
ZANDA POLAR - izturīgs jumts  
matētos, dabīgos krāsu toņos

Jaunums!



Betona dakstiņš ar matētu virsmu ir 
lielisks Zanda klāsta papildinājums
Mēs esam padarījuši Zanda klāstu spēcīgāku, papildinot to ar jauno, matēto betona dakstiņu Polar. Šī jaunā 
dakstiņa izveidē,  iedvesma tika gūta no ziemeļvalstu dabas, un tika īpaši izstrādāts, lai tas būtu atbilstošs bar-
go ziemeļvalstu un Baltijas valstu klimatam. Esam arī uzlabojuši jau novērtētos  Zanda Protector dakstiņus ar 
jaunu pārklājumu, kas saglabā tā spīdumu divreiz ilgāk.

BEtONs – DABĪGs, iZtuRĪGs  
MAtERiāLs
• Dabīgs materiāls, kas veidots no smiltīm, ūdens, cementa  
 un dzelzs oksīda pigmenta
• Viegli veidojams, blīvs un izturīgs
• 20. gadsimtā nodrošināja revolūciju būvniecības  
 tehnoloģijās
• stabils materiāls nesošajām konstrukcijām 
• tā ir laba izvēle grīdu, sienu un jumtu izveidei

Māju ĪPAŠNiEkiEM VissVARĪGākAis iR 
juMtA kALPOŠANAs iLGuMs
Pētījumi liecina, ka jumta kalpošanas ilgums ir vissvarīgākais 
faktors māju īpašniekiem, plānojot jumta nomaiņu. tikpat svarīgi 
faktori ir izvairīšanās no problēmām ar mitrumu, energoefekti-
vitāte un jumta estētiskais izskats. 

ZANDA – LABi PAZĪstAMs ZĪMOLs
MONiER ir viena no lielākajām jumta segumu materiālu kom-
pānijām pasaulē. MONiER zīmols pārstāv senas tradīcijas un 
oriģinālus risinājumus. tieši tādēļ mēs nepārtraukti pilnveidojam 
un uzlabojam savus produktus un metodes. Zanda sērijas beto-
na dakstiņi Latvijā ir labi pazīstams jau kopš 1996. gada.
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sPēcĪGA DABAs tENDENcE
Dabisko materiālu un krāsu tendence interjera dizainā ir vērojama jau ilgu laiku, un šī tendence turpina pieaugt. krāsas un formas ir 
veidotas iedvesmojoties no dabas, piemēram, sūnām un augsnes. Polar ir daļa no dabas tendences, ar saviem dabisko krāsu toņiem 
un matēto apdari, kas  veiksmīgi iekļaujas  apkārtējā vidē.

Pretēji modernajam dizainam, dabas iedvesmotā dizaina tendence  
ir mūžīga, jo dabas materiāli noveco cēli. Koks, akmens, dakstiņš un  
keramika kombinācijā ar vilnu, linu un neapstrādātu kokvilnas audumu, 
veido dabisku skaistumu.
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sPēcĪGs AtBALsts
Mēs esam pielikuši ievērojamas pūles, lai ar dažādām mārketinga 
aktivitātēm Zanda Polar izplatība tirgū būtu veiksmīga. Šeit jūs 
variet aplūkot dažus piemērus.

Zanda Polar
Zanda Polar ir betona dakstiņš ar matētu virsmu, kas speciāli izstrādāts, lai izturētu skarbo ziemeļvalstu un 
Baltijas valstu klimatu. Šo dakstiņu piedāvājumā ir vairāki dabiski toņi, kas ir krāsu ekspertu rūpīgi izvēlēti un 
izstradāti. Matētā virsma un maigie krāsu toņi harmonizē ar lielāko daļu fasāžu apdares materiāliem, krāsām, 
kas padara šo dakstiņu īpaši piemērotu vecāku māju renovācijai.

iLGs kALPOŠANAs LAiks
Dakstiņa unikālā virsma saglabā tā 
krāsas intensitāti par 30% ilgāk kā 
dakstiņi bez šī īpašā pārklājuma.

PAtĪkAMāks iEkŠtELPu  
kLiMAts
siltumu atstarojošā virsma rada 
iekštelpās īpaši patīkamu klimatu 
vasaras sezonā.

DABisku tOņu GAMMA
siltu un dabīgu toņu gamma, 
kas harmonizē ar lielāko daļu 
fasāžu krāsu. krāsu ekspertu 
izstrādāti.

MAtētA ViRsMA
Matētā dakstiņa virsma  
veiksmīgi harmonizē ar 
visdažādākajiem fasāžu 
materiāliem, tādiem kā ķieģelis, 
koks un mūsdienu apmetums.

ZANDA POLAR iR PiEEjAMs ŠāDOs kRāsu tOņOs:
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NODERĪGA iNfORMācijA, kAD iEkLājiEt  ZANDA Polar jumtu
• Plašs aksesuāru klāsts, kas īpaši izstrādāts Zanda dakstiņu sērijai
• 30 gadu garantija
• Piegāde pēc vēlēšanās, ar iespēju pacelt dakstiņus arī uz jumta
• Dakstiņi tiek piegādāti pakās, pa sešiem katrā pakā
• Aprēķinus ir viegli veikt  jumta kalkulatorā , ko variet atrast monier.lv
• tehniskā informācija ir atrodama mājaslapā monier.lv un Monier aplikācijās

jaunums!

