Durvju
ražotne

Īstas durvis
Īstas durvis ir ēkas arhitektūras vizītkarte un
funkcionāls interjera dizaina elements.
Īstas durvis ir vērtība, kuras radīšanai nepieciešams:
mērķtiecīgas investīcijas ražošanas attīstībā
kvalificēti speciālisti un modernas tehnoloģijas
radoša sadarbība un racionāla darba organizācija
oriģināls dizains un rūpnieciskas ražošanas iespējas
Īstas durvis ir vērtība, kas tiek radīta Reaton durvju ražotnē.
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Ražotne ar vēsturi
Ražošanas attīstība balstīta uz stabilām tradīcijām,
profesionālu pieredzi, augstvērtīgiem materiāliem un
jaunākajām tehnoloģijām.
Kopš 1991.gada Reaton durvju ražotne ieņem stabilas līderpozīcijas
vietējā tirgū kvalitatīvu koka durvju ražošanā. Produkcijas kvalitāti
nodrošina augstvērtīgi izejmateriāli un ilggadēja profesionālā
pieredze to iepirkšanā, apstrādē un uzglabāšanā.
Ražotnes kvalitātes vadības sistēma atbilst standarta ISO 9001:2000
prasībām, ko apstiprina audita Bureau Veritas Quality International
izsniegtais sertifikāts.

1. Reaton durvju ražotnes komplekss Rīgā, Krustabaznīcas ielā 20
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Konkurējošās
priekšrocības
Apvienojot individuāla meistara priekšrocības oriģinālu durvju
izgatavošanā ar rūpnieciskas ražošanas iespējām, Reaton durvju
ražotne nodrošina:
Projektu tirgū – objektu attīstītājiem / vairumtirgotājiem /
būvniekiem / arhitektiem:
objekta arhitektūras specifikai un tehniskajām prasībām atbilstoša
durvju projektēšana
standarta un nestandarta izmēru durvju ražošana neierobežotā
daudzumā
nestandarta pasūtījumu realizācija par vairumtirdzniecības cenām
un sērijveida ražošanas termiņos (t.sk. individuāla dizaina durvīm)
Privātā sektora tirgū – arhitektiem / dizaineriem / privātpersonām:
durvju izgatavošana pēc autordizaina zīmējumiem, t.sk., durvis ar
apdruku (foto, zīmējumu), dažādiem dekoratīviem elementiem u.c
vēsturisko kopiju un citu nestandarta durvju izgatavošanu
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Tehnoloģijas
Produkcijas kvalitāti un pasūtījumu izpildes operativitāti
garantē racionāli optimizēts durvju izgatavošanas un
apstrādes process.
Reaton durvju ražotne aprīkota ar jaunākās paaudzes
tehnoloģijām – datorizētu durvju finierēšanas līniju un modernu
durvju apstrādes centru (CNC) furnitūras iestrādei, nodrošinot
operatīvu, augstas kvalitātes produkcijas ražošanu.
Ražotnes tehniskais aprīkojums nodrošina plašas iespējas
nestandarta durvju izgatavošanā – sākot no dažādu izmēru un
daudzveidīgas apdares variācijām, beidzot ar oriģinālu dekoru
un individuāla dizaina durvju izgatavošanu.
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Pieredze
projektu realizācijā
Projektu realizācijas tirgū Reaton durvju ražotne ieņem stabilas
līderpozīcijas. Mūsu produkcijas pieprasījumu Latvijā un ārpus
tās robežām nodrošina operatīva pasūtījumu izpilde,
konkurētspējīga un elastīga cenu politika, sortimenta kvalitāte
un tehnisko iespēju diapazons.
Reaton ražotās durvis uzstādītas valstiski nozīmīgos projektos,
privātajā un sabiedriskajā sektorā, kā arī dažādas specializācijas
komercobjektos:
administratīvie, izglītības un biznesa centri
viesnīcas, sporta, izklaides un atpūtas kompleksi
vēstniecības, ministrijas un vēsturiskie objekti
privātmājas un dzīvojamie kompleksi

