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Pieredze, Tehnoloģijas

Dizains

PRODUKCIJAS

KATALOGS



ESTĒTIKA
MODERNAS FASĀDES

INTERJERA 

RISINĀJUMI

Mēs piedāvājam dekoratīvus un apdares materiālus White Hills 

White Hills -tas  ir plašs modernu apdares materiālu klāsts, kas izgatavots ar vieglā un smagā betona vibrācijas liešanu. 
Šāda tehnoloģija ļauj izveidot dažādas dabisko krāsu kolekcijas, kuras plaši izmanto ēku ārējai un iekšējai apdarei, 
kā arī būs ideāls ainavu dizainā. 
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ELEMENTI
DEKORAAINAVAS

UZLABOŠANA

Galvenajā produktu klāstā ir vairāk nekā 500 kolekciju, ar dažādām faktūrām un krāsām. 
Uzņēmumu White Hills pirmsākumi nodibināja vadošie nozares eksperti, kuri ne tikai ieviesa ražošanā savas tekstūras formas,
bet arī ietekmēja kotedžu mājokļu būvniecības attīstību valstī.

Šodien uzņēmuma White Hills faktūra tiek uzskatīta par labāko Krievijas tirgū.

Mēs izveidojam unikālās dekoratīvā akmens kolekcijas , kuri emitē dabas analogus un ir fasādes apdares p atstavīgs veids.

2018. – 2019. GADĀ WHITE HILLS SAŅEMA STATUSU «NOZARES LĪDERIS» *

* Krievijas biznesa reitings, kurā tiek izmantota neatkarīga uzņēmumu novērtēšanas sistēma. 
Apbalvo Krievijas ekonomikas līderus par ieguldījumu valsts attīstībā nacionālā un starptautiskā līmenī.



Sodien White Hills ir lielākais dekoratīvā akmesn ražotājs Krievijā pēc ražošanas teritorijas.  
 Uzņēmuma kopējā platība ir 15 hektāri.
Katru gadu tiek saražoti vairāk nekā 3 miljoni kvadrātmetru produkcijas.

White Hills ir pilna servisa uzņēmums, kas ietver sevī dizaina izstrādi,
formu izgatavošanu, dekoratīvo izstrādājumu ražošanu, dizaina pakalpojumus un produktu montāžu.
Produktu kvalitāte un klāsts atrodas labāko Eiropas dekoratīvā akmens ražotāju līmenī.

Izstrādājumu ražošanā tiek izmantotas saliktas elastomēra pamatnes formas, kas spēj rūpīgi 
nodot oriģinālā materiāla faktūru. Faktūras kvalitāte, kura ir dabūta ar White Hills formas palīdzību 
 – ir labākie tirgū.

RAŽOŠANA
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RAŽOŠANAS 
IESPĒJAS

KOPĒJAIS
TERITORIJAS
LAUKUMS

UZŅĒMUMA
PERSONĀLS

PLAŠS
PRODUKCIJAS
SORTIMENTS

White Hills produktu ražošanā tiek izmantotas labākās 
elastomēru bāzes formas,kas rūpīgi emitē oriģinālā 
materiāla faktūru.

White Hills ir pilna servisa uzņēmums, kas ietver
dizaina izstrādi, formu izgatavošanu, dekoratīvo 
izstrādājumu ražošanu, dizaina pakalpojumus un
produktu montāžu.

Produkti ir droši videi un cilvēku veselībai.
Visu veidu produkti saņēma higiēnas sertifikātus
un sertifikātus par atbilstību Krievijas un
starptautiskajiem kvalitātes standartiem.

Uzņēmums White Hills – 
ir zelta kvalitātes zīmes "Krievijas zīmols»
īpašnieks starp vietējiem dekoratīvā
akmens ražotājiem.

3 000 000m2

810

500

140 000m2 26 000m2

VAIRĀK PAR

VAIRĀK NEKA

VAIRĀK NEKA

VAIRĀK PAR

Rūpnieciskās noliktavas ēkas

APDARES METERIĀLIEM GADĀ

KVALIFICĒTI
DARBINIEKI

PRODUKCIJAS 
VEIDI



20. gadsimta vidū aktīvi attīstās naftas ķīmijas rūpniecība.
Tika atklāti jauni ķīmiskie savienojumi - elastomēri,
dažāda veida gumijas, no kuras sāka veidot formas 
mākslīgā akmens iespiešanai.  Pirmo reizi formas sāka
izmantot ASV: tajās tika izmantots betons, ģipsis un citi
cietinoši celtniecības materiāli.

Sākumā tie bija baltas un pelēkas krāsas izstrādājumi (dabiskā betona krāsa). Kad parādījās speciālās krāsvielas,  
kļuva iespējams izveidot sarežģītāku krāsu un toņu produktus.

Jaunais apdares materiāls ātri ieguva popularitāti ASV.
Salīdzinot ar dabīgo akmeni, tas uzvarēja ne tikai cenas ziņā, bet arī bija vieglāks pēc svara, daudzveidīga tekstūra un krāsa. 

No šī brīža sākas intensīva mākslīgā akmens attīstība.

VĒSTURE
RAŽOŠANAS NOZARES
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•   Aizsargā sienu konstrukcijas no negatīvas ietekmes.

•   Ļauj īstenot jebkādas idejas un dizaina risinājumus dažādu krāsu un faktūru dēļ.

•   Viegli uzstādīt uz virsmas ar cementa līmi,

     un arī neprasa īpašu atbalsta struktūras sagatavošanu un nostiprināšanu.

•   Sver 1,5 reizes mazāk nekā dabīgais akmens. Svars svārstās no 16 līdz 50 kg / m
2

•   Samazina slodzi uz ēkas fasādi un pamatu.

•   Izmanto nobrukušu un vecu ēku rekonstrukcijai.

•   Tas neapdraud vidi, tā sastāva ziņā tas ir videi draudzīgs materiāls.

•   Tam ir augsta izturība un ilgs kalpošanas laiks, izgatavots no zīmola augstas stiprības betona M400

•   Pateicoties F300 sala izturības pakāpei, to var izmantot jebkurā reģionā.

•   Nav nepieciešami lieli finanšu ieguldījumi salīdzinājumā ar klinkera ķieģeļiem vai dabīgo akmeni.

DEKORATĪVĀ AKMENS
WHITE HILLS 
PRIEKŠROCĪBAS



Sērija attēlo akmeņus ar “plosītu” reljefu no
slāņainām klintīm. Tos var izmantot gan fasāžu dekorēšanai,
gan iekštelpās.
Lai palīdzētu organiski iekļaut ainavā māju, lapeni, žogu
un citas piepilsētas teritorijas struktūras, tikai klinšainās
faktūras spēj tās padarīt par ainavas sastāvdaļu.

 Šis materiāls ideāli atveido īstu klints formu,

krāsu, faktūru: gludu un zāģētu, šķeltu un slāņainu.
Izvēloties akmens veidu un izmēru, ir vērts padomāt, kā apdare
izskatīsies pie pareizās attiecības ar elementa izmēriem un ar  
ēkas mērogu. 
Lapenes vai krāsns dekorēšanai būs piemēroti vidēja un maza izmēra akmeņi,
savukārt lielāki elementi uz mājas fasādes izskatīsies dabiskāk un organiskāk.

SERIJA

KLINŠAINĀS
KOLEKCIJAS
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CROSS FELL
Akmens savu nosaukumu ieguvis no Cross Fell kalna - Pennīnu kalnu
augstākā punkta Anglijas ziemeļos. Kalni, kas atrodas tuvāk rietumu krastam, ir dziļi
sadalīti upju ielejās. 

Ūdens un akmens, spēcīgs vējš un augsts mitrums
ir radījuši pārsteidzošu reljefu.
Izstrādājumi imitē raksturīgus kalnus, kas laika gaitā ir 
uzklāti viens virs otra un ir izpostīti vēju to izvirzīto 
virsmu vietās.

Tos izmanto māju cokoliem un fasādēm.

Cross Fell

100-00

100-10



NORTH RIDGE

Alpīnisti sauc “NORTH RIDGE” par Ziemeļu grēdu, kas atrodas Baltajos kalnos ASV.
Tieši tur atrodas autostāvvieta, no kuras sākas interesantākais un 
grūtākais ceļš uz nepieejamu virsotņu iekarošanu.
North Ridge kolekcijai ir akmeņaina tekstūra, kas sastāv no nelielām plaisām un šķembām.
Piemērots dažādu arhitektūras stilu māju fasādēm.
Tas var darboties arī kā spilgta detaļa interjerā vai ainavā - 
piemēram, ļoti labi saiet kopā ar puķu dobēm, žogiem, atbalsta sienām.
Kolekcija montējas bez šuves.

271-10 275-40270-80

278-80

271-80

270-40

279-80

272-40

271-00

North Ridge
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FJORD LAND
Fjord Land ir pārsteidzoša dabas vieta Jaunzēlandē.
Līči ir tik dziļi iegriezušies kontinentālajā daļā, ka tie veido garus 
ar ūdeni pārklātus kalnu koridorus.

Fjord Land kolekcijā ir raksturīgas skaidas un nelielas plaisas, 
kas piemērotas mājas fasādes, kolonnu un pagraba apdarei.

208-80 200-00

Fjord Land



No Ward kalna Skotijā paveras gleznains skats,
сkur maigās pludmales sadzīvo ar milzīgajām klintīm.
Pateicoties atklātam vējam, kalns Ward ir ieguvis rupju,
dziļu tekstūru, uz kuras gaisma un ēna rada pārsteidzošu gleznu.
Kolekcija, kas nosaukta šī kalna vārdā, ļauj šādu
interesantu vizuālo efektu pārnest uz fasādi vai pagrabu.

WARD HILL Ward Hill
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«zandland» kolekcija ir nosaukta par godu kalnu upju terasēm. Tie ir dabiski 
"pakāpieni", kas radušies upju ielejās laika un stihiju ietekmē.
Nokrišņu kalnu veidojumi ir labi redzami uz kalniem un aizās.  

