
Dekoratīvās apdares plāksnītes, roku darbs no Vācijas
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ORIGINAL MELDORFER®PIEŠĶIR ĒKAI
RAKSTURU

UZTICAMAIS PARTNERIS
KVALITATĪVAS DZĪVES 
TELPAS RADĪŠANAI.

Vairāk kā 125 gadus Caparol rada virsmas, kas 
padara ēkas skaistākas, veselībai draudzīgākas, 
energoefektīvākas un ilgtspējīgākas.  
Atklājiet mūsu produktu risinājumus un pakalpojumus.
Atklājiet virsmas spēku.

Ziemeļniecisks raksturs
Vācijas ziemeļos MELDORFER® ražotnē 
Šlēsvigā-Holšteinā jau 40 gadu garumā top 
tradicionāli ar rokām darinātas augstvērtīgas 
ķieģeļu izskata apdares plāksnītes. 
Pateicoties to unikālajam izskatam, kas 
tapis, iedvesmojoties no dabas, ēkām tiek 
piešķirta individualitāte un raksturs. Turklāt, 
tās ir ārkārtīgi stabilas un izturīgas pat 
pret spēcīgu vēju, salu un nelabvēlīgiem 
laikapstākļiem. To visu iemieso zīmols 
ORIGINAL MELDORFER® – gan kvalitāti 
un pārbaudīto vērtību, gan modernu un 
ekonomisku veidu, kā veidot radošu un 
unikālu fasādi.
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Original Meldorfer® piešķir 
katrai fasādei unikālu un 
autentisku izskatu. Izmantojot 
gandrīz neierobežotu skaitu 
pielāgojamu risinājumu, arhitekti 
var izveidot jebkura stila, krāsas 
un formāta ķieģeļus, atbilstoši 
savām vajadzībām. Oriģinal 
Meldorfer® ir speciāli ar rokām 
darinātās dekoratīvās plāksnītes. 
Izgatavošanas process padara 
katru plāksnīti par neatkārtojamu. 
Izstrādājuma unikālās tehniskās 
īpašības ļauj tās izmantot visu veidu 
fasādēs un interjeros, sākot no 
ETICS un monolīta konstrukcijām 
līdz arhitektūras pieminekļu 
atjaunošanas projektiem.

Ilgtspējība būvmateriālu izvēlē kļūst 
arvien aktuālāka. Oriģinal Meldorfer® 
ir izgatavoti no dabīgām smiltīm un 
minerāliem – nesatur biocīdus un 
tam ir piešķirts eko sertifikāts Blue 
Angel. Atšķirībā no klinkera ķieģeļu 
plāksnēm, Orginal Meldorfer® žāvē 
70°C, nevis apdedzina 1000°C.  
Tie ir arī ļoti viegli un daudz 
draudzīgāki klimatam 
transportēšanas laikā. Kopumā 
saskaņā ar EPD (Produkta Vides 
Deklarāciju) Original Meldorfer® ir par 
60% mazāks CO2 izmešu daudzums 
nekā klinkera flīzēm.

Izvēloties Original Meldorfer® ne tikai 
realizēsiet ambiciozus projektus, 
bet arī ietaupīsiet. Kopumā 
risinājums ļauj ietaupīt ap 20% 
izmaksu, salīdzinot ar alternatīvu 
klinkera risinājumu. Ņemot vērā 
Original Meldorfer® zemo svaru 
apt. 5 kg/m2, kas ir par apt. 80% 
mazāks par klinkera apdares 
plāksnītēm, montāža norit vieglāk 
un ātrāk. Ar Original Meldorfer® 
nav nepieciešama darbietilpīgāka 
dībeļošana caur armēšanas 
sietu, papildus šuvju aizdare un 
ugunsdrošības pasākumi, kas ir 
raksturīgi klinkera sistemai. Tas 
palīdz ietaupīt laiku un ievērojami 
samazināt izmaksas un darba 
apjomu montāžas procesā.

SKAISTS ILGTSPĒJĪGS

IZDEVĪGS

Lēmums par labu Original Meldorfer® 
ir lēmums par jūsu fasādes sistēmas 
ilgmūžību. Jūsu ēka būs lieliskā 
stāvoklī vismaz nākamos 30 gadus. 
Pateicoties aizsargājošajam efektam 
pret plaisāšanu, aļģēm un krāsas 
izbalēšanu, jums nebūs jāraizējas 
par tipiskām papildu izmaksām, 
kas var rasties, lietojot citus 
apdares risinājumus. Salizturība un 
triecienizturība vēl vairāk aizsargā 
jūsu ieguldījumu. Original Meldorfer® 
ugunsdrošās īpašības padara tās par 
drošu izvēli jebkurai fasādei.

ĪZTURĪGS

LĪDZĪGS 
ĶIEĢELIM.

VIENKĀRŠI 
LABĀKS.



Darināts ar rokām Vācijā
Nevainojams tehnoloģiju un tradīciju 
apvienojums, kas ir raksturīgs Šlēsvigā-
Holšteinā esošajā Original Meldorfer® ražotnē 
īstenotajam ražošanas procesam. Līdzās 
modernai mašīnu tehnikai ražošana lielā 
mērā ir balstīta uz roku darbu, pieredzi un 
meistarību, kas izpaužas apstrādājamajās 
virsmās, veicot tradicionālo roku darbu. Augstie 
standarti un ražošanas specifikācijas garantē 
nezūdošu kvalitāti. 