1. Rīgas Rātsnams – pēc speciāla pasūtījuma izgatavotas individuāla dizaina koka
durvis ar stilistiski vienotu metāla inkrustāciju.
2. Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Jūrmalā, Dzintaru prospektā – izgatavotas vairāk
kā 100 mūsdienīga dizaina ieejas durvis, skaņu izolējošas un ugunsdrošas iekšdurvis.
3. Melngalvju nams – atbilstoši vēsturiskā stila prasībām izgatavotas 120 klasiska
dizaina durvis ar pildiņiem.
4. Reval Hotel Latvija – izgatavotas vairāk kā 400 gludas, krāsotas, ugunsdrošas
un parastas iekšdurvis dažādas funkcijas telpām.
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Realizētie projekti
Administratīvie, izglītības un biznesa centri
Starptautiskā lidosta „Rīga”
T/c „Stockman”, 13. janvāra iela 3, Rīga
Biroju ēka „Valdo”, Bauskas iela 58a, Rīga
A/S „Latvenergo” administratīvā ēka,
Pulkveža Brieža iela 12, Rīga
Izdevniecības „Santa” administratīvā ēka, Stabu iela 34, Rīga
Audi Centrs, firma „Auto Rīga”, Eizenšteina iela 6, Rīga
SIA „Latvijas Mobilais Telefons” administratīvā ēka,
Ropažu iela 5, Rīga
A/S „Ceļuprojekts” administratīvā ēka, Murjāņu iela 7a, Rīga

1. Audi centrs
2. Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija: izgatavotas vairāk kā 600 dažādas
durvis, no kurām lielākā daļa ir stikloti durvju modeļi Sonāte 11033.
3. Administratīvais komplekss „Latvijas Mobilais Telefons”: izgatavotas
460 finierētas, individuāla dizaina durvis un starpsienām – koka vērtnes ar
alumīnija slejām.
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Realizētie projekti
Vēstniecības, ministrijas un vēsturiskie objekti
Turcijas valsts vēstniecība Kr. Valdemāra iela 3, Rīga
Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija, Kr. Valdemāra iela 3, Rīga
Rīgas Rātsnams, Rātslaukums 1, Rīga
Vēsturiskā celtne Melngalvju nams, Rātslaukums 7, Rīga

1. Turcijas vēstniecība: izgatavotas 150 krāsotas durvis klasiskā stilā
ar analogiem sienu un ailu paneļiem.
2. Latvijas Republikas ārlietu ministrija: mēneša laikā projektētas un
izgatavotas vairāk kā 100 individuāla un vēsturiska dizaina durvis,
kā arī vienota stila sienu un ailu paneļi.
3. Rīgas Rātsnams: pēc speciāla pasūtījuma izgatavotas individuāla dizaina
koka durvis ar stilistiski vienotu metāla inkrustāciju.
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Realizētie projekti
Administratīvie, izglītības un biznesa centri
Ventspils Biznesa centrs, Ostas iela 23, Ventspils
Liepājas Policijas pārvalde, Bāriņu iela 3, Liepāja
NORDEA bankas Latvijas filiāle, Kaļķu iela 15, Rīga
Rīgas Juridiskā augstskola, Alberta iela 13, Rīga
Baltijas Krievu institūts, Piedrujas iela 3, Rīga
Latvijas Bankas filiāle Liepājā, Teātra iela 3, Liepāja
A/S „Lenenergo” administratīvā ēka, Marsovo Pole iela 1,
Sanktpēterburga
Biznesa centrs „Severnaja Palmira”, Volinska bulv. 1,
Sanktpēterburga
„Mulberry place”, Londona

1.

Nordea banka

2.

Turcijas vēstniecība

3., 4. Biroji un dzīvokļi, Muitas ielā 1: izgatavotas 100 mūsdienīga dizaina durvis
ar metāla joslām.
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Realizētie projekti
Viesnīcas, sporta un izklaides kompleksi
Viesnīca „Park Hotel Rīdzene”, Reimersa iela 1, Rīga
Viesnīca „Reval Hotel Latvija”, Elizabetes iela 55, Rīga
Viesnīca „Amber Hotel” Jūrmalā, Dzintaru prosp. 68, Jūrmala
Viesnīca „Rolands”, Kaļķu iela 3a, Rīga
Viesnīca „Royal Square Hotel & Suites”, Kaļķu iela 3a, Rīga
Viesnīca „Sigulda”, Pils iela 6, Sigulda
Baltic Forum Cinema, 13. janvāra iela 8, Rīga
Joker klubs, sporta un atpūtas centrs, Katrīnas iela 12, Rīga
Sporta un atpūtas komplekss „Ķeizarmežs”,
Ezermalas iela 30, Rīga

1. Baltic Forum Cinema
2. Royal Square Hotel & Suites, SPA
3. Interjera un delikatešu centrs mc² Rīgā
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Realizētie projekti
Privātmājas un dzīvojamie kompleksi
Dzīvojamā ēka (Stabu iela 92, Artilērijas iela 33,
Eksporta iela12), Rīga
Dzīvojamā ēka „Mārupīte”, Robežu iela 52, Rīga
Dzīvojamā ēka „Zalves dārzs”, Zalves iela 35-43, Rīga
Dzīvojamā ēka „CityZen”, Zentenes iela 21, Rīga
Dzīvojamā ēka „Centra nams”, Republikas laukums 3, Rīga
Dzīvojamā ēka „Tomsona Terases”, Tomsona iela 30, Rīga
Dzīvojamais komplekss „Metropolia”, Anniņmuižas bulv., Rīga
Dzīvojamais komplekss „Meža ciems”, Biķernieku iela 124, Rīga
Dzīvojamais komplekss “Tobago”, Apūzes iela, Rīga

1.