Zendlandes kolekcijas tekstūra atgādina šādas dabas parādības.

241-00

240-50 242-90 240-00 241-10

242-80

ZANDLAND Zandland



150-80 154-90

Briti tos sauc par White Cliffs of Dover, kas burtiski tulkojas kā Baltās Doveras klintis.
 Baltās krīta klintis atrodas Lielbritānijas piekrastē starp līci, kas atdala 
Angliju un Franciju.
«White Cliffs» kolekcija godina šo klinšu dabisko skaistumu.
Elementu krāsu kombinācija un izteikts virsmas reljefs ir piemērots
cokolu, skursteņu, fasāžu apdarei.
Apdares materiāls harmoniski izskatās arī ainavā - uz žogiem un atbalsta sienām.

Angļu "East Ridge" burtiski tulko kā "Austrumu grēda", kas ir kalnu
sistēmas nosaukums pašos Krievijas austrumos.
 Kolekcija ir unikāla pēc savas formas, izskatās kā Kamčatkas daba.
Izstrādājumi imitē akmeņainu faktūru ar izteiksmīgu tekstūru ar gludām,
"mīkstām" malām.
Pateicoties nelielajam svaram, ši kolekcija būs labs risinājums fasāžu
apdarei, kuras nav paredzētas lielu slodžu izturēšanai. 

260-00

260-10

269-80

WHITE CLIFFS White Cliffs

EAST RIDGE East Ridge

150-10
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Kolekcija ir nosaukta Vācijas pilsētas Loteras vārdā. 
Dažādu formu nevienmērīgi akmeņi atspoguļo 
pagātnes arhitektūras garšu. 
Akmens mājas pēc romāņu stila un šaurās ieliņas 
iegremdē vecās Saksijas laikmetā.
Produktus galvenokārt izmanto māju fasāžu apdarei un ainavu 
dizainam. Montējas ar šuvi.

LAUTER Lauter

Sunderland dekoratīvā akmens kolekcija ir akmens dabiskos toņos ar
akmeņainu tekstūru un asimetrisku formātu.
Akmenim no Sunderland kolekcijas ir dažādi elementu dziļumi, kas
piešķir papildus apjomu un urbāna klints efektu.

SUNDERLAND Sunderland

170-50 171-00 171-80 172-80 174-10



541-20 546-40

540-50

Mazi un lieli šķeldoti kolekcijas elementi emitē kalnu tekstūru. 
Eigera, viena no slavenākajām virsotnēm pasaulē, atrodas Bernes Alpos. 
Kalns, kas sadalīts trīs mirdzoša ledus grēdās, demonstrē pārsteidzošu gaismas un ēnas spēli.
Iedvesmojoties no šī skata, mēs centāmies uzsvērt klints
skaistumu - pievienot reljefu un izteiksmīgumu "Eiger" faktūrai.
Saulainā laikā uz fasādes tāpat parādās pasakaina gaismas un ēnas
spēle, kas piešķir mājai papildu apjomu. Montējas ar šuvi.

EIGER Eiger

547-80
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Dekoratīvais akmens imitē dažādus ķieģeļu veidus.
Tās ir gludas "klinkera" kolekcijas un "vecā ķieģeļa" imitācijas 
ar roku formēšanas raksturīgajām iezīmēm.
Pēc sava izskata mākslīgais ķieģelis izskatās kā flīze,
kuras priekšējā virsma detalizēti atdarina dabisko tekstūru.

Lai panāktu neatšķiramu līdzību ar īstiem ķieģeļiem,

кtiek izmantotas neorganiskās krāsvielas.
Ultravioletais starojums negatīvi neietekmē izstrādājumus un tie nezaudē krāsu.
rāsvielas tiek sajauktas stingri noteiktās proporcijās un
tiek uzklātas gan visā masā, gan papildus priekšējai virsmai.
Sērija "Ķieģeļu kolekcija" ir piemērota ne tikai fasāžu apdarei,
bet arī iekšējai lietošanai.
Tos plaši izmanto Loft stila projektos.

ĶIEĢEĻFLĪŽU KOLEKCIJAS
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London Brick ir unikālā angļu stila atspoguļojums. Фактура плитки 
Ar rokām veidotā flīžu tekstūra mūs aizved atpakaļ uz Viktorijas
laikmetu ar tumši sarkano ķieģeļu mājām.

303-90

301-50 302-70 302-60

304-70 304-80

304-60

London Brick kolekcija atdarina "veco mūru", uz kura
skaidri redzamas laika pēdas.
Kolekcija ir ļoti populāra iekšējai un ārējai apdarei.

LONDON BRICK London Brick



Vācijas pilsēta Brēmene ļauj ienirt pagātnē un redzēt, kā cilvēki
dzīvoja, no kā viņi cēla mājas. Ēkas Brēmenē unikāli veido to īpašie ķieģeļu mūri.
Vācieši savu mīlestību pret šāda veida akmeni pārņēma no kaimiņvalstīm Nīderlandes 
un Beļģijas.
«Bremen Brick» ķieģeļu kolekcija tika rādīta, lai iemiesotu tālās
pagātnes tēlu uz modernas ēkas fasādes. To izmanto gan sabiedrisko ēku, gan dzīvojamo
ēku apdarei.

305-00

308-80 305-10

декоративный элемент
“Тычки”

BREMEN BRICK Bremen Brick

308-90
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Kolekcija nosaukta Beļģijas provinces Rietumflandrijas galvenās pilsētas Briges vārdā.
Viduslaikos pilsētas status ir bijis kā viens no lielākajiem tirdzniecības centriem.
Vieta ir piesātināta ar viduslaiku atmosfēru.
Briges mājas ir būvētas no brūniem un sarkaniem ķieģeļiem, un ir
saglabājuši gadsimtiem senas celtniecības tradīcijas.

315-30

319-10 318-90

318-80

319-60

316-40

BRUGGE BRICK Brugge Brick



324-60

Ķelne ir viena no vecākajām Vācijas pilsētām, kurai visā pastāvēšanas
laikā, sākot ar romiešu laikmetu, bija nozīmīga loma vēsturē.
Galvenais gotikas arhitektūras šedevrs, Ķelnes katedrāle, tika uzcelts 13. gadsimtā.
Ēka pārsteidz ar savu skarbo varenību, no kuras tā elpo ar viduslaiku garu.
Daudzas freskas, mozaīkas, statujas un vitrāžas veido unikālu vācu
arhitektūras darbu kolekciju.

321-50

323-90

320-00

COLOGNE BRICK Cologne Brick
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310-00 312-10

310-40

313-80

Holandes dienvidaustrumos atrodas provinces pilsēta Altena, kuras vārdā ir nosakta kolekcija.
Tas izceļas ar glītām ieliņām ar šauriem kanāliem un tiltiem, it kā izliktiem ar lineāla palīdzību.
Visas mājas šeit, tāpat kā citās Holandes pilsētās, apliktas ar ķieģeļiem.
Tie ir dekorēti ar baltiem dekoratīviem ieliktņiem, un nav iespējams
satikt vienādas mājas.  

AALTEN BRCIK Aalten Brick

310 -10



370-80

370-40 370-00

371-40

371-50 373-70

Kolekcija ir nosaukta Itālijas pilsētas vārdā netālu no Milānas.
"Bergamo brick" ir iegarens ķieģelis ar mēreni izteiktu tekstūru.
Katrs elements krāsots ar rokām, lai mūriem piešķirtu novecojušu ķieģeļu dabisko izskatu.
Tumšākas krāsas pievienošana atgadina veco ķiegeļi kuru veidoja ar rokām

BERGAMO BRICK Bergamo Brick

370-70
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Ostia kādreiz bija Senās Romas galvenā osta.
Šeit tika uzbūvētas pirmās daudzdzīvokļu ēkas, insuli, 
mūsdienu  daudzstāvu ēku prototipi.
Pirmajos stāvos atradās tirdzniecības veikali, 
virs - dzīvojamās telpas. Fasādes bija dekorētas 
ar arhitektūras elementiem. Lielāko daļu ēku
vēlāk izpostīja plūdi. Ostijas ķieģeļu paliekas
tika izmantotas Pizas torņa celtniecībā.

380-50 384-90

384-10

384-60

382-80

381-40 383-40381-70

380-00

OSTIA BRICK Ostia Brick



Teramo pilsēta ir slavena ar senās arhitektūras pieminekļiem
un bizantiešu stilā celtām katedrālēm. Tuvāk jūrai atrodas lieliskas ēkas no gaišajiem
ķieģeļiem. Šāds ķieģelis bija ļoti izplatīts viduslaiku Itālijā.
Romas laikmeta arhitektūra padara šo reģionu par vienu no skaistākajām vietām 
uz zemes.

Klasiskā Teramo Brick mūra paraugi ir parādīti dažādās dabiskās krāsās.

353-80

352-10

TERAMO BRICK Teramo Brick
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Kolekcija Teramo Brick II imitē presētu ķieģeli ar mikroplaisām uz
priekšējās virsmas. Pateicoties dabiskajai tekstūrai, tiek radīts monolīta
ķieģeļa efekts. 

Nosaukts pēc Itālijas pilsētas Teramo austrumu krastā. Pilsētu iekaroja 
romieši, pēc tam tā nonāca Anžū dinastijas valdījumā. Pēc Napoleona
kariem Teramo kļuva par vienotas Itālijas daļu. Daudzi vēsturiski
apskates objekti ir saglabājušies līdz mūsdienām.

361-10

360-10

363-80

364-70

TERAMO BRICK II Teramo Brick II



Ķieģeļu izgatavošanas māksla Eiropā ienāca romiešu iekarotāju gājienu laikā.
Vācija, Francija un Itālija kļūst par galvenajiem ķieģeļu būvniecības centriem.
Radās neatkarīgs arhitektūras virziens, ko sauca par gotiku.
Vēlāk ķieģeļi tika izmantoti gandrīz visos arhitektūras stilos.
Pilsētu būvniecības prioritāte bija funkcionālas ēkas.

