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Metinātie režģi

“DUMAT” sp. z o. o. produkcija



Metāla 
izstrādājumi

Noliktavas produkcija:

* iespēja pasūtīt arī mazākos izmēros
** pieejami uz pasūtījuma
***izmērus iespējams saskaņot individuāli

Rūtojuma 
parametri 
(txf,mm) 

Nesošā 
sloksnes 
dimensijas 
(hxz, mm) 

Režģa 
svars 
(kg/m²) 

Platums* 
(B,mm) 

Garums* 
(L,mm) 

34x38 25x2 15,5 1000 6100 

25x3 21,5 

30x2 17,9 

30x3 25,1 

40x2 22,7 

40x3 32,0 

40x4** 41,94 6050 

34x76 40x2 23,26 6100 

 

Metinātie  platformu  režģi  nodrošina drošību, 
izturību  un  ilglaicību  visā tā ekspluatācijas lai-
kā. Metināšanas process ir automatizēts ar jau-
nākajām   ražošanas   iekārtām,   nodrošinot 
augstu  precizitāti un kvalitāti. Populārākie rež-
ģi ar  acs  rūtojumu  34x38  sastāv no vairāk kā 
700 metinātiem savienojumiem,  tādejādi tiem 
ir augsti nestspējas rādītāji lielas ekspluatācijās 
slodzes  apstākļos.  Metinātos  režģus ir iespēja 
pasūtīt  arī  karsti  cinkotus  pēc  EN  ISO  1461 
standarta, kas nodrošina augstu  izturību agre-
sīvas vides ietekmē.
 
Savu  mehānisko  īpašību dēļ metinātos  režģus 
plaši   izmanto   civilajās,  modernajās,  tiltu  un 
ceļu   būvniecības  nozarēs,  kā  arī  plaši  var iz-
mantot  tos  jebkur,  kur  svarīga  ir drošība, ilg-
laicība  un  izturība, kā  piemēram,  kāpņu kon-
strukcijās,  terasēs,  estekādēs un dažāda veida 
apkalpošanas platformās.
 
Režģi ražoti saskaņā ar DIN 24537 standartu.

Svarīgi:
Režģi pasūtot un uzstādot, 

pievērsiet uzmanību un 
norādiet nesošās sloksnes 

virzienu. Vienmēr 
pārliecinieties, lai nesošās 

sloksnes gali balstītos uz 
nesošajām konstrukcijām.

Metinātie režģi KOZ

KOZ-t x f/h x z-B x L

metināts režģis

attālums starp nesošajām sloksnēm

attālums starp armējošajiem stieņiem

nesošās sloksnes augstums

nesošās sloksnes biezums

Pasūtot produkciju, norādiet šādus datus:

režģa platums

režģa garums

Pieejamais acs rūtojums:

t(mm) f(mm)
34,3
68,6
102,9

20
līdz

110



Noslogojuma tabula

Metāla 
izstrādājumi

Fp- koncentrētā slodze kN uz 200x200 mm piemērots kājām gājēju kustībai ar izlieci ≤ 4mm ar koncentrētu slodzi 1,5 kN 

Fv- vienmērīgi izkliedētā slodze kN/m2 izliece ≤ l/200 ar koncentrētu slodzi 1,5 kN

Cinkoto metināto KOZ režģu noslogojuma tabula ar acs rūtojumu 34x38

Attālums starp nesošajām konstrukcijāmSlodzes 
tips

1 kN ≈ 100kg



Stiprinajumu komplekti

Metāla 
izstrādājumi

Standarta stiprinājums
produkta kods: SKS01

Viegli un ātri piestiprināt režģi pie 
nesošām konstrukcijām. 
Visi stiprinājumi karsti cinkoti

Režģu savienojošie stiprinājuma
 komplekti,

produkta kods: SKD-02

Ideāli piemērots divu, blakus esošo, 
režģu savienošanai. Pie lielākām 

izliecēm režģi strādā kā viens vesels un 
noveidojas aukstumu starpības starp 

režģiem.
Visi stiprinājumi karsti cinkoti

Režģu savienojošie stiprinājuma 
komplekti

produkta kods: SKD-01

Ideāli piemērots divu, blakus esošo, 
režģu savienošanai. Pie lielākām 

izliecēm režģi strādā kā viens vesels 
un noveidojas aukstumu starpības 

starp režģiem.
Visi stiprinājumi karsti cinkoti

Āķa stiprinājuma komplekts
produkta kods: SKA-01

Viegli un ātri piestiprināt režģi pie 
nesošām konstrukcijām. 
Visi stiprinājumi karsti cinkoti 



Svarīgi:
Režģi pasūtot un uzstādot, 

pievērsiet uzmanību un 
norādiet nesošās sloksnes 

virzienu. Vienmēr 
pārliecinieties, lai nesošās 

sloksnes gali balstītos uz 
nesošajām konstrukcijām.

