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Latvijā ražotas 
somu kvalitātes ārdurvis

www.kaski.lv
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www.kaski.lv

Unikālas durvis gūst lielus panākumus

Kaski ir Somijas ģimenes uzņēmums otrajā paaudzē. Mūsu piedā-
vājuma klāstā ir koka ārdurvis. Kaski produkti Ziemeļvalstu reģionā 
tiek pārdoti, galvenokārt, ar būvmateriālu tirdzniecības tīklu 
starpniecību. Turklāt, tirgū uzņēmuma produkti nonāk caur jaunu 
ēku būvniecību.

1978. gadā Eero Kaski dibināja durvju rūpnīcu, kuras pamatā bija 
zināšanas un galdniecības tradīcijas, kuras mantotas vairākās 
paaudzēs un pārgājušas no tēva uz dēlu. Eero sāka strādāt ar koku 
un celtniecību, un kā prasmīgs amatnieks viņš viegli uzcēla savu 
māju. Taču viena lieta viņu satrauca: viņš nekur nevarēja atrast kār-
tīgas durvis. Būdams uzņēmīgs jauneklis, viņš tās izgatavoja pats.

Durvis bija kvalitatīvas un drīz vien apkārtnes paziņas sāka pasūtīt 
Eero durvis. Vēsts par labi uzbūvētajām durvīm izplatījās, un pie-
prasījums strauji pieauga visā valstī.

Kaski zīmols kopš 1978. gada ir izaudzis no viena cilvēka uzņēmu-
ma līdz starptautiskai grupai, kurā ir vairāk nekā 350 profesionāļu.
2015.gadā, paplašinoties Kaski koncernam, tika atvērta plaša un 
mūsdienīga durvju ražotne Latvijā – Milzkalnē.
Gadu gaitā esam attīstījuši ražošanas tehnoloģijas un mūsu darbi-
nieku kvalifikāciju, lai sasniegtu augstākos kvalitātes standartus.
Kaski durvis tiek ražotas ar zināšanām un attieksmi, vienmēr tie-
coties pēc apmierināta klienta. Pateicoties lielajam piedāvājuma 
klāstam, tās atbilst jebkura klienta vēlmēm.
Laiki mainās, pamats paliek: vienmēr godīgs serviss un labākā 
Kaski kvalitāte.

”Kad viesi ieradās ciemos, visus pārsteidza 
izturīgās, augstas kvalitātes ārdurvis. 
Tā radās Kaski durvju koncepts.”

Iedvesma un fakti                                       lapa
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“Durvis kļūst skaistākas 
savā īstajā vidē” (Eero Kaski)
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Design Design 

ATEN MADRID

GIBRALTAR SAN SEBASTIAN

DALLAS NICE

BARCELONA MALAGA

KÖPENHAMN TEL AVIV

DUBAI OSLO

BILBAO MANILLA

LISABON VERONA

EDINBURGH PRAG

BOGOTA MUMBAI

LIVERPOOL

GENÉVE RIO DE JANEIRO

KOLEKCIJA DESIGN: Kaski pašu dizainētas “funkcionālās durvis” priekš modernas arhitektūras un atbilstošas mūsdienu klientu vēlmēm. 
Durvis ir pārklātas ar pret sliktiem laikapstākļiem izturīgu HDF plātni un krāsotas baltā krāsā, taču iespējams izvēlēties arī jebkuru citu 
krāsu. Visas durvis pieejamas Termo izpildījumā, U-vērtība no 0,59. Lielāko daļu durvju modeļu iespējams izgatavot arī kā uguns un 
skaņas izolējošās durvis. Tiek piegādātas bez piederumiem. Slēptās eņģes un pāra durvju izveide – par papildus piemaksu. 

PAMATA DATI: HDF virsma, pastiprināta ar alumīnija loksni. Durvju konstrukcija izgatavota no garumā saaudzētas priedes, kombinācijā 
ar saplāksni. Durvju kārba izgatavota no garumā saaudzētas bezzaru priedes, kas krāsota tādā pašā tonī kā durvju vērtne. Slieksnis izga-
tavots no eļļota bērza ar alumīnija aizsarglīsti, 25mm augstumā. Standarta komplektācijā iekļauts Klar stikls, taču par papildus piemaksu 
iespējams izgatavot arī ar Crepi, Katedral, Cotswold, vai Satin stiklu. Standarta izmērs 9/10-20/21. Standartā ar gludu iekšpusi t.i. bez 
dekoratīvā gravējuma.