379-10 378-90

379-40

379-80

375-70

CITY BRICK City Brick

375-10
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Plānu iegarenu ķieģeļu "Tivoli Brick" var izmantot, lai izveidotu dažāda veida dekoratīvo mūru: 
 pa diagonāli, eglīte, pakāpienu un tradicionālu.

355-40

TIVOLI BRICK Tivoli Brick

356-40



Torn ir vācu nosaukums pilsētai Polijas ziemeļos (Toruņa) pie Vislas upes. 
Nikolaja Kopernika dzimtene un vēsturiskā pilsētas daļa. Tas ir iekļauts UNESCO Pasaules
mantojuma sarakstā. Pilsētā ir daudz viduslaiku un 20. gadsimta pieminekļu. 

Linz Brik kolekcija ir novecojis ķieģelis ar izteiktu tekstūru.
Pēc formas un izskata izstrādājumi atdarina ar rokām veidotu
akmeni, ko radījuši vietējie amatnieki.

326-10

366-60

326-80

369-40

327-80

326-60 326-40

367-80

327-50 329-40

TORN BRICK

LINZ BRICK

Torn Brick

Linz Brick

326-20

366-10
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Akmens kolekcija Rhein Brick ir jauna krāsu shēma interjera dizainam mūsdienīgā stilā
un fasādes apdarei atbilstoši jaunākajām arhitektūras tendencēm.

Dekoratīvā akmens faktūra no jaunās kolekcijas veidota antīkā manierē,
ķieģeļu malām ir neviendabīga forma, un uz virsmas redzamas šķeltas detaļas
un nelīdzenumi.

Šis dekoratīvais ķieģelis ir lieliski piemērots interjera dizainam rupjā
industriālā Loft stilā. Ārpuse, kas ir aplikta no Rhein Brick ķieģeļu kolekcijas akmeņiem, ēkai
piešķirs krāsu stingrību un lakonismu.

345-80 349-10 345-00 347-90

RHEIN BRICK Rhein Brick

348-90

Berne ir Šveices un viduslaiku arhitektūras
galvaspilsēta.  Bern Brick dekoratīvais akmens ir ar 
rokām veidots ķieģelis ar novecojušas tekstūras
efektu.

395-00

397-80

399-10 398-90

BERN BRICK Bern Brick

395-80



Tirole ir federāla valsts Austrijas rietumos, kas veido
Austrijas vēsturiskā Tiroles reģiona daļu.
Tur ir izvietotas Ērenbergas pils drupas.
Tirol Brick kolekcija aizsākās pēc senās Austrijas ķieģeļu prototipa,
kas tika plaši izmantots vietējā arhitektūrā.

391-70 392-70 393-90

394-60

391-50

TIROL BRICK Tirol Brick
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Sērijā atdarina izgrieztus taisnstūra formas akmeņus.
Parasti tos izmanto cokolu, skursteņu, pirmā stāva sienu,
dažreiz pilnīgi visas mājas dekorēšanai.
Produkti ir pieejami dažādos izmēros, lai apdare būtu 
harmoniski piemērots gan lielām savrupmājām, gan vidēja 
lieluma mājām.

Sērija ir lieliski saiet kopā ar arhitektūras dekoru objektiem:
ar arhitetūras dekoriem, logu nogāzēm, arku elementiempiļu akmeņiem utml. 

Lai nofiksēt elementus, ir nepieciešams izmantot līmi, kas īpaši paredzēta betona 
izstrādājumiem.

SĒRIJA

FLĪZES.
APDARES AKMENS.
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Tivoli pilsēta ieņem īpašu vietu arhitektūras vēsturē.  Tās senās ēkas ir 
īpaši svarīgas gan Itālijai, gan visai civilizācijai.

Taisnstūra plāksnes "Tivoli" imitē dabisko travertīna akmeni ar
raksturīgu porainu struktūru un gaišām nokrāsām, ko kopš seniem
aikiem izmantoja impērijas rezidenču un luksusa villu celtniecībai.

Kolekcija ir nosaukta pēc Lornes pilsētas, kas ir vēsturisks reģions Skotijas rietumos.
Tajā atrodas McCaig's Tower, nepabeigta Viktorijas laika Romas 
Kolizeja imitācija. Ideja bija ļoti nopietna - baņķieris Džons Makkeigs gatavojās ēkā 
aprīkot mākslas galeriju,muzeju un skatu torni. Novietojiet akmens un bronzas statujas 
pa perimetru. Tornis ir pilsētas iezīme.

415-10

550-10

416-80

TIVOLI

LORNE

Tivoli

Lorne



Daudzas Jorkšīras ēkas, kas joprojām stāv šodien, tika uzceltas no viduslaiku tradicionālā 
celtniecības materiāla - akmens. Uzstādot sienas, tika izmantoti akmens bloki,
parasti taisnstūra formas. Parasti tie tika izgatavoti no vienāda augstuma un 
platuma (no 10 līdz 25 cm).
Laukakmeņu biezums varētu būt atšķirīgs.
Jorkšīra ir viena no gleznainākajām vietām Anglijas ziemeļos.
Senās piļu arhitektūras un dabas kombinācija ir apburoša.

YORKSHIRE Yorkshire

407-40



37

Seno pilsētu ēkas tika celtas no akmens un izrādījās tik uzticamas, ka dažas ir 
saglabājušās līdz mūsdienām. Piemēram, baltā akmens tempļi, kas izgatavoti 
no kaļķakmens dolomīta. Dekoratīvā akmens kolekcija "Toledo" ar īpašu precizitāti 
kopē šo dabisko materiālu.

400-10

TOLEDO Toledo

401-90



Ļoti lielas teksturētas plātnes ar raupju virsmu šķembu veidā 
būs labs papildinājums cokola apdarē. Lai radītu monumentalitāti,
to izmanto arī sabiedrisko ēku, dzīvojamo kompleksu, savrupmāju un 
citu lielu ēku fasādēs.

Kolekciju attēlo dažāda izmēra elementi, kas ļauj tos nolikt ar lieliem
akmeņiem un vidēja izmēra akmeņiem.

SHEFFIELD Sheffield

431-80

430-10 + 435-10 431-80 + 436-80
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ТToskāna ir renesanses šūpulis un brīvdabas 
muzejs. Великие мастера прошлого жили 
Šeit dzīvoja un radīja lielus pagātnes meistardarbus 
- Leonardo da Vinči, Mikelandželo, Botičelli, Dante.  
Desmit Toskānas provinces ir slavenas ar arhitektūras un 
mākslas darbiem.

Toskānas kolekcijas priekšējā virsma imitē travertīnu.
травертин. Plātņu tekstūra ir gluda, izgatavota gaišās, 
siltās krāsās.

Šerbonas pils atrodas Anglijas dienvidrietumos 
Dorsetas grāfistē.

Tā tika uzcelta, lai stiprinātu Anglijas kanclera Solsberi 
bīskapa kundzību. Šodien vecpils drupas un Jaunās 
Šerbonas sienas stāv ezera krastmalā apskauti ar darzu. 
Pils iemieso Vecās Anglijas atmosfēru.

Šerbona akmens izlīdzinātā porainā tekstūra imitē
kaļķakmeni. Piemērots fasāžu cokolu apdarei.

480-10

565-10

481-20

TOSCANA

SHERBORNE

Toscana

Sherborne



Viduslaiku piļu īpatnība bija noapaļoti torņi.
Lai izkārtotu sienas izliekumu, akmens bloki tika
apzināti izgatavoti ar dažādu platumu.

Chinon kolekciju pārstāv dažādu izmēru oriģināli 
elementi un spilgts tekstūras reljefs.

CHINON Chinon

410-40 480-10
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Loares pils ir viens no skaistākajiem cietokšņiem Spānijā, 
šķiet, ka tās sienas izaug no klintīm. Loarre
 tika uzcelta romāņu stilā un tiek uzskatīta par 
vecāko aizsardzības struktūru Spānijā.

Starp daudzajām pilīm Skotijā izceļas Bremara pils.
Savas pastāvēšanas laikā tā vairākkārt ir izturējusi
aplenkumus un uzbrukumus, piedzīvojusi nopietnus 
ugunsgrēkus.

Atlikušās pils drupas tika nodotas Skotijas valdībai 
ar nosacījumu, ka pils turpmāk tiks atjaunota.

Dažādu izmēru Bremar akmeņi montējas bez 
šuves oriģinālajā kompozicijā. 
Ieteicams iekštelpu un āra dizainam.

490-10

486-20

LOARRE

BRAEMAR

Loarre

Braemar



Devons kļuva slavens pasaulē pēc ģeoloģiskiem pētījumiem.
Novada teritorijā tika atklāti senie kaļķakmens ieži, kas tika 
atstāti no sen pazudušas cietzemes. Par godu novadam pat tika 
nosaukts periods paleozoja laikmetā.

Mūsdienās ir skaidri redzami daudzi atklātā ieža klinšu pamati.

Laukakmeņi lielākoties ir ģeometriski regulāras formas.

DEVON Devon

420-10

421-40
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Bērklijs atrodas vēsturiskajā un svinīgajā Glosteršīras apgabalā Anglijas rietumos.

Linstere ir visapdzīvotākā province Īrijas austrumos, kur atrodas Dublina.
Saulains Leinster ir bagāts ar seniem pieminekļiem.

BERKLEY

LENSTER

Pilsēta ir slavena ar savu Bērklija pili, kas ir 
izcilākais viduslaiku dzīvojamo ēku arhitektūras 
piemērs Anglijā.

