Betona dakstiņi
Produktu katalogs

www.bmimonier.lv

BMI MONIER - Pasaules līderis

KĀPĒC KLIENTI IZVĒLAS TIEŠI MONIER DAKSTIŅUS?

MONIER ir zināmākais betona un māla dakstiņu ražotājs Latvijā, kas ieņem līdera lomu kvalitātes un
inovāciju jomā. Uzņēmums ir daļa no BMI Group, kura pārstāvnicības atrodas 40 pasaules valstīs, kam
pieder 128 rūpnīcas visā pasaulē un, kurā strāda teju 10 tūkstoši darbinieku.

•

IZTUR KRASAS TEMPERATŪRU SVĀRSTĪBAS - Daudzi jumtu materiāli augstu temperatūru
ietekmē izplešas vai pat izmaina savu formu. Monier dakstiņi saglabā savu formu pilnīgi nemainīgu
jebkurā temperatūrā un pie jebkuriem laikapstākļiem.

•

UNIKĀLAS ĪPAŠĪBAS - mūsu dakstiņi saglabā savu krāsas noturību ilgāku laiku, pateicoties īpašam
krāsošanas procesam - krāsas pigmenti tiek iejaukti masā kā arī dakstiņu virsma tiek divreiz krāsota.

•

PLAŠS KRĀSU UN FORMU KLĀSTS - Monier piedāvā plašāko dakstiņu profilu un krāsu izvēli.
Mēs arī sekojam līdzi jumtu modes tendencēm un attiecīgi papildinam savu klāstu ar jauniem
produktiem.

•

LĪDZ DETAĻĀM PĀRDOMĀTA JUMTU SISTĒMA - rūpīgi izstrādāti jumtu mezgli un risinājumi,
oriģināli aksesuāri un papildelementi ļauj garantēt visas jumta seguma sistēmas izturību un kvalitāti.

•

30 GADU GARANTIJA - Mēs nodrošinam rakstisku 30 gadu garantiju uz visiem Monier
dakstiņiem. Šāds materiāla garantijas laiks Monier dakstiņiem tiek nodrošināts jau ilgāk kā 50 gadus.

MONIER DAKSTIŅI - EIROPAS ARHITEKTŪRAS TRADĪCIJAS
Jumts ir viena no svarīgākajām mājas sastāvdaļām, mēs pat to saucam par mājas piekto fasādi. Ne velti
lielākā daļa Eiropas jumtu daudzu gadsimtu garumā tikuši ieklāti tikai ar dabīga materiāla dakstiņiem māla un vēlāk arī betona. Dakstiņi, kas veidoti no dabīgiem materiāliem, kalpo gadsimtiem ilgi, laika gaitā
iegūstot unikālu, senatnīgi cēlu izskatu.
Betona dakstiņi MONIER ir vispopulārākie dakstiņi Latvijas tirgū. Uzņēmums Latvijā, ir dibināts 1996.
gadā, un veiksmīgi darbojas jau 25 gadus. Mūsu klientiem piedāvājam tikai pašu labāko produkciju, kas
ražota speciāli Baltijas mainīgajam klimatam, ievērojot augstus kvalitātes standartus. MONIER dakstiņi
tiek ražoti tādās valstīs kā Vācija, Dānija, Somija, Norvēģija, Zviedrija un Čehija.

PAAUGSTINA
MĀJAS VĒRTĪBU
Izceļ mājas arhitektūru
un dizainu, papildina tās
oriģinalitāti. Kā arī, mājas
iekšpusē rada patīkamu
mikroklimatu un komfortu.

KALPO PAT
GADSIMTIEM ILGI
MONIER ofisā, ir betona dakstiņa paraugs no 1935. gadā
celtas mājas jumta. Savukārt vecākais zināmais betona dakstiņš
Latvijā, vēl pavisam nesen kalpojis uz jumta kādai 1905. gadā
celtai mājai, kas ir vairāk kā 100 gadi, iespaidīgi vai ne? Kas ir vēl
iespaidīgāk, abi šie dakstiņi nebija zaudējuši savas funkcionalitātes
īpašības, kā arī to izskats bija saglabājis savu cēlumu. Kvalitatīvi
betona dakstiņi, ir patiesas cieņas vērts materiāls.