Visas mūsu durvis iespējams iegādāties dažādās komplektācijās, mainot gan krāsu, biezumu, stiklu, sliekšņus utt. Vairāk informācijas par durvju specifikāciju varat iegūt mūsu mājaslapā www.kaski.lv



6 7

Soldrömmar Soldrömmar
KOLEKCIJA SOLDRÖMMAR: Mūsu Itālijas iedvesmotā Soldrömmar kolekcija ir piesaistījusi lielu uzmanību. Durvis ir pārklātas ar pret 
sliktiem laikapstākļiem izturīgu HDF plātni un krāsotas baltā krāsā, taču iespējams izvēlēties arī jebkuru citu krāsu. Iespējams izgatavot 
kā uguns un skaņas izolējošās durvis, kā arī Termo konstrukcijā ar  U-vērtību no 0,59. Standartā ar gludu iekšpusi t.i. bez dekoratīvā 
gravējuma. Slēptās eņģes un pāra durvju izveide – par papildus piemaksu.

PAMATA DATI: HDF virsma, pastiprināta ar alumīnija loksni. Durvju konstrukcija izgatavota no garumā saaudzētas priedes, kombinācijā 
ar saplāksni. Durvju kārba izgatavota no garumā saaudzētas bezzaru priedes, kas krāsota tādā pašā tonī kā durvju vērtne. Slieksnis izga-
tavots no eļļota bērza ar alumīnija aizsarglīsti, 25mm augstumā. Standarta komplektācijā iekļauts Crepi stikls, taču par papildus piemak-
su iespējams izgatavot arī ar Klar, Katedral, Cotswold, vai Satin stiklu. Standarta izmērs 9/10-20/21. Tiek piegādātas bez piederumiem.

Visas mūsu durvis iespējams iegādāties dažādās komplektācijās, mainot gan krāsu, biezumu, stiklu, sliekšņus utt. Vairāk informācijas par durvju specifikāciju varat iegūt mūsu mājaslapā www.kaski.lv

BERGAMO

PALERMO

LIVORNO

BOSTON

PARMA

MARSALA

FIRENZE

PERUGIA

MILANO

GENOVA

NAPOLI

PIOMBINO

SIENA

PIZA

TORINO

POMPEI

VENEZIA

RIMINI
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Classic Classic 
KOLEKCIJA CLASSIC: Klasisks dizains, kas iederas jebkurā mājā. Durvis ir pārklātas ar pret sliktiem laikapstākļiem izturīgu HDF plātni un 
krāsotas baltā krāsā, taču iespējams izvēlēties arī jebkuru citu krāsu. Iespējams izgatavot kā uguns un skaņas izolējošās durvis, kā arī 
Termo konstrukcijā ar U-vērtību no 0,59. Standartā ar gludu iekšpusi t.i. bez dekoratīvā gravējuma. Slēptās eņģes un pāra durvju 
izveide – par papildus piemaksu.

PAMATA DATI: HDF virsma, pastiprināta ar alumīnija loksni. Durvju konstrukcija izgatavota no garumā saaudzētas priedes, kombinācijā 
ar saplāksni. Durvju kārba izgatavota no garumā saaudzētas bezzaru priedes, kas krāsota tādā pašā tonī kā durvju vērtne. Slieksnis 
izgatavots no eļļota bērza ar alumīnija aizsarglīsti, 25mm augstumā. Standarta komplektācijā iekļauts Crepi stikls, taču par papildus 
piemaksu iespējams izgatavot arī ar Klar, Katedral, Cotswold, vai Satin stiklu. Klar stikls ar gravējumu (Haparanda*) Tiek piegādātas bez 
piederumiem.