Berkeley kolekcija tiek izmantota fasādēs nestandarta
dizaina risinājumiem, interjerā to izmanto dažādu elementu,
it īpaši kamīnu, dekorēšanai.

Gandrīz visos novados ir saglabājušās viduslaiku
pilis un abatijas.
"Leinster" atdarina lielus izcirstus laukakmeņus.
Cokolā Leinster piešķir mājai stabilu izskatu un 
droši aizsargā sienas no apkārtējās vides negatīvās ietekmes.

530-10

Berkeley

Leinster

460-10

531-80



Lothian kolekcijai ir izteiksmīgs reljefs. Tas ir nosaukts pēc Skotijas vēsturiskā apgabala.
Ilgu laiku Lotiānu sauca par “angļu zemi Skotijas Karalistē”. Tā ir viena no retajām 
skotu iekarotajām teritorijām, kurā gēlu valoda nekad nav kļuvusi par galveno valodu.
Nākotnē Lotiānam bija jāuzņemas svarīga loma britu zemju apvienošanā.

440-10

442-10

LOTHIAN Lothian

441-80
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Tilla upe ir Tvīda upes angļu pieteka, kas atdala 
Skotiju un Angliju.

Till krastos paceļas viduslaiku piļu drupas.

"Till" tiek ražots divu veidu - palielināti taisnstūra 
un kvadrātveida akmeņi. Tos var izmantot gan 
atsevišķi, gan kombinācijā "liels - vidējs".
Piemērots fasāžu un ainavu arhitektūras elementu apdarei.

450-10 450-10 + 455-10

456-40

450-40

TILL Till

451-40



Kompleksās ģeometrijas fasādes elementi atdarina
rupju “savvaļas” neregulāras formas dabisko akmeni.
Citiem vārdiem sakot, tie ir apstrādāti bruģakmeņi un laukakmeņi.
Tos izmanto cokolu, skursteņu apdarei.
Šāds akmens padara fasādes monumentālākas un 
vizuāli "padara ēku smagāku".
Interjerā tas nav sastopams tik bieži, lai gan tas lieliski 

papildina tādus stilus kā Country vai Provansas.
Neskatoties uz masīvo izskatu, mākslīgais akmens ir vieglāks par dabisko.
Tam ir zems higroskopiskums, tas ir izturīgs pret temperatūras un 
mitruma izmaiņām un nav uzliesmojošs. Pēc uzstādīšanas nav nepieciešama apkope.
Tā kalpošanas laiks tiek aprēķināts desmitgadēs un nesamazinās no a
gresīvas vides ietekmes.

SĒRIJA

LIELFORMĀTA AKMENS
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Viena no gleznainajām Ziemeļskotijas teritorijām ir Moray.  
Neskatoties uz nelielo teritoriju, jūs varat redzēt visu Skotijas dabas daudzveidību.

No krāšņajām kalnu ainavām paveras skats uz caurspīdīgiem ezeriem un upju ielejām.

Morejā ir arhitektūras ansambļi, no kuriem slavenākie ir Balvenija un Bilindalo pils, 
kas būvēti no slāņainas struktūras akmeņiem.

Morey kolekciju attēlo dažāda lieluma akmeņi ar vidēja izmēra
tekstūru ar augsti izteiksmīgu reljefu.

MORAY Moray

526-40

526-10

525-50



705-40 701-20

Teviot upe Skotijā tek garām daudzām senām pilīm. Caur veco gobu zariem
var redzēt milzīgas drupas, kas paceļas nogāzēs.

Britiem Teviot asociējas ar Valteru Skotu,
kura senči dzīvoja Gordenas pilī upes ielejā.

Liekot viens otram dažāda lieluma "Teviot" akmeņu 
slāņus, tiek radīta uzticamas akmens sienas ietekme.
Ieteicams cokolu, skursteņu, žogu apdarei. Ļoti liels un
teksturēts akmens.

TEVIOT Teviot

700-80
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512-10

Dunveganas pils Skotijā ir viens no retajām pilīm, kurš atrodas privatīpaušama valdījumā.   
Viena ģimene, Makleodu klans, tajā dzīvo gandrīz astoņus gadsimtus.

Durham kolekcijā ir vairāki
elementi ar grieztām
malām 45 ° leņķī.

Visā pastāvēšanas vēsturē Dunvegans nav iekarots 
vai izlaupīts.

Masīvi izgriezti taisnstūra formas akmeņi rada f
asāžu stingrības sajūtu.

Starp akmens šuves papildus uzsver izteiksmīgo
apdares reljefu.

500-10

510-10

DUNVEGAN

DURHAM

Dunvegan

Durham
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Mazākais un ērtākais Anglijas apgabals ir Rutlande. Novads dzīvo mierīgu
un izmērītu lauku dzīvi. Ciemata ēku galvenā iezīme ir brīvas, plūstošas   
  līnijas, kas uzsver vietējās dabas skaistumu.
Kolekcija atveido laukakmeņus. Šķeldoti elementi harmoniski iederēsies ainavu dizainā.
Alpu kalni, žogs, kuri ir aplikti ar "Rutland", veidos vienotu kompozīciju ar citiem dārza 
vai parka elementiem.

601-40

600-80

RUTLAND Rutland



Cabo da Roca rags dziļi iegriezās Atlantijas okeānā. Tas tiek uzskatīts 
par Eiropas rietumu punktu, pēc kura stiepjas tikai okeāns. Roka klints virsotnē 
paceļasbāka, kas jau sen ir bijusi kuģu vadošā zvaigzne.
Dažādu izmēru Roca laukakmeņi ir piemēroti cokoliem,atbalsta sienām, puķu dobēm,
kā arī strūklakām un citām dekoratīvām ainavu dizaina konstrukcijām.

ROKA Roca

610-00

611-40

613-40
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Hantlija pils tiek uzskatīta par vienu no krāšņākajām feodālajām pilīm Skotijā.
Tās īpašnieki bija spēcīgi magnāti, kuri vadīja katoļus cīņā pret reformāciju.
Tāpēc pils pastāvīgi piedalījās reliģiskajos karos un bieži tika pārbūvēts.
No pils ir saglabājies tikai piecstāvu tornis, liela zāle un palīgtelpas.

Pirmajā stāvā ir brīnišķīgi akmeņi, kas kādreiz rotāja zāli.  

Lieli Huntley kolekcijas elementi atdarina vietas sākotnējo izskatu.

606-20

HUNTLY Huntly



Special Edition produkti ir vieglāki nekā standarta mākslīgais 
mākslīgais akmens, un tie ir īpaši paredzēti fasādēm
un interjeriem, kur ir svarīga slodze uz sienām.
Turklāt, pateicoties nelielam biezumam, no 7 līdz 19 mm, šāds
akmens ietaupa iekšējās telpas izmērus.
Sērija ir īpaši aktuāla interjeros, kur bieži nākas saskarties

ar rāmja sienām un starpsienām, kas apšūtas ar ģipškartona plāksnēm.
Šajā gadījumā ir vērts izvēlēties akmeni, kas sver līdz 20 kg / m.
Pareizi sagatavojot pamatu, šis materiāls kalpos daudzus gadus.
Pirms mākslīgā akmens, kas izgatavots no viegla betona, uzstādīšanas
  uz sienām un starpsienām, kas izgatavotas no ģipškartona, ieteicams
nostiprināt virsmu ar pastiprinošu plastmasas sietu un ārmejamo līmi.

SĒRIJA

SPECIAL EDITION
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Monte Chiaro kolekcija no itāļu valodas ir tulkota kā Gaišais kalns. Tā sauc saulaino
pilsētu Sicīlijas salā Vidusjūras vidū.
Monte Chiaro izskats imitē šai teritorijai raksturīgo dabisko akmeni - travertīnu.
Šī vieglā, lielformāta flīze ar raksturīgu porainu virsmu, atšķirībā no
dabiskās formas, spēj izturēt salu un pēkšņas temperatūras svarstības.
Mākslīgais akmens tikai ārēji imitē travertīnu bet pēc sastāva nav porains materiāls.

КHighland kolekcija ir nosaukta pēc Skotijas lielākā reģiona, seno ķeltu unikālo 
tradīciju zemē.
"Highland" ir viegls un skaists apdares materiāls ar plosītu klinšu reljefu.
Dekoratīvais akmens tiek uzlikts bez šuves, izmantojot cementa līmi, un 
veido stingru rakstu uz sienas. To izmanto fasāžu apdarei un 
galvenokārt iekštelpu apdarei. 
Kolekcija pieder Special Edition sērijai. Šādi izstrādājumi ir vieglāki un plānāki 
nekā parastais dekoratīvais akmens: tie ievērojami ietaupa vietu un 
ir mazāka slodze uz sienām.

291-00 292-40291-20

MONTE CHIARO

HIGHLAND

Monte Chiaro

Highland

465-10

290-10



Visa zemes vara, kas izplūda, iemiesojas kalnu grēdā, kas stiepjas pāri Kanādas 
un ASV teritorijai. Tas ir slavens ne tikai ar gleznainajiem ūdenskritumiem, bet arī 
ar vulkāniem - lielākajiem ASV.

Cascade Range kolekcija netīšām tika nosaukta šo kalnu vārdā.
Dekoratīvais akmens tiek uzlikts bez šuves un rada kaskādes efektu,
kas veidojas plātņu reljefās virsmas dēļ. Tie izskatās izdevīgi uz kotedžu un l
auku māju fasādes.

231-00

239-80

CASCADE RANGE Cascade Range

230-00
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Tradicionālais ķieģeļu mūris no “York brick” izstrādājumiem atspoguļos atjaunotās 
senatnes garu. Fasādes un interjeri ar York Brick uzsver izsmalcinātību, 
pateicoties elementu nelielajam izmēram.

Akmens svars līdz 12 kg, biezums līdz 1 cm. Piemērots nelielu māju, cokolu un 
skursteņu apdarei.  To galvenokārt izmanto interjeros.