76

RAŽOTNE
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Ikviena apdares plāksnīte ir unikāla un jau 40 gadus 
tās tiek darinātas Nindorfas ražotnē netālu no 
Zanktpēterordingas. Visas virsmas vienmēr tiek 
apstrādātas individuāli, atbilstoši dizainam un roku 
darbam raksturīgā kvalitātē. Tas arī ir Original Meldorfer® 
kredo. Tajā pašā laikā ar šīm apdares plāksnītēm, kuras 
ir tikai 4-6 mm biezas un salīdzinājumā ar veseliem 
ķieģeļiem un klinkera apdares plāksnītēm ārkārtīgi 
vieglas un ekonomiski iestrādājamas, tiek noteikti jauni 
standarti formas un funkcionalitātes jomā. Pateicoties 
intensīviem pētījumiem un attīstībai, kā arī daudzu 

gadu garumā gūtajai pieredzei un pārbaudītajām 
kombinācijām, tās ir tikpat ilgtspējīgas un noturīgas 
kā veseli ķieģeļi un klinkera apdares plāksnes. Lai arī 
izejmateriāli tiek ražoti ar iekārtu palīdzību, tradicionālā 
roku darba rezultātā virsmas iegūst individuālu un 
neatkārtojamu faktūru. Vairāk par 90% materiāls sastāv 
no dabiskās smilts, smalcināta akmens un augstvērtīgām 
minerālu pildvielām. Ražošanas procesa rezultātā rodas 
īpaši stabils, izturīgs un viegli tīrāms materiāls, kas paver 
praktiski neierobežotas fasāžu un iekštelpu  
dizaina iespējas.

ORIGINAL MELDORFER®  
ROKU DARBA KVALITĀTE

AR MĪLESTĪBU  
PRET DETAĻĀM

Ražošanas tehnoloģijas, kas tiek 
pielietotas apdares plāksnīšu 
izgatavošanas procesā ir atslēga, 
kvalitātes standartu noturēšanai. 
Šlēsvigas-Holšteinas ražotnē 
plāksnītes rokām tiek darinātas 
jau 40 gadus. Stingras izstrādes un 
ražošanas prasības ļauj nodrošināt 
šim ļoti vieglajam materiālam 
nemainīgi izcilu kvalitāti.

INDIVIDUĀLI VEIDOTS

9
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TEHNOLOĢIJA  
PILNĪGĀ HARMONIJĀ
SISTĒMAS RISINĀJUMS

Original Meldorfer® apdares plāksnītes iespējams 
uzstādīt praktiski uz jebkuras pamatnes. Tā kā šīs 
apdares plāksnītes ir vieglas un ļoti plānas salīdzinājumā 
ar masīvajiem ķieģeļiem un klinkera apdares plāksnēm, 
ir iespējams būtiski ietaupīt gan laiku, gan līdzekļus. 
Tās ir piemērotas fasāžu siltumizolācijas sistēmām, 
ventilējamajām fasādēm, monolīta konstrukcijām, 
kombinētajām fasādēm un iekštelpu apdarei. Original 
Meldorfer® iespējams izmantot siltumizolācijas sistēmām 
neatkarīgi no siltumizolācijas materiāla biezuma un veida. 
Tās iespējams uzstādīt uz minerālvates, putupolistirola, 
fenola putu un poliuretāna siltumizolācijas plāksnēm. 
Atšķirībā no tradicionālajām sistēmām ar klinkera 
pārklājumu atsevišķos gadījumos nav nepieciešama 

siltumizolācijas papildu dībeļošana, turklāt līmes 
adhēzijas laukums var būt tikai 40% no siltumizolācijas 
loksnes virsmas. Tāpat nav nepieciešams veidot 
deformācijas šuves, sadalot fasādi noteikta izmēra 
segmentos. Original Meldorfer® tiek līmētas un šuvotas 
vienā piegājienā, izmantojot tikai vienu materiālu. Šādas 
fasādes vislielākās priekšrocības izpaužas tās nezūdošā 
vērtība un izturība. Virsmas ir izturīgas pret salu un 
UV stariem, turklāt tās ātri nožūst un ir noturīgas pret 
mehāniskiem triecieniem. Original Meldorfer® apdares 
plāksnītes ir piemērotas izmantošanai gan iekštelpās, 
gan ārpus telpām – tās ir universālas, nodrošina tehniska 
un ekonomiska rakstura priekšrocības, turklāt tās 
apmierinās jebkuras dizaina prasības.

• Dabisks materiāls no smilts, akmens smalces, minerālām pildvielām un saistvielām.
• Apdares plāksnīšu uzstādīšana salīdzinājumā ar tradicionālajām klinkera sistēmām ir ātrāka un lētāka.
• Augsta izturība un ilgtspējība. Saskaņā ar EPD sertifikātu, ilgmūžība >50 gadiem.
• Plāns materiāls (apmēram 8 mm, ieskaitot līmjavu). 
• Neliels svars (apmēram 5 kg/m2).
• Plašs pielietojuma spektrs – siltumizolācijas sistēmām, piekārto ventilējamo fasāžu sistēmām, kā arī monolīta 

konstrukcijām un interjeram.
• Pret mehāniskiem triecieniem un salu izturīgas un ātri žūstošas virsmas (ūdens absorbcija 24h:0,5 kg/m2).  

I triecienizturības kategorija (pēc ETAG 004) ar jebkura veida siltumizolāciju. 
• Daudzveidīgas dizaina iespējas, sākot no klasisko ķieģeļu izskata līdz pat individuālai mākslinieciskai dizaina koncepcijai. 
• Iespējams uzstādīt uz minerālvates, putupolistirola, fenola putu un poliuretāna siltumizolācijas plāksnēm. 
• Nedegoša vai grūti uzliesmojoša, atkarībā no izvēlētā siltināšanas sistēmas veida.
• Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa biezums sd = 0,9-1,3

Original Meldorfer® ķieģeļflīzes iespējams uzstādīt uz dažādiem situmizolācijas materiāliem. Tās ir piemērotas pat monolīta konstrukcijām.

Sistēma
Siltumizolācijas sistēma, piekārto ventilēto fasāžu sistēma vai monolīta 
konstrukcija ar pielīmētām apdars plāksnītēm 

Virsmas tekstūra Gluda vai raupja virsmas faktūra (virsma pārkaisīta ar smilti) 

Formāti
Daudzveidīgas dizaina iespējas atkarībā no izklājuma (asimetrisks, krustenisks, 
diagonāls), standarta vai individuāli izvēlēta plāksnīšu formāta un krāsu toņa 

Šuvošanas masa Standarta vai tonēts pēc izvēles

Siltumizolācija 
Fasāžu izolācijas plāksnes no minerālvates, putupolistirola,  
fenolisko putu vai poliuretāna 

Ugunsreakcija Nedegoša vai grūti uzliesmojoša, atkarībā no izvēlētās sistēmas veida

 
Fasādes virsma 
Original Meldorfer®

 
Armējošais slānis 
ar armēšanas sietu  

 
Līmjava/ šuvošanas java 

 
Izolācijas materiāls 
Minerālvates, putupolistirola, 
fenola putu vai poliuretāna 
izolācijas plāksnes 
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URBAN CLASSIC KOLEKCIJAS

Ar Original Meldorfer® nav dizaina un stilu 
ierobežojumu. Trīs kolekcijas aptver visas iespējamās 
situācijas un prasības. Urban Classic kolekcija piedāvā 
tradicionālā izskata dekoratīvās plāksnītes. New Design 
kolekcija piedāvā mūsdienīgus toņu salikumus, kas 
atbilst pašreizējām dizaina tendencēm, savukārt Free 
Style parāda mūsu produkta neierobežōtās iespējas, 
krāsās un formās.

