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 Solid Wood Gifts komandu veido ģimenes tandēms 

Elīna un Kārlis. Mūs vieno daudzas jo daudzas idejas, radošu 

risinājumu meklējumi un liela mīlestība pret Latvijas 

“zaļo zeltu” - koku. Un, protams, vienam pret otru :) Bet ne 

par to ir stāsts. Solid Wood Gifts stāsts sakās pirms nu jau 

5 gadiem, ar Elīnas sakrālo frāzi “Beidz nu vienreiz spēlēties, 

bet uztaisi ko lietderīgu...” Tā nu materiālu inženieris ķērās klāt 

materiālam, ar ko vēl nebija strādājis – kokam, un pamazām 

izkopjot pieredzi kokapstrādē, sāka gatavot dažādas lietas 

no koka. Šobrīd jau varam lepoties ar mūsu paveikto šajā laikā, 

un tas nav maz. Mūsu izstrādājumi – koka aksesuāri, rotas, 

spēles un rotaļlietas ir uztapuši neskaitāmos eksemplāros un 

devušies plašā pasaulē to lietotājus iepriecināt. Savos 

izstrādājumos daudz izmantojam kokmateriālus, kas tiek 

izbrāķēti, lai no tiem taptu tik cēlas lietas kā mēbeles un parkets. 

Mēs esam priecīgi, ka kvalitatīvi dēļu atgriezumi nevis dodas 

savā pēdējā gaitā uz krāsni, bet pārtop skaistās lietās – etvijās,  

aksesuāros un citos mūsu izstrādājumos. 

Esam pateicīgi mūsu korpotatīvajiem klientiem, kas ir noticējuši 

mums un devuši iespēju pierādīt, ka to ko mēs darām, mēs 

darām no sirds, kvalitatīvi un noteiktajos termiņos. Pēdējo 

punktu mums izdodas ievērot pateicoties Kārļa lielajai 

iepriekšējajais pieredzei ražošanas procesu optimizešanā. 

Tas arī bieži vien ir pārsteidzis klientus, ļaujot kopīgi pasmieties, 

ka reālais pasūtījuma termiņš vispār esot par 3 nedēļām vēlāks :) 

Esam lepni, ka spējam lauzt stereotipus par Latvijas amatniekiem, 

ka spējam pasūtījumu izpildīt lielā apjomā, par saprātīgam 

cenām un reālos termiņos. Tātad īsais kopsavilkums varam 

saražot daudz vienādas orģinālas lietas, mūsu cenas nav 

kosmiskas un pasūtījumus “neizgāžam” - izpildam laikā :)

Ar cieņu

Solid Wood Gifts komanda Elīna un Kārlis Dzelzīši

Par mums



Saturs

Spēles

Spēle - konstruktors «Leonardo da Vinči tilts»

Koka puzle «Alfrēds Stiprinieks un viņa brāļi»

Matemātikas mācību spēle «Math Chain»

Tilpuma puzle «Hakeru puzle»

Spēle»15»

Stratēģiskā spēle «Piramīda»

Spēle «3D desas jeb krustiņi un nullītes»

Attīstošā loģikas spēle «Krāsu loģika»

Pacietības spēle «Solo Noble»

Matemātiskā spēle «Kvadra Tetris»

Spēle «Čūska»

Spēle «Mini puzle»

Matemātiskā puzle «Skaitļu trijstūris»

Maksājumu karšu etvijas

Galda kalendāri mazie

Aksesuāri
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Leonardo da vinčī tilts – izaicini sevi un kolēģus/partnerus veidot 

šo lielisko kontrukciju. Leonardo da Vinci 1486. gadā radīja viegli 

saliekamu, izjaucamu un pārvietojamu tiltu armijas vajadzībām.

To bija iespējams salikt un izjaukt 2 cilvēkiem, un tā sastiprināšanai 

nebija vajdzīgas ne naglas, ne virves.Šādu tiltu karavīri izmantoja 

ātrai unērtai upju sķērsošanai, jo unikāli vienkāršā koku salikšanas 

sistēma nodrošināja absolūti stabilu konstrukciju.Tagad arī tev ir 

iespēja pārliecināties, ka viss  ģeniālais ir  vienkāršs. 