353-80 338-90

335-00

YORK BRICK York Brick



Torre Bianca jeb Baltā torņa kolekcija ir nosaukta pēc 
vecas viduslaiku villas Itālijā.
White Hills specialisti ir izveidojuši dekoratīvu akmeni, kas ļoti
līdzinās dabīgajam tufam - vieglam iežam, kas bieži 
sastopams Itālijā.

Ģeometriski pareizā flīžu forma un mazais svars piešķir 
akmenim īpašu estētiku un atvieglo to montāžu.
Elementu biezums ir tikai 12 mm, tajā pašā laikā
tas ir izturīgs un sala izturīgs materiāls,
kas var izturēt lielas slodzes un skarbu klimatu.

“El Torre” ir tulkots no spāņu valodas kā “vērsis”. 
Šī kolekcija montējas mainot elementus,
katram elementam ir noteikts savs izmērs.
Tādējādi tiek panākts izteiksmīgāks mūra efekts.
Akmens montējas ar šuvi.

445-10

TORRE BIANCA

EL TORRE

Torre Bianca

El Torre

445-40

495-10 497-40
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Smalko dekoratīvo ķieģeļu «Derry Brick» kolekcija ir nosaukta 
pēc nelielas amerikāņu pilsētiņas, kas savu nosaukumu ieguvusi no īru valodas.
Tulkojumā no īru valodas vārds "Derry" nozīmē "ozolu mežs".

Kolekcija savu augsto izturību aizņēmusies no sākotnējā avota,
neskatoties uz izstrādājumu nelielo svaru.

«Derry brick» kolekcija ārēji kopē glīto ķieģeļu mūri, kurai
uz virsmas ir mazākās dabiskās ietekmes plaisas un rievas. Šī kolekcija ir 
piemērota iekštelpās sienu apdarei. Flīžu nelielā biezuma dēļ (9-10 mm) 
ķieģelis vizuāli nesamazina telpu.

385-10 389-60

388-40

385-50

385-70 386-40

386-50385-00

389-40

388-90

DERRY BRICK Derry Brick
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White Hills turpina attīstīt vienu no savām svarīgajām
darbības jomām - bruģakmens plātņu ražošanu.
Pašlaik bruģakmens plāksnes tiek ražotas divos veidos:
vibropresēšana un vibroliešana.
Flīze, kas iegūta ar vibropresēšanu, izceļas ar 
ārkārtīgi augstu mehānisko izturību, salizturību, izturību, 
taču izskatās vienkārši. Vibroliešanas tehnoloģija, gluži pretēji, 
ļauj ražot flīzes, kas labi imitē dažāda veida dabisko akmeni 
vai koku, bet fizisko un mehānisko pamatīpašību ziņā

ir zemākas par vibropresētām. Uzņēmuma speciālisti ir uzlabojuši 
tehnoloģiju, un tagad bruģakmens plāksnes, kas izgatavotas
ar vibrācijas liešanas metodi, izturības ziņā ir tuvu vibropresētiem
un joprojām pēc vizuālā izskata ir daudz pievilcīgākas.
Pašlaik tiek ražoti bruģakmeņi, kas imitē dabisko travertīnu.
Bruģakmens kolekcijās ietilpst apmales un notekas.

RADIĀLAIS
IETVJU BRUĢIS

R 900-14–R 904-94

rādītājs
betons dekoratīvās

bruģakmens plāksnes
White Hills

nobrāzums

betona stiprības klase 
tuvākā pakāpe В55 (72,00 М700) В22,5/В35 (М300–М450)

sala izturība, marka F400
F200 

maksimālais— F300

ūdens absorbcija 3,3–4,0 % < 5%

nobrāzums 0,4–0,5
<0,7 g / cm - izstrādājumos konstrukcijām,

kas darbojas paaugstinātas satiksmes

intensitātes apstākļos

garums (cm) 44 44 44 44

platums (cm) 69,1 16,8/33,9 33,9/51,5 51,5/69,0

biezums (cm) 4 4 4 4

šuves lielums (сm) 1 1 1 1

iepakošanas norma
pallete (gab.) (32) (48) (16) (16)

svars 1 gab. (Kg) 12,9 9,5 16,3 22

    īpašības / kods    R1      R2        R3       R4

R1 901-24 R2 901-24 R3 901-24 R4 901-24

KLĀJUMA VARIANTI

IETVJU BRUĢIS Tivoli



rādītājs
betons dekoratīvās

bruģakmens plāksnes
White Hills

nobrāzums

betona stiprības klase В55 (72,00 М700) В22,5/В35 (М300–М450)

sala izturība, marka F400
F200 

maksimālais— F300

ūdens absorbcija 3,3–4,0 % < 5%

nobrāzums 0,4–0,5
<0,7 г/см —  g / cm - izstrādājumos konstrukcijām,

kas darbojas paaugstinātas satiksmes

intensitātes apstākļos

garums (cm) 16

platums (cm) 16

biezums (cm) 4

šuves biezums (сm) 1

iepakošanas norma 13,69  (11,4)

svars 1 gab. (Kg) 76

    īpašības / kod  s                S 918-14 – S 919-44

IETVJU BRUĢIS

C 950-12

C 950-11 

APMALES

garums (cm) 60 60 

platums (cm) 20 20

8 8

iepakošanas norma
palete (gab.) (48) (48)

svars 1 gab. (kg) 21 21,3

īpašības / kods  C 950-11   C 950-12

C 955-11

C 955-10 

ŪDENS NOTEKAS

garums (cm) 51 24x24 

platums (cm) 14 14

biezums (cm) 2–5 2–5

iepakojuma norma
palete (gab.) 150 (168) 180 (224)

svars 1 gab. (kg) 6 4

īpašības / kods    C 955-10   C 955-11

TIVOLIS918-14

biezums (cm)
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TIVOLI
Bruģakmens plātnes

C 901-24

rādītājs
betona dekoratīvās

bruģa plātnes
White Hills

piemērojamie standarti

(nobrāzums)

betona spiedes stiprības 

klase
В55 (72,00 М700) В22,5/В35 (М300–М450)

salizturība F400
F200, 

maksimālais — F300

ūdens absorbcija 3,3–4,0 % < 5%

nobrāzums 0,4–0,5

<0,7 g / cm - izstrādājumos konstrukcijām,

kas darbojas paaugstinātas satiksmes

intensitātes apstākļos

garums (cm) 15, 30, 45

platums (cm) 15, 30

biezums (cm) 4–4,2

šuves biezums (сm) 1

iepakojuma norma (pallete) (м²) (11,02)

svars (kg/m²) 88

    raksturlielumi / kods                    C 901-24

C 951-22

C 951-21 

BRUĢA APMALES

garums (cm) 60 60 

platums (cm) 20 20

biezums (cm) 8 8

iepakojuma norma
masterbox (palete) (gab.))

(48) (48)

svars 1 gab. (Kg) 21 21,3

raksturlielumi / kods    C 951-21   C 951-22

C 956-21

C 956-20 

ŪDENSNOTECĒJS

garums (cm) 51 24x24 

platums (cm) 14 14

biezums (cm) 2–5 2–5

iepakojuma norma

masterbox (palete) (gab.)
150 (168) 180 (224)

svars 1 gab. (Kg) 6 4

raksturlielumi / kods   C 956-20   C 956-21



TIVOLI
Bruģakmens plātnes

rādītājs
betona dekoratīvās

bruģa plātnes
White Hills

piemērojamie standarti

(nobrāzums)

betona spiedes stiprības 

klase
В55 (72,00 М700) В22,5/В35 (М300–М450)

salizturība F400
F200  

maksimālais — F300

ūdens absorbcija 3,3–4,0 % < 5%

nobrāzums 0,4–0,5

<0,7 g / cm - izstrādājumos konstrukcijām,

kas darbojas paaugstinātas satiksmes
intensitātes apstākļos

garums (cm) 15, 30, 45

platums (cm) 15, 30

biezums (cm) 4–4,2

šuves biezums (сm) 1

iepakojuma norma  ( м²) (11,02)

svars (kg/m²) 76,5

    raksturlielumi / kods                    S 900-14

APMALES

garums (cm) 60 60 

platums (cm) 20 20

biezums (cm) 8 8

iepakojuma norma
masterbox (palete) (gab.)

(48) (48)

svars 1 gab. (Kg) 21 21,3

raksturlielumi / kods   C 950-11   C 950-12

C 950-12

C 950-11 

ŪDENSNOTECĒJS

garums (cm) 51 24x24 

platums (cm) 14 14

biezums (cm) 2–5 2–5

iepakojuma norma
masterbox (palete) (gab.)

150 (168) 180 (224)

svars 1 gab. (Kg) 6 4

raksturlielumi / kods  C 955-10   C 955-11

C 955-11

C 955-10 

S 900-14
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rādītājs
betona dekoratīvās
bruģa plātnes

White Hills
piemērojamie standarti

(nobrāzums)

betona spiedes stiprības 
klase В55 (72,00 М700) В22,5/В35 (М300–М450)

salizturība F400
F200, 

maksimālais — F300

ūdens absorbcija 3,3–4,0 % < 5%

nobrāzums
0,4–0,5

<0,7 g / cm - izstrādājumos konstrukcijām,

kas darbojas paaugstinātas satiksmes
intensitātes apstākļos

garums (cm) 15, 30, 45

platums (cm) 15, 30

biezums (cm) 4–4,2

šuves biezums (сm) 1

iepakojuma norma (m2) (11,02)

svars (kg/m²) 88

    raksturlielumi / kods                   C 901-44

C 956-41

C 956-40 

ŪDENSNOTECĒJS

garums (cm) 51 24x24 

platums (cm) 14 14

biezums (cm) 2–5 2–5

iepakojuma norma
masterbox (palete) (gab.)

