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  Vai bēniņi ir pietiekami sausi, vai nepieciešama palīdzība 

jumta elpošanas uzlabošanai?  

Par pamatnes klājumiem lasiet 12 lappusē.

  Ar kādu materiālu jumts ir nosegts patlaban?  

Apskatiet renovācijas ieteikumus 5. un 11. lappusēs.

  Kādi jumta papildu piederumi ir nepieciešami?  

Ventilācija, antenas vai kanalizācijas izvadi, drošības  

aprīkojums u.c. Izvēlieties savu jumta komplektu 6. 

lappusē.

  Kādi dakstiņi būs piemēroti?   

Izstrādājumu katalogu ar aprakstiem atradīsiet 14.-31. 

lappusēs.

  Cik maksā jauns jumts?  

Monier mājaslapā atradīsiet speciālu jumta  

kalkulatoru. Tāpat varat atsūtīt savu mājas  

projektu uz aprēķināšanu mums pa e-pastu  

vai piezvanīt. 

  Vai vēlaties paši būvēt jumtu vai jums nepieciešama  

Monier partnera – celtnieka palīdzība?   

Atrodiet Monier akceptētu jumta uzstādītāju mūsu  

mājaslapā.

  Kur atrast papildu informāciju: montāžas instrukcijas, 

tehniskos datus u.c.?   

Informācija ir visiem pieejama mūsu mājaslapā.

  Kā jumts tiek piegādāts?   

Par jumta piegādi un izkraušanas veidiem lasiem mūsu 

mājaslapā.

Jūs neguvāt atbildi uz savu jautājumu vai vēlaties vēl ko 

pavaicāt? Sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas daļu,  

Daudzi namīpašnieki pastāvīgi domā par mājas veselību un 

tās kalpošanu. Lai viss noritētu veiksmīgi, profesionāļi iesaka 

vispirms padomāt tieši par jumtu. Mēs no sirds novēlam, lai jūs 

izvēlētos skaistus, jūsu mājai piemērotus dakstiņus. Betona un 

māla dakstiņi kalpo uz jumta daudzus gadus. Jāatceras arī par 

to, kas atrodas zem dakstiņiem. Jumts ir daudz vairāk, nekā 

tikai tas, kas ir redzams!

Laba siltumizolācija zem dakstiņu seguma palīdz taupīt 

enerģiju. Jumta renovācijas gaitā iesakām kārtīgi izpetīt arī eso-

šo jumta koka konstrukciju, kas iespējams ir vietām jāatjauno 

vai jāpastiprina. Pareiza izvēle būtu izmantot arī kvalitatīvu  

elpojošu zemsegumu, piemēram: Divoroll Universal 2S 

vai Divoroll Top RU. Pie šiem pamatnes segumiem ir ies-

pējams piespiest siltinājumu, tādējādi ietaupot vietu un naudu, 

kā arī nodrošinot labāku mājas veselību. 

Monier jumtu vienmēr iegūsiet kopā ar visiem nepiecieša-

majiem piederumiem, kas padarīs jumtu izturīgu, drošu un 

atbilstošu prasībām. Ja paši nevēlaties uzstādīt jumtu, mūsu 

mājaslapā atradīsiet arī visu mūsu partneru – celtnieku   

kontaktus. Monier ir jumtu renovācijas eksperts!

 
 

mājas

pastu 
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Dakstiņu jumts kalpo ievērojami ilgāk par skārda jumtu, 

un tam nav nepieciešama pārkrāsošana vai kopšana.  

Dakstiņu jumts elpo, un kondensāta rašanās draudi ir  

daudzkārt mazāki. Dakstiņu jumts palielina mājas 

vērtību. Labi ir arī tas, ka vētrās un mainīgos laika 

apstākļos dakstiņu jumts nerada troksni, vasarā tas arī 

pārāk nesakarst. Tas uzlabo zem dakstiņu jumta dzīvojošo, 

strādājošo un guļošo cilvēku dzīves kvalitāti. Vaicā mums 

arī precīzākas norādes par vecā skārda nomaiņu  

pret kārtīgu un ilgi kalpojošu dakstiņu jumtu. 

