


[135-174] x [290-1100] [175-249] x [290-1100] [350-2400] x [290-1100][250-2400] x [290-1100]

Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm Ar stiklu [augstums]x[platums] mm

Tiek veikts tikai perimetra 

frēzējums

Atkāpe līdz frēzējuma centram 

augstumā mainās proporcionāli 

detaļas izmēram

Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām

Tiek veikts tikai perimetra 

frēzējums
Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām

Atkāpe līdz frēzējuma centram augstumā mainās proporcionāli 

detaļas izmēram

[35-134] x [289-1100] vai       

[35-2400] x [100-289]

Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm Ar stiklu [augstums]x[platums] mm

[350-2400] x [290-1100]
[35-134] x [289-1100] vai       

[35-2400] x [100-289]
[135-249] x [290-1100] [250-2400] x [290-1100]

Profila griezumsFrēzējums F001

Profila griezumsFrēzējums F002



Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm Ar stiklu [augstums]x[platums] mm

[350-2400] x [290-1100]
[35-134] x [289-1100] vai       

[35-2400] x [100-289]
[135-249] x [290-1100] [250-2400] x [290-1100]

Atkāpe līdz frēzējuma centram 

augstumā mainās proporcionāli 

detaļas izmēram

Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām
Tiek veikts tikai perimetra 

frēzējums

Ar stiklu [augstums]x[platums] mm

[35-134] x [289-1100] vai       

[35-2400] x [100-289]
[135-174] x [290-1100] [175-249] x [290-1100] [250-2400] x [290-1100] [350-2400] x [290-1100]

Tiek veikts tikai perimetra 

frēzējums

Atkāpe līdz frēzējuma centram augstumā mainās proporcionāli 

detaļas izmēram
Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām

Profila griezumsFrēzējums F004

Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm

Profila griezumsFrēzējums F003



140 856 1565 140 856

213 927 1636 213 927

285 998 1707 285 998

357 1069 1778 357 1069

429 1140 1849 429

500 1211 1920 500

572 1282 1991 572

643 1352 2062 643

714 1423 2133 714

785 1494 2204 785

Tiek veikts tikai perimetra 

frēzējums

Tiek veikts perimetra un 

vertikālais frēzējums
Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām

Fasāžu standarta augstuma izmēri Svarīgi!

Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm Ar stiklu [augstums]x[platums] mm

Frēzējums F006

Vertikālai tekstūrai Horizontālai tekstūrai

[209-2400] x [35-209] [35-209] x [210-1100] [210-2400] x [210-1100] [350-2400] x [210-1100]

Pasūtot šo frēzējuma veidu klientam kopā ar pasūtijumu obligāti jāiesniedz 

fasāžu izklājuma skice vai rasējums ar izmēriem.

Profila griezums

Profila griezumsFrēzējums F005



Ar stiklu [augstums]x[platums] mm

Frēzējums F007                   

Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm Ar stiklu [augstums]x[platums] mm

Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm

[35-349] x [250-1100] [350-2400] x [35-1100] [350-2400] x [290-1100]

Profila griezums

Profila griezumsFrēzējums F008                   

[350-2400] x [290-1100][35-349] x [250-1100] [350-2400] x [35-1100]



Profila griezumsFrēzējums F009                   

[350-2400] x [290-1100][100-2400] x [210-1100] [210-2400] x [100-1100]

Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm Ar stiklu [augstums]x[platums] mm

Frēzējums F011                   

[35-349] x [250-1100] [350-2400] x [35-1100] [350-2400] x [290-1100]

Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm Ar stiklu [augstums]x[platums] mm

Profila griezums



Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm Ar stiklu [augstums]x[platums] mm

[100-2400] x [210-1100] [210-2400] x [100-1100] [350-2400] x [290-1100]

[100-2400] x [210-1100] [210-2400] x [100-1100] [350-2400] x [290-1100]

Profila griezumsFrēzējums F014                   

Profila griezumsFrēzējums F015                   

Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm Ar stiklu [augstums]x[platums] mm



Profila griezumsFrēzējums F016                   

[50-199] x [269-1100] vai       

[350-2400] x [50-269]
[200-269] x [270-1100] [270-2400] x [270-1100] [350-2400] x [290-1100]

Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm Ar stiklu [augstums]x[platums] mm

Tiek veikts tikai perimetra 

frēzējums

Atkāpe līdz frēzējuma centram 

augstumā mainās proporcionāli 

detaļas izmēram

Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām

Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm Ar stiklu [augstums]x[platums] mm

Profila griezumsFrēzējums F017                   

[35-134] x [289-1100] vai       

[350-2400] x [50-289]
[135-269] x [297-1100] [270-2400] x [297-1100] [350-2400] x [297-1100]

Tiek veikts tikai perimetra 

frēzējums

Atkāpe līdz frēzējuma centram 

augstumā mainās proporcionāli 

detaļas izmēram

Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām



Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām

Tiek veikts tikai perimetra 

frēzējums un iekšējā zīmējuma 

ārējā kontūra

[270-399] x [297-1100] [400-2400] x [297-1100] [400-2400] x [390-1100]

Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm Ar stiklu [augstums]x[platums] mm