Metāla 
izstrādājumi

Rūtojuma 
parametri 
(txf,mm) 

Nesošā 
sloksnes 
dimensijas 
(hxz,mm) 

Režģa 
svars 
(kg/m²) 

Platums 

(B,mm) 

Garums* 
(L,mm) 

34x38 25x2 15,5 1000 6100 

25x3 21,5 

30x2 17,9 

30x3 25,1 

40x2 22,7 

40x3 32,0 

 

Standarta produkcija:Analogi   metinātajiem   režģiem  KOZ  ar 
iestrādātiem     zobojumiem     nesošajās 
sloksnēs, kas nodrošina izcilu priekšrocī-
bu liekot  tos  āra  platformās  un  pandu-
sos,  kur  notiek  regulāra cilvēku kustība, 
mazinot  riskus  paslīdēt  un gūt traumas 
arī lietainās dienās.
 Metinātos režģus  ir  iespēja  pasūtīt 
arī karsti cinkotus  pēc EN ISO 1461 stan-
darta,  kas  nodrošina    augstu    izturību 
agresīvas vides ietekmē.
 Režģi  ražoti  saskaņā  ar  DIN  24537 
standartu.

Metinātie režģi ar 
zobojumiem X4KOZ

X4KOZ-t x f/h x z-B x L

metināts režģis ar zobojumiem

attālums starp nesošajām sloksnēm

attālums starp armējošajiem stieņiem

nesošās sloksnes augstums

nesošās sloksnes biezums

Pasūtot produkciju, norādiet šādus datus:

režģa platums

režģa garums

Pieejamais acs rūtojums:

t(mm) f(mm)
34,3
68,6
102,9

20
līdz

110

* izmērus iespējams saskaņot individuāli



Metāla 
izstrādājumi

Piedāvājam  gatavus  tipveida  metinātos 
režģa  pakāpienus,  atbilstoši  DIN  24531 
standartam.  Visi  pakāpieni karsti cinkoti 
atbilstoši EN ISO 1461 standartam.
 Visos pakāpienos  ir iestrādātas per-
forētas    pretslīdēšanas    leņķis,  kas  no-
drošina  drošu  funkcionalitāti  arī slapjos 
un slidenos  laikapstākļos.  Tāpat ir iespē-
jams   uz   pasūtījuma   nesošajā   sloksnē 
iestrādāt pretslīdes zobojumus analogus 
metinātajiem   režģiem   X4KOZ,   nodro-
šinot  vēl  ērtāku  to  lietošanu  ikdienā.
 Izvēlētoties   tieši   šos   pakāpienus, 
Jūs   iegūsiet  ātru,  ērtu  un  ekonomisku 
risinājumu jebkurai tipveida kāpņu kons-
trukcijai.
 Pakāpienu   izmēri  norādīti  tabulās, 
taču  jebkurus  izmērus  iespējams saska-
ņot  un  pasūtīt  individuāli  pēc klienta 
prasībām. 

Pakāpieni SOZ

Pakāpiena 
garums 
(L, mm) +/- 
3mm   

Pakāpiena 
platums 
(B, mm) +/- 
3mm  

Nesošā 
sloksnes 
dimensijas 
(hxz, mm) 

Parametrs 
(n, mm)  

Pakāpiena 
svars 
(kg/gab.) 

600 200 30x2 120 3,63 

240 120 4,36 

700 200 30x2 120 4,11 

240 120 4,93 

800 200 30x2 120 4,58 

240 120 5,49 

270 150 6,18 

900 240 30x2 120 6,06 

1000 270 30x3 150 9,47 

305 180 10,69 

1200 270 30x3 150 11,15 

305 180 12,60 

 

Parametrs n:
Standarta produkcija ar acs rūtojumu 34x38:

B(mm) n(mm)
240
260|270
295|305

120
150
180

SOZ-t x f/h x z-B x L

metināts pakāpiens

attālums starp nesošajām sloksnēm

attālums starp armējošajiem stieņiem

nesošās sloksnes augstums

nesošās sloksnes biezums

Pasūtot produkciju, norādiet šādus datus:

pakāpiena platums

pakāpiena garums

* izmērus iespējams saskaņot individuāli



Piedāvājam klientiem metinātos, cinko-
tos režģu klājus (KOZ un X4KOZ) un pa-
kāpienus (SOZ) izgatavot uz pasūtījuma 
ar dažāda veida un tipa izgriezumiem. 
Režģu sānos iespēja iestrādāt pret-
slīdēšanas perforēto loksni, lai, uzkāpjot 
uz platformas, nodrošinātu drošu funk-
cionalitāti arī motros un slidenos ap-
stākļos. Tā pat iespēja režģiem pasūtīt 
dažāda biezuma un augstuma perimetra 
(rāmja) sloksni. Iespēja arī uz pasūtījuma 
izgatavot vītņu kāpņu pakāpienus pēc 
Jūsu iesūtītajiem rasējumiem vai skicēm.
 Visi režģi izgatavoti atbilstoši DIN 
24537 standartam.

Metāla 
izstrādājumi

Individualie pasutijumi- - -



Sertifikāts

Metāla 
izstrādājumi



Kontakti

Metāla 
izstrādājumi

"Kalēju darbnīca" Ltd. 

Tel: + 371 27835855
Tel: + 371 26443005 

E-mail: darbnica@kalejudarbnica.lv 

www.kalejudarbnica.lv

Adrese(biroja): Miera iela 15, Rīga
Adrese (darbnīca): Kastaņu iela 53, Garkalne, 
Ādažu novads