IZVĒLIES SEV PIEMĒROTU TRADICIONĀLO ĶIEĢEĻU IZSKATS 

NEW DESIGN
CITS SKATĪJUMS UN JAUNAS PERSPEKTĪVAS 

FREE STYLE
VISS IR IESPĒJAMS



Tradicionālo ķieģeļu izskats
Raupjums, pirmatnīgums, raksturs un  
skaidrība – tās visas ir ziemeļnieciskas vides 
iezīmes, kas vienlaicīgi ir raksturīgas arī 
materiālam, kas daudzu Ziemeļjūras un Baltijas 
jūras krastos esošo ciemu un pilsētu arhitektūrā 
ir izplatītāks par jebkuru citu materiālu, proti, 
ķieģelim. Tā robustā pievilcība ir pieprasītāka 
nekā jebkad iepriekš, un tā modernā 
interpretācija atspoguļojas MELDORFER® 
produktu sērijā “URBAN CLASSIC”. 

URBAN  
CLASSIC

14 15
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Ar Original Meldorfer® apdares plāksnītēm arhitektiem, 
projektētājiem, pasūtītājiem un darbuzņēmējiem tiek 
pavērtas plašas iespējas akcentēt dažādas virsmas, 
īstenojot individuālu un ekonomisku pieeju. Tas jo 
īpaši attiecas uz fasāžu dizainu ar ķieģeļu efektu – 
tiek piedāvāti daudzveidīgi un vienlaicīgi ekonomiski 
risinājumi fasāžu izolācijas sistēmām, piekārtajām 
ventilējamām fasādēm un monolīta konstrukcijām. 
Arhitekti un projektētāji no sērijas “Urban Classic” 
var izvēlēties dažādas klasiskās krāsas, formātus un 
faktūras, kā arī veikt individuālus pasūtījumus. Apdares 
plāksnītes ir piemērotas jebkuram ķieģeļu formātam, 

turklāt tās iespējams izmantot pilnu būvelementu 
iepriekšējai izveidei, un praktiski jebkuru toni iespējams 
pielāgot oriģinālam. Tādējādi Original Meldorfer® apdares 
plāksnītes ar tradicionālo ķieģeļu izskatu nodrošinās 
dabisku izskatu. Apdares plāksnītes iespējams līmēt, 
neveidojot fasādes plaknes dalījumu apgabalos, kas 
raksturīgs klinkerim. Efektīvas krāsu spēles rezultātā, 
tās praktiski nav iespējams atšķirt no tradicionālajiem 
apdedzinātajiem ķieģeļiem. Tas pats attiecas uz visām 
fasādes daļām, pieejamie stūra elementi, uzlabo 
saskanīgo koptēlu un optimāli akcentē pilnķieģeļa efektu.

IZSMALCINĀTĪBA  
UN DABISKUMS 

KLASISKAS KRĀSAS UN FORMAS  
JEBKURAI FASĀDES DETAĻAI

TRADICIONĀLO ĶIEĢEĻU  
IZSKATS

KALAMAJA RESIDENTS,  
TALLINA

Divu ēku dzīvojamais komplekss, kas 
uzcelts 2016. gadā, atrodas Tallinas 
populārajā Kalamaja rajonā. Šī mazā 
un privātā dzīvojamā kompleksa 
šarms slēpjas tā lokācijā. Mājas 
iemītnieki var izbaudīt burvīgu 
skatu uz jūru, vai doties pastaigā 
uz vecpilsētu. Lai piešķirtu ēkai 
ziemeļniecisku izskatu, projekta 
dekoratīvajā apdarē tika izmantotas 
Original Meldorfer®, Urban Classic 
kolekcijas plāksnītes.

Arhitektiem, kas projektē dekoratīvās 
virsmas fasādes siltināšanas 
sistēmam ir nepieciešams 
daudzveidīgs un radošs iespēju 
klāsts, ko savukārt, var sniegt 
Original Meldorfer®. Fasādes, kur 
dekoratīvajā apdarē izmanto Original 
Meldorfer®, pārsteidz ar jaunām 
mūsdienu arhitektūras detaļām.

KREATĪVĀ  
PIEEJA
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KUR PAGĀTNE  
SATIEK TAGADNI
ARHITEKTŪRAS PIEMINEKLIS NO ĀRPUSES 
KOMFORTABLS DZĪVOKLIS IEKŠPŪSĒ

19. gadsimtā Magdeburgas (bijusī Ravensberga) 
kazarmās kādreiz atradās Prūsijas armijas IV korpusa 
administratīvās un dzīvojamās ēkas. Tās tika izmantotas 
arī kā darbnīcas un noliktavas. Ēkas ar gadsimta vēsturi 
stāvēja tukšas līdz 2000. gadam, kad pamestā vēsturiskā 
ķieģeļu ansambļa attīstības potenciālu saskatīja 
uzņēmums Goldmann Group.

Tā kā atjaunošanas projektam bija jāatbilst vēstures 
pieminekļu saglabāšanas prasībām, vēsturiskās sienas 
atjaunošanai tika izveidotas dekoratīvās plāknsītes 
Original Meldorfer® atbilstošajā fasādes tonī. Projekta 
izaicinajums bija saglabāt vēsturisku fasādi ievērojot 
visus kanonus un prasības. Komfortablas dzīves telpas 
izveides pamatā bija labāko materiālu izmantošana, 
proti, ozolkoka parkets, augstas klases virtuves iekārtas, 
eleganta vannas istaba. Visos dzīvokļos tika uzstādīti 
jauni koka logi, ar papildus skaņas un siltuma izolāciju. 
Būtiska projekta komponente ir ārējā siltināšana, 
kas nodrošina patīkamu iekštelpu klimatu un vairāk 
dzīvojamās telpas no iekšpuses. 

