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Easywood ir Latvijā dibināts
kokapstrādes uzņēmums. Kopš
2016. gada esam izveidojuši preču
zīmi „Easywood” - daudzpusīgu
produktu ar praktiski
neierobežotām   augstuma,
platuma un garuma iespējām, kā
arī ar vieglu un vienkāršu 
montāžas tehnoloģiju. 
Mūsu produktu klāstā ir mēbeles-
biroja galdi, pusdienu galdi un soli,
virsmas,  dārza kluči, liektas
konstrukcijas, apdares dēļi un
terases dēļi.

Mēbeles

Koka kluči

Granulas

Liektās
konstrukcijas

Apdares & terases dēļi

Kādas ir alternatīvas
koka latu
izmantošanā?



Easywood izgatavo augstas kvalitātes līmēta koka virsmas, kuras
pamata ir pirmās šķiras egle. 
Līmēta koka virsma ir izturīga slodzei, pie pareizas apstrādes viegli
kopjama un nezaudē  savu vizuālo izskatu pie intensīvas lietošanas, kā
arī viegli atjaunojama. 
Galdu kājas izgatavotas no metāla un krāsotas melnā krāsa. Pusdienu
galda un solu metāla daļas izgatavotas Latvijā.

Galdiem pieejami dažādi platuma un
garuma izmēri
Platumā : 700, 800, 900 mm
Garumā :1200, 1400, 1600, 1800, 2000
mm
Galda virsma regulējama no 64 cm līdz
129 cm
Pieejami 8.standarta toņi

Mēbeles



MēbelesMēbeles

Līmetas koka plātnes iespējams
izmantot kā galda virsmas, palodzes,
kāpņu detaļas vai līmejot biezumā kā

solu sēžamo daļu.



MēbelesMēbeles

Pusdienu galds nav vienkārša
mēbele.. tas ir daudz kas

vairāk. 
Pusdienu galds - tā ir vieta, kur

satiekas ģimene un draugi.
Vieta, kur dalīties stāstos un

piedzīvojumos.
Vieta, kas veido atmiņas un

sajūtas.

Pusdienu galdus,
biroja gladus, virsmas
iespējams izgatavot

pēc individuāla
pasūtījuma. Iespējams
tonēt dažādos toņos.



MēbelesMēbeles



MēbelesKoka kluči

 Izstrādājumi ir loģiski veidoti,
viegli, neierobežoti pēc
lieluma - liels vai mazs,
izkārtojuma - kvadrātveida vai
izstiepts, augstuma - zems vai
augsts, tie var būt pat izveidoti
kā siena, lai paslēptos no
ziņkārīgām acīm, piemēram,
netraucētai lasīšanai vienatnē
vai kā soliņš, kur atvilkt elpu. 

Mūsu unikālā un
vienkāršā tehnoloģija
palīdzēs labiekārtot
dārzu, pagalmu vai
terasi. Kluči ir viegli

saliekami un
nepieciešamības
gadījumā arī ērti
transportējami.



MēbelesKoka kluči



MēbelesKoka kluči

Puķu kaste
Garums - 423 mm
Platums - 423 mm

Augstums - 285; 380; 475; 570 mm

Smilšu kaste
Garums - 1 728 mm
Platums - 1 584 mm

Augstums -  380  mm

Soliņš
Garums - 2 448 mm
Platums - 576 mm

Augstums -  475  mm

Norobežojošā siena
Garums - 5 616 mm
Platums - 380  mm

Augstums -  760  mm

Koks kontrolētā, augsta spiediena industriālā procesā tiek apstrādāts ar
vara un organisko biocīdu (triazola) sastāvu (TANALITH E), gala produktu
noklājot ar īpašu Easywood dizaineru piemeklētu dabīgi brūnu toni, kurš
lieliski iederas jebkurā vidē. Visā pasaulē šim konkrētajam koksnes
aizsardzības veidam ir pierādīta efektivitāte 20 gadu garumā.



MēbelesKoka kluči

Puķu kaste
Garums - 1 656; 2 088; 3 600 mm

Platums - 576 mm
Augstums - 380 mm

Smilšu kaste
Garums - 1 872 mm
Platums - 1 872mm

Augstums -  285  mm

Soliņš
Garums - 1 800 mm
Platums - 360 mm

Augstums -  475  mm

Norobežojošā siena ar puķu
kasti

Garums - 3 600 mm
Platums - 3720 mm

Augstums -  1 330 mm



MēbelesLiektas konstrukcijas

Augstas kvalitātes līmējamiem kokmateriāliem ir raksturīga augsta
kravnesība, izmēru stabilitāte un spēja veidot koka detaļas gandrīz

jebkurā formā. Līmēti kokmateriāli ir pieejami taisnā un izliektā
formā, tādējādi paverot gandrīz neierobežotu dizaina brīvību koka

konstrukcijā.



