē-
ram, Šveices uzņēmums Geberit 

ražo augstvērtīgas iebūvējamās 
sistēmas santehnikai, Zierath (Vā-
cija) ražo un pieņem individuālus 
pasūtījumus visdažādāko veidu 
ekskluzīvu spoguļu izgatavošanā, 
bet Sprinz (Vācija) piedāvā unikālu 
daudzveidību stikla izstrādājumu 
jomā – pēc individuāla pasūtījuma 
tiek ražotas dažādas formas un 
izmēru stikla sienas un dekoratīvi 
stikla aizsegi radiatoriem, stikla 
duškabīnes, kāpnes un aksesuāri.

Tabula Nr.1. 

Ekonomiskā klaseE Komforta klaseK Luksus klaseL

Villeroy&Boch kolekcija Bellevue



Veicot izvēli, jāņem vērā fakts, ka 
vizuāli atšķirt ekonomiskās klases 
produktu no komforta un luksus 
izstrādājuma bieži vien ir sarežğīti, 
jo Latvijas tirgus piedāvājumā 
mēdz būt vadošo ražotāju dizaina 
kopijas. Šāda prakse nereti rakstu-
rīga gan Āzijas valstu (piemēram, 
Ķīnas), gan Eiropas (piemēram, 
Polijas) ražotājiem, kas ekonomē 
uz dizaina izstrādes rēķina. Ja ne-
esat speciālists, tad veikalā vai sa-
lonā konstatēt plağiātu nav viegli… 
Drošākais izvēles kritērijs vienmēr 
ir produkta cena. Ja klozetpoda 
cena ir zem 150 Ls, tas nozīmē, 

ka tā ir vai nu dizaina kopija vai 
standartformas produkts.
Ja vēlaties kombinēt dažādu 
ražotāju vai atšķirīgas klases 
produktus, noteikti nepieciešama 
pieredzējuša speciālista palīdzība. 
Arī tad, ja, piemēram izvēlaties 
populārāko un pieprasītāko varian-
tu – baltu santehniku. Kā zināms, 
baltai krāsai var būt pat vairāki 
desmiti dažādu nokrāsu, kas at-
karīgas gan no produkta materiāla 
un apstrādes, gan no ražošanas 
specifikas. Piemēram, balta Itālijas 
santehnika (apzīmē ar Italian whi-

te) ir viegli pelēcīga, salīdzinājumā 
ar Vācijā ražoto produktu mirdzošo 
baltumu (apzīmē ar white). Sa-
vukārt, ja baltai komforta klases 
izlietnei blakus novietosiet baltu 
ekonomiskās kategorijas klozet-
podu, iespējams, ka pret izlietnes 
spožo baltumu pods izskatīsies 
dzeltenīgi netīrs… 
Lai izvairītos no nepatīkamiem 
pārsteigumiem santehnikas un 
mēbeļu komplektācijā, vēlams būt 
informētam par dažādu produktu 
materiālu īpašībām un izvēles 
iespējām.

Materiālu raksturojums
Plašā cenu diapazonā Latvijas tirgū šodien tiek piedāvāta santehnika, van-
nas istabas mēbeles un aksesuāri, kuru ražošanā izmantoti dažādi materiāli 
un atšķirīgas tehnoloģijas. Katrs materiāls nosaka produkta izgatavošanas 
un pielietojuma specifiku. 

Gan masveida produkcijas, gan 
komforta un luksus klases san-
tehnikas izstrādājumu ražošanā 
visplašāk pārstāvēta un pieprasīta 
ir balta (95%) keramiskā santeh-
nika. Keramika (saukta arī par 
santehnikas porcelānu) ir dabīgs 
materiāls, kura pamatsastāvu vei-
do kaolīns, citi māla veidi, minerāli, 
jeb t.s., lauku „špats” un kvarcs. 
No pamatsastāva, kura masa 
parasti ir 13 30% lielāka kā pats 

gala produkts, zem augsta spie-
diena izpresē dažādas formas un 
dizaina santehnikas izstrādājumus. 
Tad tos vairākas stundas žāvē, 
pārklāj ar 0,70,8mm biezu, stiklam 
līdzīgu glazūru (baltā vai kādā citā 
krāsā) un apdedzina 1250–1400ºC 
temperatūrā. Pēc apdedzināša-
nas produkta virsma iegūst gludu 
un spīdīgu glazūras pārklājumu, 
kas nodrošina tam nepieciešamo 
higiēnas līmeni. 