15 kociņu konstruktors iepakots kastītē ar instrukciju salikšanai.

Iespējams personalizēt kastītivai nelielu simbolu uz kociņiem.

Cenas

7,00 6,50 5,50 5,00 4,50 4,00 3,00

Pasūtījuma
izpildes 
laiks

2 darba 

dienas

5 darba 
dienas

10 darba 
dienas

10 darba 
dienas

15 darba 
diena

20 darba 
dienas

Sākot no 
20 darba 
dienām

1 21-50 51-70 71-100 101-200 200+2-20

Cenas norādītas bez PVN

Spēles Spēle - konstruktors «Leonardo da Vinči tilts»

Spēle - 

konstruktors

 «Leonardo 

da Vinči tilts»

Tilpuma puzle «Hakeru puzle»

Cenas

19,00 16,00 13,00 11,00 10,00 9,00 8,00

Pasūtījuma
izpildes 
laiks

2 darba 
dienas

5 darba 
dienas

10 darba 
dienas

10 darba 
dienas

15 darba 
diena

20 darba 
dienas

Sākot no 
20 darba 
dienām

1 21-50 51-70 71-100 101-200 200+2-20

Cenas norādītas bez PVN

Tilpuma

puzle 

«Hakeru

puzle»

Ideja dzimusi LATVIJĀ, tā ir mūsu unikālā puzzle!

Vēlies kļūt par hakeri? Vēlies uzlauzt kodu? Tev patīk prāta 

izaicinājumi?Te nu tas ir – Hakeru puzle. No skata vienkārša, bet ar 

fantastisku un absolūti ģeniālu ideju.Ir doti 2 koka kluči ar 15 

dažāda dziļuma caurumiem un 15 dažāda garuma apaļkociņi. Tev 

jāatrisina pavisam vienkāršs uzdevums – salikt kociņus pareizajos 

caurumos, lai abus klučus var uzlikt vienu otram virsū un aizvērt 

ciet tā, lai nepaliktu sprauga starp klučiem. Atceries, ka iespējamas 

ir tikai 7,5 miljoni teorētisko iespējamo kombināciju..Puzle palīdz 

attīstīt sīko motoriku un telpisko domāšanu, trenē pacietību, 

veicina domāšanas procesus. Šis prāta mezģis paredzēts bērniem 

no 10 gadu vecuma un pieaugušajiem.

Puzle izgatavota no oša koka un ir eļļota.Izmērs 150x80x90mm. 

Puzle iepakota kartona kastē.

RADĪTS

LATVIJĀ!
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Briti bija malači, viņi iekaroja pusi pasaules, ieguva naudas un idejas, 

viena no tām bija šī spēle.

Asa prāta spēle, lai stratēģiski spēlējot, gūtu pārsvaru pār pretinieku un 

noskaidrotu attiecības. Dzimusi 16. gadsimtā, kad zobens valdīja. Kāpēc 

gan mēs tagad nevarētu mācīties no britiem, atiecības risinot ar spēli, 

kuru Slāvu kultūra raksturo kā “NARDI light” versiju.

Spēle 2 spēlētājiem.

Spēle sastāv no spēles pamatnes, 15 baltām un 15 melnām 

bumbiņām.Spēles uzdevums – sakraut piramīdu no bumbiņām. Uzvar 

tas, kurš pēdējais uzliek savu bumbiņu piramīdas virsotnē. Ir paredzēti 

vairāki gājienu veidi, kas paildzina spēles gaitu un padara neparedzamu 

spēles iznākumu.

Lieliska izklaide, iespēja draudzīgi kopā pavadīt laiku, trenējot analītisko 

un stratēģisko domāšanu, mācoties plānot vairākus gājienus uz priekšu 

un paredzēt pretinieku gājienus.

Spēle izgatavota no Latvijā auguša oša koka.Spēles pamatne 18x18cm.