Privātdzīvoklis Rīgā

2., 3. Privātdzīvoklis Rīgā: pēc individuāla pasūtījuma izgatavotas 20 klasiska
dizaina durvis ar sienu un ailu paneļiem.
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Realizētie projekti
Privātmājas un dzīvojamie kompleksi
Dzīvojamā ēka Jūrmalā, Dzintaru prosp. 64, Jūrmala
Dzīvojamā ēka Jūrmalā, Bulduru prospekts 33, Jūrmala
Rindu māju ciemats Ogrē, Mednieku iela, Ogre
Privātdzīvoklis Sanktpēterburgā
Privātmāju mikrorajons Londonā (Lielbritānija)
Privātmājas Bostonā (ASV), u.c.

1., 2. Privātmājas Rīgā
3., 4. Privātdzīvoklis Sanktpēterburgā
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Interjeru iekšdurvis
Starpistabu durvju standarta sortimentā ir vairāk kā 100 bāzes
modeļu, daudziem no tiem ir iespējami dažādi izpildes varianti:
finierējuma, beices un krāsojuma variācijas, dekoratīvo elementu
daudzveidīga pielietošana. Bāzes kolekcija pastāvīgi atjaunojas
pateicoties Reaton sadarbībai ar Latvijas dizaineriem un arhitektiem.
Durvis tiek izgatavotas pēc pasūtījuma, respektējot katra objekta
individuālos tehniskos parametrus.
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Sienu paneļi
Piedāvājumā dažāda veida un konstrukcijas sienu paneļi – vertikāli
un horizontāli, savienoti vai nesavienoti ar durvīm. Savienotajā
variantā panelis ir neatņemama durvju bloka sastāvdaļa – izmantojot
”neredzamās eņģes”, durvju vērtne iestrādāta paneļa plaknē.
Sienu paneļi ar dekoratīvu koksnes finierējumu pielāgojami telpas
dizainam un specifikai.
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Starpsienas
ar daudzveidīgām iespējām telpas plānojuma un apgaismojuma
telpu,
nodalīt telpas daļu, akcentēt kādu interjera dizaina elementu vai
starpsienas ar vai bez stiklojuma.
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Speciālas nozīmes
durvis
Ugunsdrošās durvis
Tās ir paredzētas to objektu iekštelpām, kuriem tiek izvirzītas
paaugstinātas ugunsdrošības prasības. Sortimentā ir vien- un divvērtņu
durvis, arī ar stiklojumu, ar minimālo ugunsizturības robežu 30 un 45 min.
Skaņu izolējošās durvis (hospitāļiem, skolām, viesnīcām, konferenču
zālēm, kinoteātriem, skaņu ieraksta studijām un tml.) ar skaņas izolācijas
pakāpi līdz 40dB tiek izgatavotas pēc individuāla pasūtījuma.
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Ekspozīcija, kas pārdod
Reaton durvis uzskatāmi pārstāvētas divās mazumtirdzniecības
ekspozīcijās Rīgā un kopš 1996. gada arī Reaton pārstāvniecībā
Krievijā (Sanktpēterburgā).
Tirdzniecības zāles ekspozīcijā izstādītas pilnībā nokomplektētas
durvis ar katram modelim piemērotu apdari un furnitūru. Ekspozīcijas
estētiskā kvalitāte un funkcionējoši (atverami/aizverami) durvju
modeļi palīdz privātpersonām izdarīt izvēli par labu augstai kvalitātei,
bet arhitekti un dizaineri labprāt izmanto mūsu ekspozīciju kā
profesionālu vidi, kurā prezentēt durvis projektu attīstītājiem un citiem
klientiem.
Mūsu durvju dīleriem nodrošinām profesionālas durvju ekspozīcijas
projektēšanu un speciālas atlaides ekspozīcijas paraugu iegādei.
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Durvju konstrukcija
Mēs ražojam durvis vairoga un rāmju konstrukcijā
Durvju vērtnes standarta biezums – 40 mm
Durvju vērtņu pildņu veidi – skat foto 1, 2.
Aplodas veidi – skat. 20., 21. lpp.
Durvis ir finierētas ar augsta blīvuma kokšķiedru plāksni (HDF).
Finierēto durvju dekoratīvajā apdarē tiek izmantots dažādu kokšņu
augstvērtīgs finierējums, tāpat kā plašs tonējuma klāsts.
Durvju apdarē izmantojot krāsas apdari, tiek pielietota NCS krāsu
sistēma (2000 krāsu toņi. Tāpat durvis var tikt pārklātas arī ar lamināta
(HPL) pārklājumu gan dažādos krāsu toņos, gan ar koka tekstūras imitāciju.
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Kārbu konstrukcijas
Durvju komplektācijai piedāvājam 2 veidu kārbas – universālo un koka
standartkārbu. Katram durvju modelim piemērotāko kārbas konstrukcijas
veidu ieteiks mūsu speciālisti.
Universālā durvju kārba:
elastīgi adaptējama jebkura biezuma sienai un viegli montējama
izgatavota saskaņā ar durvju vērtnes dizainu – krāsota vai ar dabīgā
koka finierējumu
piemērota gan mūsdienīga dizaina durvīm, gan renovējamo ēku durvju
atjaunošanai – šo durvju kārbu var viegli uzstādīt virs vecajām metāla
kārbām