Santehnika

Vadošie Eiropas ražotāji ar glazūru 
pārklāj arī santehnikas neredzamo 
daļu (klozetpodu iekšējās malas, 
caurules u.c.), jo, kā zināms, tieši 
šīs zonas visvairāk pakļautas bak-
tēriju un mikrobu ietekmei. Savu-
kārt, zemākas kategorijas ražotāju 
santehnika, kā arī tā, kas ražota 
valstīs ar citiem kvalitātes standar-
tiem (piemēram, Ķīnā) tīra un balta 
izskatās tikai no ārpuses – nere-
dzamajās daļās parasti atstāts 
neglazēts māls, kas nozīmē to, 
ka, lietojot šos produktus, higiēna 
praktiski būs nulles līmenī...

Duravit kolekcija Vero

Villeroy&Boch kolekcija Lifetime
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Keramiskās santehnikas kvalitāti, 
klasifikāciju un cenu, galvenokārt, 
ietekmē 3 faktori:
1) pamatsastāva proporcijas (katrs 
ražotājs var izmantot atšķirīgu 
sastāvu) – jo vairāk kaolīna, jo blī-
vāks, cietāks un kvalitatīvāks pats 
produkts,
2) pēc apdedzināšanas produktā 
atlikušais mitruma procents – Eiro-
pas standarta keramikai, no kuras 
parasti izgatavo virtuves izlietnes, 
tas var būt līdz 3%, bet santeh-
nikas porcelānam 0,3 – 0,0001% 
(jo mazāks mitruma procents, jo 
zemāks spriegums pašā produk-
tā – tajā neveidojas plaisas un tas 
izturīgāks ekspluatācijā),
3) papildus apstrāde produkta 
aizsardzībai.

Komforta un luksus kategorijas 
santehnika parasti tiek pārklāta 
ar papildus aizsargkārtām. Ūdeni 
atgrūdošais pārklājums nodrošina 
izcili vieglu produkta kopšanu – uz 

tā virsmas nepaliek ūdens nogul-
snes, nekrājas netīrumi un kop-
šanai nav nepieciešami speciāli 
tīrīšanas līdzekļi (var izmantot tikai 
ūdeni). Pastāv iespēja pasūtīt arī 
ekonomiskās klases santehniku ar 
papildus aizsargpārklājumu. Tikai 
tādā gadījumā par izvēlēto produk-
tu būs jāmaksā vismaz par 1/3 vai-
rāk, jo aizsargpārklājumu izstrādē 
ražotāji investē nopietnus līdzek-
ļus. Katram ražotājam pārklājuma 
sastāvs  ir atšķirīgs un tiek uzska-
tīts par komercnoslēpumu. Vieni 
no populārākajiem pārklājumiem, 
kas praktiski apliecinājuši savu ne-
vainojamo kvalitāti ir Ceramic Plus 
(Villeroy&Boch), Ideal Plus (Ideal 
Standard), Wonder Gliss (Duravit) 
un citi.

Ja vēlaties izlietni vai vannu ar 
ideāli gludu virsmu, tad komforta 
un luksus klases kategorijā va-
rat izvēlēties minerāllējuma jeb 