KĀ MAGDEBURGAS MILITĀRĀ ĒKA 
KĻUVA PAR IZSMALCINĀTU 
DZĪVOJAMO KVARTĀLU

Virchow kvartāls tika pabeigts 2020. gada vasarā, tas 
pārsteidz ar izteiksmīgu ķieģeļu un flīžu konstrukciju.  
Trīs ēkas ar klusu iekšpagalmu, eksponē uz savas 
fasādes sarkanas un dzeltenas Original Meldorfer® 
dekoratīvās plāksnītes, kas optiski veido ķieģeļa izskatu. 
Dzīvojamās ēkas tika modernizētās ar balkoniem, 
terasēm un papildus jumta stāviem.

ABA-Planungsgesellschaft arhitektiem bija ļoti svarīgi 
pēc iespējas precīzāk atjaunot sākotnējo fasādes 
izskatu. Lai to izdarītu, viņi nosūtīja vecos ķieģeļus un 
dokumentus Original Meldorfer® krāsu ekspertiem, kuri 
rūpīgi atjaunoja paraugus, līdz ieguva pareizo rezultātu.

IKONISKĀ IZSKATA ATJAUNOŠANA
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IZTURĪGA ELEGANCE

Westerwald
240 x 71 mm 
Šuvju tonis: zementgrau

Stockholm
400 x 40 mm 
Šuvju tonis: sandweiß

Oldenburg
240 x 52 mm, 240 x 71 mm
Šuvju tonis: zementgrau

Kopenhagen
400 x 40 mm 
Šuvju tonis: anthrazit

Oslo
400 x 40 mm
Šuvju tonis: zementgrau

Brandenburg
240 x 52 mm, 240 x 71 mm
Šuvju tonis: zementgrau

Altweiß
240 x 52 mm, 240 x 71 mm
Šuvju tonis: sandweiß

Juist
240 x 52 mm, 240 x 71 mm
Šuvju tonis: zementgrau

Sylt
240 x 52 mm, 240 x 71 mm
Šuvju tonis: zementgrau

Antik
240 x 52 mm, 240 x 71 mm 
Šuvju tonis: zementgrau

URBAN CLASSIC KOLEKCIJA

Original Meldorfer® ne tikai izskatās lieliski, dēļ savas dabiskās izcelsmes. tas ir arī ļoti izturīgas un ilgtspējīgas.  
Tātad, ja jūs meklējat ķieģeļu imitācijas fasādes dizainu, kas paliks tikpat mūžīgs kā klasiskais ķieģelis, esat atradis 
pareizo risinājumu. Pat standarta Original Meldorfer® produktu klāsts piedāvā plašu klasisko un moderno dizainu 
izvēli, kas izturēs laika pārbaudi.

Sandstein
Multiformat:  
300 x 52/71/135 mm 
Šuvju tonis: sandweiß

Lüneburg
240 x 52 mm, 240 x 71 mm
Šuvju tonis: zementgrau

Mecklenburg
240 x 52 mm, 240 x 71 mm 
Šuvju tonis: zementgrau

Hamburg
240 x 52 mm, 240 x 71 mm
Šuvju tonis: zementgrau

Dithmarschen 
240 x 52 mm, 240 x 71 mm
Šuvju tonis: zementgrau

Rotbunt
240 x 52 mm, 240 x 71 mm
Šuvju tonis: zementgrau

DABAS IEDVESMOTAS KRĀSAS UN MATERIĀLI



Jauns skatījums un perspektīvas
Neatkārtojamas dabas ainavas, pastāvīgā 
plūdmaiņu un gadalaiku mijā. Tās vienmēr 
pārsteidz ar neparastām formām, nokrāsām, 
tekstūrām, ļaujot atvērt pilnīgi jaunas 
perspektīvas. Jaunas formas, krāsas un 
tekstūras – tās ir MELDORFER® produktu 
sērijas “NEW DESIGN” iezīmes. 

NEW  
DESIGN

2322
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MODERNA INTERPRETĀCIJA

ORIĢINĀLI ATŠĶIRĪGS 

Atrodoties tiešā pilsētas centra tuvumā, 
iedzīvotāji bauda dzīvi zaļajā apkaimē.  
2021. gadā pabeigtās ēkas fasāde tika dekorēta 
ar individuāli veidotām, ar rokām darinātām 
Original Meldorfer® apdares plāksnītēm, kas 
harmoniski iekļaujas vidē un piešķir ēkai 
raksturīgu un mūsdienīgu izskatu.

TALVIKU MĀJAS 
TALLINA, IGAUNIJA

Original Meldorfer® piedāvā daudzveidīgus, 
izcilus tehniskus un ekonomiski pamatotus 
fasāžu dizaina risinājumus, turklāt tas nav 
tikai ar tradicionālā ķieģeļa izskatu. Viena 
no vislielākajām materiāla priekšrocībām ir 
tā daudzpusīgais pielietojums un nelielais 
svars – tikai 5 kg/m2. Ievērības cienīga ir arī 
pieredzējušo speciālistu meistarība, kas ļauj 
šo materiālu veidot, pārveidot un strukturēt 
dažādos veidos. Tādējādi līdzās klasiskajam 
ķieģeļu efektam, un virsmas tekstūrām 
iespējams izveidot pilnīgi jaunus, lielākus 
formātus iegarenas formas un dažādus šuvju 
izkārtojumus atbilstoši individuāliem arhitektu, 
projektētāju un pasūtītāju risinājumiem. 
Jaunas perspektīvas un iespējas – tās ir 
Original Meldorfer® produktu sērijas “New 
Design” iezīmes. Šajā produktu klāstā ietilpst 
arī ierastu virsmu tekstūras ar koka, dabiskā 
akmens, metāla un betona efektu. Arī šo 
apdares plāksnīšu virsmas faktūra tiek veidota 
ar rokām, kas piešķir katrai plāksnītei savu 
neatkārtojamu izskatu.

