
“Mājokļa saimnieks”
Apdares materiālu programma 

Viena cena, pilna apdare. Tieši tik vienkārši!
reatonapdare.lv



BASIC STANDARD PREMIUM

Reaton programma “Mājokļa saimnieks” ir apdares 
materiālu risinājums par fiksētu maksu. Programma 
sevī ietver trīs dizainiski nokomplektētus apdares 
komplektus, kā arī paredz materiālu piegādi un 
speciālistu konsultācijas. 

Ja būvējat mājokli vai veicat remontdarbus, mums ir ērts 
programmas “Mājokļa saimnieks” piedāvājums, kas atvieglos 
darbu plānošanu, izmaksu kalkulācijas un apdares darbu 
procesu kopumā.
“Mājokļa saimnieks” nodrošina mājokļa trīs apdares 
komplektus: BASIC, STANDARD un PREMIUM, kas atbilst 
skaidri definētiem parametriem: precīzas izmaksas,       

materiālu kvalitāte un saderība, laika un līdzekļu ekonomija, 
iepriekš zināms gala rezultāts, gatavi stila risinājumi, 
materiālu piegāde bez maksas, atbalsts un konsultācijas, 
skaidrs un godīgs darījums.
Lai aprēķinātu izmaksas, Jums tikai jāievada cenu kalkulatorā 
www.reatonapdare.lv sava mājokļa kvadratūru pie attiecīgā 
apdares komplekta. Par visu pārējo – no pieteikuma brīža 
līdz pat materiālu piegādei – parūpēsies Reaton speciālisti.

Izmantojiet Reaton ilggadīgo pieredzi kompleksu apdares 
risinājumu jomā! Mums ir visas nepieciešamās zināšanas, 
vajadzīgās tehnoloģijas un uzticamākie sadarbības partneri 
rezultātam, kuru jūs no mums sagaidāt!

Kas ir “Mājokļa saimnieks”
programma?

EUR
m269 EUR

m2109 EUR
m2169

Jūsu ieguvumiKā tas strādā?

• Saskaņots apdares materiālu dizains 
ar iespēju modificēt risinājumu 
atbilstoši  telpas lielumam, 
apgaismojumam, noslodzei, 
izmantošanas biežumam un mērķim; 

• Pārdomāts dizains;
• Laika un finanšu ietaupījums;
• Precīzi zināmas izmaksas;
• Konkrēts laika plāns;
• Pieejama dalītā piegāde;
• Speciālas projekta cenas;
• Reaton profesionāļu konsultācijas.

Piesakieties reatonapdare.lv Saņemiet piedāvājumu

Izvēlieties apdares materiālus Saņemiet preci

Piesakieties. Izvēlieties un piesakieties Jums tīkamākajam 
komplektam. Pieteikšanās Jums neuzliks nekādas saistības.
Saņemiet piedāvājumu. Vienas darbdienas laikā ar Jums 
sazināsies mūsu projektu vadītāja, lai izrunātu nianses un varētu 
sagatavot izmaksu piedāvājumu. Piedāvājums ir informatīvs.
Izvēlieties. Mūsu speciālisti ar Jums sazināsies, lai vienotos 
par apdares materiālu izvēles laiku un vietu. Sagatavosim 
izmaksu piedāvājumu, balstoties uz Jūsu izvēlēm un korekcijām 
piedāvājumā.
Saņemiet apdares materiālus. Pēc piedāvājuma saskaņošanas 
tiks noslēgts līgums un Jums būs jāveic 50 % avansa maksājums. 
Visus apdares materiālus nogādāsim Jums noteiktajā termiņā.



Atjaunotais greznais 28 dzīvokļu nams Rīgas centrā – Lāčplēša ielā 13 - ir pirmais jaunais projekts, kas saviem klientiem 
piedāvās daudznozaru uzņēmuma „Reaton” programmu „Mājokļa saimnieks”, jaunajiem dzīvokļu īpašniekiem ļaujot 
prognozēt sava dzīvokļa remonta izmaksas un ērtāk un vienkāršāk izvēlēties apdares materiālus.