kompozītmateriālu produktu. Tas 
ir ekoloģisks un dabīgs materiāls, 
kura pamatsastāvā ir kvarcs, 
saistvielas (sveķi u.c.) un marmora 
vai kāda cita akmens lauskas. Jo 
vairāk akmens lausku, jo blīvāks 
un izturīgāks pats produkts. Katrs 
ražotājs var izmantot savu saistvie-
lu sastāvu, kas tiek uzskatīts par 
komercnoslēpumu. Eiropas kvalitā-
tes standarti paredz, ka luksus 
klases produktos 75% ir marmora 
lauskas un 25% saistvielas, bet 
komforta klasē attiecība ir 50:50%. 
90% no visiem minerāllējuma 
izstrādājumiem parasti ir kādas 
kolekcijas sastāvdaļa, kas vizuāli 
saskaņota ar pārējo santehniku, 
mēbelēm un aksesuāriem. Klozet-
podus, bidē un pisuārus minerāllē-
jumā neizgatavo, jo higiēnai nepie-
ciešama emaljas aizsargkārta.
Minerāllējumu priekšrocības: 
dabīgs produkts ar neierobežo-
tu formu daudzveidību un plašu 
krāsu izvēli, ideāli gludu, nopulētu 
virsmu, kas viegli atjaunojama ar 
pulēšanas palīdzību.
Minerāllējumu trūkumi: vieg-
lāk saskrāpējams, pret straujām 
temperatūras izmaiņām jūtīgs 
produkts – nav ieteicams izlietnē 
liet ūdeni, kas karstāks par 60º, jo 
no tā var palikt dzeltens plankums. 
Tāpēc virtuvei noteikti labāk pie-
mērota ir keramikas, nevis minerāl-
lējuma izlietne.
Par retāk izmantotiem materiā-
liem vannas istabas santehnikas 
izgatavošanā tiek uzskatīti stikls, 
nerūsējošais tērauds, misiņš, 
varš, koks un dabīgais akmens 
(marmors, granīts u.c.). Izvēloties 
stikla izlietni, labāk dot priekšroku 
matētam materiālam – tas noteikti 
būs vieglāk kopjams. 
Ja no stikla un tērauda ražo arī 
ekonomiskās klases produktus, 
tad pārējos materiālus pārsvarā 
izmanto autentisku un ekskluzīvu 
produktu izgatavošanai. Pie-
mēram, Itālijas ražotājs Agape 
Design piedāvā unikālas koka 
izlietnes luksus lietu cienītājiem.
Ja Jūs saista nestandarta risinā-
jums un vēlaties vienā telpā izvietot 
dažādu materiālu un cenu kategori-
jas santehniku, tas, protams, ir izda-
rāms. Tikai veiksmīgam rezultātam 
noteikti nepieciešama profesionāla 
interjera dizainera palīdzība!

Izvēloties zemākās kate-
gorijas santehniku, eko-
nomija ir visai nosacīta, jo 
jārēķinās ar lieliem laika 
un līdzekļu resursiem tās 
kopšanai un ekspluatāci-
jas problēmu novēršanai.

Keramiskās santehnikas 
virsma var nebūt ideāli 
gluda – to pieļauj dabīga 
materiāla produkta ražoša-
nas specifika, tāpēc mini-
māls nelīdzenums atbilst 
kvalitātes kritērijiem un 
netiek uzskatīts par defek-
tu vai brāķi.

Keuco kolekcija Palais



Vannas istabas mēbeles
Salīdzinot ar citām interjera mē-
belēm, šie izstrādājumi pakļauti 
regulārai mitruma ietekmei, tāpēc 
to ražošanā izmanto speciālas teh-
noloģijas un aizsargpārklājumus. 
Lai arī vannas istabas mēbelēm 
ir ūdensizturīgs pārklājums, tās, 
atšķirībā no santehnikas, tomēr 
nav paredzētas tiešai un ilgstošai 
ūdens iedarbībai. Parasti mēbeļu 
izvēlē noteicošais ir vizuālais fak-
tors, tomēr pirms pirkuma veikša-
nas der uzzināt, no kāda materiāla 
izgatavotas Jūsu izvēlētās mēbe-
les.
Katrs izstrādājums tiek ražots no 
pamatmateriāla un virsējā slāņa. 
Pamatmateriālam visbiežāk izman-
to MDF (Medium Density Fiberbo-
ard), OSB (Oriented Strand Board) 
jeb kokskaidu plāksnes, finieri un 

masīvkoku. Liektu un sarežģītu 
formu izgatavošanai der tikai MDF, 
finieris un masīvkoks. Virsējam 
mēbeļu slānim izmanto lamināta 
vai termoplēvi, dažādas koksnes fi-
nierējumu, krāsas, beices, lakas un 
citus ūdensizturīgus pārklājumus. 
Mēbeļu kvalitāti nosaka pamat-
materiāls, pārklājums un ap-
strāde. Piemēram, OSB mēbeļu 

izmaksas, galvenokārt, ietekmē 
ražošanas process (vairāk vai 
mazāk blīvs un ciets materiāls, ar 
aizsargkārtu piesūcinātas plākšņu 
malas utt.). MDF galvenā priekšro-
cība ir krāsu izvēles daudzveidība, 
bet produktu klasifikāciju nosaka 
aizsargkārtu sastāvs, kas ietekmē 
arī finiera un masīvkoka mēbeļu 
cenu līmeni. 
Dabīgie materiāli (finieris un ma-
sīvkoks), protams, ir dārgāki, bet 
nevar teikt, ka kāds no minētajiem 
materiāliem būtu labāks vai slik-
tāks. Izvēle, galvenokārt, atkarīga 
no tā, vai dabīgs materiāls ir Jūsu 
prioritāte. Tikai nav jāsatraucas, ja 
ekskluzīva masīvkoka skapim dur-
vis saules ietekmē ar laiku paliks 
gaišākas – tā ir dabīga materiāla 
īpašība un unikāla vērtība!

