
PAR PRODUKTU

Ēna rokas stiepiena attālumā PARAFLEX® piedāvā ideālu risinājumu:
radi ēnu kur vien vēlies - tieši tur, tieši tad, tieši tik daudz, cik
nepieciešams. PARAFLEX® saulessargu unikālā konstrukcija un
patentētā sistēma darbojas bez smaga pamata un centrālā masta. Varat
piestiprināt to pie sienas vai jumta balsta.

 

 

KAS PADARA PARAFLEX® TIK VIEREIZĒJU?

Iespēja piestiprināt saulessargu pie sienas ir nešaubīgi unikāla PARAFLEX® sistēmas
priekšrocība. Tas ir piemērots risinājums lielām terasēm ar vairākiem saulessargiem pie sienas
vai mazai terasei ar tikai vienu saulessargu. Tas ir ideāli piemērots pat maziem dzīvokļu
balkoniem!

STIPRINĀJUMU DAUDZVEIDĪBA:

* standarta stiprinājumi pie sienas vai jebkuras citas vertikālas plaknes;
* DUOFLEX stiprinājums priekš diviem saulessargiem;
* standarta stiprinājumi uz parastā un "multi" stieņa;

 

PARAFLEX® STIEŅU STIPRINĀJUMA VEIDI

 Saulessargu stieņi, vai tas būtu viens vai vairāki, ir uzstādāmi piecos dažādos veidos! 
 Stiprinājums var būt fiksēts vai ar iespēju pārvietot. Plašas iespējas variēt un izvēlēties tieši to

stiprinājumu, kurš nepieciešams. Var izmantot arī vairakus stiprinājumus. Iespējams ir pilnīgi viss!

* pārvietojamais stiprinājums - "puķupods"
* pieskrūvējams pie stabilas plaknes

* betonējams
* stienis ar vītni - ieskūvējams stiprinājums gruntī

* flīžu stiprinājumi
* sienas enkuri / skavas

* nospriegojot starp divām stabilām plaknēm - "balkona stiprinājums"

 
 
PARAFLEX®  AUDUMI UN KRĀSAS
 
* 4 dažādi audumu tipi: POLYESTER, OLEFIN, AKRYL un sietiņš
ar PVC pārklājumu
* 29 krāsu toņu gamma

 

 

 

PARAFLEX®  SAULESSARGU KUPOLU FORMAS

* sešstūra ar diametru 2.70m
* sešstūra ar diametru 2.40m

* četrstūra ar izmēru 1.90m x 1.90m

    

 

PARAFLEX® BASIC



   Polyester diegu sietiņš  Ls

nero alba taupe      
        
AKSESUĀRI       

 

AIZSARGČEHOLS: pardzēts visiem PARAFLEX saulessargu modeļiem (viens izmērs visiem)  Ls 25

        
STIEŅU SISTĒMAS       

 

PARASTAIS STIENIS: augstusms: 2.05 m Saulessargu stiprinājumu skaits: 1  Ls 111

  

MULTI STIENIS: augstums: 2.00m – 2.30m Sastāv no divām teleskopiskām daļām MAX
saulessargu stiprinājumu skaits: 4   

 Ls 226

  

DUOFLEX: var izmantot uz parastā stiprinājuma stieņa, vai standarta stiprinājuma pie
sienas.

 Ls 17

  

VERTIKĀLAIS SAULESSARGA TURĒTĀJS: kas nodrošina papildus 5-to saulessargu kopā
ar MULTI STIEŅA stiprinājumu

 Ls 37

        
 STIEŅU FIKSĒŠANAS SISTĒMAS       

  

BETONĒJOT: Abus stieņu veidus var nostiprināt zemē (zālājā vai smitīs) izmantojot
betonējamos enkurus. Ziemas periodā stieni viegli var noņemt, neatstājot redzamus
caurumus.

Ls 67

VERTIKĀLAIS STIPRINĀJUMS 90°  - stieņa nostiprināšanai, pieskrūvējot pie nesoš Ls 54

GRUNTS SKRŪVE - stiprinājums, kas ieskrūvējams gruntī, izņemot akmeņainu un
smilšainu grunti

Ls 98

½ FLĪZU TURĒTĀJS - paredzēts aizpildīt ar flīzēm 40cm x 40cm. Izmantot tikai PARASTAJAM
stienim. Komplektā iekļauts vertikālais stiprinājums 90°

Ls 139

1/1 FLĪZU TURĒTĀJS - paredzēts aizpildīt ar flīzēm 40cm x 40cm. Izmantjams arī priekš
MULTI STIEŅA. Komplektā iekļauts vertikālais stiprinājums 90°

Ls 149

  

SIENAS ENKURI: Ar divām nerūsējošā tērauda skavām stieni var piestiprināt pie sienas vai
nožogojuma.

