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01
galda virsmas

Pēc individuāla projekta izgatavojam
visa veida galda virsmas, bāra letes,

paneļus no populārākajiem materiāliem –
dabīgajiem akmeņiem,
kvarca kompozītiem un 

lielformāta flīzēm



301
galda virsmas

Galda virsma ar akmens raksta turpinājumu 
uz sānu malām, materiāls LAMINAM
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galda virsmas



501
galda virsmas

Dažādu variāciju galda virsmas, 
materiāls LAMINAM



02
vannasistabas

Ieklājam lielformāta flīzes 
3000x1500 mm uz grīdām un sienām

Stūra elementus veidojam
45% grādu leņķī



702
vannasistabas

Sanmezglu galda virsmu izveidē izmantojam 
tos pašus materiālus, ko sienām un grīdām



802
vannasistabas

Individuāli veidotas izlietnes no LAMINAM materiāliem
Malas savienotas 45° leņķī, pulētas



902
vannasistabas

Materiāls LAMINAM



03
izlietnes

Tagad arī izlietnes ar visdažādākajām formām un
dizainskiem risinājumiem

1
Klasiskās izlietnes no virsmas pamatmateriāla 

ar līmētām malām 45° leņķī

2
Izlietnes ar neredzamajām 

ūdens noplūdēm

3
Brīvstāvošas izlietnes



1103
izlietnes



1203
izlietnes



1303
izlietnes



1403
izlietnes



1503
izlietnes

Materiāls LAMINAM



04
galdi

Esam uzsākuši
Videa dizaina galdu līniju

1
Klasiskie ēdamgaldi ar metāla kājām, 

materiāls LAMINAM

2
Ofisa galdi ar dažāda dizaina materiāliem – 

LAMINAM, Graniti Fiandre

3
Virtuves galdi un bāra letes
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galdi



1804
galdi



1904
galdi



2004
galdi



2104
galdi



2204
galdi



2304
galdi



05
dzīvokļu koncepti

Izmantojot lielformāta flīzes
iespējams izveidot

akmens paneļus sienām,
grīdām, kollonām,

galda virsmām, letēm
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dzīvokļu koncepti
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dzīvokļu koncepti



2705
dzīvokļu koncepti



2805
dzīvokļu koncepti



2905
dzīvokļu koncepti
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