150 (168) 180 (224)

svars 1 gab. (Kg) 6 4

raksturlielumi / kods   C 956-40   C 956-41

C 951-42

C 951-41 

APMALES

garums (cm) 60 60 

platums (cm) 20 20

biezums (cm) 8 8

iepakojuma norma
masterbox (palete) (gab.)

(48) (48)

svars 1 gab. (Kg) 21 21,3

raksturlielumi / kods    C 951-41   C 951-42

TIVOLI C 901-44
Bruģakmens plātnes



Bruģakmens plātnes
rādītājs

betona dekoratīvās
bruģa plātnes

White Hills

piemērojamie standarti

(nobrāzums)

betona spiedes stiprības 
klase В55 (72,00 М700) В22,5/В35 (М300–М450)

salizturība F400
F200, 

maksimālais — F300

ūdens absorbcija 3,3–4,0 % < 5%

nobrāzums
0,4–0,5

<0,7 g / cm - izstrādājumos konstrukcijām,

kas darbojas paaugstinātas satiksmes
intensitātes apstākļos

garums (cm) 15, 30, 45

platums (cm) 15, 30

biezums (cm) 4–4,2

šuves biezums (сm) 1

iepakojuma norma   (м²) (11,02)

svars (kg/m²) 88

    raksturlielumi / kods                   C 900-64

C 955-61

C 955-60 

ŪDENSNOTECĒJS

garums (cm) 51 24x24 

platums (cm) 14 14

biezums (cm) 2–5 2–5

iepakojuma norma
masterbox (palete) (gab.)

150 (168) 180 (224)

svars 1 gab. (Kg) 6 4

raksturlielumi / kods   C 955-60   C 955-61

C 950-62

C 950-61 

APMALES

garums (cm) 60 60 

platums (cm) 20 20

biezums (cm) 8 8

iepakojuma norma
masterbox (palete) (gab.)

(48) (48)

svars 1 gab. (Kg) 21 21,3

raksturlielumi / kods   C 950-61   C 950-62

TIVOLIС 900-64
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rādītājs
betona dekoratīvās

bruģa plātnes
White Hills

piemērojamie standarti

(nobrāzums)

betona spiedes stiprības 
klase

В55 (72,00 М700) В22,5/В35 (М300–М450)

salizturība F400
F200, 

maksimālais — F300

ūdens absorbcija 3,3–4,0 % < 5%

nobrāzums 0,4–0,5
<0,7 g / cm - izstrādājumos konstrukcijām,

kas darbojas paaugstinātas satiksmes
intensitātes apstākļos

garums (cm) 15, 30, 45

platums (cm) 15, 30

толщина (см) 4–4,2

šuves biezums (сm) 1

iepakojuma norma  ( м²) (11,02)

svars (kg/m²) 88

    raksturlielumi / kods                    C 902-44

Bruģakmens plātnes

C 952-42

C 952-41 

APMALES

garums (cm) 60 60 

platums (cm) 20 20

biezums (cm) 8 8

iepakojuma norma
masterbox (palete) (gab.)

(48) (48)

svars 1 gab. (Kg) 21 21,3

raksturlielumi / kods   C 952-41   C 952-42

ŪDENSNOTECĒJS

C 957-41

C 957-40 

garums (cm) 51 24x24 

platums (cm) 14 14

biezums (cm) 2–5 2–5

iepakojuma norma
masterbox (palete) (gab.)

150 (168) 180 (224)

svars 1 gab. (Kg) 6 4

raksturlielumi / kods   C 957-40   C 957-41

TIVOLI C 902-44



rādītājs
betona dekoratīvās

bruģa plātnes
White Hills

piemērojamie standarti
(nobrāzums)

betona spiedes stiprības 
klase

В55 (72,00 М700) В22,5/В35 (М300–М450)

salizturība F400
F200, 

maksimālais — F300

ūdens absorbcija 3,3–4,0 % < 5%

nobrāzums 0,4–0,5

<0,7 g / cm - izstrādājumos konstrukcijām,

kas darbojas paaugstinātas satiksmes

intensitātes apstākļos

garums (cm) 15, 30, 45

platums (cm) 15, 30

biezums (cm) 4–4,2

šuves biezums (сm) 1

iepakojuma norma  ( м²) (11,02)

svars (kg/m²) 88

 raksturlielumi / kods                      C 900-84

C 950-82

C 950-81 

APMALES

garums (cm) 60 60 

platums (cm) 20 20

biezums (cm) 8 8

iepakojuma norma
masterbox (palete) (gab.)

(48) (48)

svars 1 gab. (Kg) 21 21,3

raksturlielumi / kods   C 950-81   C 950-82

C 955-81

C 955-80 

ŪDENSNOTECĒJS

garums (cm) 51 24x24 

platums (cm) 14 14

biezums (cm) 2–5 2–5

iepakojuma norma
masterbox (palete) (gab.)

150 (168) 180 (224)

svars 1 gab. (Kg) 6 4

raksturlielumi / kods   C 955-80   C 955-81

TIVOLI
Bruģakmens plātnes

С 900-84
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TIVOLI
Bruģakmens plātnes

rādītājs
betona dekoratīvās

bruģa plātnes
White Hills

piemērojamie standarti
(nobrāzums)

betona spiedes stiprības 
klase

В55 (72,00 М700) В22,5/В35 (М300–М450)

salizturība F400
F200, 

maksimālais — F300

ūdens absorbcija 3,3–4,0 % < 5%

nobrāzums 0,4–0,5

<0,7 g / cm - izstrādājumos konstrukcijām,
kas darbojas paaugstinātas satiksmes

intensitātes apstākļos

garums (cm) 15, 30, 45

platums (cm) 15, 30

biezums (cm) 4–4,2

šuves biezums (сm) 1

iepakojuma norma    (м²) (11,02)

svars (kg/m²) 88

    хraksturlielumi / kods                 C 90x-x3

C 950-82

C 950-81 

APMALES

garums (cm) 60 60 

platums (cm) 20 20

biezums (cm) 8 8

iepakojuma norma 
masterbox (palete) (gab.)

(48) (48)

svars 1 gab. (Kg) 21 21,3

raksturlielumi / kods   C 950-81   C 950-82

C 955-81

C 955-80 

ŪDENSNOTECĒJS

garums (cm) 51 24x24 

platums (cm) 14 14

biezums (cm) 2–5 2–5

iepakojuma norma
masterbox (palete) (gab.)

150 (168) 180 (224)

svars 1 gab. (Kg) 6 4

raksturlielumi / kods  C 955-80   C 955-81

C 900-83



rādītājs
betona dekoratīvās

bruģa plātnes
White Hills

piemērojamie standarti
(nobrāzums)

betona spiedes stiprības 
klase В55 (72,00 М700) В22,5/В35 (М300–М450)

salizturība F400 F200, 
maksimālais — F300

ūdens absorbcija 3,3–4,0 % < 5%

nobrāzums 0,4–0,5
<0,7 g / cm - izstrādājumos konstrukcijām,

kas darbojas paaugstinātas satiksmes
intensitātes apstākļos

С 905-24С 907-44

garums (cm) 40

platums (cm) 40

biezums (cm) 4–4,2

iepakojuma norma (gab.) 40

svars 1 gab. (Kilograms) 14,8

raksturlielumi / kods                      C 90x-x4

DĒĻI
Bruģakmens plātnes

C 90X-X4
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PAKĀPIENI
Tivoli pakāpieni ir labs risinājums ikvienam, kurš vēlas izveidot
skaistas un izturīgas kāpnes lauku mājas eksterjerā.
Kolekcijā ir 6 dabīgi toņi, no kuriem katrs harmoniski papildinās
arhitektūras elementu kompleksu pie ēkas ieejas.

Kāpņu krāsu shēma veidota, lai pieskaņotos Tivoli kolekcijas bruģakmeņiem.
Jaunākās ražošanas tehnoloģijas garantē augstas kvalitātes produktus.
Pakāpieni nesabrūk no apkārtējās vides ietekmes, tie var
izturēt pēkšņas temperatūras izmaiņas un lielas slodzes uz virsmas.

garums (cm) 60,8 32,4 16

augstums (cm) 32,4 32,4 16

biezums (cm) 4 4 4

šuves biezums (сm) 0,5 0,5 1

iepakojuma norma  (m/gab.) 56–60 (56) 110–120 (84) 13,69 (11,4)

svars, (kg) pielaide ± 5% 17,3 8,8 76

raksturlielumi / kods rindas / stūra
S 910-X4 – S 913-X4

rindas / stūra
S 914-X4 – S 917-X4

ietvju bruģis
S 918-X4 – S 919-X4

10 bēšs 405-10

+1-20 gaišs smiltis 421-20

+1-40 sarkanbrūns 301-40

+2-40 tumši brūns 407-40

60 terakota 700-60

80 Pelēks 406-80

krāsu kods (XX) Krāsa krāsas analogs akmenī

rindas pakāpiens S 910-14

rindas pakāpiens S 914-14 stūra pakāpiens S 912-14

stūra pakāpiens S 916-14

bruģakmens plātnes  S 918-14

Tivoli



DAŽĀDU IZMĒRU DĒĻI

garums (cm) 79,5

platums (cm) 34,5

biezums (cm) 5

šuves biezums (сm) nav

iepakojuma norma  (м²) nav

svars (kg/gab) 33

    raksturlielumi 

C 911-25

C 918-45 C 917-45

C 916-25C 916-65

C 915-45

C 910-25 C 912-45

Bruģakmens plātnes 79,5-34,5

39,5-34,5Bruģakmens plātnes

C 913-45

C 910-45 C 911-65

C 915-25

garums (cm) 39,5

platums (cm) 34,5

biezums (cm) 5

šuves biezums (сm) nav

iepakojuma norma    (м²) 44

svars (kg/gab) 16

    raksturlielumi 

rādītājs
betona dekoratīvās

bruģa plātnes
White Hills

piemērojamie standarti
(nobrāzums)

betona spiedes stiprības 
klase В55 (72,00 М700) В22,5/В35 (М300–М450)