Rekonstruētais sešstāvu nams Lāčplēša 
ielā 13 ar izbūvētu jumta stāvu, kas 
celts 1900. gadā pēc eklektisma stila 
meistara, arhitekta Kārļa Johana Felsko 
projekta, ieguva 2.vietu konkursā 
„Latvijas Būvniecības Gada balva 2018” 
nominācijā „Fasāžu rekonstrukcija”.
Projekta pārdošanas galvenais pār-
stāvis – nekustamā īpašuma kompānija 
Baltic Sotheby’s International Realty.

Realizētie
projekti

„Reaton” arhitektūras un celtniecības centra veikala vadītāja Egita 
Spunde: „Nams Lāčplēša ielā 13 ir pirmais jaunais projekts, kurš 
piedāvā programmu „Mājokļa saimnieks”. Tā ir jauna programma, 
ko esam izstrādājuši saviem klientiem, lai apdares materiālu izvēli 
padarītu ievērojami ērtāku un vienkāršāku. Lāčplēša ielas 13 klientiem 
ir sagatavoti trīs gatavi standarta risinājumi Basic, Standard un 
Premium, kas būs aprēķināti individuāli, katram projektā esošajam 
brīvajam dzīvoklim. Klients, kurš pirks dzīvokli namā Lāčplēša ielā 13, 
varēs iepazīties ar piedāvājumu šīs programmas ietvaros, aplūkojot jau 
gatavus risinājumus un ieteikumus.

Pirmais daudzdzīvokļu projekts,
kas izmanto programmas  

„Mājokļa saimnieks” 
priekšrocības.



Agnese Rudzīte 
Interjera dizainere

• Gada balva dizainā par labāko 
dzīvojamās ēkas interjeru, 2016.

• Vairāk nekā 50 realizētu projektu kopš 
2003. gada.

• Publikācijas: «Deko», «Latvijas 
arhitektūra», «Modernists», L’Officiel, Elle 
Decoration (Krievijā)

Lai savu mājokli radītu gaumīgu un patīkamu, ir 
būtiski pārdomāt un ievērot vienotu stilu un konceptu. 
Saskaņotas krāsas, materiāli, mēbeles un dekoratīvi 
akcenti mājokli padara unikālu un tādu, kurā gribas 
atrasties! 

Domājot par klientu ērtībām, Reaton piedāvā pakalpojumu 
“Mājokļa saimnieks”, kurā ietilpst trīs gatavi apdares materiālu 
komplekti! Katrā no tiem materiālu izvēle ir plaša, tādēļ atbilst 
visdažādākajām gaumēm un vīzijām. Būtiski ir tas, ka iespējams 
ātri un ērti saņemt individuālu konsultāciju, izvēlēties sev 
piemērotāko risinājumu un prognozēt izmaksas.

Arī mūsdienu pētījumi rāda, ka cilvēka laimes sajūtu ietekmē 
mājvieta, mājoklis un arī apkārtne, tāpēc vēl jo vairāk priecājos 
par “Reaton” gatavo apdares materiālu programmu, kas ļauj 
mājokli iekārtot ātri, skaisti un kvalitatīvi, atstājot vietu pašam 
svarīgākajam dzīvē – ģimenei, attiecībām un dzīves baudīšanai.

“Esmu pateicīga interjera un dizaina centram Reaton par ilggadēju 
sadarbību un iespēju īstenot savu redzējumu “Mājokļa saimnieks” 
programmā. Kopīgiem spēkiem, strādājot pie apdares materiālu 
programmas, ir īstenotas lieliskas dizaina ieceres, kuras ikkatrs var 
ienest savā dzīves telpā! “, stāsta dizainere Agnese Rudzīte.

Saskaņoti apdares
materiāli

Jaunākajos pētījumos ir noskaidrots, ka apdares materiālu izvēli 
apgrūtina šaubas par to kvalitāti un savstarpējo saderību, kā arī 
laika un enerģijas patēriņš, saskaņojot katru detaļu.
Viena no spilgtākajām programmas “Mājokļa saimnieks” 
priekšrocībām ir kvalitatīvi, savā starpā saskaņoti apdares 
materiāli no uzticamiem ražotājiem.

Izvēloties programmu “Mājokļa saimnieks”, klients saņem 
profesionālu padomu par krāsu salikumu un materiālu 
kombinēšanu;  tiek izvēlēts optimālākais un telpai piemērotākais 
apdares materiālu komplekts. Kopā ar Reaton skaists un 
gaumīgi iekārtots mājoklis ir pieejams bez liekām rūpēm.



