
MELDORFER®

Dekoratīvās apdares plāksnītes augstvērtīgiem apdares risinājumiem un siltināšanas sistēmām



Meldorfer®

Augstvērtīgām fasādēm – universālām, autentiskām, ilgmūžīgām

Universāls
Tā var būt privātmāja, daudzdzīvokļu ēka, 
ražošanas ēka vai arhitektūras piemineklis: 
Meldorfer® apdares plāksnītes ir patiesi uni-
versāls dekoratīvās apdares materiāls.

Autentisks
Meldorfer® plāksnīšu apšuvums vizuā-
li neatšķiras no tradicionālā ķieģeļu mūra. 
Iespēja ražot plāksnītes pēc pasūtījuma, 
balstoties uz oriģinālu, ļauj atdarināt praks-
tiski jebkuru toni un virsmas faktūru, snied-
zot iespēju rekonstruēt fasādi ar maksimālu 
līdzību oriģinālam.

Ilgmūžīgs
Meldorfer® apdares plāksnīšu ilgmūžība ir 
pierādīta ar daudziem references objektiem, 
kuru vecums pārsniedz divdesmit gadus. 
Šīs ēkas ir saglabājušas savu nevainojamo 
izskatu - pat tehniski kritiskajos punktos. Mil-
joniem kvadrātmetru uzklāto apdares plāksnīšu 
priecē ēku īpašniekus jau gadu desmitiem.

Meldorfer® ekskluzīvās sērijas plāksnītes

Meldorfer® apdares plāksnīšu sortiments 
Meldorfer® apdares plāksnīšu sortiments 
Izvēlieties savu favorītu no 13 standarta vai 
4 ekskluzīvās sērijas toņiem un faktūrām, 
diviem tipveida izmēriem un vairāku toņu 
šuvošanas javas! Meldorfer sortiments iekļauj 
daudzus tradicionālā dizaina variantus. 
Pastāv iespēja apmierināt arī ļoti specifiskus 
pieprasījumus, izgatavojot individuāla izskata 
vai izmēru apdares plāksnītes.

Altweiss Sylt

Brandenburg Dithmarschen

Juist Mecklenburg

Friesland Hamburg

Oldenburg Antik

Rotbunt Westerwald 

Sandstein

Meldorfer® plāksnītes pēc pasūtijuma

Kopenhagen Amman

Stockholm Oslo

Lueneburg Antracīts

Rot-blaeuchlich Schwarz-weiss



Unika-la siltina-šanas siste-ma

Ārējās siltināšanas kompozīta sistēmas 
uzbūve ar Meldorfer® plāksnīšu apdari

Plāksnītes sver tikai 5-6 kg/m² un var tiks 
uzstādītas tieši uz armētām siltumizolāci-
jas loksnēm. Nav nepieciešama dībeļošana 
caur armēšanas sietu, kā to paredz smagāku 
apdares plāksnīšu iestrādes tehnoloģija. 
Meldorfer® apdares plāksnīšu svars būtis-
ki nemaina ēkas statisko struktūru, kā 
arī ievērojami nepalielina sienu biezumu. 
Meldorfer® reprezentē neatkārtojamu alter-
natīvu tradicionālajiem siltināšanas kompozī-
ta sistēmu smagajiem apdares materiāliem.  
Pateicoties siltināšanas sistēmas ar Meldorfer 
augstajai triecienizturībai, tā var tikt piel-
ietota vietās ar augstu noslodzi, ēku cokolu, 
tirdzniecības centru, mācību iestāžu vai citu 
publisko vai privāto ēku konstrukciju deko-
ratīvajai apdarei.

Meldorfer® apdares plāksnītes var tikt piel-
ietotas ne tikai ārējai apdarei vai siltināšanas 
sistēmās, tās lieliski papildina arī dažādu 
interjeru. Ikviens, kurš vēlas vairāk individu-
alitātes, atradīs to Meldorfer® paletē. 
Materiāls piedāvā pievilcīgas dizaina iespējas 
iekštelpās - no ziemeļu vēsuma līdz siltiem 
Vidusjūras toņiem. Tādējādi Meldorfer lieliski 
iederas gaiteņos, reģistratūras zonās, izstāžu 
zāles vai viesistabās. Saderība ar citiem 
apdares materiāliem - apmetumu, krāsotām 
konstrukcijām, metālu, veido izsmalcinātu un 
ļoti interesantu alternatīvu sienu apdarei, pie 
tam mazais svars šīs plāksnītes ļauj pielietot 
arī vieglu konstrukciju sienām un griestiem.

Universāls dizains ar stilu

Meldorfer® apdares plāksnītes un ārējās siltināšanas kompozīta sistēmas

Sienas konstrukcija - jaunbūve vai esoša ēka
Līmjava
Siltumizolācijas materiāls
Armējošais slānis ar stiklašķiedras sietu
Līmjava Meldorfer® Ansatzmortel 080
Meldorfer® apdares plāksnītes
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CAPAROL apdares materiālu veikali:

SIA DAW Baltica
Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169
Tālr.: 67500072
info@daw.lv

Ganību dambis 24d, Rīga
Tālr.: 66117499
veikals.riga@daw.lv

Kalnciema iela 1 k2-601, Rīga
Tālr.: 67618816
veikals.pardaugava@daw.lv

Valkas iela 4c, Daugavpils
Tālr.: 65475354
veikals.daugavpils@daw.lv