Stratēģiskā spēle «Piramīda»

Cenas

19,00 16,00 13,00 11,00 10,00 9,00 8,00

Pasūtījuma
izpildes 
laiks

2 darba 
dienas

5 darba 
dienas

10 darba 
dienas

10 darba 
dienas

15 darba 
diena

20 darba 
dienas

Sākot no 
20 darba 
dienām

1 21-50 51-70 71-100 101-200 200+2-20

Cenas norādītas bez PVN

Stratēģiskā

spēle

«Piramīda»

Spēles

Vecā labā "desu spēle" jaunā, sarēžģitākā izpildījumā!

Spēle sastāv no spēles pamatnes, 14 baltām un 13 melnām 

bumbiņām un spēles instrukcijas

Spēles uzdevums - diviem spēlētājiempamīšus jaāaizpilda visas 

pamatnes plaknes trīs kārtās.

Uzvar tas, kurš savāc vairāk savas krāsas līnijas - horizontāli, 

vertikāli, pa diagonālēm, un 3 D diagonālēm.

Intersanti  un atraktīvi kopā pavadīts laiks visai ģimenei! 

Izmērs: 10 x 10 x 11 cm

Materiāls: oša koks pamatne, eļļota, ar krāsotāmkoka bumbiņām

Iepakota kartona kastē

Piemērota bērniem no 7 g.v.
Cenas

19,00 16,00 13,00 11,00 10,00 9,00 8,00

Pasūtījuma
izpildes 
laiks

2 darba 
dienas

5 darba 
dienas

10 darba 
dienas

10 darba 
dienas

15 darba 
diena

20 darba 
dienas

Sākot no 
20 darba 
dienām

1 21-50 51-70 71-100 101-200 200+2-20

Cenas norādītas bez PVN

3D desas

jeb

krustiņi un 

nullītes

Spēle «3D desas jeb krustiņi un nullītes»





Smuklietas un Alfrēds Stiprinieks ir tā saauguši, tā saauguši, ka esot

 tiešajā tirdzniecībā, mēs tikai uzklausām komplimentus, par to - 

WOW cik forši, mēs arī spēlējamies. Zinam, ka mēs uzminējām, mēs 

zinam, ka Alfrēds Stiprinieks ir Latvija un godīgi to piedāvājam bērniem 

līdz 7 un ofisiem. Jo zinam, ka bērni, kuri ieguvuši bakalaura grādu 

un sēž savos amatos, ļoti bieži atpūtas telpās pievēršas mūsu 

veidotajiem ALFRĒDIEM.Šī lieliskā rotaļlieta patiks Jūsu bērniem un 

ar to labprāt spēlēsies arī pieaugušie. Attīstošā rotaļlieta - Alfrēdu 

Stiprinieku puzle izgatavota no 15 mm saplākšņa. Katra Alfrēda kāja ir 

tādā pašā izmērā kā kakla izliekums, līdz ar to ir iespējams tos salikt kopā 

neskaitāmos veidos un rakstos. Puzle palīdz bērniem attīstīt kustību 

kordināciju un sīko motoriku, kā arī trenē uzmanību, pacietību un 

precizitāti. Veicina bērna iztēli, izmatojot Alfrēdus lomu un sadzīves

 spēlēs. Alfrēdus ir iespējams personalizēt, apzīmējot un izkrāsojot.

 Piemēroti bērniem no 2 gadu vecuma.

Komplektā - 21 gb.

Alfrēda izmēri - 50 mm plats, 70mm augsts un 15mm biezs.Cenas

18,00 15,00 13,00 11,00 10,00 9,00 8,00

Pasūtījuma
izpildes 
laiks

2 darba 
dienas

5 darba 
dienas

10 darba 
dienas

10 darba 
dienas

15 darba 
diena

20 darba 
dienas

Sākot no 
20 darba 
dienām

1 21-50 51-70 71-100 101-200 200+2-20

Cenas norādītas bez PVN

Koka puzle 

kompl. 

21 gb.

Tu taču atceries bērnību, mazo melno kvadrātiņu ar cipariem kurus 

bīdīji neskaitāmas reizes, lai viss izdotos. Šoreiz Tev nebūs tas 

jādara, jo, ja gribi šmaukties, vienkārši izņem tos, bet vai tas ir 

godīgi un Tavu intelektu atspoguļojoši ? 