Šīfera jumts bieži ir vecākām mājām, domājams, šāds 

jumts mājai ir bijis jau kopš tās uzcelšanas brīža, jo vecā 

padomju vara spieda uz visiem jumtiem izmantot bīstamo 

un indīgo šīferi. Šīfera maiņa pret dakstiņiem piešķir 

mājai stilu un mirdzumu, kā arī palielina mājas vērtību. 

Noņemot veco šīferi no jumta, apdomājiet : kā un kur 

varēsiet to utilizēt. Šo darbu varat veikt arī paši, izmanto-

jot respiratoru un piesardzīgi rīkojoties ar šīfera plātnēm. 

Izpētiet, kura no izgāztuvēm pieņem veco un indīgo šīferi 

un kā veco materiālu visvienkāršāk tur nogādāt. Sakārtots 

un videi draudzīgs dakstiņu jumts ir drošs un paliekošs 

mantojums nākamajām paaudzēm!

Ar jauniem dakstiņiem saglabāsies mājas pašas sajūta un 

savdabība. Jaunāki, varbūt nedaudz skaistāki un smalkāki 

dakstiņi vēl vairāk palielinās mājas vērtību! Jaunais jumts 

atbildīs mūsdienīgas mājas vajadzībām un tai izvirzītajām 

prasībām. Ja plānota dakstiņu maiņa, siltuma taupīšanas 

nolūkos būtu gudri izmantot vairāk izolācijas materiālu un 

pielietot kvalitatīvu elpojošu pamatnes segumu. Visdrīzāk 

vecie dakstiņi kalpos vēl desmitiem gadu, tāpēc arī veco 

dakstiņu atkārtota izmantošana ir droša izvēle. 

 
Kā nomainīt vecu šīfera, skārda vai dakstiņu jumtu ar jaunu Monier dakstiņu jumtu.

1  Noņemiet veco jumta seguma materiālu un veco 

latojumu.

2 Noņemiet veco pamatnes klājumu, ja tāds ir.

3 Uzstādiet jauno jumta pamatnes klājumu Divoroll.

4 Uzstādiet distances līstes.

5 Uzstādiet jaunu latojumu.

6 Uzstādiet jaunus dakstiņus.

7  Uzstādiet kores detaļas, malu dakstiņus, blīvējumus, 

izvadus u.c.
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DIVOROLL ir viegli uzstādāms un ļoti drošs zemsegums. 

Salīdzinot ar parastu darvoto papi, ruberoīdu vai analogiem 

pamatnes klājumiem, DIVOROLL zemseguma uzstādīšanai 

nepieciešams uz pusi mazāk laika un naudas. Uz jumta 

tas kalpo vairākas reizes ilgāk nekā analogi. DIVOROLL 

zemsegumu var uzstādīt tieši uz spārēm, kas atstāj vietu arī 

siltinājuma materiālam. 

DIVOROLL ir pieejams trijos izpildījumos: TOP RU,  

kas piemērots klāšanai jumtiem ar īpaši zemiem slīpumiem,  

UNIVERSAL 2S, kuru vēlams uzstādīt uz spārēm, taču 

noder arī uz dēļu klājuma, un Divoroll Pro Plus, kas ir 

ekonomiskāks par iepriekšējiem, bet ar ļoti labiem  

tehniskajiem parametriem.
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Keramiskos dakstiņus izgatavoja jau pirms 5000 gadu, mūsu 

teritorijā tos sāka izmantot viduslaikos. Keramikas dakstiņus 

izgatavo no māla. Māls ir izturīgs un gadsimtu gaitā sevi 

apliecinājis jumta seguma materiāls, kura kalpošanas laiks uz 

jumta atbilstoši dakstiņa tipam ir 100–200 gadu. 

Betons ir pazīstams aptuveni 1000 gadu, taču šo materiālu 

sāka plaši izmantot pēc II pasaules kara. Betona dakstiņi tiek 

izgatavoti no smiltīm, cementa, ūdens un dažādiem krāsu pig-

mentiem. Dakstiņi ar apstrādātu virsmu ir izturīgi pret sūnu 

rašanos, un sūnu izveidošanās draudi ir mazi. 

Keramikas un betona dakstiņi ir pieejami dažādos krāsu 

toņos, ar dažādu virsmas apdari un dažādās formās. Līdztekus 

parastajiem dakstiņiem, nepieciešami arī kores dakstiņi, rindu 

noslēdzošās dakstiņu malas, izvadu dakstiņi un citi dakstiņi.