salizturība F400 F200, 
maksimālais — F300

ūdens absorbcija 3,3–4,0 % < 5%

nobrāzums 0,4–0,5
<0,7 g / cm - izstrādājumos konstrukcijām,

kas darbojas paaugstinātas satiksmes
intensitātes apstākļos
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Ietvju bruģis

garums (cm) 80,0

platums (cm) 23,0

biezums (cm) 5

šuves biezums (сm) nav

iepakojuma norma  (м²) nav

svars (kg/gab) 21

raksturlielumi 

garums (cm) 39,5

platums (cm) 22,5

biezums (cm) 5

šuves biezums (сm) nav

iepakojuma norma  ( м²) 71

svars (kg/gab) 10,8

    raksturlielumi 

80,0-23,0

39,5-22,5

Bruģakmens plātnes

Bruģakmens plātnes

C 920-45

C 925-45 С 925-25 С 928-45

C 926-25 С 927-45 С 926-65

C 922-45 C 921-65

C 920-25 C 923-45 C 921-25



Bruģakmens plātnes
(ГОСТ 17608 и ГОСТ 13015.0 

garums (cm) 120

platums (cm) 35

biezums (cm) 5

iepakojuma norma  (gab.) (18)

svars 1 gab. (Kilograms) 47

    raksturlielumi 

DĒĻIC90X-X5 C 905-45

С 905-25

С 908-45C 906-25

С 907-45

С 906-65

rādītājs
betona dekoratīvās

bruģa plātnes
White Hills

piemērojamie standarti
(nobrāzums)

betona spiedes stiprības 
klase В55 (72,00 М700) В22,5/В35 (М300–М450)

salizturība F400
F200, 

maksimālais — F300

ūdens absorbcija 3,3–4,0 % < 5%

nobrāzums 0,4–0,5
<0,7 g / cm - izstrādājumos konstrukcijām,

kas darbojas paaugstinātas satiksmes
intensitātes apstākļos
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PĀRSEGUMA PLĀTNES
Pārseguma plātnes turpina "Tivoli" sēriju, imitējot dabīgo materiālu
travertīnu - tāpat kā fasādes akmens, bruģakmens plātnes, dekoratīvie
elementi un arhitektūras dekors.
Jaunais produkts paredzēts žogiem, stabiem un citām aizsargkonstrukcijam.

TRĪSSLĪPJU
PLĀTNES

DIVSLĪPJU
PLĀTNES

VIENSLĪPJU 
PLĀTNES

ČETRSLĪPJU
PLĀTNES

32х50 сm (903-X0)

38х50 сm (900-X0)

46х50 сm (906-X0)

52х50 сm (909-X0)

32х50 сm (936-X0)16х50 сm (943-10 - 945-90)

16х50 сm (940-10 - 942-90)

16х50 сm (946-10 - 948-90)

Vienslīpju plātne
kreisā puse

Vienslīpju plātne
rindas

Vienslīpju plātne
labā puse

32х50 сm (912-X0)

38х50 сm (915-X0)

46х50 сm (918-X0)

52х50 сm (921-X0)

32х32 сm (924-X0)

38х38 сm (927-X0)

46х46 сm (930-X0)

52х52 сm (933-X0)

«Tivoli» plātnes lieliski apvieno sevī dekoratīvās un aizsārgājošās 
īpašības — tās novērš mitruma iekļūšanu zem flīzēm, aizsargā 
pamatni no iznīcīnāšanas biežas ūdens atkausēšanas un sasalšanas 
dēļ.

garums (cm) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 32 38 46 52

augstums (cm) 32 38 46 52 32 32 38 46 52 32 38 46 52

biezums (cm) 3–8,3 3,3–9,3 3,5–10 4–11 3–7 3–8,3 3,3–9,3 3,5–10 4–11 3–8,3 3,3–9,3 3,5–10 4–11

iepakojuma norma (м²/tek.m.) 34–40 22–25 20 14 42 34–36 22–25 20 14 62–68 30–32 20 16

svars, (kg) pielaide ± 5% 19,1 25,2 33,2 43,2 16,5 18,7 22,7 29,4 38,2 10,7 17 26,2 34,5

specifikācija 903-X0 912-X0 924-X0900-X0 915-X0 927-X0906-X0 918-X0 930-X0909-X0 921-X0936-X0krāsu kods Krāsa krāsu analogs akmenī

10 bēšs 405-10

20 smiltis 100-20

40 brūns 405-40

+2-40 tumši brūns 407-40

60 varš 700-60

80 pelēks 406-80

Tivoli



PĀRSEGUMA PLĀTNES

garums (cm) 25 25 50 50 50 50 50 

platums (cm) 35 45 19 30 38 45 55

biezums (cm) 4,5–7,3 4,5–9 8 3–7 5–8,5 4,5–9,5 4–10

iepakojuma norma 
(gab) 68 48 62–64 34–36 22–25 21 16

svars 1 gab. (Kg) 11,18 15,94 11,9 20 27,7 32,5 43,82

    810-XX        785-XX        800-XX         750-XX        755-XX        780-XX       765-XX

755-80

765-10

PĀRSEGUMA PLĀTNES
DIVSLĪPJU

krāsu kods (XX) Krāsa krāsas analogs akmenī

10 bēšs 405-10

20 smiltis 100-20

40 brūns 405-40

+2-40 tumši brūns 407-40

60 varš 700-60

80 pelēks 406-80

garums (cm) 23 30 38 45 50 55 

platums (cm) 23 30 38 45 50 55

biezums (cm) 6–10 4–8 4–9 4,5–11 4,5–11 4,5–11

iepakojuma norma
мастербокс (шт.) 90–96 62–68 30–32 20 14 13

вес 1 шт. (кг) 7,81 9,5 18,69 30,2 39 45,28

ra k sturlielumi / kods      805-XX       790-XX       795-XX       775-XX       825-XX       770-XX 770-10

775-20

PĀRSEGUMA PLĀTNES
ČETRSLĪPJU

аналог цвета в камне

raksturlielumi / kods       74Х-X0

garums (cm) 50

augstums (cm) 7,5

biezums (cm) 8

iepakojuma norma (gab.) 192

iepakojuma norma masterboks (gab.) 140

svars 1 gab. (Kg) 6,05

741-20

PLĀTNE

krāsu kods (XX) Krāsa krāsas analogs akmenī

00 balts 400-00

10 bešs 405-10

+1-10 bēšs ar dzelteniem marķējumiem 101-10

+1-20 gaišs smilts 486-20

+2-10 tumši bēšs 402-10

krāsu kods (XX) Krāsa krāsas analogs akmenī

10 bēšs 405-10

20 smiltis 100-20

40 brūns 405-40

+2-40 tumši brūns 407-40

60 varš 700-60

80 pelēks 406-80
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RUSTA AKMEŅI
Stūru apdare izceļ ēkas kopējo tēlu, piešķirot fasādei pabeigtu izskatu. Rūsta akmeņi no Tivoli kolekcijas 
imitē dabīgo materiālu travertīnu, ko plaši izmantoja Senās Romas arhitektūrā.

To izmantoja, lai celtu imperatora rezidences un greznas senatnes villas.

"Tivoli" saglabājis dabīgā akmens estētiku un iemiesojis to fasādes dekoratīvos elementos.
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5
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STŪRA ELEMENTI

853-X5
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852-X5
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26040
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PLAKANIE 
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851-X0

450
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40

850-X0

00 balts 400-00 853-00 853-05 851-00 851-05 852-00 852-05 850-00 850-05

10 bēšs 405-10 853-10 853-15 851-10 851-15 852-10 852-15 850-10 850-15

40 brūns 405-40 853-40 853-45 851-40 851-45 852-40 852-45 850-40 850-45

80 pelēks 406-80 853-80 853-85 851-80 851-85 852-80 852-85 850-80 850-85

krāsu kods krāsu krāsu analogs
akmenī

raksturlielumi / kods
853-Х0

plakne
851-Х0

plakne
852-Х0

plakne
850-Х0

plakne
853-Х5
stūris

851-Х5
stūris

852-Х5
stūris

850-Х5
stūris

garums (cm) 30 26, 30 45 41, 45 30 26, 30 45 41, 45

augstums (cm) 14,2 14,2 14,2 14,2 25 25 25 25

biezums (cm) 2,1–4 2,1–4 2,1–4 2,1–4 2,1–4 2,1–4 2,1–4 2,1–4

iepakojuma norma (gab.) 4 2 4 2 4 2 4 2

iepakojuma norma masterboks (gab.) 280 140 140–164 70–85 130 65 84 42

svars, (kg) pielaide ± 5% 2,96 5,6 4,76 9,1 5,7 10,6 8,28 16,22

Tivoli

apraksts



725-X1 – 729-X1

720-X4 – 724-X4

720-X1 – 724-X1

730-X3 – 734-X3

720-X2 – 724-X2

720-X3 – 724-X3

745-X1 – 749-X1

725-X2 – 729-X2720-X0 – 724-X0

Kopš seniem laikiem Itālijas pilsēta Tivoli, kas agrāk bija pazīstama kā
Tibur, ir bijusi bagāta ar travertīna atradnēm. Pirmajā gadsimtā pirms
mūsu ēras šis dabiskais materiāls bija pazīstams kā Tibur akmens 
(lapis tiburtinus), tāpēc arī akmens nosaukums.
Travertīns tika izmantots, lai celtu lieliskas imperatora rezidences un
greznas dižciltīgo patriciešu villas.