ĶIEĢELIS MODERNĀ  
INTERPRETĀCIJĀ
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»BRĒMENES PILSĒTAS KVARTĀLĀ 
“ÜBERSEESTADT” IR IERĪKOTI 
PIEVILCĪGI UN EKONOMISKI  
DZĪVOKĻI, KAS VIENLAICĪGI ATBILST 
AUGSTIEM ESTĒTISKUMA UN 
EFEKTIVITĀTES STANDARTIEM.« 

Arhitekts Hanss Jirgens Hilmess
Arhitektu birojs “Hilmes Lamprecht 
Architekten BDA”, Brēmene, Vācija

DZĪVOT AR PLAŠU VĒRIENU

VECAIS OSTAS KVARTĀLS 

Brēmenes pilsētas kvartāls “Überseestadt” ir viens no 
vislielākajiem pilsētplānošanas projektiem Brēmenē. 
Pie tiem pieskaitāms arī projekts “Marcuskaje”. Saskaņā 
ar arhitektu biroja “Hilmes Lamprecht Architekten BDA” 
projektu izveidotais ēku ansamblis ietver 250 dzīvokļus –  
150 no tiem kā valsts finansētas vienības. Ansamblis 
aptver četras 6-7 stāvu ēkas, kas atvērta tipa izkārtojumā 
ir grupētas apkārt apzaļumotam iekšpagalmam. 
Uzmanību piesaista baltās un pelēki bēšās fasādes ar 
ķieģeļu optiku ar izvirzītiem konsoles tipa balkoniem, kā 

arī eleganti detalizētām ailēm. Visas konstrukcijas tika 
realizētas atbilstoši Vācijas KfW-70 energoefektivitātes 
standartam. Projektējot fasādes ar atšķirīgu šuvju 
izkārtojumu, tika izmantotas Original Meldorfer® apdares 
plāksnītes. Šīs 4-6 mm biezās apdares plāksnītes ir 
ekonomiski pamatota alternatīva tradicionālajai fasādes 
konstrukcijai ar keramikas klinkeri un tās iespējams 
montēt uz fasādes siltināšanas sistēmas, ietaupot laiku 
un naudu.

Ēku ansambļa “Marcuskaje” fasāžu rotājumam 
atbilstoši arhitekta skicēm tika pielietotas 
pēc pasūtījuma izgatavotas apdares dažādu 
formātu plāksnītes, kas līmētas ar atšķirīgu 
šuvju izkārtojumu. Lai arī plāksnīšu biezums 
ir tikai 4-6 mm, tās ir pietiekami līdzenas un 
vienlaicīgi robustas. Pateicoties to nelielajam 
svaram, tās ir viegli nostiprināt uz pamatnes. 

ĒKU ANSAMBLIS  
MARCUSKAJE



28 29

DABAS IEDVESMOTS NEW DESIGN KOLEKCIJA

Betongrau
300 x 135 mm, 600 x 300 mm
Šuvju tonis: zementgrau

Jever
240 x 52 mm, 240 x 71 mm, 
400 x 40 mm, 740 x 52 mm
Šuvju tonis: zementgrau

Helsinki 
240 x 52 mm, 240 x 71 mm, 
400 x 40 mm, 740 x 52 mm
Šuvju tonis: sandweiß

Holstein 
240 x 52 mm, 240 x 71 mm, 
400 x 40 mm, 740 x 52 mm
Šuvju tonis: zementgrau

Steingrau
300 x 135 mm
Šuvju tonis: anthrazit

Malmö 
240 x 52 mm, 240 x 71 mm,  
400 x 40 mm, 740 x 52 mm
Šuvju tonis: sandweiß

Īpaša Original Meldorfer® New Design kolekcija ietver plašu koka, dabīgā akmens un betona virsmu imitāciju. Lai 
gan dekoratīvās plāksnītes izskatās cietas, virsmas, kas veidotas ar Original Meldorfer®, sver ļoti maz. Izmantojot 
nestandarta risinājumus, piemēram, lielus formātus, iegarenas formas un dažādus savienojuma risinājumus, var 
izveidot ķieģeļus, kas ir precīzi pielāgoti arhitektu, projektētāju un izstrādātāju vajadzībām. Original Meldorfer® 
piedāvā daudzpusīgus, interesantus risinājumus ar unikāliem virsmas tekstūras akcentiem, kas veido koka, betona, 
dabiskā akmens virsmu.

DABISKĀ AKMENS, BETONA UN KOKA IMITĀCIJA

Kolding
240 x 52 mm, 240 x 71 mm,  
400 x 40 mm, 740 x 52 mm
Šuvju tonis: anthrazit

Stralsund
240 x 52 mm, 240 x 71 mm,  
740 x 52 mm
Šuvju tonis: zementgrau

Bork
300 x 135 mm, 600 x 300 mm, 
740 x 52 mm
Šuvju tonis: zementgrau

Kiel
240 x 52 mm, 240 x 71 mm, 
400 x 40 mm, 740 x 52 mm
Šuvju tonis: anthrazit



Bez robežām
Bezgalīgs plašums un absolūta brīvība! 
Aizsniegt horizontu, meklēt jaunus 
izaicinājumus un atklāt neiedomājamas 
iespējas – tas viss ir raksturīgs MELDORFER® 
produktu sērijai “FREE STYLE”. Jaunas, 
radošas fasāžu un iekštelpu dizaina iespējas, 
kā arī netradicionāli risinājumi elementiem, 
materiālu, krāsu, formu un struktūru izvēlē. 

FREE 
STYLE
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Dizaina brīvība mūsu izpratnē ir etalons, kas pastāvīgi 
tiek pielāgots, balstoties uz sadarbību ar arhitektiem, 
projektētājiem un pasūtītājiem. Tādēļ mūsu, kā 
tradīcijām un pieredzes bagātā piegādātāja uzdevums 
ir pastāvīgi papildināt plašo apdares plāksnīšu dizainu 
daudzveidību un izmantot netradicionālas pieejas, 

lai īstenotu neierastus risinājumus. Nenoliedzami, 
neviens cits materiāls nenodrošina iespēju tik kvalitatīvi 
īstenot diferencētas un aizraujošas dizaina koncepcijas 
iekštelpās un āra telpās, kā Original Meldorfer®. Dizaina 
iespējām ar Free Style kolekciju nav robežu! 