IZDEVĪGS
IEGULDĪJUMS
Pateicoties savam garajam mūžam,
betona dakstiņi būs vienreizējs
ieguldījums Jūsu privātmājas būvniecībā.
Kā arī, tie ievērojami paaugstinās mājas
tirgus vērtību.

MŪSDIENĪGAS
TENDENCES
Atspoguļo mūsdienu būvniecības
tendences - betona dakstiņu ražošanā
tiek izmantoti tikai droši, dabīgi un
ekoloģiski tīri materiāli.

ZANDA LUX
Īpaši izdevīga cena

Viegli klājami, klasiski betona dakstiņi. Pieejami sešās krāsās, Zanda Lux dakstiņi ir pigmentēti un ar dubultu
krāsas pārklājumu. Šie dakstiņi ir speciāli radīti mūsu skarbajam un mainīgajam Latvijas klimatam.
MATERIĀLS
Veidots no dabīgu izejvielu masas, ko veido smiltis,
ūdens, cements, dzelzs oksīda pigments un uz
ūdens bāzes izgatavota krāsa.
SLĪPUMS
Minimālais jumta slīpums 14°
IEKLĀŠANAS VEIDS
Dakstiņus ieklāj sākot no labā apakšējā stūra
ieklājot 3 līdz 5 dakstiņus rindā un virzoties uz
augšu. Nepieciešams nostiprināt katru dakstiņu
jumta perimetrā, ap izvadiem, jumta logiem,
skursteņiem utt. Jumta plaknē dakstiņus stiprina
atkarībā no jumta slīpuma un ēkas veida.
PIEEJAMĀS KRĀSAS

antīks

ķieģeļsarkans

sarkans

melns

tumši pelēks

brūns

mocca

TEHNISKIE PARAMETRI
Dakstiņa izmērs, mm
Svars (gb.) kg
Svars kg/m2
Latojuma solis, mm
Patēriņš gab/m²

420x330
4,2
42
310 - 375
9,6*

* – atkarīgs no latojuma soļa

IESKATIES
ZANDA LUX 360°

Фактический цвет черепицы может отличаться от изображенного на фотографии
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Dakstiņu faktiskā krāsa var atšķirties no fotogrāfijā redzamajām.
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ZANDA PROTECTOR 2.0
Pastiprināta aizsardzība

Unikālais ”Protector” dakstiņu pārklājums ļaus jumtam izskatīties kā tikko uzklātam daudz ilgāku laiku. Tas
aizsargā dakstiņus no sūnām un aļģēm, kā arī no UV stariem. Zanda Protector 2.0 dakstiņiem ir skaista,
piesātināta krāsa, kas akcentē kvalitāti un harmonisko tēlu.
MATERIĀLS
Veidots no dabīgu izejvielu masas, ko veido smiltis,
ūdens, cements, dzelzs oksīda pigments un uz
ūdens bāzes izgatavota krāsa. 			
Protector pārklājums.
SLĪPUMS
Minimālais jumta slīpums 14°
IEKLĀŠANAS VEIDS
Dakstiņus ieklāj sākot no labā apakšējā stūra
ieklājot 3 līdz 5 dakstiņus rindā un virzoties uz
augšu. Nepieciešams nostiprināt katru dakstiņu
jumta perimetrā, ap izvadiem, jumta logiem,
skursteņiem utt. Jumta plaknē dakstiņus stiprina
atkarībā no jumta slīpuma un ēkas veida.
PIEEJAMĀS KRĀSAS

brūns

grafītpelēks

ķieģeļsarkans

melns

sarkans

TEHNISKIE PARAMETRI
Dakstiņa izmērs, mm
Svars (gb.) kg
Svars kg/m2
Latojuma solis, mm
Patēriņš gab/m²

420x330
4,2
42
310 - 375
9,6*

IESKATIES ZANDA
PROTECTOR 2.0 360°

* –atkarīgs no latojuma soļa

Dakstiņu faktiskā krāsa var atšķirties no fotogrāfijā redzamajām.
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Ielūkojies Monier jumtu
360° foto tūrē
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MINSTER PRO