ARHITEKTŪRAS DEKORS Tivoli
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933-X0
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65 65
6565

65
25

65
65

720-X1 – 724-X1

720-X4 – 724-X4720-X3 – 724-X3

725-X2 – 729-X2

720-X0 – 724-X0

725-X1 – 729-X1

720-X2 – 724-X2

745-X1 – 749-X1

KARNĪZES, NOGĀZES

235

175

2
5
0

80

730-X1 – 734-X1

275

200

3
0
0

80

730-X4 – 734-X4

250 250

330 330

3
5
0

3
5
0

80 80

730-X2 – 734-X2 730-X3 – 734-X3

PIĻU AKMEŅIARKU ELEMENTI

735-X1 – 739-X1 (R 525)

180

145

65

1
3
5

735-X2 – 739-X2 (R 925)

200

175

65

1
3
5

735-X3 – 739-X3 (R 1450)

255

235

65

1
3
0

krāsu kods krāsu apraksts krāsas analogs 
akmenī

00 balts 400-00 720-00 720-01 720-02 720-03 720-04

10 bešs 405-10 720-10 720-11 720-12 720-13 720-14

+1-10 bēšs ar dzelteniem marķējumiem100-10 721-10 721-11 721-12 721-13 721-14

+1-20 gaišs smiltis 486-20 721-20 721-21 721-22 721-23 721-24

+2-10 tumši bēšs 402-10 722-10 722-11 722-12 722-13 722-14

+4-90 speckrāsa — 724-90 724-91 724-92 724-93 724-94

krāsu kods krāsu apraksts krāsas analogs 
akmenī

00 balts 400-00 730-01 730-04 730-02 730-03 745-01

10 bešs 405-10 730-11 730-14 730-12 730-13 745-11

+1-10 bēšs ar dzelteniem marķējumiem100-10 731-11 731-14 731-12 731-13 746-11

+1-20 gaišs smiltis 486-20 731-21 731-24 731-22 731-23 746-21

+2-10 tumši bēšs 402-10 732-11 732-14 732-12 732-13 747-11

+4-90 speckrāsa — 734-91 734-94 734-92 734-93 749-91

krāsu kods krāsu apraksts krāsas analogs 
akmenī

00 balts 400-00 725-01 725-02 735-01 735-02 735-03

10 bešs 405-10 725-11 725-12 735-11 735-12 735-13

+1-10 bēšs ar dzelteniem marķējumiem100-10 726-11 726-12 736-11 736-12 736-13

+1-20 gaišs smiltis 486-20 726-21 726-22 736-21 736-22 736-23

+2-10 tumši bēšs 402-10 727-11 727-12 737-11 737-12 737-13

+4-90 speckrāsa — 729-91 729-92 739-91 739-92 739-93

R 525 R 925 R 1450



ŠUVES AIZPILDĪTĀJJAVA AKMENIM,
IETVJU BRUĢIM

Paredzēts šuvju aizpildīšanai mākslīgam, dabīgam akmenim, dekoratīviem ķieģeļiem, ka arī bruģakmeņiem, ieklājot bruģi.

White Hills akmens javas tehniskā specifikācija / bruģakmens plātnēm

Krāsa balts, pelēks/pelēks

javas klasifikācija saskaņā ar EN 13888 CG2 

šķīduma sagatavošanas darba temperatūras diapazons (° С) no +10 līdz +35

maksimālā frakcija (mm) 1,0 (balts), 0,63 (pelēks) / 0,63

patēriņš uz 1 m
2

 (кг) 1,5–8,0 / 6–11

ūdens patēriņš uz 1 kg sausā maisījuma (l) (maiss 25 kg) 0,15–0,20

ūdens patēriņš uz 1 kg sausā maisījuma (l) (spainis 4,5 kg) 0,11–0,14 / —

ūdens patēriņš maisā 25 kg (l) 3,8–5,0 

ūdens patēriņš uz spaini 4,5 kg (l) 0,5–0,7 / —

šķīduma dzīvotspēja (h) 1

spiedes stiprība pēc 28 dienām (MPa) ne mazāka 20 (balts), 15 (pelēks) / 20

pieļaujamais šuves lielums (mm) 10–30 / 5–30

laiks, lai sasniegtu pilnu stiprību (dienas) 28

uzklāšanas temperatūra pēc pilnīgas sacietēšanas (° С) no –50 līdz +80

salizturība F (cikli) ne mazāka 50 / 200

garantēts glabāšanas laiks oriģinālajā nebojātā iepakojumā
ievērojot uzglabāšanas nosacījumus (mēneši)

12

Laika informācija ir spēkā, strādājot normālos apstākļos (gaisa temperatūra +20 ° С, mitrums 65 ± 10%).

sauss būvniecība šuvju maisījums uz cementa bāzes
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krāsa kods                     paraugs              

balts 10000

pelēks 20000

tumši pelēks 33005

pelēki-melns 43030

gaišs bēšs 10102

bēšs 10105

gaišs smiltis 10120

smilšu 10130

brūns-smiltis 10230

gaiši brūns 10530

brūns 23230

tumši brūns 20730

sarkans ķieģelis 11030

gaiši oranžs 13305

oranžs 10330

rozā 13605

KRĀSVIELA ŠUVES AIZPILDĪTĀJJAVAI



STIKLA AUDUMA SIETS

ŠUVES FIKSĒTĀJS

Stikla sietu White Hills 2000 (SNU-165) izmanto fasādes ārējo slāņu nostiprināšanai
gan ar siltinājumu, gan bez tās ar plānu apmetuma kārtu.
Bruņu stikla šķiedras sietu White Hills (SAU-320) izmanto kā pastiprinošu materiālu apmetuma darbos,
tai skaitā fasādes siltināšanas sistēmās ar paaugstinātām izturības prasībām.

Šuvju fiksatori ir paredzēti, lai nodrošināt nepieciešamo šuves platumu,
apliekot virsmas ar mākslīgo akmeni un dekoratīviem ķieģeļiem White
Hills.
Pēc līmes nožūšanas un pirms šuvju ieklāšanas fiksatori ir jānoņem.
Šuvjes fiksatori ir ērti izmantojami, strādājot ar dažādas ģeometrijas akmeņiem,
un tos var izmantot atkārtoti.

stikla auduma stiegrojuma siets (SNU-165), stikla auduma bruņu siets (SAU-320)

White Hills sieta specifikācijas

specifikācijas

šūnas izmērs (mm) 4x4 8,5х8,5

nominālais biezums (mm) 0,38 0,7

virsmas blīvums (g/m2) 165 320

stiepes izturība ne mazāka par: garenvirzienā (pamatne) (N / 5 cm) 2000 3600

stiepes izturība ne mazāka: šķērsvirzienā (audi) (N / 5 cm) 2000 3600

ruļļa izmērs (cm uz rm) 100х50 100х25

SNU-165 SAU-320

garums (mm) 30

augstums (mm) 10/12/15/20

biezums (mm) 10/12/15/20

Daudzums iepakojumā 150/200/250



87

HIDROFOBIZĀTORS
dziļi iekļūstošs ūdens atgrūdošs silikons WHITE HILLS H2, uz ūdens bāzes

White Hills akmens (l / m²) 0,15–0,25

betons (l/m²) 0,25–0,5

apmetums (l/m2) 0,5–1,0

silikāta ķieģelis (l / m²) 0,4–0,7

keramikas ķieģelis (l / m²) 0,4–0,7

putas un gāzbetons (l / m²) 0,5–2,0

šķiedru cementa un azbestcementa plātnes (l / m²) 0,1–0,3

dabīgais akmens (l/m²) 0,05–3,0

aptuvenais White Hills H2 ūdens atgrūdošā līdzekļa patēriņš

pārklājuma kalpošanas laiks (gadi) līdz 15

iekļūšanās dziļums (mm) līdz 10

materiāla patēriņš uz 1 m² (ml) * 150–250

uzklāšanas temperatūra (° С) no +18 līdz +30

ūdens atgrūdošā līdzekļa White Hills H2 tehniskais raksturojums

Paredzēts, mākslīgajam un dabīgajam akmenim, bruģakmeņiem
un citiem būvmateriāliem piešķirtu ūdeni un netīrumus
atgrūdošas īpašības.

* - patēriņš norādīts, apstrādājot White Hills 200. un 300. sērijas izstrādājumus vienā kārtā un ir orientējošs,
jo atkarīgs no bāzes veida, pielietošanas metodes un personāla kvalifikācijas. Apstrādājot citas virsmas, 
pārbaudiet pāteriņu, apstrādājot testa laukumu.



Pateicoties labi funkcionējošai loģistikas sistēmai, White Hills produkciju piegādā īsā laikā, ievērojot visus preču drošības pasākumus.
Piegādes laiks tiek iepriekš apspriests ar klientu, ņemot vērā viņa vēlmes. 
Visa produkcija ir rūpīgi iepakota, kas nodrošina transportēšanas un produktu turpmākās uzglabāšanas drošību.

Mēs piegādājam produkciju Latvijā un visā Baltijas reģionā. Ārvalstu klientiem ir pieejama eksporta piegāde. 
Piegādes izmaksas ir atkarīgas no galamērķa, preču daudzuma un veida.

Papildus var pasūtīt celtņus-manipulatorus, kas ievērojami atvieglo iekraušanas un izkraušanas operācijas.

UZŅĒMUMA MEDIJU PARTNERI:

PRIEKŠROCĪBAS SADARBĪBAI AR WHITE HILLS:
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WhiteHills

Ļaujiet dabai jūs sagaidīt mājās

.lv

Harmonija katrā akmenī. Mūsu dizainā lasāms
laika rokraksts, vēja elpa un saules staru

siltums, krāsu risinājumi atspoguļo jūsu 
vēlmju nokrāsas.

Mēs radām unisonā ar dabu, lai tās greznība būtu
pieejama ikvienam. Katra kokelcija ir 

autordarbs, un autors ir pati daba.

Jau vairāk nekā 15 gadus esam radījuši profesionalitātes, 

kvalitātes un augsta servisa tradīciju.

Mūs izvēlas miljoniem, mums tā ir atzinība un stimuls 
radīt labāko produktu. Galu galā no līdera - pieprasījums ir lielāks.

Produkciju
katalogs