Mūsdienīgs un aktuāls vannas 
istabas mēbeļu papildinājums ir 
stikla sienas un durvis. No stikla 
izgatavo arī dažādus plauktus, 
virsmas un, protams, spoguļus. 
Atšķirībā no masveida produkcijas, 
komforta un luksus stikla izstrādā-
jumiem un spoguļiem ir apsildes 
sistēmas un speciāla aizsargkārta. 
Tas nodrošina vieglu kopšanu un 

atbilstoša komforta līmeni – labs 
spogulis neaizsvīdīs un neradīs 
Jums regulāras neērtības! 
Dažādās cenu kategorijās piedā-
vājumā mēdz būt arī plastmasas, 
stikla un dzelzs mēbeles. Šo 
izstrādājumu izmaksu atšķirības, 
galvenokārt, ietekmē un nosaka 
tieši dizains. 
Ekonomiskās klases mēbeles 
parasti izgatavo no MDF vai OSB 
plāksnēm ar lamināta vai termoplē-
ves pārklājumu. Šajā kategorijā 
Eiropas vadošie ražotāji piedāvā 
visai minimālu sortimenta izvēli. 
Piemēram, Gustavsberg (Zviedrija) 
un Salgar (Spānija) skapīti zem iz-
lietnes varat iegādāties 90–200 Ls 
robežās. 
Komforta kategorijā piedāvā-
jums ir ievērojami plašāks un sev 
piemērotāko iespējams atrast 
Villeroy&Boch, Duravit, Ideal 
Standard un citu vadošo ražotāju 
sortimentā. Komforta klases skapī-
tis zem izlietnes maksās, sākot no 
300 Ls, jo šīs kategorijas mēbeļu 
ražošanā izmanto MDF, dažādas 
koksnes finieri un finierējumu, kas 
apstrādāts ar ļoti augstvērtīgu 
aizsargslāni.  
Luksus klasē skapītis maksās, 
sākot 800 Ls. Augstākās kvalitātes 
izstrādājumus šajā kategorijā ražo 
gan no MDF, gan no dažādas kok-
snes finiera un masīvkoka, ražoša-
nā izmanto  jaunākās rūpnieciskās 
tehnoloģijas un ekskluzīvu roku 
darbu. Īpaši augstvērtīgas luksus 
mēbeles piedāvā Herbeau (Fran-
cija) un Vācijas ražotāji Burgbad, 
Keuco, Villeroy&Boch, Duravit, 
Ideal Standard.

Keuco kolekcija Plan b free

Villeroy&Boch kolekcija Lifetime
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Aksesuāri
Lielākā daļa Eiropas vadošo ražo-
tāju (Villeroy&Bosch, Duravit, Ke-
uco, Ideal Standard u.c.) piedāvā 
komforta un luksus klases vannas 
istabas kolekcijas, kuru sastāvā 
iekļauti dažādi papildelementi jeb 
aksesuāri. Šo priekšmetu dizains 
saskaņots ar pārējo santehniku, 
bet to izgatavošanai parasti izman-
to misiņu un nerūsējošo tērau-
du – kvalitatīvu un viegli kopjamu 
materiālu, kas piešķir interjeram 
ekskluzivitātes statusu. No misiņa 
ražotie aksesuāri var būt hromēti, 
pārklāti ar krāsu, bronzu vai pat 
apzeltīti ar 24 karātu zeltu. 
Pat ekonomiskās klases vannas 
istabu papildinot ar luksus aksesu-
āriem, iespējams panākt augstvēr-
tīga interjera kopiespaidu. 
Ekonomiskās klases akse-
suāriem, kurus parasti ražo no 
metāla un alumīnija, piedāvājums 
ir visai ierobežots. Viens no vari-
antiem ir Spānijas ražotāja Salgar 
sortiments. Tualetes papīra turē-
tājs ekonomiskajā preču  kategori-
jā maksās ap 15 Ls. 
Komforta un luksus klasēs akse-
suāru izvēle ir plaša un daudzvei-
dīga. Salīdzinoši – tualetes papīra 
turētājs komforta kategorijā mak-
sās no 35–70 Ls, bet luksus klasē 
šis aksesuārs var maksāt arī pāris 
simtus. Piedāvājumā arī aksesu-
āri no, t.s., kristālstikla – mākslīgi 
radīta materiāla, kas, salīdzinot ar 