Moderniem jumtu risinājumiem
Minster PRO dakstiņš būs piemērots moderniem dizaina risinājumiem. Par augstas klases produktu to
padara īpašā Protegon pārklājuma tehnoloģija, kurai raksturīgs izteikts virsmas gludums, izturība un telpas
klimata kontroles funkcija - dakstiņa virsma atstaro infrasarkano starojumu tādējādi mazinot bēniņu un
telpu pārkaršanu.
MATERIĀLS
Veidots no dabīgu izejvielu masas, ko veido
smiltis, ūdens, cements, dzelzs oksīda pigments un
Protegon tehnoloģijas pārklājums.
SLĪPUMS
Minimālais jumta slīpums 18°
IEKLĀŠANAS VEIDS
Ieklāj pamīšus, tā lai divu dakstiņu savienojuma
vieta iznāk uz viena dakstiņa plakni. 		
Nepieciešams nostiprināt katru dakstiņu jumta
perimetrā, ap izvadiem, jumta logiem, skursteņiem
utt. Jumta plaknē dakstiņus stiprina atkarībā no
jumta slīpuma un ēkas veida.
PIEEJAMĀS KRĀSAS

ķieģeļsarkans

dziļi melns

kolonial

melns

tumši pelēks

TEHNISKIE PARAMETRI
Dakstiņa izmērs, mm
Svars (gb.) kg
Svars kg/m2
Latojuma solis, mm
Patēriņš gab/m²

420x330
5,1
51
312 - 340
10,2*

* –atkarīgs no latojuma soļa

Фактический цвет черепицы может отличаться от изображенного на фотографии
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Dakstiņu faktiskā krāsa var atšķirties no fotogrāfijā redzamajām.
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MINSTER STAR
Spoža kvalitāte

Gluds, klasiskas un modernas krāsas, tīras līnijas – tās ir īpašības, kas MINSTER STAR padara par īpaši
piemērotu jumta segumu mūsdienu arhitektūrai. Tas harmonizē ar moderno ēku dizainu un izceļ stikla
un koka konstrukcijas elementus. Savukārt īpašais STAR pārklājums palīdz saglabāt gan krāsas intensitāti,
gan aizsargā jumtu pret apaugšanu ar sūnām un aļģēm daudz ilgāku laiku. Papildus šis pārklājums atstaro
infrasarkano starojumu, tādējādi neļaujot uzkarst bēniņiem un citām telpām.
MATERIĀLS
Veidots no dabīgu izejvielu masas, ko veido smiltis,
ūdens, cements, dzelzs oksīda pigments un STAR
tehnoloģijas pārklājums.
SLĪPUMS
Minimālais jumta slīpums 18°
IEKLĀŠANAS VEIDS
Ieklāj pamīšus, tā lai divu dakstiņu savienojuma
vieta iznāk uz viena dakstiņa plakni. 		
Nepieciešams nostiprināt katru dakstiņu jumta
perimetrā, ap izvadiem, jumta logiem, skursteņiem
utt. Jumta plaknē dakstiņus stiprina atkarībā no
jumta slīpuma un ēkas veida.
PIEEJAMĀS KRĀSAS

antracīts

ķieģeļsarkans

ķiršsarkans

kristālmelns

pelēks

TEHNISKIE PARAMETRI
Dakstiņa izmērs, mm
Svars (gb.) kg
Svars kg/m2
Latojuma solis, mm
Patēriņš gab/m²

420x330
5,2
52
315 - 340
10,2*

* –atkarīgs no latojuma soļa

Dakstiņu faktiskā krāsa var atšķirties no fotogrāfijā redzamajām.
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EVO