Aizraujoša izklaide prāta un pacietības treniņam. Spēles uzdevums 

pārvietot kauliņus tā, lai skaitļi no 1 līdz 15 rindotos secīgi viens pēc 

otra, kauliņus nedrīkst ņemt ārā, tie jāpārvieto bīdot. 

Izmērs 18x18x2,5 cm. izgatavots no oša koka, vaskots, ar 

drukātiem cipariem. iepakots kartona kastē.

Piemērots bērniem no 7 gadu vecuma.

Koka puzle «Alfrēds Stiprinieks un viņa brāļi»

Spēle»15»

Cenas

19,00 16,00 13,00 11,00 10,00 9,00 8,00

Pasūtījuma
izpildes 
laiks

2 darba 
dienas

5 darba 
dienas

10 darba 
dienas

10 darba 
dienas

15 darba 
diena

20 darba 
dienas

Sākot no 
20 darba 
dienām

1 21-50 51-70 71-100 101-200 200+2-20

Cenas norādītas bez PVN

Spēle «15»

www.solidwoodgifts.com, info@solidwoodgifts.com, tel. +371 29675034

Spēles
RADĪTS

LATVIJĀ!





Spēle 2 spēlētājiem.Uzzini, kādas krāsas noslēpis Tavs pretinieks ?

Vari gan minēt, gan izdomāt, jo otrs spēlētājs Tev mazliet palīdzēs. 

No 6 krāsu tapiņām zem vāka otrs spēlētājs noslēpj 4 dažādas krāsas, 

kuras nedrīkst atkārtoties.Pirmajā gājienā tu mini 4 krāsas, novietojot 

tapas caurumos pirmajā rindā, kas vistālāk no vāciņam. Otrs spēlētājs 

Tev palīdzēs, parādot vai Tevis uzliktās krāsas ir izvēlētas – ar melno 

tapiņu rindas galā, parādot, ka krāsa ir pareiza, bet nepareizā vietā, 

ar balto tapiņu parādot, ka krāsa ir pareiza – pareizā vietā. Izvērtējot 

situāciju, tu liec nākošo rindu ar 4 krāsām. Tā nu šī spēle turpinās, 

līdz pareizās krāsas tiek uzminētas.Spēle izgatavota no eļļota oša koka, 

iepakota kartona kastē. 

Krāsu loģika – mūsdienu klasika. Somija, Zviedrija, Norvēģija iekļāvusi 

šo spēli kā mācību materiālu matemātikas apguvei. Vienkāršs uzdevums, 

bezgalīgi risinājumi, protams, atbilde ir. Ja domā, tad viss sanāk.

Cenas

24,00 22,00 20,00 18,00 17,00 14,00 12,00

Pasūtījuma
izpildes 
laiks

2 darba 
dienas

5 darba 
dienas

10 darba 
dienas

10 darba 
dienas

15 darba 
diena

20 darba 
dienas

Sākot no 
20 darba 
dienām

1 21-50 51-70 71-100 101-200 200+2-20

Cenas norādītas bez PVN

Attīstošā

loģikas 

spēle

»Krāsu loģika»

Attīstošā loģikas spēle «Krāsu loģika»

www.solidwoodgifts.com, info@solidwoodgifts.com, tel. +371 29675034

Spēles

Galvlauzis īstām princesēm, un ne tikai, ne velti šādu uzdevumu 

Saules karalis deva savām galma dāmām, lai tās attīstot sevi sasniegtu

 mērķus. Atsakoties no vēstures, spēle iekļauta kā mācību materiāls 

Somijas izglītības sistēmas matemātikas programmā, bērniem no 

9-17 gadu vecumam. Bet ticiet, tas būs izaicinājums arī jums!

Stratēģiskā spēle vienam vai diviem spēlētājiem.