Studio 11046
Komplektācija ar slēptām eņģēm un universālo kārbu.
Vairoga konstrukcijas iekšējās koka durvis. Izmantota intarsijas
tehnoloģija, kas ļauj apvienot dažādu koka sugu kombinācijas.
Ieteicamais finierējums – bērzs vai kļava ar ķirša vai rieksta kvadrātiem.
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Kārbu konstrukcijas
Koka standartkārba:
paredzēta komplektācijai ar dažāda veida un izmēra kleidām
(tiek izgatavotas atsevišķi)
daudzveidīgi komplektāciju varianti – t.sk., durvju kārbas ar karnīzēm
un citiem dekoratīvajiem elementiem
piemērota gan vēsturisko ēku durvju rekonstrukcijai, gan mūsdienīga
dizaina durvīm
Solo 11057
Modeļa apdarē tiek izmantots naturālā oša finierējums, kura faktūrai
piemīt spilgts un kontrastains raksts. Neatveidojams raksts tiek panākts
pateicoties finierējuma tīši haotiskai atlasei.
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Dizains un stils
Pateicoties mērķtiecīgam ieguldījumam durvju dizaina izstrādē,
Reaton durvju ražotne tiek uzskatīta par durvju modes noteicēju
Latvijā.
Savā standarta kolekcijā mēs piedāvājam durvju modeļus dažāda
stilā veidotajiem interjeriem: sākot no korektās un stilizētās (neo)
klasikas, kur tiek piedāvāti arī speciālie modeļi vēsturiskajām ēkām ar
augstiem griestiem, līdz askētiskajam modernismam un jaunā stila
avangardiskajām variācijām.
* Attēlā modelis Solo 11050
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Klasiskais stils
Klasiski grezniem interjeriem piedāvājam durvis ar viļņveida
līnijām, profilētām kleidām, pildiņiem, karnīzēm un arkām.

Forte 12106
Interjera iekšdurvis ar augstvērtīgas koksnes finierējumu.
Durvju bloka apdarei izmantots ozola masīvkoks ar mākslinieciskiem
dekoratīviem elementiem – reljefu apmali, profillīstēm un karnīzi.
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Neoklasika
Eleganti atturīga klasiskā stila interjeriem piedāvājam durvis,
kuru dizainam raksturīgas lakoniskas formas un taisnas līnijas.

Forte 12106 K
Durvju dizains veidots klasiskajā stilā ar rūpīgi pārdomātām detaļām.
Durvju aploda komplektā ar dekoratīvajām apmalēm papildina durvju
vērtni.
* Attēlā modelis Solo 12004 (ar stiklu)

Durvju
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* Attēlā modelis Solo 12007 (ar 3 pildiņiem)
24

Dizaina durvis
Viena no pēdējā laika aktualitātēm, kuru izvēlas arhitekti
un interjera dizaineri, ir durvis ar intarsiju – vizuālu akcentu,
kas pieskaņots telpas grīdas seguma tonim un faktūrai.
Solo 11054
Krāsotas durvis ar intarsiju no dabīgās koksnes finierējuma,
kuru pēc klienta pasūtījuma iespējams pieskaņot konkrēta
interjera dizaina koncepcijai.
Viena no jaunākajām tendencēm mūsdienīgu telpu
koncepcijas izstrādē ir individuāla dizaina durvis ar dažādu
materiālu (metāla u.c.) un formas inkrustāciju.
Solo 11050
Finierētas durvis ar dekoratīvu no alumīnija veidotu joslu.

m)
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Dizaina durvis
Mozaīka 11052
Modeļa apdarē tiek izmantots Venge koka dekoratīvais finierējums.
Modelis tiek piedāvāts arī citā versijā – dabiskā ozolkoka radiālā
griezuma finierējums. Stiklojums bez rāmju konstrukcijā.
Stikls – Matelux.