Ķieģeļsarkans PelēksBrūns Melns
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ZANDA POLAR – izturīgs jumts 
matētos, dabīgos krāsu toņos
Zanda Polar dakstiņam ir matēta un īpaši izturīga virsma, kas  nodrošina dabisku un skaistu 
jumtu. Dakstiņš ir pieejams vairākos dabiskos toņos, kas ir krāsu ekspertu rūpīgi izmeklēti. 
Šim dakstiņam piemīt arī siltuma atstarojošs efekts, kas vasarā klimatu telpās padara daudz 
patīkamāku. Zanda sērijas dakstiņi ir vieni no visvairāk pārdotajiem dakstiņiem, kas tiek 
piedāvāti vairākos krāsu toņos un ar dažādiem virsmas pārklājumiem.  

Viegls ceļš uz jaunu jumtu 
Mēs varam piedāvāt visu  nepieciešamo  pilnīgam un drošam jumta risinājumam! Visas 
detaļas tiek rūpīgi testētas skarbos klimata apstākļos un, tādēļ varam garantēt, ka Monier 
jumts kalpos ilgi. Mūsu mājaslapā monier.lv jūs variet atrast kontaktinformāciju jumiķiem, 
kuri palīdzēs Jums īstenot iecerēto projektu! Viegli, vai ne!

Zanda Polar – betona dakstiņš, 
kas pieejams matētos, dabīgos 
toņos

monier.lv

Jaunums!



Zanda Protector 2.0
Mēs esam arī uzlabojuši jau atzinīgi novērtēto Zanda Protector. ir uzlabots tā virsmas pārklājums, kas saglabā 
dakstiņa spīdumu divreiz ilgāk un paaugstina aizsardzību pret netīrumiem. Zanda Protector pārdošana parāda 
pieaugumu, un, sākot ar 2007. gadu, šie dakstiņi soli pa solim iekaro arvien lielāku tirgus daļu.

sAGLABā tā sPĪDuMu
jaunais virsmas pārklājums 
saglabā tā spīdumu divreiz ilgāk,  
ļaujot jumtam ilgāk izskatīties kā 
jaunam.

PAAuGstiNātA AiZsARDZĪ-
BA PREt NEtĪRuMiEM
izturīga virsma ar paaugstinātu 
aizsardzību pret netīrumiem.

sPiLGtAs kRāsAs
tīras, spilgtas krāsas, kas padarīs 
jumtu izteiksmīgāku un ļaus tam 
uzmirdzēt.

ZANDA PROtEctOR 2.0 PiEDāVājuMā iR sEkOjOŠAs kRāsAs:

Ķieģeļsarkans Melns Grafītpelēks Brūnssarkans

iLGs kALPOŠANAs LAiks
unikāls virsmas pārklājums, kas 
saglabā krāsas intensitāti par 30% 
ilgāk kā betona dakstiņi bez īpašā 
pārklājuma.

Jaunums!

ZANDA PROtEctOR 2.0
• Glancēta  virsma
• unikāla virsma, kas saglabā krāsas intensitāti par 30% ilgāk
• izturīga virsma ar paaugstinātu aizsardzību pret netīrumiem
• Piedāvājumā ir pieci krāsu toņi

Zanda Polar
• Matēta virsma
• Dabīgi toņi
• unikāla virsma, kas saglabā krāsas intensitāti par 30% ilgāk
• siltumu atstarojoša virsma, lai vasarā telpās būtu patīkams klimats
• Piedāvājumā ir četri krāsu toņi

ZANDA Lux
• Dubultā apdare
• izturīgs
• Mūsu vispārdotākie dakstiņi
• Piedāvājumā ir četri krāsu toņi

Zanda – plašs betona dakstiņu klāsts, 
kas tiek ražots ziemeļvalstīs
Zanda sērijas dakstiņi ir ļoti izturīgi betona dakstiņi, kas tiek ražoti ziemeļvalstīs. tie ir salizturīgi un apveltīti 
ar harmonisku formu, kas  atbilst lielākai daļai māju tipu. Šie dakstiņi ir pieejami vairākās krāsās un tagad arī 
ar trīs veidu virsmas pārklājumiem: krāsots, ar Protector pārklājumu un ar Polar pārklājumu. izvēlieties savam 
jumtam vispiemērotāko dakstiņu!

Zanda Polar
Kopējais garums Kopējais platums Attālums starp latām Darba platums Svars Patēriņš Min. jumta slīpums:

420 mm 330 mm 320 - 375 mm 300 mm 4,2 kg/gab, 42 kg/m2 8,9-10,4 gab/m2 14°



Viegls ceļš uz jaunu jumtu

MONiER siA ~ Rîga 1004 ~ Adrese: Mûkusalas 72 
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