
VMS Timber pilns pirts apraksts.

-Mucveida pirts ar maksimālu ietilpību.
-Pirts garumi iespējami no 3 līdz 9 metri.
-Praktisks un ērts iekārtojums, pielāgojams individuālām vēlmēm.
-Pieredzējušu meistaru roku darbs.
-Pārdomāta un uzlabota gaisa cirkulācijas un ventilācijas sistēma.
-Efektīva siltuma sadale visās pirts telpās.
-Iepriekš sagatavota elektroinstalācija.
-Pirtī iekārtota pietiekoši plaša atpūtas telpa, ērta pasākumiem un svinībām.
-Lietošanai gatavs iekšējais un ārējais apgaismojums.
-Kvalitatīvs logu blīvējums, logi verami.
-Speciāli izgatavots, kvalitatīvs, sertificēts, īpaši drošs dūmvads ar papildus izolāciju.
-Dūmvadā integrēts siltā ūdens konteiners, efektīvai enerģijas izmantošanai.
-Īpaši izgatavota pirts krāsniņa ar plašu pirts akmeņu klājumu, īstam pirts garam.
-Speciāli apstrādāts kvalitatīvs skujukoka karkass. 
-Laikapstākļu noturīgs un ilggadējs, augstākās kvalitātes ārpuses krāsojums ar Remmers krāsām.
-Augstākās kvalitātes apses pirts dēļu iekšējā apdare.
-Interjerā izmantoti augstas kvalitātes termo dēļi, kas veido elegantu divkrāsainu dizainu.
-Jumta un ārējās apdares krāsojuma tonis pēc klienta vēlmes.
-Soliņos integrētas mantu glabājamās kastes.
-Stacionāri vai salokāmi atpūtas telpas galdiņi pēc izvēles.
-Pirtī iespējams integrēt arī dušu.

Papildus iespējas.
Mucveida pirts projektu varam izveidot kā vasaras mājiņu vai kempinga mājiņu.
Modifikācijas pēc klienta vēlmēm: Pirts krāsa, jumta krāsa, pērtuves izmērs, durvju vēršanās 
virziens, ārdurvju novietojums un veids, logu izmērs, skaits un veids, integrēta duša, atpūtas telpas 
galdu un solu veids un garums, lāvu forma un novietojums, krāsns novietojums un kurtuves 
atrašanās vieta u.c.

Kāpēc mūsu pirtiņas ir labākā izvēle?
Mucu un mucveida pirtis ir pieejamas dažādās formās un izmēros. Tiek piedāvātas apaļas, ovālas un
taisnstūra ar noapaļotiem stūriem. Galvenokārt formas izvēle ir gaumes jautājums, tomēr ir dažas 
lietas, kas jāņem vērā. Apaļās mucu pirtis ir kompaktas un ar ļoti labu siltuma un gaisa cirkulāciju 
un vienmērīgu temperatūras izplatīšanos, tomēr tajās ir salīdzinoši maz vietas, un tajās ir grūti 
ierīkot pienācīgu atpūtas telpu. Ovālās pirtis ir ergonomiskas un elegantas, un rada mazas mājiņas 
sajūtu, tomēr gaisa cirkulācija tajā būs atšķirīga un formas dēļ tās aizņems nedaudz vairāk vietas. 
Mūsu pirtiņas apvieno visas labās īpašības vienā. Taisnstūra pirts noapaļotie stūri veicina lielisku un
vienmērīgu gaisa cirkulāciju, un temperatūras izlīdzināšanos, līdzīgi, kā apaļajās pirtiņās. 
Paplašinātie ieloki dod pietiekoši daudz vietas pienācīga izmēra atpūtas un pirts telpas ierīkošanai, 
un nodrošina maksimāli lielu telpas griestu augstumu. Atšķirībā no apaļās pirts, griestu ieloki ļauj 
pirtniekiem brīvi darboties ar pirtsslotām. Kā arī šādas formas pirtiņā ir ērti izvietojami 2 lāvas 
līmeņi, atškirībā no apaļajām mucveida pirtīm. Noteikti jāatzīmē arī tas, ka ļoti būtisks parametrs, 
ko ievērot šādām pārvietojamām pirtiņām, ir priekštelpa. Ja priekštelpas nav, tad siltums no pirts 
telpas, atverot durvis, izies pavisam ārā no pirtiņas un temperatūra pērtuvē var strauji kristies. Kā arī
mūsu pieprasītākās pirtis ir ar ieeju no sāniem, jo tad iespējams ierīkot atpūtas telpu ar lielu galdu, 
kas ļaus pirtiņu izmantot arī dažādām svinībām. Taisnstūra pirts ieapaļā forma atvieglo 
transportēšanu un lieliski sader ar dažāda stila dzīvojamām ēkām. Izveidojot esošo dizainu, esam 
ieguvuši optimālu rezultātu visos parametros. Nepieciešamības gadījumā pirti iespējams samontēt 
arī pie klienta uz vietas.