parasto stiklu, ir dzidrāks, vieglāk 
kopjams un izturīgāks.
Latvijas tirgū iespējams nopirkt arī 
plastmasas un zemākās katego-
rijas alumīnija aksesuārus, kas 
mēdz būt pat zelta vai sudraba 
krāsā. Šo produktu kvalitātes 
apliecinājums ir to zemā cena un 

ekspluatācijas laiks – jau pēc pāris 
mēnešiem tie izskatās nolietoti un 
nav restaurējami.
No dažādiem materiāliem izgata-
votais santehnikas, vannas istabas 
mēbeļu un aksesuāru sortiments 
ietver vairākus produktu veidus ar 
atšķirīgām pielietojuma iespējām.

Villeroy&Boch kolekcija City Life Keuco kolekcija Atelier

Keuco kolekcija Atelier



Santehnika

Veidi un pielietojums

Vadošo ražotāju (Villeroy&Boch, 
Ideal Standard, Duravit u.c.) piedā-
vājumā arī oriģināli izlietņu kom-
plekti un dubultizlietnes, kas pa-
redzētas iespējai baudīt higiēnas 
rituālus divatā vai vienkārši laika 
ekonomijai. Piemēram, no rīta, kad 
visai ğimenei vienlaicīgi aktuāla 
rīta higiēna. Izvēloties jebkuru no 
izlietņu veidiem, noteikti jāpievērš 
uzmanība produkta komunikāciju 
uzbūvei. Ja konsolēm un mēbelēs 
iebūvētajām izlietnēm ūdens un 
kanalizācijas izvade iespējama 
tikai no sienas, tad izlietnēm ar 
kāju – arī no grīdas. Katrai konkrē-
tai situācijai un telpai piemērotāko 
variantu ieteiks profesionāls salona 
speciālists vai interjera dizainers.

Viens no priekšmetiem, kuru Jūs 
regulāri izmantojat, iegriežoties 
vannas istabā, ir izlietne. Tas, kā 
tā izskatās Jūsu vannas istabā, 
atkarīgs no produkta dizaina, bet 
kopšanu ietekmē materiāla kvalitā-
te. Savukārt, to, cik ērti tā ikdienā 
lietojama, nosaka produkta izmēri 
(platums, dziļums, augstums) un 
veids. Visas izlietnes var iedalīt 
3 lielās grupās: 
1) konsoles jeb pie sienas sti
prināmas izlietnes, kuras vizuāli 
iespējams papildināt ar, t.s., „pus-
kāju”, kas noslēpj komunikāciju 
cauruli,

2) izlietnes ar kāju, kas funk-
cionāli kalpo kā balsts un vizuāli 
noslēpj ūdens izvades cauruli,
3) mēbelēs iebūvētas izlietnes 
ar praktisku funkcionālo pielietoju-
mu un estētisku izskatu. 
Ja liela izmēra vannas istabā var 
izvietot arī vairākas izlietnes, kas 
vizuāli un funkcionāli papildina 
viena otru, tad nelielām telpām pie-
mērotāks parasti ir kāds no pirma-
jiem diviem izlietņu veidiem. Nav 
izslēgts arī trešais variants – viss 
atkarīgs no telpas ergonomiskā 
plāna, produkta izmēra un dizaine-
ra profesionalitātes! 

Jūsu pašsajūtu un vannas istabas komforta līmeni būtiski ietekmēs izvēlētā 
produkta veids un pielietojums. Piemērotākā varianta izvēle parasti atkarī-
ga no telpas plānojuma un izmēriem, personīgās gaumes, ieradumiem un 
higiēnas izpratnes. 

Duravit kolekcija Ciottolo

Villeroy&Boch kolekcija Variable

Ideal Standard kolekcija MomentsBurgbad kolekcija Diva
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Pirms klozetpoda izvēles jāno-
skaidro, kāda ir konkrētās telpas 
ūdens izvades sistēma – vertikāla 
vai horizontāla. 
Pirmajam variantam piemērots ir 
klozetpods ar izvades cauruli grī-
dā, bet otrajam – ar izvades cauruli 
sienā.
Pamatā izšķir 4 klozetpodu 
veidus: 
1) uz grīdas instalēti ar ūdens ska-
lošanas kasti,
2) pie sienas piekarami ar ūdens 
skalošanas kasti,
3) uz grīdas instalēti ar sienā iebū-
vētu ūdens skalošanas mehānismu,