Minerāla masa 
pakļaujas jebkura 
veida transformācijai. 
Neierobežoti plašas 
ir dizaina iespējas, ko 
iespējams realizēt ar radoši 
mākslinieciskā dizaina 
koncepcijas apdares 
plāksnīšu sērijas “Free 
Style” palīdzību. 

ABSOLŪTI UNIKĀLS
ATKLĀJIET JAUNUS DIZAINA HORIZONTUS

VISS IR IESPĒJAMS

ROKU DARBA 
IZCILĪBA

Meldorfer® produktu sērija “Free Style” piedāvā pilnīgi jaunas iespējas akcentēt virsmas ar jauniem formātiem, 
krāsām, struktūrām un šuvju izkārtojumu. Dizaina risinājumu piemēri (no kreisās puses uz labo): 

“Seamless Patterns 03” (organisks, viendabīgs, dabisks, atturīgi strukturēts), Quadratwelle (individuāls, virtuozs, 
ar raksturu, neviendabīgs un strukturēts), Schlüssel (atslēga) (grafisks, tehnisks, metālisks, vēsos toņos ieturēts un 
strukturēts dizains). 

Atslēgas forma 
ar vēsu, metāla izskatu



Jaunas dizaina iespējas
Meldorfer® produktu sērija “Free Style” piedāvā 
neierastus risinājums krāsas, formas un 
struktūras ziņā. Pateicoties šim daudzpusīgi 
lietojamajam un dažādās formās veidojamajam 
materiālam dizaina risinājumiem nav robežu. 

Neierobežotas iespējas
Original Meldorfer® piedāvā dažādus 
pievilcīgus risinājums – sākot no organiskiem 
un neregulāras formas elementiem, 
daudzstūriem un elipsēm, līdz kompleksām 
mākslinieciskām koncepcijām. 

TETRIS DIZAINS
RADOŠĀS KRĀSAS, FORMĀTI  
UN ŠUVJU IZKĀRTOJUMS
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Original Meldorfer® izstrādājumi tika izmantoti 
teksturētu virsmu izveidei, integrējot tās 
dekoratīvā struktūrapmetuma virsmā , tas 
ļāva iegūt neatkārtojamu fasādes reljefa 
risinājumu atsevišķos fasādes apgabalos. 
Fasādes individualitātes izcelšanai arhitekti 
pielietoja, dažādus dekoratīvus elementus 
frēzētas karnīžu konstrukcijas, logu profilus, 
kā arī smalka apmetuma virsmas un 
struktūrapmetumu ar ķemmētu un zobķelles 
strukturētu virsmu.

AR APDARES PLĀKSNĪTĒM 
VEIDOTS RELJEFS

Balstoties uz arhitektu biroja 
“kadawittfeldarchitektur“ izstrādāto 
projektu, Āhenē tika izveidots 
iekšpilsētas ēku ansamblis 
“Frankenberger Höfen“. Tas ir ieturēts 
Vācijas uzplaukuma periodam, kas 
zināms ar nosaukumu “Gründerzeit” 
(dibinātāju periods) raksturīgajā stilā, 
taču veidots atbilstoši modernajiem 
standartiem. Projektētāji īpašu 
uzmanību pievērsa fasāžu vizuālajam 
noformējumam. Lai panāktu apkārt 
esošo seno konstrukciju modernu 
interpretāciju, konstrukciju daļas tika 
invidualizētas, veidojot dažāda veida 

cokolus, vertikālus logus, erkerus, 
dzegas, franču tipa balkonus un 
dažādu līmeņu jumta kores. Fasāžu 
virsmu akcentam, radītas krāsotas 
un apmestas virsmas, kas veidotas 
ar rokām. Īpašu efektu radīja Original 
Meldorfer® apdares plāksnītes, kas 
veidotas trīsdimensionāla reljefa 
veidā, tādējādi akcentējot pirmā stāva 
fasādes virsmu. Rezultātā tika radīts 
pavisam atšķirīgs fasāžu koptēls, kas 
krasi atšķiras no pārējiem jaunceltņu 
projektiem, ņemot vērā tā individuālo 
raksturu un smalkās detaļas. 

ĒKU ANSAMBLIS  
“FRANKENBERGER HÖFE“, ĀHENE

RELJEFA STRUKTŪRAS  
IZMANTOJOT  
ORIGINAL MELDORFER® 

MODERNS PIENESUMS 
RŪPNIECĪBAS LAIKMETAM 
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Jaunā Aloysiu skola Eindhovenā ir patiesi ilgtspējīga 
ēka. Tas tika panākts, atkārtoti izmantojot materiālus un 
pievēršot uzmanību energoefektivitātei. Svarīga loma bija 
ārsienu izolācijas sistēmas izvēlei. Tas nodrošināja siltu 
apvalku un izskatu, kas liek skolēniem justies labi.

Tradicionāla ķieģeļu konstrukcija ar netika izskatīta. 
Šāda konstrukcija nozīmētu vairāk materiāla, ievērojami 
lielāku svaru un vairāk emisijas. Harms Wingens, Dura 
Vermeer Bouw Zuid vadītājs saglabāja konstrukciju 
vieglu, pielietojot silikāta ķieģeļu sienas konstrukciju un 
ārējo siltumizolācijas sistēmu ar EPS loksnēm. Fasādes 

dekoratīvai apdarei tika izvēlēts Original Meldorfer®, kas 
piedāvā plašāku dizaina brīvību un ražošanas procesā 
atstāj mazāku CO2 pēdu.

Ķieģeļu izskata apdare, bija ideāla izvēle, ņemot vērā 
mērķauditoriju- bērnus. Viens no uzdevumiem, lai skola 
bērniem ar īpašām vajadzībām, atgādina mājas, kur viņi 
jutas labi un komfortabli. Lai izpildītu šo prasību arhitekti 
sadarbībā ar Original Meldorfer® rūpnīcu izgatavoja 
individuāla dizaina dekoratīvās plāksnītes smilšu, maigi 
zaļā un pelēkā krāsā.