Basic
 komplekts

EUR
m269

Piedāvājumā iekļauts:
• Sienas flīzes Keraben Grupo un grīdas flīzes Imola

• Parkets Boen, lamināts Kronospan vai LVT (luksusa 

vinila flīzes) Tarkett

• Grīdlīstes – A klases finierējums

• Tapetes Texdecor, kolekcija Linen 2 vai Sunny day

• Tualetes pods Ideal Standard ar Soft close vāku – brīvi 

stāvošs vai pie sienas stiprināms

• Vanna Ideal Standard vai dušas kabīne Hafa

• Dušas paliktnis PAA vai traps ACO

• Jaucējkrāns izlietnei TRES

• Vannasistabas mēbele ar izlietni un spoguli Salgar  

vai Hafa

• Jaucējkrāns dušai vai vannai TRES

• Dvieļu žāvētājs Zehnder Virando Electric

• Aksesuāri vannasistabai Ideal Standard

• Bezmaksas piegāde Rīgā

Jūsu ietaupījums: 937 €*

*Ietaupījums ir aprēķināts dzīvoklim ar platību 62 m2. Cena var mainīties no izvēlētās apdares materiālu komplektācijas 
un telpu platības. Bezmaksas piegāde ir spēkā pasūtījumam, kura objekta platība ir sākot no 25 m2. Interjera priekšmeti 
un mēbeles nav iekļauti piedāvājumā. 

“Mājokļa saimnieks” projekta ietvaros mēs palīdzēsim Jums nokomplektēt visus apdares materiālus. Remontdarbus varat 
veikt pašu spēkiem vai uzticēt to sevis izvēlētiem speciālistiem. Remontdarbi un palīgmateriāli, flīžu vai tapešu līme, u.c. 
nav iekļauti “Mājokļa saimnieks” piedāvājumā. Komplektu iespējams modificēt un iekļaut Reaton ražotas durvis.

Lai pieteiktos Basic programmai, mājaslapā www.reatonapdare.lv lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu. Pieteikuma 
aizpildīšana Jums neuzliks nekādas saistības. Tā palīdzēs mums labāk izprast Jūsu vajadzības, lai izveidotu atbilstošu 
piedāvājumu. 

Izmanto iespēju maksāt pakāpeniski, izmantojot Swedbank finanšu risinājumus.
Uzzini vairāk www.swedbank.lv/s/shop.

Flīzes
Sienas flīzes: Keraben Grupo. Kolekcija: Camelot Grīdas flīzes: Imola. Kolekcija: Urbiko

Attēliem ir ilustratīva nozīme.

Parkets: BOEN. Kolekcija: Forte

Grīdas segums
LVT: Tarkett. Kolekcija: Starfloor Click Ultimate 30

Tapetes
Tapetes: Texdecor. Kolekcija: Sunny dayTapetes: Texdecor. Kolekcija: Linen 2

Tualetes pods: Ideal Standard. Kolekcija: Tempo Tualetes pods: Ideal Standard. Kolekcija: Tempo

Tualetes pods



Attēliem ir ilustratīva nozīme.

Dušas paliktnis vai traps
Dušas paliktnis: PAA. Kolekcija: Art Traps: ACO. Kolekcija: Showerdrain C

Jaucējkrāns izlietnei
Jaucējkrāns: Tres. Kolekcija: Base-Tres

Mēbele: Salgar. Kolekcija: Noja Mēbele: Hafa. Kolekcija: Flexline

Vannas istabas mēbele

Vanna vai dušas kabīne

Basic komplekts

Vanna: Ideal Standard. Kolekcija: Hotline New Dušas kabīne: Hafa. Kolekcija: Fix Trend

Jaucējkrāns dušai vai vannai
Jaucējkrāns dušai: Tres. Kolekcija: Base-Tres Jaucējkrāns vannai: Tres. Kolekcija: Base-Tres

Attēliem ir ilustratīva nozīme.