4) pie sienas piekarami ar sienā 
iebūvētu ūdens skalošanas mehā-
nismu.
Visiem klozetpodu veidiem iespē-
jami dažādu konstrukciju mehānis-
mi ūdens skalošanai:
1) parastais mehānisms (ar 6litru 
ūdens patēriņu vienā reizē)
2) dubultais mehānisms (divi režī-
mi 3 vai 6 litru ūdens patēriņam) 
3) speciālā režīma mehānisms (ar 
vienu starta/stop pogu 3 vai 6litru 
ūdens patēriņam) 
Sienā iebūvētie ūdens skalošanas 
mehānismi ietver divus izvadus 
(ūdenim un kanalizācijai) un stip-

rinājumus klozetpoda instalācijai. 
Vienīgā vizuālā sastāvdaļa ir sienā 
redzamais elements jeb „nospie-
žamā poga” ūdens skalošanai, kas 
jāiegādājas atsevišķi. Ieteicams 
sākt tieši ar vizuālā elementa 
izvēli, jo lielākajai daļai iebūvē-
jamo mehānismu piedāvājumā  
dažādu krāsu, formu un materiālu 
„pogas” – izvēle atkarīga no Jūsu 
gaumes, telpas dizaina un sienu 
apdares materiāla. Ja sāksiet ar 
mehānisma iegādi, tad ievērojami 
ierobežosiet savas izvēles iespē-
jas – praktiski neiespējami viena 
ražotāja mehānismam pievienot 
cita ražotāja mehānisma „pogu”.

Katra ražotāja produkcijai, kolekcijai un produktu sērijai ir sava 
specifika un atšķirīgi parametri, tāpēc katram mehānismam pie-
mērojami tikai tam paredzētie vizuālie elementi.

Visās ūdens skalošanas kastēs 
jau ir iestrādāti produkta uzbūvei 
un dizainam atbilstoši skalošanas 
mehānismi un vizuālie elementi. 
Izvēloties kādu no šiem produktu 
variantiem, jāpievērš uzmanība 
izvadu uzbūvei. Pie sienas pie-
karamiem podiem kanalizācijas 
izvade paredzēta tikai no sienas, 
bet uz grīdas instalējamiem – arī 
no grīdas. Savukārt, ūdens padeve 
abiem modeļiem iespējama gan no 
kastes apakšas, gan no aizmugu-
res un sāniem. Atbilstoši vēlmēm 
un iespējām, izvēlētajam klozet-
poda veidam var pieskaņot funk-
cionāli un vizuāli atbilstošu bidē 
un/vai pisuāru. Augstu komforta 
līmeni šodien nodrošina izstrādāju-
mi ar Soft Closing sistēmu – poda 
vāks aizveras pats, pie tam – ļoti 
klusi, lēni un mierīgi. Tādus mo-
deļus piedāvā, piemēram, Vācijas 
ražotāji Duravit, Ideal Standard un 
Villeroy&Boch. 

Keuco kolekcija Palais Keuco kolekcija Palais

Villeroy&Boch kolekcija Soul Keuco kolekcija Atelier



Vannas istabas mēbeles un 
aksesuārus iedala uz grīdas 
novietojamos, pie sienas stipri-
nāmos vai mobilos (pārvietoja-
mos). Izvēles pamatā ir telpas 
ergonomika un stils, bet rezultāts 
parasti ir kompromiss starp Jūsu 
vēlmēm, vajadzībām un iespējām. 
Galve nais izvēles priekšnoteikums 
ir  – minimāls priekšmetu skaits 
ar maksimālām komforta iespē-
jām. To šodien nodrošina Eiropas 
vadošie ražotāji, kas uz dažādu 
socioloģisko pētījumu bāzes iz-
strādā ergonomiskus un estētiskus 
produktus. 
Atbalstot patērētāju individuali-
tātes izpausmes, vairāki vadošie 
ražotāji izgatavo mēbeles arī pēc 
individuāla pasūtījuma, ja vēlamie 
izmēri piemērojami viņu sorti-
mentam. Piemēram, luksus klasē 
individuālus mēbeļu pasūtījumus 
pieņem Vācijas ražotāji Burgbad 
un Duravit.
Nereti tiek praktizēts tāds eko-
nomijas mēģinājums kā mēbeļu 
izgatavošana pie vietējā meistara, 
cerot saņemt kopiju salonā no-
skatītam skapītim. Iespējams, ka 
vizuālais rezultāts būs atbilstošs 
cerētajam. Savukārt, produkta 
atbilstību vannas istabas specifikai 
konstatēsiet tikai lietošanas laikā, 
jo ir būtiska atšķirība starp guļam-
istabas un vannas istabas skapīti, 
kas pakļauts pastāvīgai mitruma 
ietekmei – tam nepieciešama īpa-
ša aizsardzība un speciāla apstrā-
de. Tieši apstrādē ražotāji iegulda 
nopietnus resursus un tas ir viens 