Progresīva izvēle
EVO dakstiņi ir ne tikai cenā draudzīgi, tie Jūsu jumtam liks izskatīties gaumīgi un moderni. EVO dakstiņa
burvība slēpjas tā vienkāršībā – viegls, neuzbāzīgs dizains, kas lieliski akcentēs Jūsu mājokļa individualitāti.
Piemēroti kā jaunbūvēm, tā renovācijām.
MATERIĀLS
Veidots no dabīgu izejvielu masas, ko veido smiltis,
ūdens, cements, dzelzs oksīda pigments un uz
ūdens bāzes izgatavota krāsa.
SLĪPUMS
Minimālais jumta slīpums 18°
IEKLĀŠANAS VEIDS
Ieklāj pamīšus, tā lai divu dakstiņu savienojuma
vieta iznāk uz viena dakstiņa plakni. 		
Nepieciešams nostiprināt katru dakstiņu jumta
perimetrā, ap izvadiem, jumta logiem, skursteņiem
utt. Jumta plaknē dakstiņus stiprina atkarībā no
jumta slīpuma un ēkas veida.
PIEEJAMĀS KRĀSAS

ķieģeļsarkans

melns

sarkans

tumši pelēks

brūns

antīks

TEHNISKIE PARAMETRI
Dakstiņa izmērs, mm
Svars (gb.) kg
Svars kg/m2
Latojuma solis, mm
Patēriņš gab/m²

420x330
4,6
46
312 - 340
10,5*

* –atkarīgs no latojuma soļa

IESKATIES
EVO 360°

Dakstiņu faktiskā krāsa var atšķirties no fotogrāfijā redzamajām.
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FRANKFURTER STAR
Klasiski inovatīviem jumtiem

Dakstiņš, kas jau gadu desmitiem rotā Eiropas jumtu ainavu. Pateicoties savai oriģinālajai formai, tas lieliski
papildinās Jūsu mājas eksterjeru. Īpašais STAR pārklājums palīdz saglabāt gan krāsas intensitāti, gan aizsargā
jumtu pret apaugšanu ar sūnām un aļģēm daudz ilgāku laiku. Papildus kontrolē telpu klimatu - dakstiņu
virsma atstaro infrasarkanos starus, tādējādi neļaujot uzkarst bēniņiem un citām telpām.
MATERIĀLS
Veidots no dabīgu izejvielu masas, ko veido smiltis,
ūdens, cements, dzelzs oksīda pigments un STAR
tehnoloģijas pārklājums.
SLĪPUMS
Minimālais jumta slīpums 14°
IEKLĀŠANAS VEIDS
Dakstiņus ieklāj sākot no labā apakšējā stūra
ieklājot 3 līdz 5 dakstiņus rindā un virzoties uz
augšu. Nepieciešams nostiprināt katru dakstiņu
jumta perimetrā, ap izvadiem, jumta logiem,
skursteņiem utt. Jumta plaknē dakstiņus stiprina
atkarībā no jumta slīpuma un ēkas veida.

PIEEJAMĀS KRĀSAS

melns

kristālmelns

kastaņbrūns

kristālbrūns

terrakota

TEHNISKIE PARAMETRI
Dakstiņa izmērs, mm
Svars (gb.) kg
Svars kg/m2
Latojuma solis, mm
Patēriņš gab/m²

420x330
3,75
37,5
310 - 375
9,7 -10,7*

* –atkarīgs no latojuma soļa

Dakstiņu faktiskā krāsa var atšķirties no fotogrāfijā redzamajām.
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REVIVA

Alternatīva vēsturiskām celtnēm
Jumts, kas ieklāts ar REVIVA izskatā līdzināsies jumtiem, kas ieklāti ar klasiskajiem «bebrastes» tipa
dakstiņiem. Taču pateicoties savai formai un materiālam, tas būs daudz ekonomiskāks.
MATERIĀLS
Veidots no dabīgu izejvielu masas, ko veido smiltis,
ūdens, cements, dzelzs oksīda pigments un uz
ūdens bāzes izgatavota krāsa.			
Protector pārklājums.
SLĪPUMS
Minimālais jumta slīpums 18°
IEKLĀŠANAS VEIDS
Ieklāj pamīšus, tā lai divu dakstiņu savienojuma
vieta iznāk uz viena dakstiņa plakni. 		
Nepieciešams nostiprināt katru dakstiņu jumta
perimetrā, ap izvadiem, jumta logiem, skursteņiem
utt. Jumta plaknē dakstiņus stiprina atkarībā no
jumta slīpuma un ēkas veida.
PIEEJAMĀS KRĀSAS

antīks

ķieģeļsarkans

TEHNISKIE PARAMETRI
Dakstiņa izmērs, mm
Svars (gb.) kg
Svars kg/m2
Latojuma solis, mm
Patēriņš gab/m²