Visas mūsu durvis iespējams iegādāties dažādās komplektācijās, mainot gan krāsu, biezumu, stiklu, sliekšņus utt. Vairāk informācijas par durvju specifikāciju varat iegūt mūsu mājaslapā www.kaski.lv

FALUN RÄTTVIK

LUND YSTAD

HELSINGBORG UMEÅ

GÄVLE SKELLEFTEÅ

MALMÖ ÖREBRO

KARLSTAD UPPSALA

GÖTEBORG STOCKHOLM

MORA ÖSTERSUND

KIRUNA VISBY

HAPARANDA* SUNDSVALL

PITEÅ

LULEÅ VASTERÅS
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BALKONA DURVIS PROJEKTU DURVIS
KOLEKCIJA BALKONA DURVIS: Durvju konstrukcija tiek veidota tādā 
pašā veidā kā ārdurvīm, bet ar lielu gaismas ielaidi un izskatu kā 
tradicionālām balkona durvīm. Dažus modeļus iespējams izgatavot 
ar skaņas un uguns izolāciju. Iespējams izgatavot arī kā Termo ver-
siju ar kopējo durvju biezumu 86mm. Standartā ar gludu iekšpusi 
t.i. bez dekoratīvā gravējuma. Slieksnis izgatavots no eļļota bērza 
ar alumīnija aizsarglīsti, 25mm augstumā. Dekoratīvās logu līstes 
un pāra durvju izgatavošana iespējama par papildus piemaksu. 
Iekļauta ASSA 2002 slēdzene. Ugunsdrošajā konstrukcijā iekļauta 
slēdzene ASSA 8765.

PAMATA DATI: HDF virsma, pastiprināta ar alumīnija loksni. Durvju 
konstrukcija izgatavota no garumā saaudzētas priedes, kombi-
nācijā ar saplāksni. Durvis ir krāsotas baltā krāsā, taču iespējams 
izgatavot arī alumīnija krāsā. Gravēta virsma no ārpuses. Standarta 
komplektācijā iekļauts Klar stikls (rūdītais stikls modeļiem, kuriem 
tas nepieciešams drošībai), taču par papildus piemaksu iespējams 
izgatavot arī ar Crepi, Katedral, Cotswold, vai Satin stiklu. Standarta 
izmērs 9/10-20/21. Tiek piegādātas bez piederumiem.

PAMATA DATI: HDF virsma, pastiprināta ar alumīnija loksni. Durvis krāsotas 
standarta baltā krāsā. Izturīga durvju kārba, kas veidota no garumā saaudzē-
tas, krāsotas bezzaru priedes. Tiek piegādātas bez piederumiem. Standarta 
izmērs 9/10-20/21. Durvis tiek izgatavotas pēc individuāla pasūtījuma, 
piemēram ar elektrisko pretplāksni, durvju actiņu, durvju bremzi, dažāda tipa 
slēdzenēm utt.

Iespējams izvēlēties: Uguns izolācija.
Skaņas izolācija R`w 40 dB.

Visas mūsu durvis iespējams iegādāties dažādās komplektācijās, mainot gan krāsu, biezumu, stiklu, sliekšņus utt.

SUNDBORN 3

BERGSGÅRDEN 3

SUNDBORN 4

BERGSGÅRDEN 4

BERGSGÅRDEN 1

SUNDBORN
pilnstikla

SUNDBORN 1

BERGSGÅRDEN 2

SUNDBORN 2

Vairāk informācijas par durvju specifikāciju varat iegūt mūsu mājaslapā www.kaski.lv
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SĀNU DURVIS
SĀNU DURVIS  UN VIRSDURVIS: Praktisks un skaists papildinājums, kas standarta durvīm sniedz pāra durvju skatu, vai padara pāra 
durvis vēl iespaidīgākas. Tā pati konstrukcija, kas pieskaņotajām ārdurvīm. Visām sānu durvīm ir opcijas – atveramas vai fiksētas. 
Kopējais biezums 62mm vai 86mm Termo durvīm.

Visas mūsu durvis iespējams iegādāties dažādās komplektācijās, mainot gan krāsu, biezumu, stiklu, sliekšņus utt.

CLA4

DLA1

DLA11

CLA2

DLA3

KSI

CLA5

DLA5

KYI

CLA1

DLA2

DLA12

CLA3

DLA4

KSI2

CLA6

NÜRBURGRING SILVERSTONE

DLA6

GARĀŽAS DURVIS

KASKI UNIKĀLĀ 
DURVJU KONSTRUKCIJA

KOLEKCIJA GARĀŽAS DURVIS: Mūsu garāžas durvis ir speciāli konstruētas, lai izturētu daudzus atvēršanas ciklus. Krāsotas standarta 
baltā krāsā, bet iespējams pasūtīt jekurā citā krāsā. Kārba izgatavota no priedes.