Spēle sastāv no spēles pamatnes un 32 bumbiņām. Uzdevums  ir 

ņemt no laukuma nost bumbiņas, līdzīgi kā to dara dambretē, un 

pabeigt spēli ar vienu bumbiņu uz laukuma. Spēle, kas uzlabo 

sīkās motorikas darbību, trenē pacietību, veicina stratēģisko d

omāšanu. Lai arī sākotnēji uzdevums šķiet pavisam vienkāršs, 

tā sasniegšanai nepieciešams īpaši pacensties.Iemācoties spēlēt šo 

spēli, ir iespējams uzdevumu sarežģīt – pirms uzsākt spēli, var 

nodefinēt, kurā vietā būs jāatrodas pēdējai bumbiņai.

Izgatavota no oša koka, iepakota karrtona kastē 200x200x25mm.

Pacietības spēle «Solo Noble»

Cenas

19,00 16,00 13,00 11,00 10,00 9,00 8,00

Pasūtījuma
izpildes 
laiks

2 darba 
dienas

5 darba 
dienas

10 darba 
dienas

10 darba 
dienas

15 darba 
diena

20 darba 
dienas

Sākot no 
20 darba 
dienām

1 21-50 51-70 71-100 101-200 200+2-20

Cenas norādītas bez PVN

Pacietības

spēle

«Solo Noble»





www.solidwoodgifts.com, info@solidwoodgifts.com, tel. +371 29675034

Mums bieži jautā – vai Jums nav spēles vairāk kā diviem spēlētājiem ?

Tagad ir, izstrādāta Latvijā! Aizpildi savu laukumu ātrāk kā citi. 

Teorētiski vienkārši, saskati metamo kauliņu summu vai atņem to, 

bet vai Tu būsu ātrāks par citiem ?

Spēle 2-4 spēlētājiem. 

Spēles ideja – aizpildīt spēles laukumu ar spēles kauliņiem. Uzvar 

tas, kurš pirmais aizpilda savu laukumu. Ar metamo kauliņu un 

matemātisko darbību palīdzību tiek izvēlēti atbilstošie kauliņi, ar 

kuriem aizpilda laukumu.Azartiska izklaide ģimenei jēgpilna laika 

pavadīšanai kopā. Attīsta sīko motoriku, trenē domāšanas procesus. 

Spēle izgatavota no eļļota oša koka, ar krāsotiem kauliņiem, 

iepakota kartona kastē. Izmērs 30x30x3cm 

Piemērota bērniem no 7 gadu vecuma un pieaugušajiem.

Nokia 3110, 6110 reiz reāli rullēja, jo aizejot uz WC varēja mēģināt 

dabūt garāko Čūsku...Laiki mainās, bet atmiņas paliek. 

Neslēpjoties no kolēģiem, bērniem un viesiem, vari kopā spēlēt 

spēli un tiem, kas nezina, ko nozīmē NOKIA čūska, stāstīt 

leģendas.

Spēle 2-4 spēlētājiem.

Spēles ideja – katrs spēlētājs uz laukuma liek savas krāsas 

kauliņus, uzvar tas, kurš saliek visgarāko kauliņu virteni - “čūsku”. 

Katrs spēlētājs pēc kārtas uz laukuma liek kauliņus būvējot savu 

garāko virteni. Spēle trenē tratēģisko domāšanu, trenē loģiku.

Materiāls: oša koks pamatne, eļļota, ar krāsotiem klucīšiem, 

Iepakota kartona kastē. Izmērs 32x32cm.

Piemērota bērniem no 7 gadu vecuma un pieaugušajiem.

Matematiskā spēle «Kvadra tetris»

Spēle «Čūska»

Cenas

24,00 22,00 20,00 18,00 17,00 14,00 12,00

Pasūtījuma
izpildes 
laiks

2 darba 
dienas

5 darba 
dienas

10 darba 
dienas

10 darba 
dienas

15 darba 
diena

20 darba 
dienas

Sākot no 
20 darba 
dienām

1 21-50 51-70 71-100 101-200 200+2-20

Cenas norādītas bez PVN

Matemātiskā

spēle

»Kvadra

Tetris»

Cenas

24,00 22,00 20,00 18,00 17,00 14,00 12,00

Pasūtījuma
izpildes 
laiks

2 darba 
dienas

5 darba 
dienas

10 darba 
dienas

10 darba 
dienas

15 darba 
diena

20 darba 
dienas

Sākot no 
20 darba 
dienām

1 21-50 51-70 71-100 101-200 200+2-20

Cenas norādītas bez PVN

Spēle

»Čūska»

Spēles
RADĪTS

LATVIJĀ!