Profila griezumsFrēzējums F018                   

Tiek veikts tikai perimetra 

frēzējums

Tiek veikts tikai perimetra 

frēzējums

Atkāpe līdz frēzējuma centram 

augstumā mainās proporcionāli 

detaļas izmēram

Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām

[35-134] x [289-1100] vai       

[350-2400] x [50-289]
[135-269] x [290-1100] [270-2400] x [290-1100] [350-2400] x [290-1100]

Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm Ar stiklu [augstums]x[platums] mm

Profila griezumsFrēzējums F019

[35-134] x [289-1100] vai       

[350-2400] x [50-289]
[135-269] x [290-1100]



Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm Ar stiklu [augstums]x[platums] mm

[35-134] x [289-1100] vai       

[350-2400] x [50-289]
[135-274] x [290-1100]

Tiek veikts tikai perimetra 

frēzējums

Tiek veikts kā LABAIS/KREISAIS 

frēzējums

[350-2400] x [390-1100][275-2400] x [290-1100]

Tiek veikts kā LABAIS/KREISAIS frēzējums Tiek veikts kā LABAIS/KREISAIS frēzējums

Tiek veikts tikai perimetra 

frēzējums

Atkāpe līdz frēzējuma centram 

augstumā mainās proporcionāli 

detaļas izmēram

Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām

*Fasādes obligātais izmērs platumā mainās ar soli 50mm: 297; 347; 397; 447; 497; 547; 597; 647; 697; 747; 797; 847; 897; 947; 997; 1047.

[35-134] x [289-1100] vai       

[350-2400] x [50-289]
[135-249] x [*297-1047] [250-2400] x [*297-1047] [350-2400] x [*297-1047]

Profila griezumsFrēzējums F021                   

Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm Ar stiklu [augstums]x[platums] mm

Profila griezumsFrēzējums F020                   

LK K L



143 1573

286 1716

429 1859

572 2002

715 2145

858 2288

1001

1144

1287

1430

Augstums Pasūtot šo frēzējuma veidu klientam kopā ar pasūtijumu obligāti jāiesniedz 

fasāžu izklājuma skice vai rasējums ar izmēriem.

Ja fasāde tiek izgatavota ar horizontālu tekstūru tad maksimālais fasādes 

AUGSTUMS ir 1001 mm!

Platums

167

Standarta izmēri Svarīgi!

668

835

1002

[35-134] x [289-1100] vai       

[350-2400] x [50-289]
[135-274] x [290-1100] [275-2400] x [290-1100] [350-2400] x [290-1100]

Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm Ar stiklu [augstums]x[platums] mm

Profila griezums

Tiek veikts tikai perimetra 

frēzējums

Tiek veikts  perimetra  un 

iekšējā zīmējuma ārējās 

kontūra frēzējums

Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām

Profila griezumsFrēzējums F023                   

334

501

Frēzējums F022                   



Profila griezumsFrēzējums F026                   

Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm Ar stiklu [augstums]x[platums] mm

Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm Ar stiklu [augstums]x[platums] mm

[35-134] x [289-1100] vai       

[350-2400] x [50-289]
[350-2400] x [290-1100][135-2400] x [290-1100]

[50-174] x [289-1100] vai       

[350-2400] x [50-289]
[350-2400] x [290-1100]

Tiek veikts tikai perimetra 

frēzējums

[175-2400] x [290-1100]

Tiek veikts tikai perimetra 

frēzējums

Profila griezumsFrēzējums F024                   



Tiek veikts tikai perimetra 

frēzējums
Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām

Atkāpe līdz frēzējuma centram augstumā mainās proporcionāli 

detaļas izmēram

Profila griezumsFrēzējums F027                   

[50-134] x [289-1100] vai       

[350-2400] x [50-289]
[135-174] x [290-1047] [175-284] x [290-1047] [285-2400] x [290-1047] [350-2400] x [290-1047]

*Fasādes obligātais izmērs platumā ar soli 50mm: 297; 347; 397; 447; 497; 547; 597; 647; 697; 747; 797; 847; 897; 947; 997; 1047.

Tiek veikts tikai perimetra 

frēzējums

Tiek veikts perimetra un 

vertikālais frēzējums

Profila griezumsFrēzējums F028                   

[350-2400] x [*297-1047]

Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm Ar stiklu [augstums]x[platums] mm

Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm Ar stiklu [augstums]x[platums] mm

[275-2400] x [*297-1047]

Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām
Atkāpe līdz frēzējuma centram 

augstumā mainās proporcionāli 

detaļas izmēram

[35-134] x [289-1100] vai       

[350-2400] x [50-289]
[135-174] x [*297-1047] [175-274] x [*297-1047]



Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm Ar stiklu [augstums]x[platums] mm

[350-2400] x [290-1047]

Atkāpe līdz frēzējuma centram 

augstumā mainās proporcionāli 

detaļas izmēram

Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām

[135-274] x [290-1047] [275-2400] x [290-1047]

Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm Ar stiklu [augstums]x[platums] mm

[350-2400] x [290-1047]

Profila griezumsFrēzējums F030                   

Profila griezumsFrēzējums F029                   

Tiek veikts tikai perimetra 

frēzējums

[50-134] x [289-1100] vai       

[350-2400] x [50-289]
[135-284] x [290-1047] [285-2400] x [290-1047]
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