PAMATA DATI: Pret sliktiem laikapstākļiem izturīga HDF plātne ar dekoratīvo gravējumu. Gluda virsma iekšpusē, ar ārējiem stiprināju-
miem. Tiek piegādātas bez slēdzenes un sliekšņa. Standarta izmērs 24/25- 20/21.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu garāžas durvis, protams, var pasūtīt ar dizainu, 
kas atbilst lielākajai daļai mūsu ārdurvju!

Vairāk informācijas par durvju specifikāciju varat iegūt mūsu mājaslapā www.kaski.lv

Kārba izgatavota no garumā saaudzētas, 
krāsotas bezzaru priedes 53x115mm
(92, 128, 168, 208 mm)

4 gab. regulējamas pretuzlaušanas eņģes

HDF ārpusē un iekšpusē

Dubultais blīvējums

Alumīnija plāksne

Durvju vērtnes biezums 
86mm (Termo), 62mm (standarta)

Nodilumizturīgs slieksnis (25mm),
materiāls – eļļots bērzs. Sliekšņa priekšējā mala un 
nodiluma sloksne izgatavota no izturīga alumīnija.

3k izolācijas stikls 
ar argona gāzes pildījumu

Rāmis no priedes

Pastiprināts ar LVL

EPS izolācija
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Stikla alternatīvas
Standartā durvis tiek ražotas ar Klar vai Crepi stiklu, taču 
pastāv iespēja izvēlēties arī Katedral, Cotswold vai Satin 
stiklu. Stikls ir rūdīts, tiem durvju medeļiem, kuriem tas 
nepieciešams drošības nolūkos. Ir pieejams arī laminētais 
stikls par papildus piemaksu.

Garantija
Kaski nodrošina 5 gadu rūpnīcas garantiju visām savām 
durvīm, kā arī 12 gadu formas garantiju. Garantija neattie-
cas uz durvīm, kuras montētas neatbilstoši uzstādīšanas 
noteikumiem. Kaski patur tiesības konstrukcijas maiņai un 
uzlabošanai. Plašāku informāciju par garantiju, iespējams 
apskatīt mūsu mājaslapā www.kaski.lv

Speciālā ražošana
Kaski, protams, piedāvā personalizētu durvju ražošanu 
pēc klienta vēlmēm. Tas var būt sākot no individuāla 
izstrādājuma, lai izveidotu sev vēlamu dizainu privāt-
mājai, līdz pat lielām daudzīvvokļu vai rindu mājām, kur 
nepieciešams vienāds dizains, vai dažādi risinājumi.

GALVENIE FAKTI 
UN KRĀSU IZVĒLE

Visas mūsu durvis iespējams iegādāties dažādās komplektācijās, mainot gan krāsu, biezumu, stiklu, sliekšņus utt.

GALVENIE FAKTI 
UN KRĀSU IZVĒLE

Kaski ārdurvis īsumā
• CE marķējums
• 12 gadu formas garantija
• Ietvars pastiprināts ar LVL (daudzslāņu līmēts saplāksnis)
• 3K izolācijas stikls ar argona gāzes pildījumu –  

rūdīts stikls daļai durvju modeļu

Materiāli un vide
Izgatavojot Kaski durvis, tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas un īpaši izvēlēti, testēti materiāli. Ražošanas process ir optimāli videi 
draudzīgs. Mūsu izmantotā līme un virsmas apstrādes materiāli ir pēc iespējas videi draudzīgāki un uz ūdens bāzes.

Lakotas HDF ārdurvis
Durvju rāmis pastiprināts ar LVL un alumīnija loksni. Izgatavota no garumā saaudzētas, krāsotas bezzaru priedes. Vērtnes pārklājums 
veidots no HDF, kas iztur pat sliktākos laikapstākļus. Kā izolācija tiek izmantots EPS polistirols. Kārba izgatavota no garumā saaudzētas, 
krāsotas bezzaru priedes un slieksnis no eļļota bērza ar alumīnija priekšējo malu un aizsarglīsti.

Virsmas apstrāde ārdurvīm
Durvis ar HDF virsmu tiek pārklātas ar aizsarggrunti, un pēc tam krāsotas standarta baltā krāsā, bet pēc pieprasījuma, iespējams izvēlē-
ties arī citu krāsojumu no NCS un RAL krāsu klāsta. Krāsas paraugā var atšķirties no krāsas reālajā dzīvē.