Ls 27

PUĶUPODS: Koka “puķupods” no speciāli apstrādātas priedes. (80 x 80 x 60 cm)  Ls 218

  

METĀLA PLĀKSNE - 600x600x80mm  
Gadījumā, ja pamatne nav pietiekami stingra, papildus var izmantot metāla plāksni, lai
izlīdzinātu “spēkus”
    

 Ls 123

  

TRĪSSTŪRVEIDA TRĒTĀJS: Abus stieņu veidus var nostiprināt pie stingras pamatnes
izmantojot trīsstūrveida stiprinājumu

 Ls 49

 

NOSPRIEGOJUMA SISTĒMA - "BALKONA turētājs" Izmantojot spriegotāju, parasto
stiprinājuma stieni var nostiprināt starp divām stabilām konstrukcijāmkura ir viena virs
otras.

 Ls 173

bez pvn bez pvn



 BETONĒJAMS   PIESKRŪVĒJAMS PIE STABILAS
PLAKNES

  PIESKRŪVĒJAMS PIE STABILAS
PLAKNES

  

Abus stieņu veidus var nostiprināt zemē
(zālājā vai smitīs) izmantojot betonējamos
enkurus. Ziemas periodā stieni viegli var
noņemt, neatstājot redzamus caurumus. 

 
Abus stieņu veidus var nostiprināt pie
stingras pamatnes izmantojot trīsstūrveida
stiprinājumu

Atcerieties: Nepienācīgi nostiprināta
metāla plāksne, nedod pietiekamu svaru,
kā atsevišķa saullessarga pamatne

 
Gadījumā, ja pamatne nav pietiekami
stingra, papildus var izmantot metāla
plāksni, lai izlīdzinātu “spēkus”.

Atcerieties: Nepienācīgi nostiprināta
metāla plāksne, nedod pietiekamu svaru,
kā atsevišķa saullessarga pamatne

     
 PUĶUPODS   SIENAS ENKURI / SKAVAS   NOSPRIEGOJOT - "BALKONA"

STIPRINĀJUMS
 

 

  

Koka “puķupods” no speciāli apstrādātas
priedes. (80 x 80 x 60 cm)
Sastāv no 4-rām daļām 
Koka perimetra
Trīsstūrveida stiprinājuma
Pamata metāla plāksnes
Izlīmeņojošām skrūvēm

 Ar divām nerūsējošā tērauda skavām
stieni var piestiprināt pie sienas vai
nožogojuma.

Komplektā ietilpsts divas skavas ieskaitot
skrūves ar kurām sastiprina stieni ar
skavām (komplektā nav pievienotas
skrūves ar kurām sastiprina skavas ar
sien

u

)

 Izmantojot spriegotāju, parasto
stiprinājuma stieni var nostiprināt starp
divām stabilām konstrukcijāmkura ir viena
virs otras. 

Augstums līdz pat 290 cm !

Stiprinājums izmantojams tikai parastam
stienim

.
 

  

 

 

 

Metāla stienis ar vītni - ērti ieskrūvēt gruntī,
kas ļauj saulessargu stieni nostiprināt
"pagaidu variantā" kā arī pārvietot no vietas
uz vietu.

ATCERIETIES: Nedrīkst izmantot

akmeņainās vai irstošās un nenesošās
gruntīs.

 
1/2 Flīžu turētājs - ērti pielietot ierobežotās
grīdas plaknēs. Paredzēts aizpildīt ar
flīzēm 40cm x 40cm

 
1/1 Flīžu turētājs - Izmantojams arī priekš
MULTI STIEŅA stiprinājuma. PArdzēts
aizpildīt ar flīzēm 40cm x 40cm.

Papildus opcija: alumīnija dekoratīvais
vāks, lai nosegtu flīzes.

 

 

 

PARAFLEX

®

 Standarta stiprinājums 

 

Standarta stiprinājums
2 - daļīgs, garums 1,85 m

 

Pagarinātais stiprinājums
2 - daļīgs, garums 2,35 m

  

Ekstra pagarinātais "king size" stiprinājums
3 - daļīgs, garums 2,35 m
Trešais posms viennozīmīgi piešķir
papildus manevrēšanas iespējas, bet
savukārt nedaudz zaudē savu noturību pret
vēja brāzmām

 

 

Visus šos stiprinājumus ir ērti piestiprināt
pie sienas vai jebkādas citas vertikālas

plaknes

 



  
  Parastais stienis  "multi" stienis  

Paraflex ir vairāk kā tikai pie
sienas stiprināms saulessargs.