Vannas istabas aksesuāri
Vannas istabas aksesuāri: Ideal Standard. Kolekcija: IOM

Dvieļu žāvētājs
Dvieļu žāvētājs: Zehnder. Kolekcija: Virando



Standard
 komplekts

EUR
m2109

Piedāvājumā iekļauts:
• Flīzes Fap Ceramiche

• Parkets Boen vai LVT (luksusa vinila flīzes) Tarkett

• Grīdlīstes – A klases finierējums

• Tapetes Boras, kolekcija Decorama

• Tualetes pods Ideal Standard ar Soft close vāku – brīvi 

stāvošs vai pie sienas stiprināms

• Akmens masas vanna PAA vai dušas kabīne Hafa

• Dušas paliktnis PAA vai traps ACO

• Jaucējkrāns izlietnei TRES

• Vannasistabas mēbele ar izlietni un spoguli Salgar  

vai Hafa

• Jaucējkrāns dušai vai vannai TRES

• Dvieļu žāvētājs Zehnder Virando Electric

• Aksesuāri vannasistabai Bagno & Associaci

• Bezmaksas piegāde Rīgā un apkartnē

Jūsu ietaupījums: 1578 €*

*Ietaupījums ir aprēķināts dzīvoklim ar platību 62 m2. Cena var mainīties no izvēlētās apdares materiālu komplektācijas 
un telpu platības. Bezmaksas piegāde ir spēkā pasūtījumam, kura objekta platība ir sākot no 25 m2. Interjera priekšmeti 
un mēbeles nav iekļauti piedāvājumā. 

“Mājokļa saimnieks” projekta ietvaros mēs palīdzēsim Jums nokomplektēt visus apdares materiālus. Remontdarbus varat 
veikt pašu spēkiem vai uzticēt to sevis izvēlētiem speciālistiem. Remontdarbi un palīgmateriāli, flīžu vai tapešu līme, u.c. 
nav iekļauti “Mājokļa saimnieks” piedāvājumā. Komplektu iespējams modificēt un iekļaut Reaton ražotas durvis.

Lai pieteiktos Standard programmai, mājaslapā www.reatonapdare.lv lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu. Pieteikuma 
aizpildīšana Jums neuzliks nekādas saistības. Tā palīdzēs mums labāk izprast Jūsu vajadzības, lai izveidotu atbilstošu 
piedāvājumu. 

Izmanto iespēju maksāt pakāpeniski, izmantojot Swedbank finanšu risinājumus.
Uzzini vairāk www.swedbank.lv/s/shop.

Attēliem ir ilustratīva nozīme.

Flīzes
Sienas un grīdas flīzes: Fap Ceramiche. Kolekcija: Roma Sienas un grīdas flīzes Fap Ceramiche. Kolekcija: Nux

Tapetes
Tapetes: Boras. Kolekcija: Decorama Easy Up 2019

Tualetes pods
Tualetes pods: Ideal Standard. Kolekcija: Connect Air Tualetes pods: Ideal Standard. Kolekcija: Connect Air

Grīdas segums
LVT: Tarkett. Kolekcija: Starfloor Click Ultimate 30 Parkets: BOEN. Kolekcija: Plank Gent



Attēliem ir ilustratīva nozīme.

Dušas paliktnis vai traps

Vanna: PAA. Kolekcija: Uno

Jaucējkrāns izlietnei
Jaucējkrāns: Tres. Kolekcija: Lex

Mēbele: Salgar. Kolekcija: Noja Mēbele: Hafa. Kolekcija: Lifestyle Concept

Vannas istabas mēbele

Vanna vai dušas kabīne

Standard komplekts

Dušas kabīne: Hafa. Kolekcija: Igloo

Dušas paliktnis: PAA. Kolekcija: Art Traps: ACO. Kolekcija: Showerdrain C

Attēliem ir ilustratīva nozīme.

Vannas istabas aksesuāri 
Vannas istabas aksesuāri: Bagno & Associati. Kolekcija: Techno Hotel

Dvieļu žāvētājs
Dvieļu žāvētājs: Zehnder. Kolekcija: Virando

Jaucējkrāns dušai vai vannai
Jaucējkrāns dušai: Tres. Kolekcija: Lex Jaucējkrāns vannai: Tres. Kolekcija: Lex