Dakstiņi kā jumta seguma materiāls ir visdrošākā izvēle, 

darba gaitā rodas maz pārpalikumu, un dakstiņi ir viegli 

uzstādāmi ap izbūvēm un izvadiem. Dakstiņi jūs neierobežo, 

variet veidot jumtu tieši tā, kā paši vēlaties.

Netīrumi zem dakstiņiem neļaus ūdenim kārtīgi  

aizplūst no jumta zemseguma un traucēs gaisa kustību. 

METALROLL un FIGAROLL PLUS kores blīvējumi neļauj 

lapām, netīrumiem un lietusūdenim iekļūt jumta korē. 

Kores blīvējumi ir labi ventilējami, viegli formējami un ir 

piemēroti lietošanai visiem dakstiņu tipiem.

Jumta karnīzē iesakām uzstādīt aizsardzību pret 

putniem, lai putni vai citi mazi dzīvnieki nevarētu iekļūt 

zem dakstiņiem un netraucētu gaisa cirkulāciju un ūdens 

aizplūšanu.

Visi izstrādājumi ir saderīgi ar Monier dakstiņiem un 

atbilst likumos noteiktajām prasībām un standartiem.
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Protams, ir ļoti svarīgi, lai dakstiņi droši turētos vietā arī 

tad, ja pūš vējš un līst lietus. Kā īpašnieks, jūs atbildat 

arī par krītoša sniega vai ledus izraisītiem negadījumiem. 

Monier ir izstrādājis speciālas dakstiņu stiprinājuma 

skavas un drošības izstrādājumus gan dakstiņu drošai 

piestiprināšanai, gan jumta drošības garantēšanai pret 

sniega nobrukšanu.

Saskaņā ar būvuzraudzības prasībām, mājas īpašnieks 

atbild par drošības noteikumu un likumu izpildi. Mon-

ier izstrādājumi atbilst visiem drošības noteikumiem, 

gan sniega barjeras, gan visi citi drošības izstrādājumi, 

piemēram, tiltiņi, jumta pakāpieni, sniega barjeru caurules 

u.c. izstrādājumi ir saderīgi ar visu veidu būvju dažādām 

jumta konstrukcijām, dažādām jumta krāsām un fasādi.

 WAKAFLEX tiek plaši pielietots dažādu jumtu blīvēšanai, 

vienmēr nodrošina drošu aizsardzību pret mitruma 

iekļūšanu konstrukcijā. Tas spēj viegli ieņemt un saglabāt  

nepieciesamo jumta seguma formu, kas padara tā ieklāšanu 

ļoti vieglu. Blīvētājs WAKAFLEX ir elastīgs gan horizontālā, 

gan vertikālā virzienā - pielāgojams ikvienam jumta  

projektam.

Wakaflex ir pieejams melnā, ķieģeļsarkanā un brūnā 

krāsās.
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M  

Izvēlaties Monier Partner-

Club biedrus, ja tiešām gribat 

būt pārliecināti, ka Jūsu mājas 

jauno jumtu veido profesi-

onāli un izglītoti jumiķi. 

Mēs garantējam, ka Jūsu jumts tiks veidots no labākajiem 

materiāliem un būs ieklāts atbilstoši ražotāja norādēm.

Iegādājoties jumtu iesakām Jums izvēlēties pilnu jumta 

seguma risinājumu. Pilns jumta risinājums iekļauj sevī 

visas nepieciešamās daļas Jūsu jumtam. Šāds piegādes veids 

ietaupa gan Jūsu laiku, gan naudu ko Jūs patērētu degvielā 

braukājot katrai daļai pakaļ atsevišķi.Vēl vairāk: iegādājo-

ties pilno jumta seguma risinājumu Jūs varat būt drošs, ka 

Jūsu mājas jumts izturēs jebkurus vējus un vētras.

Visi Monier PC jumiķi katru gadu iziet īpašās apmācības, 

lai kļūtu par vēl labākiem un kvalitatīvākiem jumtu 

licējiem. Labas izmantojamo materiālu pielietojuma 

zināšanas un spēja atrast pareizo risinājumu pat vissa-

režģītākajās situācijās, ir tas, kas atšķir PC jumiķi no dau-

dziem citiem būvniekiem. Pieeja visplašākajām vispasaules 

iekrātajām zināšanām un pieredzei, ļauj PC biedriem būt 

konkurētspējīgiem jumtu licējiem jebkurā pasaules malā.