no noteicošajiem faktoriem mēbeļu 
klasifikācijā. Lai vietējā meistara 
radīts produkts atbilstu rūpnīcas 
izstrādājuma kvalitātei, nepie-
ciešami attiecīgi materiāli un ļoti 
profesionāla apstrāde. Rezultātā 
pasūtījums pie vietējā meistara 
izmaksās dārgāk kā analogs 
produkts, kas ražots rūpnīcas 
apstākļos.
Šodienas piedāvājumā ir augstām 
higiēnas prasībām un komforta 
līmenim atbilstoši, visdažādā-
kās formas un izmēru skapīši ar 
daudzām iedaļām un atvilktnēm, 

spoguļskapīši, „penāļi” (šauri, verti-
kāli skapji), pufi, dvieļu un dažādu 
higiēnas priekšmetu paliktņi un 
turētāji. 
Aksesuāru izvēle un pielietojums 
ir ļoti personisks jautājums – šo 
priekšmetu kvalitāti un praktisko 
nozīmi Jūs noteikti ikdienā sajutī-
siet vistiešāk. 
Kompetenta izvēle nodrošinās 
Jums pozitīvas emocijas ikdienā un 
komfortu ilgtermiņā, jo vannas is-
tabas komplektācija ir investīci-
jas Jūsu veselībai un labsajūtai!

Keuco kolekcija Palais

Keuco kolekcija Atelier
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Instalācija un kopšana
Lai iegādātā santehnika, mēbeles un aksesuāri nezaudētu savu vizuālo 
pievilcību un kalpotu atbilstoši ražotāja garantijām, vēlams ievērot sekojošus 
pamatprincipus to uzstādīšanai un kopšanai:
• noteikti pieprasiet produktu instrukcijas, jo nepareiza instalācija un neat-
bilstoši tīrīšanas līdzekļi var sabojāt viskvalitatīvāko un dārgāko izstrādāju-
mu;
• īpašu uzmanību pievērsiet iebūvējamo mehānismu instrukcijām, jo pēc sie-
nas noflīzēšanas kļūdas labot būs ļoti sarežģīti...; 
• standarta augstums piekaramās izlietnes stiprināšanai parasti ir 85–90 cm 
no zemes, bet piekaramam klozetpodam – 40 cm no zemes (pēc grīdas 
noflīzēšanas);
• ja Jūsu augums vai svars ir stipri atšķirīgs no vidējā standarta, tad noteikti 
konsultējieties ar speciālistu par to, kādā augstumā piestiprināt piekaramo 
izstrādājumu;
• pašdarbība un improvizācija instalācijā nav pieļaujama – sekojiet, lai Jūsu 
meistars ievēro un izpilda visus ražotāja ieteikumus!
• tīrīšanai nedrīkst izmantot uz skābju bāzes veidotus, agresīvus līdzek-
ļus – tie sabojās aizsargkārtu, izstrādājuma virsma kļūs blāva un zaudēs 
savu mirdzumu.

Duravit kolekcija Starck X

Duravit kolekcija Starck X



Realizētie projekti
Dažāda stila un atšķirīgu izmēru vannas istabām dizaineri labprāt izvēlas 
santehniku, mēbeles un aksesuārus no Reaton daudzveidīgā un plašā 
sortimenta. Konkrētai telpai un klientam piemērotāko pie mums atraduši gan 
interjera dizaineri dažāda līmeņa privātu vannas istabu  komplektācijai, gan 
LNT projekta „Mājokļa jautājums” realizētāji. 
Sadarbībā ar Eiropas vadošajiem ražotājiem un Latvijas nekustamo īpašu-
mu attīstītājiem Reaton santehnika instalēta vairākās pašvaldības iestādēs 
un komercobjektos, kā arī  dzīvojamo un biroja ēku kompleksos Rīgā un 
visā Latvijā. 