Premium
 komplekts

EUR
m2169

Piedāvājumā iekļauts:
• Flīzes Keraben Grupo vai Emilceramica

• Parkets Coswick vai LVT (luksusa vinila flīzes) Tarkett

• Grīdlīstes – A klases finierējums

• Tapetes Boras, kolekcija Decorama

• Tualetes pods Ideal Standard ar Soft close vāku – brīvi 

stāvošs vai pie sienas stiprināms

• Akmens masas vanna PAA vai dušas kabīne Hafa

• Dušas paliktnis PAA vai traps ACO

• Jaucējkrāns izlietnei Hansgrohe

• Vannasistabas mēbele ar izlietni un spoguli Hafa

• Jaucējkrāns dušai vai vannai Hansgrohe

• Dvieļu žāvētājs Zehnder Virando Electric

• Aksesuāri vannasistabai KEUCO

• Mājokļa 3D vizualizācija

• Bezmaksas piegāde visā Latvijā

Jūsu ietaupījums: 2780 €*

*Ietaupījums ir aprēķināts dzīvoklim ar platību 62 m2. Cena var mainīties no izvēlētās apdares materiālu komplektācijas 
un telpu platības. Bezmaksas piegāde ir spēkā pasūtījumam, kura objekta platība ir sākot no 25 m2. Interjera priekšmeti 
un mēbeles nav iekļauti piedāvājumā. 

“Mājokļa saimnieks” projekta ietvaros mēs palīdzēsim Jums nokomplektēt visus apdares materiālus. Remontdarbus varat 
veikt pašu spēkiem vai uzticēt to sevis izvēlētiem speciālistiem. Remontdarbi un palīgmateriāli, flīžu vai tapešu līme, u.c. 
nav iekļauti “Mājokļa saimnieks” piedāvājumā. Komplektu iespējams modificēt un iekļaut Reaton ražotas durvis.

Lai pieteiktos Premium programmai, mājaslapā www.reatonapdare.lv lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu. Pieteikuma 
aizpildīšana Jums neuzliks nekādas saistības. Tā palīdzēs mums labāk izprast Jūsu vajadzības, lai izveidotu atbilstošu 
piedāvājumu. 

Izmanto iespēju maksāt pakāpeniski, izmantojot Swedbank finanšu risinājumus.
Uzzini vairāk www.swedbank.lv/s/shop.

Attēliem ir ilustratīva nozīme.

Flīzes
Sienas un grīdas flīzes: Emilceramica. Kolekcija: Tele di Marmo Sienas un grīdas flīzes: Keraben Grupo. Kolekcija: Alizia

Tapetes
Tapetes: Boras. Kolekcija: Decorama Easy Up 2019

Parkets vai luksusa vinila flīzes
Parkets: Coswick. Kolekcija: Classic LVT: Tarkett. Kolekcija: iD Inspiration Click

Tualetes pods: Ideal Standard. Kolekcija: TONIC II Tualetes pods: Ideal Standard. Kolekcija: TONIC II

Tualetes pods



Attēliem ir ilustratīva nozīme.

Vanna vai dušas kabīne
Vanna: PAA. Kolekcija: UNO Grande Dušas kabīne: Hafa. Kolekcija: IGLOO PRO

Vannas istabas mēbele

Jaucējkrāns izlietnei
Jaucējkrāns: Hansgrohe. Kolekcija: Metropol

Dušas paliktnis vai traps
Dušas paliktnis: PAA. Kolekcija: Art

Premium komplekts

Mēbele: Hafa. Kolekcija: Lifestyle Concept

Traps: ACO. Kolekcija: Showerdrain C

Attēliem ir ilustratīva nozīme.

Jaucējkrāns dušai vai vannai
Jaucējkrāns dušai: Hansgrohe. Kolekcija: Crometta E 240 Jaucējkrāns vannai: Hansgrohe. Kolekcija: Metropol

Dvieļu žāvētājs

Vannas istabas aksesuāri

Dvieļu žāvētājs: Zehnder. Kolekcija: Virando

Vannas istabas aksesuāri: Keuco. Kolekcija: Edition 11



Krasta iela 68a, Rīga, LV-1019
29428296
67019602

apdare@reaton.lv
www.reatonapdare.lv

Čiekurkalna 2.līnija 74, Rīga, LV-1006
25777771
67023074

Izvēlieties savu apdares komplektu -   
par pārējo parūpēsimies mēs!

Jūsu Reaton

Piesakieties
elektroniski!