Jūs vienmēr varat paļauties uz PC palīdzību, un šo 

palīdzību sniegs profesināļi, kas tiešām ir jumtu eksperti, 

un kuru darbu nevajadzēs labot gadu no gada.

Iegūt plašāku informāciju par PC jumiķiem Jūs varat 

mūsu majaslapā www.monier.lv  

CELTNIEKS-PARTNERIS
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Dakstiņi ir smagāki nekā metāls, bet jumta konstrukcija ir 

veidota, lai izturētu lielas sniega slodzes. Lai pārliecinātos, 

mēs vienmēr aprēķinām jumta izturību, jo drošība ir  

pirmajā vietā.

Mums ir profesionāli jumtu meistari, kuri palīdzēs Jums 

uzklāt jumtu. Kad jumts jau ir uzklāts, tam nepieciešama 

pavisam minimāla apkope. 

Metāla jumts daudzos gadījumos ir daudz dārgāks nekā 

dakstiņu jumts. Neatkarīgi eksperti ir salīdzinājuši izmaksas 

un daudzos gadījumos atzinuši, ka dakstiņu jumts ir 

daudz lētāks par metāla jumtu. Lai iegūtu detalizētāku 

informāciju, lūdzu, sazinieties ar Monier pārstāvjiem.
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Duoroll Unoroll Butyltape Flexiroll

 
 

TOP RU PRO+

2)

2) 210 110 120

Unoroll Butt ltt
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JAUNUMS!
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Dakstiņu forma ir aizgūta no senlaiku dakstiņiem, kas tika darināti ar rokām. Vienmērīgi noapaļots izliekums un precīzais 

vilnis piešķir jumtam tradicionālu izskatu.
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Moderni, savstarpēji savienojami māla dakstiņi. Māja ar šādu jumtu radīs tīru un elegantu iespaidu. 

Dakstiņi veidoti mūsdienu arhitektūras vajadzībām.
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Lielāka izmēra dakstiņi sniedz harmonisku izskatu. Varētu teikt, ka Nortegl ir Vittinge ar ”interlocking” - valces 

sistēmu. Tie ir skaisti un tajā pašā laikā viegli klājami. 

19www.monier.lv

Monier Lettland.pdf   19Monier Lettland.pdf   19 2011-12-07   11:11:332011-12-07   11:11:33



 

 

2

2

20 www.monier.lv

Monier Lettland.pdf   20Monier Lettland.pdf   20 2011-12-07   11:11:342011-12-07   11:11:34



Dakstiņi, kas uzlabos jūsu mājas kopējo tēlu. Šie elegantā dizaina dakstiņi ir īpaši iecienīti Vācijā un Latvijā. 

Skaisti un aktuāli.
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Granat dakstiņi patiešām ir ilgmūžīgi. Pateicoties to taisnajam dizainam un šķautņainajam viļņojumam, tie ir piemēroti 

ne vien modernām ēkām, bet arī jumta atjaunošanai. Klasisko un skaisto profilu papildina savstarpēji savienojams  

risinājums, kas ir ļoti laba izvēle jumta atjaunošanai. Granat – tas ir izcils dakstiņu jumta risinājums. 
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Šie vēsturiskie māla dakstiņi ir dabisks produkts. 

To ražošana līdzinās roku darbam – tie tiek presēti, 

veidoti un sadalīti dakstiņos. Dakstiņus apdedzina 

krāsnī 1000°c temperatūrā. Ražošanas process, 

sākot no māla iegūšanas līdz pat gataviem daksti-

ņiem, ilgst aptuveni 6 nedēļas. Parastais vienviļņa 

dakstiņš ir saglabājis nemainīgu izskatu jau vairāk 

kā 300 gadus, savukārt divviļņu dakstiņs tika 

izgudrots ap 1900. gadu. Dantegl dakstiņu jumts 

nenoveco un iztur visas modes tendenču maiņas.
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Unikāli dakstiņi, kas jūsu jumtam piešķirs elegantu izskatu. Minster dakstiņi un to dažādie aksesuāri palīdzēs radīt  