ALOYSIUS SKOLA, EINDHOVENA

MAZĀKS SVARS, MAZĀK EMISIJAS, VAIRĀK DIZAINA BRĪVĪBAS

GUDRS RISINĀJUMS
MAKSIMĀLAI ILGTSPĒJAI



Vēsturiskās vērtības saglabāšana
Vairums ēku, kurās mēs turpmākajās 
desmitgadēs dzīvosim un strādāsim, 
tika uzbūvētas jau pirms ilga laika. Tām 
ir vēsturiska vērtība – daļa no tām to 
kultūrvēsturiskā mantojuma dēļ pat 
ir aizsargājamas. To saglabāšana un 
modernizācija atbilstoši mūsdienu 
energoefektivitātes standartiem ir viens no 
vislielākajiem arhitektūras izaicinājumiem 
ar kuru mums nāksies saskarties. ORIGINAL 
MELDORFER® piedāvā dažādus risinājumus, 
lai pārveidotu vēsturiskās fasādes ar stilu, 
nebojājot to oriģinālo izskatu. 

KULTŪRVĒSTURISKAIS  
MANTOJUMS

4140
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VĒSTURES PIEMINEKĻU ATJAUNOŠANA LĪDZ PAT SĪKAI DETAĻAI

Original Meldorfer® sniedz pasūtītājiem, arhitektiem, 
pilsētplānotājiem un pieminekļu restauratoriem daudz 
dažādu risinājumu. Tā ir iespēja uzturēt uzturēt visas 
pilsētas koptēlu, saglabājot sākotnējo konstrukciju 
iezīmes. Atsevišķas fasādes var stilīgi un efektīvi 
pārveidot. Ar apdares plāksnītēm, atbilstoši oriģinālajai 
konstrukcijai iespējams atdarināt pat vēsturiskos 
ķieģeļus, kurus mūsdienās vairs neizgatavo. 

Original Meldorfer® apdares plāksnītes ir ideāli 
piemērotas arī vecu konstrukciju renovācijai un 
saglabāšanai. Pārdomāti risinājumi tiek piedāvāti 
attiecībā uz jebkuru konstrukcijas elementu. Oriģinālajai 
konstrukcijai atbilstošo mūrējumu ar ķieģeļu izskatu 
iespējams izveidot, saglabājot ķieģeļu sākotnējo mūra 
izkārtojumu bez nepieciešamības veikt virsmas dalījumu 

ar deformācijas šuvēm. Īpaši izveidotie stūra elementi 
rada masīva ķieģeļa efektu. Atbilstoši skicēm iespējams 
iestrādāt arī liektos elementus. 

Salīdzinoši vienkārši, pievilcīgu vēsturisko ķieģeļu izskatu 
iespējams iegūt arī atjaunojot senus būvelementus.  
Tā kā apdares plāksnītes ir ļoti vieglas, proti, apmēram 
5 kg/m2, statiskās slodzes ir ļoti mazas. Turklāt Original 
Meldorfer® apdares plāksnītes ir plānas, kā rezultātā 
tās bez papildu stiprinājumiem iespējams līmēt tieši 
uz sienas pamatmateriāla vai fasādes siltumizolācijas 
sistēmas armējošās kārtas, kā nobeiguma apdari. 
Materiāls ir ilgtspējīgs, izturīgs pret triecieniem un viegli 
tīrāms, kas būtiski samazina ekspluatācijas izmaksas. 
Ekonomiska priekšrocība, ko iespējams iegūt arī 
vēsturisko ēku atjaunošanā. 

AR ORIGINAL MELDORFER®

VĒSTURISKU ĒKU 
ATJAUNOŠANA Kopš 20. gadsimta 20. gadiem par Hamburgas 

pilsētas vizītkarti ir bijušas Reeperbahn vai 
Jungfernstieg apkaimes, kā arī dzīvojamie 
kvartāli kā piemēram Dulsberg Nord. Arhitektu, 
piemēram, Friča Šūmahera, celtās ēkas ar 
raksturīgo sarkanā ķieģeļa izmantošanu ir 
kas vairāk, nekā tikai vēsturiskās liecības, tās 
atspoguļo Hanzas pilsētas dzīvesveidu.

DULSBERG NORD, HAMBURGA
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Dzīvokļu komplekss Dulsberg, kas celts 1919. gadā, 
Hamburgas rajonā Barmbek South tiek uzskatīts par 
Ziemeļvācijas pilsētvides arhitektūras dzimteni.  
19. gadsimta beigās arhitekts Šūmahers kā Hamburgas 
būvvaldes vadītājs izstrādāja savu redzējumu par pilsētas 
dzīvojamiem kvartāliem. Viņa drosmīgā koncepcija 
priekšplānā izvirzīja sociālo saderību un dzīves 
kvalitāti. Viņš ierobežoja daudzdzīvokļu māju augstumu 
līdz pieciem stāviem, samazināja ēkas dziļumu, lai 
nodrošinātu gaisīgākus un gaišākus dzīvokļus, un 
palielināja apkārtējo parku platības.  

Kad bija jāveic Dulsberg kvartāla ēku renovācija, tika 
meklēts risinājums, kas saglabātu sākotnējo izskatu, 
neapdraudot aizsargājamā vēstures pieminekļa statusu. 
Original Meldorfer® izvēle bija acīmredzama: tā mazais 
svars ļāva to izmantot modernai ārējai siltināšanai, 
vienlaikus saglabājot vēsturisko fasādes tēlu. Kopumā 
100 ha lielajā dzīvojamajā kompleksā tika veiksmīgi 
atjaunota un modernizēta fasāde ar kopējo  
platību 26 000 m2.

HANZAS PILSĒTAS ŠARMS
URBĀNAIS DZĪVES STILS ĀRPUS LAIKA ROBEŽĀM
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ĢĒNIJS  
IR DETAĻĀS
SVAIGS RISINĀJUMS TRADICIONĀLAM IZSKATAM

Dulsberg Nord ar 26 000 m2 fasādes platību 
ir lielākais projekts, kas jebkad ir realizēts 
Vācijā, izmantojot Original Meldorfer®. 
Papildus izaicinājumiem, kas saistīti ar tā 
milzīgo apjomu, tam bija nepieciešama 
sarežģīta inženierija ar īpaši pielāgotiem 
risinājumiem un augsts motivācijas līmenis 
no visiem iesaistītajiem. Tas ietvēra 
arhitektus un inženierus uz vietas, kā arī 
Meldorfer rūpnīcas komandu. 