420x330
4,5
50
315 - 340
11*

* –atkarīgs no latojuma soļa

Dakstiņu faktiskā krāsa var atšķirties no fotogrāfijā redzamajām.
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AERLOX

Viegls un vēl vieglāks
Jūs vēlējāties - mēs izpildījām! Aerlox dakstiņi ir Monier jaunākais tehniskais sasniegums, kas ražots,
balstoties uz pētījumu rezultātiem vairāku gadu garumā. Gan jūs, privātmāju īpašieki, gan jumiķi, vēlējāties
dakstiņu, kas būtu vieglāks svarā, uz kura mazāk augtu sūnas, kas būtu klasisks, bet reizē arī moderns. Tad
nu lūk, piedāvājam jums Aerlox - drošu dakstiņu ar ilgu mūžu un nezūdošu estētisko baudījumu. Pieejams
divos dažādos variantos - 35kg/m2 (Lux vilnis) un 25kg/m2 (Doppel-S vilnis).
MATERIĀLS
Veidots no dabīgu izejvielu masas, ko veido smiltis,
ūdens, cements, dzelzs oksīda pigments un uz
ūdens bāzes izgatavota krāsa.Protector pārklājums
(35kg versija) vai Lux pārklājums (25kg versija).

Aerlox 35

Aerlox 25

SLĪPUMS
Minimālais jumta slīpums 14°
IEKLĀŠANAS VEIDS
Dakstiņus ieklāj sākot no labā apakšējā stūra
ieklājot 3 līdz 5 dakstiņus rindā un virzoties uz
augšu. Nepieciešams nostiprināt katru dakstiņu
jumta perimetrā, ap izvadiem, jumta logiem,
skursteņiem utt. Jumta plaknē dakstiņus stiprina
atkarībā no jumta slīpuma un ēkas veida.
PIEEJAMĀS KRĀSAS AERLOX 35

tumši pelēks

ķieģeļsarkans

PIEEJAMĀS KRĀSAS AERLOX 25

melns

ķieģeļsarkans

melns

TEHNISKIE PARAMETRI
Dakstiņa izmērs, mm
Svars (gb.) kg
Svars kg/m2
Latojuma solis, mm
Patēriņš gab/m²

420x330
3,6 (vai 2,7)
35 (vai 25)
310 - 375
9,6*

* –atkarīgs no latojuma soļa

Dakstiņu faktiskā krāsa var atšķirties no fotogrāfijā redzamajām.
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BMI Group
Pasaules līderis slīpo un plakano jumta segumu, un hidroziolācijas
materiālu tirgū
BMI Group, kurā ietilpst zīmoli Braas Monier un Icopal, strādā 9600 darbinieku un uzņēmumam pieder 128
rūpnīcas visā pasaulē. Gada apgrozījums pārsniedz 2 miljardus eiro. Uzņēmuma pārstāvniecības darbojas 40
pasaules valstīs.
Plašs produktu sortiments, augsta līmeņa klientu serviss, unikāli risinājumi slīpiem un plakaniem jumtiem, kā
arī hidroizolācijas materiālu piedāvājums paver milzīgas attīstības iespējas Latvijas būvniecības tirgū. Savukārt
ciešā sadarbība ar jumiķiem, arhitektiem un projektētājiem nozīmē tikai labāko risinājumu piedāvājumu mūsu
klientiem. BMI Group - tas ir nakotnes zīmols jumtu segumu jomā.

Kontaktinformācija
SIA Monier
Tīraines iela 1, Rīga, LV - 1058
T +371 67 629 056
jumts@bmigroup.com
facebook.com/bmilatvija