ekskluzīvu un modernu jumtu. 
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Zanda Protector dakstiņiem ir pievilcīga forma, kas piemērota dažāda veida mājām. Spīdīgā virsma un piesātināti  

bagātīgā krāsa akcentē kvalitāti. Dakstiņi, kas savu pievilcību nezaudē gadiem ilgi.
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Zanda lux ir betona divviļņu dakstiņi, kas jumtam piešķir harmonisku izskatu. Šiem dakstiņiem priekšroku dod daudzi 

māju īpašnieki, kas vēlas mainīt metāla vai šīfera jumtu, – tie izskatās lieliski uz jebkura jumta.
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MONIER ir pasaulē lielākā jumtu segumu ražošanas  

kompānija. Mēs esam piegādājuši jumtu Melngalvju 

namam. Citiem vārdiem: mums ir liela pieredze, kas gūta, 

veiksmīgi īstenojot tūkstošiem būvniecības projektu. Mēs 

zinām, cik būtiski ir novērst nepilnības, kas var atklāties 

inspekcijas laikā, kā arī, protams, ievērot laika grafikus un 

budžetus. Mēs varam sniegt jums nozīmīgu atbalstu visa 

būvniecības procesa laikā. Tas ir tas, ko mēs saucam par 

MPA (Monier Projektu Atbalstu) – kā sistemātiski pielietot 

mūsu pieredzei darboties jūsu labā.

 
Visus M  
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Ja uzstādāt jumtu paši, pirms darba sākuma ir vērts 

atcerēties dažus svarīgus noteikumus. Uzstādot jumtu, 

vienmēr lietojiet drošības aprīkojumu, izvēlieties izturīgas 

redeļu kāpnes vai stalažas. 

Griežot jumta dakstiņus, uzlieciet aizsargbrilles un 

respiratoru, jo šajā darbā vienmēr rodas putekļi. 

Pievērsiet uzmanību vides aizsardzībai un nogādājiet 

materiālu atlikumus izgāztuvē. Ja vēlaties saņemt papildu 

informāciju par drošības un vides aizsardzības jautājumiem, 

zvaniet mūsu klientu apkalpošanas nodaļai pa telefonu 

67629987. Centīsimies jums sniegt visu veidu palīdzību.
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Lai palīdzētu jums izvēlēties jauno mājas jumtu, šeit 

norādītas spīduma pakāpes un krāsas atbilstoši starptau-

tiskajiem standartiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie krāsu 

kodi ir tikai norādoši, dabiskais pigments mūsu dakstiņos 

paredz to, ka krāsā un spīduma pakāpē var rasties neliela 

novirze no normas. NCS sistēma (Natural Color System®) 

veidota, balstoties uz to, kā cilvēki uztver krāsas.

Šī sistēma tādēļ der visiem krāsu veidiem – gan jumtu, gan 

fasāžu krāsām. Tādējādi jums būs vieglāk saskaņot mājas 

fasādi ar jumtu. Spīduma pakāpe ataino to, cik virsma ir 

spīdīga. 100 ir spīdīguma augstākā pakāpe, savukārt 0 

apzīmē pilnīgi matētu virsmu. Mērījumi veikti atbilstoši 

ASTM D523, DIN 67530 un ISO 2813. 
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2  

2   

PROTECTOR

Zemāk norādītās cenas ir aprēķinātas paraugmājai –  

parastai mājai ar 160 m2 lielu jumta virsmu un spāru 

garumu 5 m. Tai ir 1 ventilācijas izvads, 1 kanalizācijas 

ventilācijas izvads, 10 jumta drošības pakāpieni un 1 

skurstenis. Jumta zemsegumam izmantots DIVOROLL 

UNIVERSAL 2S. Cenas aprēķinātas jumta risinājumam, 

kas ietver dakstiņus, stiprinājumus, zemsegumu, 

blīvētājus, ventilācijas risinājumu un drošības aprīkojumu. 

Šīs cenas sniedz ieskatu aptuvenajām jumta izmaksām. 

Īsto izmaksu aprēķinu jūsu mājas jumta risinājumam 

sniegs Monier produkcijas tirdzniecības vietās. 
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 +371 67 629 056 ~  +371 67 629 713 ~ 

Darbinieki: 
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