Lai ar Original Meldorfer® patiesi atveidotu 
fasādes raksturīgo izskatu ar visām tās 
unikālajām detaļām, Caparol un Original 
Meldorfer® būvinženieri izstrādāja īpaši 
pielāgotus risinājumus. Tādā veidā fasādi 
varētu atjaunot un saglabāt sākotnējo 
izskatu, neapdraudot vēstures  
pieminekļa statusu.

MŪRA IZVIRZĪTU DAĻU ATJAUNOŠANA IEEJAS ZONĀ

Dzegas ieejas zonā tika atjaunotas, izgatavojot trūkstošās detaļam no vieglā celtniecības 
materiāla Capapor. Pēc detaļas montāžas virs ETICS izolācijas plāksnēm, tās tika 
dekorētas ar Original Meldorfer® plāksnīti.

Viegls fasādes profils Capatect Capapor, tiek stiprināts 
ar Capatect Capapor Profikleber un dībeli

ETICS izolācijas plāksne
ETICS armējošais slānis
Original Meldorfer® Ansatzmörtel līmjava
Original Meldorfer® dekoratīvās plāksnītes

Savienojuma pārklājums

Dekoratīvās plāksnītes montāža

STŪRA SAVIENOJUMI KĀPŅU TELPĀS

Lai atjaunotu stūru leņķu savienojuma vietu sākotnējo formu, pie armatūras slāņa tika 
nostiprinātas trīsstūrveida līstes no Capapor un pārklātas ar Original Meldorfer®.

Capatect Putzträgerplatte
(ģipša plāksne īpašām konstrukcijām)

Armatūras slānis
• Capatect ZF-Spachtel 699 (pastiprinājuma savienojums)
• Capatect Gewebe 650 (stikla šķiedras siets)
Original Meldorfer® Ansatzmörtel līmjava

Capatect Capapor montāža

Original Meldorfer® dekoratīvās plāksnītes

Dībelis SDF-K8

Svarīgi zināt: šī tehniskā specifikācija tika izstrādāta konkrētam projektam, to nevar 
vispārināt. Katrs projekts ir atšķirīgs, kur bieži vien ir nepieciešami pielāgoti risinājumi.  
Lūdzu konsultēties ar Caparol tehniskiem ekspertiem, kas parūpēsies, lai jūsu iecere 
tiktu realizēta arhitektoniski un tehniski pareizi.
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Vienkārši atšķirīgs
ORIGINAL MELDORFER® ir ideāls risinājums, 
iekārtojot telpas, kuras mums sniedz 
drošības un mājīguma sajūtu, izstaro siltumu 
un iemieso unikālu, nepārprotamu stilu. 
Interjera dizaineriem, kā arī izstāžu un veikalu 
stendu iekārtotājiem tiek piedāvāti daudzi 
pārliecinoši telpu dizaina risinājumi – krāsas, 
formas un tekstūras, sākot no ziemeļnieciski 
vēsās noskaņas līdz pat siltākai Vidusjūras 
atmosfērai. Plašais apdares plāksnīšu klāsts 
sniedz dizaina risinājumus arī iekštelpu 
izdaiļošanai, turklāt šīs apdares plāksnītes ir 
ideāla tradicionālo tekstila sienas segumu un 
apmetuma alternatīva. 

INTERJERA 
DIZAINS
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Original Meldorfer® apdares plāksnītes iespējams 
vienkārši un par salīdzinoši zemām izmaksām uzklāt 
praktiski uz jebkuras pamatnes, tādēļ tās ir ideāli 
piemērotas arī vissarežģītāko iekštelpu dizaina projektu 
īstenošanai. Neatkarīgi no tā, vai tas ir foajē, uzņemšanas 
telpa, izstāžu zāle vai privātas telpas ar individuālu 
raksturu, daudzveidība un vienreizējais to radītais efekts 
sniedz iespēju tās izmantot kā elegantu un ārkārtīgi 
interesantu alternatīvu tradicionālajiem sienu segumiem 
un apmetumam. Izmantojot šīs apdares plāksnītes, 
iekštelpās par zemām izmaksām iespējams radīt pat 
moderno rustikālo ķieģeļu efektu. 

Īpaša priekšrocība ir arī to salīdzinoši mazais svars, 
proti, apmēram 5 kg/m2. Original Meldorfer® apdares 
plāksnītes atbilstoši dizainam iespējams uzklāt arī uz 
vieglajām sienu konstrukcijām. Dažāda veida noskaņu 
radošie krāsu toņi, formāti un šuvju izkārtojums ļauj 
īstenot visdažādākās telpu koncepcijas. Šī izturīgā, 
robustā un viegli tīrāmā materiāla priekšrocība ir 
saistāma ar tā noturību, ir garie uzturēšanas intervāli. 
Virsmas ir izturīgas arī pret ilgstošu mehānisko slodzi 
telpās ar intensīvu cilvēku plūsmu, turklāt tās saglabā 
nevainojamu izskatu ļoti ilgu laiku.

TELPĀM AR RAKSTURU

IZTEIKTA DAUDZVEIDĪBA

Pievilcīgs detaļu risinājums
Šī lete kādā DAW SE izstādes 
stendā bija veidota no apdares 
plāksnītēm. Robustās virsmas ir īpaši 
piemērotas vidēs, kurās virsmām 
ir jābūt izturīgām pret lielām 
mehāniskām slodzēm. 

Sienas koncepcijas restorānos 
Izmantojot apdares plāksnītes, 
iespējams veidot ekonoski efektīvus 
risinājumus, kas palīdz radīt masīva, 
robusta akmens efektu.  
Tās vienkārši ar līmjavas palīdzību 
tiek piestiprināts pie pamatnes. 
Materiāls piemērots arī vieglajām 
sienu konstrukcijām. Tādējādi 
Original Meldorfer® paver plašas 
iespējas iekārtot iekštelpas, tām 
piešķirot individualitāti un raksturu. 
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caparol.lv

Rodas jautājumi? Sazinies ar mums.

SIA DAW BALTICA
Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169
Tālr. +371 67500072
info@daw.lv
Informatīvais dienests: 80200937


