
 
 
Dizaineriem 
Meklējat oriģinālas durvis? Mēs varēsim Jums palīdzēt! 
 Vairāk nekā 10 gadus uzņēmums „Baltijas Durvis” apkalpo privātos klientus, kā arī cieši 
sadarbojas ar arhitektiem un dizaineriem. 

Uzņēmuma produkciju raksturo ne tikai uzticamība un drošība, bet arī vizuālā daudzveidība – 
dažādi raksti, apdares krāsas, vitrāžas un dekoratīvie paneļi, ko izmanto durvju izgatavošanā. Savā 
būtībā vairums „Baltijas Durvis” durvju modeļu ir sava veida „konstruktori”, no kura pasūtītājs 
var izveidot pats sev piemērotākās un patīkamākās durvis. Turklāt, durvis var tikt ierīkotas gan kā 
telpu iekšdurvis, gan kā ārdurvis. Šāda pieeja ļauj dizaineram maksimāli izpaust savu radošumu 
un neierobežo viņa izvēli ar jau gataviem risinājumiem. 

Vēl lielāku daudzveidību un izvēles iespējas rada tas, ka gandrīz visiem modeļiem ir arī dažādas 
izmēru iespējas. Uzņēmumu produktu līnijā varēsiet atrast arī divvērtņu jeb divviru durvis 
(modeļi, kuriem nosaukumā ir DUO) un stiklotās durvis (ar vitrāžām). Vitrāžas pieejamas dažādu 
formu un zīmējumu. Savukārt iespēja kombinēt dažādu sēriju vitrāžas vēl vairāk palielina durvju 
noformēšanas iespēju daudzumu. 

Mēs varam Jums sniegt ne tikai palīdzību, izvēloties durvis, un mūsu darbinieku konsultācijas, 
mēs Jums varam piedāvāt arī izdevīgus finansiālus nosacījumus, sadarbojoties ar mums. 

Uzņēmums «Baltijas Durvis» rosina Jūs nopietni padomāt par sava mājokļa drošību un iegādāties 
elitāras ieejas durvis savai vasarnīcai vai mājai. Katrs no mūsu katalogā piedāvātajiem modeļiem 
ir ne tikai drošs un noturīgs pret ielaušanos, bet var kļūt arī par patiesu Jūsu nama rotājumu. 

Elitārajām durvīm ir daudz priekšrocību: 

• - Cienījams ārējais veidols. 
 Durvju plātne var būt gan vienlaidu, gan ar dekoratīvām vitrāžām. 
 Papildu daudzveidību modeļu virknē nodrošina dažādās štancēšanas iespējas.  
Turklāt gandrīz visiem durvju modeļiem iespējamas arī dažādas krāsu variācijas: 
„Balts”, „Sarkankoks”, „Zelta ozols”, „Gaišs riekstkoks”, „Kalnu riekstkoks”, 
„Brazīlijas riekstkoks”. Elitāras durvis pēc pasūtījuma – tā ir iespēja realizēt jebkādas 
Jūsu vēlmes. īpašos gadījumos dažus durvju modeļus var izmantot kā iekštelpu durvis 
starp istabām, elitāras, patiesi augstvērtīgas kvalitātes durvis! 

• - Uzticama aizsardzība pret ielaušanos. Elitāras ieejas durvis vasarnīcai vai dzīvoklim 
parasti tiek aprīkotas ar divām slēdzenēm un tapām pret izcelšanu no eņģēm, kā arī ar 
kvalitatīvu furnitūru. Turklāt durvju plātnes konstrukcija veidota no cinkota tērauda  
plāksnes, kas vēl vairāk nodrošina Jūsu mājokli pret nesankcionētu iekļūšanu. 

• - Augsta kvalitāte, ko apliecina sertifikāti. Metāla ieejas durvis „Baltijas Durvis” 
ieguvušas Valts Higiēnas institūta, kā arī Celtniecības tehnikas institūta sertifikātus. 

Lai iegādātos elitārās durvis, vērsieties pie mūsu uzņēmuma. Produkcijas orientējošās cenas varat 
apskatīt mūsu mājas lapā. Baltas durvis, melnas, sudrabotas vai koka krāsā – mēs noteikti ņemsim 
vērā visas Jūsu vēlmes par durvju dizainu un konstrukcijas uzticamību. 


