
Dovgil – Logi, Durvis, Žalūzijas, Мoskītu tīkli 
radīti tieši priekš Jums!

Prezentācija Žalūzijas

KVALITĀTES GARANTIJA, 
KAVALITATĪVU MONTĀŽU 
GARANTĒJAM!



KASEŠU ŽALŪZIJAS
Kasešu žalūzijas- speciāli izstrādātas lietošanai pakešu tipa logiem.

Praktiskas un ērti lietojamas.
Audums, kasete, caurule, apakšējais
profils, vadotnes, mehānisms.

Kasete atrodas augšējā daļā. Vadotnesf ir
pielīmētas pie rāmja.

DIENAS UN NAKTS AUDUMSKLASISKAIS AUDUMS



RULLO ŽALŪZIJAS
Plāns audums, kas ir savīts rullī. 

Pateicoties svēršanas siksnai apakšā, žalūzijas var viegli iztīt vai satīt atpakaļ rullī.

Audums, caurule, profils, turētāji, 
mehānisms.

Loga augšējā daļa, griesti, sienas virsma.

DIENAS UN NAKTS AUDUMSKLASISKAIS AUDUMS



PLISĒTAS ŽALŪZIJAS
Plisētās žalūzijas ir ļoti līdzīgas horizontālajām žalūzijām.

Standarta alumīnija vietā tiek izmantots audums, kas izskatās kā akordeons.

Audums, apakšējais un augšējais profils,
mehānisms.

Loga rāmis vai uz tā.



HORIZONTĀLĀS ŽALŪZIJAS
Horizontālās žalūzijas ir piemērotas tur kur nepieciešams regulēt gaismas plūsmu un 

redzamību. 

Alumīnija horizontālās svītrasc, profils. Logu un durvju rāmis.



VERTIKĀLĀS ŽALŪZIJAS
Vertikālās žalūzijas darbojas ļoti vienkārši. Tās sastāv no vertikālām lamelēm, kas 

pārvietojas gar vadotnēm un rotē ap savu asi.

Audums, augšējā sliede, vadības 
mehānisms.

Griesti, siena, loga rāmis vai 
niša.



ROMIEŠU ŽALŪZIJAS
Romiešu žalūzijas apvieno žalūziju funkcionalitāti un klasisko aizkaru eleganci.

Plašs audumu klāsts un viegls mehānisms.

Audums, augšējā sliede, vadības 
mehānisms.

Griesti, siena, loga rāmis vai 
niša.



KOKA ŽALŪZIJAS
Koka žalūzijas eleganti izskatās jebkurā interjerā.

Izskatās kā horizontālās žalūzijas.

Plānas koka lentes, augšējā sliede, 
vadības mehānisms.

Griesti, siena, loga rāmis vai 
niša.



AIZSARGŽALŪZIJAS
Moderna alternatīva tradicionālajiem logu režģiem, kas nodrošina logu aizsardzību. 

Kalpo arī siltuma un skaņas izolācijai. 

Kaste, bruņas, caurule, apakšējais profils, 
vadības mehānisms. 

Nišā vai uz tās, pie loga rāmja, 
pie sienas.



MOSKĪTU TIKLS
Labākais veids aizsardzībai pret kukaiņiem.

Metāla rāmis, stiprinājumi, režģis. Uz loga vai durvju rāmja



KĀ MĒS STRĀDĀJAM

1. Zvans menedžerim +37126825777
2. Audumu izvēle un mērīšana
3. Avansa maksājums
4. Ražošana
5. Piegāde un uzstādīšana

Cena ir individuāla un atkarīga no izmēriem, 
izstrādājuma un auduma izvēles. 



MŪSU PRIEKŠROCĪBAS 

• Kvalitatīva produkcija no mūsu Eiropas partneriem ;
• 2 gadu garantija;
• Uzstādīšanas garantija;
• Vairāk nekā 12 gadu pieredze;
• Bezmaksas mērījumi Rīgā
• Ārpus Rīgas līdz 100 km 15 eiro+pvn;
• Ārpus Rīgas no 100 km 30 eiro+pvn;
• Logu un durvju žalūziju optimāla tipa izvēle;
• Izmaksu aprēķins uzreiz pēc izmēru noņemšanas;
• Piegādes laiks 3-12 darba dienas pēc pasūtījuma apstiprināšanas;
• Pirmsapmaksa 50%;
• Papildu maksas pakalpojumi:
• Atkritumu izvešana (vecās durvis, žalūzijas vai logi)
• Uzstādīšana.



KONTAKTI

www.ekookna.lv 
www.dovgil.de 
www.dovgilzaluzi.lv

 Mūkusalas 72 ,Rīga.LATVIJA                

 EVGENY DOVGIL  
info@dovgil.de     

+37129991129

ANDREJS BERSEŅEVS 
dovgilpvc@gmail.com

+37126825777

PROJEKTU VADITĀJSGALVENAIJS BIROJS

SIA DOVGIL 
reģ.nr.LV40103528516

Juridiskā adrese: 
Vidrižu iela 22b , Saulkrasti ,  
Saulkrastu novads. LV -2160 
LV75HABA0551033112333

AS SWEDBANK

http://www.dovgil.lv
http://www.dovgilzaluzi.lv/
http://www.pvclogi.lv
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