Komplektācija un enģes
Durvis tiek piegādātas ar 4 gb. (3 gb. durvīm ar augstumu M20) regulējamām pretuzlaušanas eņģēm (slēptās eņģes par papildus pie-
maksu), slēdzeni un pretplāksni, bet bez ārējiem piederumiem, piemēram, cilindra un roktura. Tos iespējams pasūtīt atsevišķi. Slēdzene 
ir ASSA 8765 ar regulējamu pretplāksni. Izmērs 86/22 Termo durvīm, 62/22 standarta durvīm. Šos izmērus nepieciešams zināt, lai varētu 
nodrošināt pareizā cilindra ievietošanu, ja tas nepieciešams.

Uguns un skaņas izolācijas durvis
Lielāko daļu durvju modeļu iespējams iegādāties kā uguns un skaņas izolācijas durvis un tās ir klasificētas kā R`w 40 dB. Tās atbilst 
Somu VTT institūta standartiem priekš Eiropas tirgus. Ar to pašu izolāciju kā skaņas izolācijas durvīm, un ar speciālu uguns aizturošu 
blīvējumu, durvis atbilst ugunsdrošības klasei EI230. Ugunsdrošo durvju biezums ir 86mm un tās ir aprīkotas ar ASSA 8765 slēdzeni.  
Konstrukcija mazliet atšķiras no standarta durvīm, taču tām ir nemainīgs ārējais izskats.

Kaski patur tiesības veikt izmaiņas sortimentā bez iepriekšējas brīdināšanas. Autortiesības ir aizsargātas. Kaski patur tiesības veikt izmaiņas sortimentā bez iepriekšējas brīdināšanas. Autortiesības ir aizsargātas.

>

Vairāk informācijas par durvju specifikāciju varat iegūt mūsu mājaslapā www.kaski.lv

CREPI

BALTA (standar ta)
NCS S 0502-Y

ZAĻA (izvēles)
NCS S 5020-G70Y

SARKANA (izvēles) 
NCS S 4050-R

DZELTENA (izvēles) 
NCS S 2040-Y20R

ZILA (izvēles) 
NCS S 6020-B

TUMŠI PELĒKA 
(izvēles)
NCS S 6000-N 

GAIŠI PELĒKA  
(izvēles) 
NCS S 1502-Y50R

KLARCOTSWOLD

KATEDRALSATIN

Termodurvis
Siltākās ārdurvis tirgū.
Kaski ir izveidojis ārdurvis ar Termo 
konstrukciju, ar ievērojami uzlabotām 
izolācijas spējām. Visas mūsu HDF  
ārdurvis, iespējams izgatavot Termo 
konstrukcijā. Durvju ārējais izskats ne-
mainās, taču siltumizolācija ievērojami 
uzlabojas. Ar Termo konstrukciju iespē-
jams sasniegt līdz pat 0,59 U vērtību. 
Yale Doorman netiek rekomendēts.

Virsmas standarta krāsas
Visas durvis tiek krāsotas standarta 
baltā krāsā, taču pēc pieprasījuma, par 
papildus piemaksu, iespējams izvēlēties 
jebkuru citu krāsu no NCS S- un RAL 
krāsu klāsta. Dažas no mūsu populārā-
kajām krāsām norādītas pa labi. 
Krāsas paraugos var atšķirties no krāsām 
reālajā dzīvē.

Standarta durvis 1.0
Ar 1.0 tiek apzīmētas standarta konstrukci-
jas durvis, kuru U-vērtība ir maksimums 1.0. 
Standarta durvis ir plānākas kā Termo kons-
trukcijas durvis, taču atbilst jaunākajām 
prasībām par U-vērtību.86MM 62MM

• Augstākās klases siltuma izolācija
• Termo konstrukcijas izvēles iespēja
• Izturīga, no priedes konstruēta kārba
• Dubultais blīvējums – gan kārbā, gan vērtnē
• Regulējamas pretuzlaušanas eņģes



Kaski, SIA
www.kaski.lv
“Zēberi”, Milzkalne, Smārdes pag., 
Tukuma nov., Latvija, LV-3148