Var arī gadīties, ka siena
“vienkārši nav” īstā vieta priekš

saulessarga stiprinājuma.

Tad saulessarga stiprinājumu
nestiprinam pie sienas bet gan

uz stieņa.

augstusms: 205 cm
Saulessargu stiprinājumu

skaits: 1

Stieni var stiprināt sekojoši:
* Betonējot
* Ar trīsstūra atbalstu
* Ar trīsstūra atbalstu un    
papildus plāksni
*Ar sienas stiprinājumu
*Spriegojot- “balkona”
stiprinājums

Stieņa gals ir noslēgs ar
vāciņu.

DUOFLEX stiprinājums rada
iespēju uz viena stieņa

piestiprināt divus saulessarga
stiprinājumus.

augstums: 200 – 230 cm
Sastāv no divām teleskopiskām

daļām 
MAX saulessargu stiprinājumu

skaits: 4

Stieni var stiprināt sekojoši:
* Betonējot
* Ar trīsstūra atbalstu
* Ar trīsstūra atbalstu ar
papildus plāksni
* Ar sienas stiprinājumu

Stieņa gals ir noslēgs ar vāciņu.

Papildus komplektācijā
vertikālais saulessargaturētājs,

kas nodrošina MAX
saulessargu skaitu: 5

 

 KVADRĀTS 190 cm x 190 cm   SEŠSTŪRA 220 cm    SEŠSTŪRA 270 cm
  

     
"VILNIS"  "VILNIS"   

   



CLASSICO       AUDUMS  GARANTIJA MODEĻI 
      

Polyester
160gr/m²

1 gads –
garantija nav
paredzēta uz
rāvējslēdzēju

Tikai priekš
Sešstūra -

270

dusky flora terra roma bambu bordo    
270 270 270 270  270 270    

         
PREMIUM         

         

      

 Olefin
190gr/m²

3 gadi –
garantija nav
paredzēta uz
rāvējslēdzēju 

 Seštūris 270
VISAS krāsas

Seštūris 220
un kvadrāts

190 tikai
Roma Taupe

Terra Red
Stonegrey

 bambu  roma  taupe  terra  red  marino   
 270  270/220/190   270/220/190  270/220/190  270/220/190 270   

        

   

     

flora camel stonegrey      
270 270  270/220/190      

         
LIMITED         

         

      

Acryl - 235
gr/m²

3 gadi –
garantija nav
paredzēta uz
rāvējslēdzēju

 Tikai priekš
Sešstūra -

270

 nero chokolat  olive lagoon  aqua  orange    
 270  270 270 270 270 270    

         
    

canvas charcoal petrol taupe sunflower     
270 270 270 270 270     

         
 SHADOW         

         
   Polyester

diegu sietiņš
pārklāts ar

PVC

2 gadi –
garantija nav
paredzēta uz
rāvējslēdzēju

Tikai priekš
seštūra 270

nero alba taupe       
270 270 270       



 
WALL-FLEX pārklājuma laukums 2.7m x 2.7m = 7.29m2    

  skaits cena kopā
Standarta stiprinājums 1.85m 1 Ls 160 Ls 160
Saulessargs 270 CLASSICO 1 Ls 139 Ls 139
 KOPĀ: Ls 299
    
Svarīgi: Sienas stiprinājums ir iekļauts katrā standarta stiprinājuma komplektā
    
PAMATNOTEIKUMS: Izvēle ir starp standarta stiprinājuma modeli un Saulessargu
modeļiem un krāsu
    

WALL-DUO-FLEX pārklājuma laukums 2.7m x 5.4m = 17.58m2    
 skaits cena kopā
Standarta stiprinājums 1.85m 2 Ls 160 Ls 320
Saulessargs 270 CLASSICO 2 Ls 139 Ls 278
DUOFLEX stiprinājums 1 Ls 17 Ls 17
 KOPĀ: Ls 615
    
    

 MONO-FLEX pārklājuma laukums 2.7m x 2.7m = 7.29m2  skaits cena kopā
Standarta stiprinājums 1.85m 1 Ls 160 Ls 160
Saulessargs 270 CLASSICO 1 Ls 139 Ls 139
Parastais stienis - 2.05m 1 Ls 111 Ls 111
Betonējamais stiprinājums 1 Ls 67 LS 67
 KOPĀ: Ls 477
    
