
JAUNUMI

Jauna sendvičpaneļu līnija

Jumti ar overlapu

Ieviešam Tekla Structural

lasi vairāk

lasi vairāk

lasi vairāk



PRIEKŠROCĪBAS

Security klases paneļi

inženieru un projektēšanas 
atbalsts klientam

augstas kvalitātes izejvielas, izmantojot vides 
aizsardzības prasībām atbilstošus metāla 
pārklājumus: C5, Food safe u.c.

iespēja ražot dažāda platuma sendvičpaneļus – 
1,2 m, 1,1 m, 1,15 m, 1 m, piemērojoties 
projektu prasībām

paneļu piegādes iespējas 
kopā ar papildu elementiem 
(uzmavas, skrūves, blīvgumijas u.c.)

iespēja kombinēt PIR un MW 
paneļus uz vienas fasādes

Mūsu produkti???

Vvarbūt kombo bildi ar dažā-
da pildījuma, dažāda profilē-
juma un dažāda pielietojuma 
profiliem?

2019. gadā visiem sienas paneļiem ar minerālvates pildījumu ir 
veikta intensīva ugunsizturības pārbaude, nodrošinot izcilu paneļa 
veiktspējas un cenas līdzsvaru.
Jumta paneļiem ar minerālvates pildījumu ir ievērojami uzlabota 
nestspēja. Šobrīd arī jumta paneļi TENAX TR MW tiek ražoti jaunajā 
ražošanas līnijā un jaunākie ugunsizturības rezultāti, kas iegūti 
2019. gada beigās / 2020. gada sākumā, liecina, ka tie ir piemēroti 
arī Ziemeļvalstīm ar izteiktām sniega slodzēm.



2019. gadā ir izstrādāta jauna sienas sendvičpaneļu produktu līnija.
TENAX W MW STRONG paneļi ir paredzēti sienām vietās ar lielāku vēja slodzi.
Jaunie produkti kopā ar standarta sienas paneļiem TENAX W MW un 
energoefektīvākiem paneļiem TENAX W MW Thermo Plus var nodrošināt 
daudzpusīgus risinājumus Baltijā un Ziemeļvalstīs.

JAUNA SIENAS 
SENDVIČPANEĻU 
PRODUKTU LĪNIJA

TENAX
W MW
STRONG

Danske Retursystem izejvielu pārstrādes rūpnīca Taastrup, Dānijā

https://www.tenaxpanel.lv/lv/product/tenax-w-mw-s-tenax-w-mw-t-lv/


Ērtākai garo jumta laidumu montāžai esam sākuši piedāvāt jumta paneļus 
ar OVERLAPU – rūpnieciski sagatavotu iegriezumu PIR vai MW izolācijā, 
kas ļauj ekonomēt laiku un resursus montāžā. Jumta paneļi ar pārlaidumu 
tagad ir pieejami gan paneļiem ar minerālvati, gan poliuretāna pildījumu.

JAUNUMS –
JUMTI AR
OVERLAPU

GUDRS
RISINĀJUMS

iegriezums

1. 2.

3.Stein Gård, Moelv, Norvēģijā

https://www.tenaxpanel.lv/lv/par-mums/


2019. gadā mūsu inženieri sāka darbā izmantot Tekla Structures programmu, 
kas ļauj strādāt ar 3D projektiem, veikt ātras apjomu kalkulācijas, 
slodžu aprēķinus, ātri ļauj konstatēt kļūdu esamību un to pārbaudi, 
kā arī ērti veikt izmaiņas izklājumos.

JAUNIEVEDUMS –
PROGRAMMA 
TEKLA STRUCTURES

PLAŠĀKAS 
IESPĒJAS

https://www.tenaxpanel.lv/lv/product/tenax-tr-pir-s-lv/


NOZĪMĪGĀKIE REALIZĒTIE PROJEKTI

Ražošanas telpu un biroju komplekss 
“Lidostas Parks”, LATVIJA
Objekts būvēts 2019. gadā, izmantojot 
SP Tenax W 150 PIR, SP Tenax W 150 
MW, SP Tenax W 200 MW.
Sendvičpaneļi 7707 m2 platībā

Koģenerācijas elektrostacija, Kauņa, 
LIETUVA
Objekts būvēts 2019.gadā, izmantojot 
Tenax W 240 MW T2 sendvičpaneļus 
ar PVDF metāla pārklājumu un 
0,6 mm biezuma metālu, nodrošinot 
ēkai A+ enegoefektivitātes prasības.
Sendvičpaneļi 15 000 m2 platībā

Biznesa Parks Priisle, Tallina, 
IGAUNIJA
Objekts būvēts 2018. gadā, izmantojot 
SP TENAX W 150 PIR T un SP TENAX W 
100 PIR T
Sendvičapaneļi 3010 m2 platībā

Distribūcijas centrs RIMI, Rīga, 
LATVIJA
Objekts šobrīd ir būvniecības procesā. 
Tajā tiek izmantoti SP Tenax W MW, 
SP Tenax W PIR
Sendvičpaneļi 36 000 m2 platībā



NOZĪMĪGĀKIE REALIZĒTIE PROJEKTI

DSV loģistikas centrs, DĀNIJA
Objekts šobrīd ir būvniecības procesā. 
Tajā tiek izmantoti  SP TENAX W 150 MW, 
alumīnija fasādes.
Sendvičpaneļi 36 000 m2 platībā

Saldētavu komplekss Reikjavīkā, 
ISLANDE
30m augsta food safe saldētava. 
Objekts būvēts 2019. gadā izmantojot 
SP Tenax W 150 PIR, SP Tenax W 150 
MW, SP Tenax W 200 MW. 
Sendvičpaneļi 18 000 m2 platībā

Zivju pārstrādes rūpnīca, ISLANDE
Objekts būvēts 2019. gadā, izmantojot 
SP TENAX W MW S/T,  TENAX W PIR S/T , 
TENAX TR PIR S
Sendvičpaneļi 7800 m2 platībā

ESS Campus, ZVIEDRIJA
Objekts sākts būvēt 2019. gadā, 
izmantojot SP TENAX W MW S/T – 
viens no lielākajiem zinātnes un 
tehnoloģijas infrastruktūras projektiem, 
kas šodien tiek būvēts 
Sendvičpaneļi 3500 m2 platībā



ATBALSTĀM 
HANDBOLU!
No Dobeles ir nākuši daudzi izcili handbolisti, 
kas gan ir spēlējuši, kā arī joprojām spēlē 
Vācijas un arī Šveices augstākajās līgās un 
mēs esam viņiem līdzās jau no 1996. gada!

Dobeles Tenax – pieckārtējie Latvijas čempioni



Uz turpmāku sadarbību!

Tenax Panel SIA
Spodrības iela 1, Dobele
Latvija, LV-3701

https://goo.gl/maps/HCiNBhMkGp9eXGfk9
https://www.tenaxpanel.lv/lv
mailto:tenaxpanel@tenaxgrupa.lv
https://www.linkedin.com/company/tenax-panel
https://www.facebook.com/tenaxpanel
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