„Mājokļa jautājums” objektā 
Tallinas ielā tika izveidota oriģinā-
la vannas istaba, kuras komplek-
tācijai dizainere izvēlējās luksus 
klases santehniku: Villeroy&Boch 
(Vācija) izlietni (358 Ls) no kolekci-
jas Pure Stone un bidē (324 Ls) no 
kolekcijas Aveo. 6

Demo dzīvoklī Staraja Ruses ielā 
22 (Rīgā) uzstādīts Duravit kolek-
cijas Philippe Starck3 piekaramais 
klozetpods (188,40 Ls) ar Geberit 
(Šveice) iebūvējamo skalošanas 
mehānismu (140 Ls). 6

5„Mājokļa jautājums” objektā Baznīcas ielā relaksācijas telpā tika atda-
līta tualetes niša, kurā novietoja Villeroy&Boch (Vācija) ekonomiskās klases 
kolekcijas Omnia piekaramo klozetpodu (117 Ls) ar Geberit (Šveice) luksus 
kategorijas iebūvēto skalošanas mehānismu un vizuālo elementu (kopsum-
mā par 190 Ls).
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5Prestižam privātobjektam Bul-
duru prospektā Jūrmalā dizaine-
re izvēlējās Villeroy&Boch (Vācija) 
luksus klases baltu klozetpodu 
(774 Ls) ar pārklājumu Ceramic 
Plus no kolekcijas Editionals, kā 
arī vannas istabas komplektu par 
2194 Ls: izlietni, skapīti un spoguli 
no luksus kolekcijas Memento.

Projekta „Astra Lux” (Rīgā) 
demo dzīvoklī tika uzstādīta 
Gustavsberg (Zviedrija) ekonomis-
kās klases piekaramā santehnika: 
Artic kolekcijas klozetpods (151,23 
Ls) un bidē (170,57 Ls), kuriem 
instalēja Geberit (Šveice) luksus 
klases iebūvējamos skalošanas 
mehānismus un vizuālos elemen-
tus (kopsummā par 318,75 Ls). 4

Ja vēlaties komfortablu un estē-
tisku vannas istabu, Jūsu gaumei 
un budžetam atbilstošu risinājumu 
labprāt palīdzēs nokomplektēt 
mūsu speciālisti, kas ieteiks telpas 
stilam, izmēram un laikmeta ten-
dencēm piemērotas kolekcijas vai 
atsevišķus izstrādājumus, kā arī 
atbildēs uz visiem Jūs interesējo-
šiem jautājumiem.
Vannas istabas dizaina un ergono-
miskā plāna izstrādei piedāvājam 
mūsu dizaineru pakalpojumus, 
iepriekš piesakoties pa tālruni 
7023723 (Arhitektūras un celtnie-
cības centrs Reaton) vai 7019639 
(Decorum mc²). 



Nozares vadošais interneta portāls:

Mūsu sadarbības partneri – Eiropas vadošie  
santehnikas un vannas istabas mēbeļu ražotāji!

www.reaton.lv

Jau divdesmito gadu Reaton ir viens no pieredzes bagātā-
kajiem un vadošajiem santehnikas, vannas istabas mēbeļu 
un aksesuāru tirgotājiem Latvijā. Sadarbības partneru izvēlē 

mums noteicošais ir tehnoloģiju inovācijas, oriģināls dizains 
un augstas kvalitātes standarti.

Laipni lūdzam mūsu tirdzniecības vietās  
Rīgā un pārstāvniecībās visā Latvijā!
Arhitektūras un celtniecības centrs Reaton
Rīga, Viskaļu iela 21
Tālr. 67023733
epasts: reaton@reaton.lv
Pirmdiena – piektdiena : 09.00  19.30
Sestdiena, svētdiena:10.00  17.00

Decorum mc²
Rīga, Krasta iela 68a
Tālr. 67019639
epasts: decorum@mc2.lv
Pirmdiena – sestdiena :10.00  21.00
Svētdiena: 10.00  19.00

Vidzemes pārstāvniecība
Valmiera, Cēsu iela 2
Tālrunis/fakss: 64233205, 
epasts: valmiera.reaton@apollo.lv

Latgales pārstāvniecība
Daugavpils, Ģimnāzijas iela 16
Tālrunis/fakss: 65422018
epasts: daugavpils.reaton@apollo.lv

Kurzemes pārstāvniecība
Liepāja, K.Valdemāra iela 3
Tālrunis: 63483138; 63483139 
epasts: kurzeme.reaton@apollo.lv