PAMATNOTEIKUMS: Papildus standarta stiprinājuma un saulessarga izvēlei, var izvēlēties
starp dažādiem stieņa stiprinājumiem
 

DUO-FLEX pārklājuma laukums 2.7m x 5.4m = 17.58m2    
 skaits cena kopā
Standarta stiprinājums 2 Ls 160 Ls 320
Saulessargs 270 CLASSICO 2 Ls 139 Ls 278
DUOFLEX stiprinājums 1 Ls 17 Ls 17
Parastais stienis - 2.05m 1 Ls 111 Ls 111
Trīsstūra veida turētājs 1 Ls 49 Ls 49
 KOPĀ: Ls 775
    

 MULTI-LFEX "4" pārklājuma laukums 5.4m x 5.4m = 29.16m2    
 skaits cena kopā 
 Standarta stiprinājums 4 Ls 160 Ls 640 
 Saulessargs 270 CLASSICO 4 Ls 139 Ls 556 
 MULTI stienis - 2.30 m 1 Ls 226 Ls 226
 Betonējamais stiprinājums 1 Ls 67 Ls 67 
   KOPĀ:  Ls 1489
    

 MULTI-LFEX "5" pārklājuma laukums 6.4m x 6.4m = 40.96m2    
  skaits cena kopā 

  skaits cena kopā 
Standarta stiprinājums 4 Ls 160 Ls 640
Saulessargs 270 CLASSICO 5 Ls 139 Ls 695
MULTI stienis 1 Ls 226 Ls 226
Vertikālais saulessarga turētājs 1 Ls 37 Ls 37
Betonējamais stiprinājums 1 Ls 67 Ls 67
 KOPĀ: Ls 1 665
   

bez pvn

bez pvn

bez pvn

bez pvn

bez pvn

bez pvn

bez pvn



PARAFLEX®  BASIC PRODUKTU CENAS (cenas norādītas ar PVN 21%)
 

Lielākai daļai klientu ierastais saulessarga STANDARTA stiprinājuma
risinājums ar atbalsta stieni pa vidu.
PARAFLEX® piedāvātā saulessarga neapspriežamās priekšrocības ir augstas
kvalitātes kupola karkass, krāsu, materiālu un formas daudzveidība.

 Centrālā stiprinājuma stieņa diametrs 32mm un augstums 230 cm

 
 PRODUKTU VARIĀCIJAS un CENAS (cenas norādītas ar PVN 21%)
        
PARAFLEX® KVARDĀTS  1.90m x 1.90m PREMIUM AUDUMS   bez pvn

     

Ls 157

roma  taupe  red stonegrey  nero   
        
PARAFLEX®  220 - sešstūris 2.20m diametrā PREMIUM AUDUMS   3 gadu garantija

 
     

 Ls 157

roma taupe red stonegrey nero   
        
PARAFLEX®  270 - sešstūris 2.70m diametrā CLASSICO AUDUMS   1 gada garantija

Ls 152 

roma bambu terra dusky flora bordo  
        
PARAFLEX®  270 - sešstūris 2.70m diametrā PREMIUM AUDUMS       3 gadu garantija

 
     

Ls 168

 roma  taupe  terra  red  marino flora 3 gadu garantija 

 
     

 Ls 168

camel stonegrey nero alba sunflower   
        
PARAFLEX®  270 - sešstūris 2.70m diametrā LIMITED AUDUMS   3 gadu garantija

 
     

Ls 239 

taupe  olive lagoon  aqua  orange canvas  
        3 gadu garantija

 

   Ls 239

granite narva kaki parma   
        
PARAFLEX®  270 - sešstūris 2.70m diametrā SHADOW AUDUMS      3 gadu garantija

 

   Ls 239

alba taupe nero     
        
PARAFLEX®  VILNIS -270 - sešstūris 2.70m diametrā LIMITED AUDUMS   3 gadu garantija

   Ls 249

canvas taupe parma granite    
        
        
        
        
PAR SAULESSARGU FIKSĀCIJU VARAT KONTAKTĒTIES AR MUMS VAI
IZVELĒTIES PAŠI NO TIRGŪ PIEEJAMAJIEM STANDARTA RISINĀJUMIEM   

  

        

bez pvn

bez pvn

bez pvn

bez pvn

bez pvn

bez pvn
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