
«Katrīnkalna Ozoli», Cēsis, Latvija, 
tālr. +37129272185, e-pasts warss@warss.lv

Firma  dibināta 1992. gadā. Firma veic visa veida namdara «WARSS+»
darbus, bet specializējusies guļbūvju ciršanas un jumta klājumu 
ierīkošanā no vietējiem būvmateriāliem (jumta skaidas un dēļi).

FIRMA PIEDĀVĀ SEKOJOŠUS PAKALPOJUMUS:

   guļbūvju projektu izstrādāšanu un realizāciju dzīvojamām, pirts, 
saimniecības un sabiedriskajām ēkām
   guļbūvju izciršanu pēc pasūtītāja projekta (arī uz jau esošiem 
pamatiem)
   guļbūvju izciršanu pēc firmas izstrādātajiem tipveida projektiem
   guļbūvju ēku remontu un restaurāciju
   dārza mēbeļu izgatavošanu

Savas pastāvēšanas laikā firma uzcēlusi daudzas ēkas visos Latvijas novados. Kā 
lielākās un interesantākās var minēt 9.-10. gs. Āraišu Ezerpilsrekonstrukciju Cēsu 
rajona Drabešos,  E. Birznieka Upīša muzeja restaurācija Tukuma novadā, 
V.Plūdoņa muzeja restaurācija Bauska novadā, Turaidas  muzejs: Galerijas un 
torņa koka konstrukciju restaurācija, Brīvdabas muzejs: Ostas noliktavas 
restaurācija, Ludzas Lielās sinagogas restaurācija.

Firma «WARSS+» ir  biedreSTARPTAUTISKĀS GUĻBŪVJU ASOCIĀCIJAS

2010. gada 30.aprīlī Firma «WARSS+» ieguvusi sekojošus :SERTIFIKĀTUS
     ISO 9001: 2008 «Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības »
     ISO 14001:2004 «Vides pārvaldības sistēmas - Prasību vadlīniju pielietošanai»

IZCENOJUMI GUĻBŪVĒM:
2      Ēkas baļķu sienas un spāres: 180 - 300 EUR/m , mērot pēc grīdas platības

(cena atkarīga no ēkas starpsienu skaita, baļķu stūru savienojuma veida
un citiem nosacījumiem) 

2     Gatava ēka : 640-1070 EUR/m , mērot pēc grīdas platības (cena atkarīga 
no ēkas sarežģītības, jumta seguma un grīdas seguma un grīdas materiāla, 
logu un durvju veida, apkures veida un citiem nosacījumiem)

2  Skaidu jumts: 11-18 EUR /m  (tai skaitā visi materiāli)

Cenas uzrādītas bez nodokļiem.
Ēkām, kas paredzētas komercdarbībai, atlaides 5-15%. 

Ar rokām darinātas ēku sienas no 20-36 cm resniem (tievgalī) egles vai priedes
baļķiem 20-30 cm bieziem tēstiem vai ēvelētiem egles vai priede baļķiem.

BAĻĶU STŪRU SAVIENOJUMI      norvēģu stūris       krievu stūris     krievu
stūris ar vēja zobu     vācu - tiroliešu (latviešu) stūris      vācu -tiroliešu stūris 
ar vēja zobu      seglu stūris (kanādiešu)      dzeguļu stūris (taisnais stūris)
    dzeguļu stūris ar vēja zobu.  Baļķu miturms 35-18%  
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