MēbelesLiektas konstrukcijas

Pilns loks sastāv no diviem liektiem elementiem, nav nepieciešama
atsevišķa jumta konstrukcija, jo liektie elementi veido gan sienas,

gan jumta daļu. Salīdzinoši īsā laikā iespējams iegūt mājas karkasu
un jumtu – mēs to izdarījām vien pāris stundās.

Nav nepieciešami pamati. Iespējas manipulēt ar mājas garumu,
sākot no 1,20 m. Divi liektie elementi veido 3,10 m platu ēku kuras

augstums ir 2,37 m.

Mēs piedāvājam sagatavotus liektos
elementus, kuri palīdzēs realizēt

sapni par dārzam māju vai
noliktavu. 



Realizētie projektiMēbelesApdares & terases dēļi

Profilētie kokmateriāli ir vieni
no populārākajiem apdares

materiāliem, kuri var tik
izmantoti gan iekštelpās gan

ārējā apdarē. Mēs izgatavojam
apdares dēļus no egles un

priedes.
Terases un apdares dēļi tiek
ēvelēti ar dažādiem profiliem
un ir iespējams veikt apdari.

‣ Viegli un izturīgi

‣ Vienkārši uzstādīt

‣ Vairāki pieejami
profili

‣ Unikāla tekstūra

‣ Iespējama dažāda veida
virsmas pārklāšana

‣ Regulē mitruma līmeni

‣ Uzlabo fasāžu
siltumizolāciju

‣ Iespējami garumi
līdz 15 m



Realizētie projektiMēbelesApdares & terases dēļi

Termokoksnes apdares dēļiem piemīt savas priekšrocības
‣ Ražošanas tehnoloģija balstās uz koksnes karsēšanu 160-220 grādos
‣ Siltumvadīt spēja- ļoti labi piemērota telpām, kurām ir liela atšķirība

starp iekšējo un ārējo temperatūru, piemēram pirtīm/saunām.
‣ Nav sveķi

‣ Izturīga pret puvi

Termokoka pielietojums var būt gan iekštelpās, gan ārpus tām.
Pateicoties savām īpašībām, materiāls labi der terasēm, māju

apšūšanai, āra mēbelēm. Tas var tikt izmantots grīdām un telpām
ar augstu mitruma līmeni, kā, piemēram, vannas istabās.



MēbelesMēbelesGranulas

Ražojam augstas kvalitātes
kokskaidu granulas no skuju koku

skaidām, kas paliek pāri ražojot
mūsu produktus - apdares,
terases dēļi, sijas, brusas,
pārseguma paneļus u.c 
Šādi mēs kokmateriālus

izmantojam pilnībā.

Kokskaidu granulas ir
atjaunojams kurināmais, kas
ir draudzīgs apkārtējai videi

un tās sadedzinot rodas
siltumenerģija. 



MēbelesMēbelesGranulas

Iepakotas : 16 kg maisos
Skaits : 62 maisi uz paletes

Diametrs : 8 mm
Pelni : 0,35 %
Mitrums : 6 %

Siltumspēja : 4,9 kWh/kg; 
Kvalitātes klase : A+++



MēbelesMēbelesAlternatīvas koka latu izmantošanā 

Latas var izvietot gan visas sienas
platumā, gan tikai daļēji akcentējot kādu

noteiktu zonu, piemēram, gultas
galvgali. Pie plusiem, noteikti, jāpieskaita

apdares iespējas – var atstāt
neapstrādātu, tonēt, krāsot sev vēlamajā

tonī pieskaņojot pie interjera, vai
izvēlēties kādu akcentējošo krāsu. Koka

latu siena var kalpot arī kā atdalošs
elements telpā, piemēram, atdalīt

dzīvojamo istabu no gaiteņa vai darba
vietu no pārējās telpas, šādā veidā

nezaudējot dienasgaismu.

Mūsu piedāvājumā ir koka
latas dažādos izmēros un

garumos.
Kādas ir alternatīvas latu

izmantošana? 
Lats var kalpot kā akcentējos

interjera elements. 



Mēs piedāvājam dažādu izmēru koka latas, kuras brīvi var
kombinēt dažādos variantos. Latas pieejamas gan impregnētas,

gan neapstrādātas.

Koka latas ir salīdzinoši lēts
izejmateriāls, bet to radītais

efekts var būt diezgan iespaidīgs.
Mēs latas esam izmantojuši ofisa

telpās, kā sienu akcentu un
mūsu māju projektos, kā ārējo

apdari.

MēbelesMēbelesAlternatīvas koka latu izmantošanā 
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