Durvju
ražotne

26

Dizaina durvis
Solo 11153
Modeļa apdarē tiek izmantots naturālā riekstkoka finierējums.
Durvju vērtnei un apmalei ir vienots raksts, kurš tiek veidots no
speciāli piemeklēta finierējuma. Modelis tiek piedāvāts ar ekskluzīvu
lakotu apdari.
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Dizaina durvis
Latvijas arhitektu autorkolekcija „Normandijas sāga”
Normandija (mod.: 11061)
Arhitekte Līga Platais
Modeļa dizainu rada divu kokšņu veidu – zebrano un venge
finierējuma kombinācija. Durvju apmales apdare ir dizainera
idejas neatņemamā sastāvdaļa.
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Dizaina durvis
Latvijas arhitektu autorkolekcija „Normandijas sāga”
Ūdens un gaisma (mod.: 11062)
Arhitekte Līga Platais
Finierētas, unikāla riekstkoka faktūras un toņa iekšdurvis.
Ekskluzīvs stiklojums vērtnes biezumā izvietots pa visu durvju
vērtnes laukumu. Eiropas standarta kārba, slēptās eņģes.
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Dizaina durvis
Latvijas arhitektu autorkolekcija „Normandijas sāga”
ZGB1(ar stiklu)/ZGB2 (mod.: 12065(ar stiklu)/12066)
Arhitekte Zaiga Gaile
Klasiskās durvis vēsturiskajiem interjeriem.
Dizaina raksturīgākās īpašības ir vienotā stilā veidotie pedantiski
elegantie dabiskā ozolkoka elementi (profili, apmales, līstes).

Durvju
ražotne

30

Dizaina durvis
Latvijas arhitektu autorkolekcija „Normandijas sāga”
Intelekta demokrātija (mod.: 11060)
Arhitekte Dace Brezinska
Modelis ir veidots no naturālā ozolkoka radiālā griezuma
finierējuma ar balinātu faktūru un 4 mm platu alumīnija joslu.
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Dizaina durvis
Latvijas arhitektu autorkolekcija „Normandijas sāga”
Henrijs VI (mod.: 11067)
Arhitekts Andis Sīlis
Modelī ir pielietots naturālā kļavas koka finierējums ar ciparu
tehnoloģijā drukātu ornamentu, kas pārklāj visu durvju vērtnes
platību.
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Dizaina durvis
Latvijas arhitektu autorkolekcija „Normandijas sāga”
Marija Antuanete (mod.: 11068)
Arhitekts Andis Sīlis
Modelis ir veidots no naturālā Tanzānijas riekstkoka finierējuma.
Elegantais kokgriezuma tehnoloģijā veidotais ornaments iestrādāts
visā durvju vērtnes dziļumā – ar stiklojumu.
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Dizaina durvis
Latvijas arhitektu autorkolekcija „Normandijas sāga”
Normandija (mod.: 11063)
Arhitekts Andris Kronbergs
Dizaina īpatnību veido durvju vērtnes kombinētā apdare: matēta
virsma ar glancētiem ielaidumiem un dekoratīvajiem stiklojuma
elementiem. Stiklojums bez rāmju konstrukcijā. Slēptās eņģes.
Aploda pilda durvju apmaļu un sienas paneļa funkciju.
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Dizaina durvis
Latvijas arhitektu autorkolekcija „Normandijas sāga”
Bretaņa (mod.: 11064)
Arhitekts Andris Kronbergs
Modelis veidots no naturālā kļavas koka finierējuma ar
inkrustāciju – horizontālām 5 mm platām riekstkoka joslām.
Joslas, kā dizaina elements, laideni pāriet uz aplodas, kas
izpilda durvju apmaļu un sienas paneļa funkciju.
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Kontaktinformācija:
Tālr. +371 67023740
e-pasts: reaton@reaton.lv
Durvju ekspozīcijas:
Krasta 68a (mc2), Rīga
Tālr. +371 67019611;
Viskaļu 21, Rīga
Tālr. +371 67023727;

Durvju
ražotne