RADĪTS

LATVIJĀ!
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Mini puzle tapa kā joks, jo mums apnika klausīt argumentus - bet 

mans bērns/mazbērns jau tagad liek 50/100/500/1000 gb.puzles.

 OK, viņš ir malacis, bet kā viņam izdotos tikt galā ar šādu uzdevumu?

 Nu labi, mēs jokojam, jo šis uzdevums ir bērniem līdz 99. It kā 

vienkāršs, bet visi izmēri ir vienādi, nav zīmējumu, un sākums un 

beigas. Pamēģini un uzkārsi arī Sevi.Mini puzles prāta asināšanai,  

Neliela izmēra prāta mežģis, kas izskatās vienkārši, bet īstenībā ir 

nepieciešams piepūlēt prātu, lai to saliktu. 

Pieejami 3 dažādi veidi. 

Izmērs 10x15cm. Iepakota aploksnē.

Piemērota bērniem no 10 gadu vecuma un pieaugušajiem.Cenas

7,00 6,50 5,50 5,00 4,50 4,00 3,00

Pasūtījuma
izpildes 
laiks

2 darba 

dienas

5 darba 
dienas

10 darba 
dienas

10 darba 
dienas

15 darba 
diena

20 darba 
dienas

Sākot no 
20 darba 
dienām

1 21-50 51-70 71-100 101-200 200+2-20

Cenas norādītas bez PVN

Spēle  «Mini puzle»

Spēle 

«Mini 

puzle»

Matemātiskā puzle «Skaitļu trijstūris»

Cenas

12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 5,00

Pasūtījuma
izpildes 
laiks

2 darba 
dienas

5 darba 
dienas

10 darba 
dienas

10 darba 
dienas

15 darba 
diena

20 darba 
dienas

Sākot no 
20 darba 
dienām

1 21-50 51-70 71-100 101-200 200+2-20

Cenas norādītas bez PVN

Matemātiskā

puzle 

«Skaitļu 

trijstūris»

Galvlauzis “matemātisas nūģiem” vai SUDOKU faniem. Vienkārši, 

bet atkal tas prasīs Jūsu laiku. Un jo vairāk iedomības, jo vairāk 

spārni tiek aplauzti. Izaiciniet kolēģus/klientus un saņemiet 

godīgu atzīšanos, ka tomēr Jūsu piedāvājumā ir nepieciešams 

ieklausīties.

Matemātiska puzle, kura ir nepieciešams pareizi salikt visus 

puzles kauliņus, lai sakristu skaitļi uz to malām. 

Pieejamas 2 dažādu grūtības līmeņu puzles.

Aizraujoša matemātikas puzle prāta asināšanai.

Puzle izgatavota no bērza koka un ir eļļota.Izmērs 20x20cm. 

Puzle iepakota plastikāta iepakojumā.

Piemērota bērniem no 10 gadu vecuma un pieaugušajiem.

Spēles
RADĪTS

LATVIJĀ!

RADĪTS

LATVIJĀ!





Revolucionāra pieeja, efektīvs risinājums!

Spēles ideja  - izmantojot skaitļu un matemātisko darbību kārtis, 

pēc iespējas ātrāk sastādīt matemātiski pareizus vienādojumus. 

Ideja par spēli radusies pasniedzot privātstundas matemātikā. 

Spēle attīsta matemātisko un loģisko domāšanu, veicina izpratni 

par matemātiskām likumsakarībām, rada interesei par 

matemātiku, kā arī ir azartiska izklaide lieliem un maziem. Spēle 

paredzēta bērniem no 8 gadu vecuma un pieaugušajiem.  

Šo spēli iesaka zinātnes centri “Zinoo”. 

Ir pārbaudīts, ka analogi šai spēlei pasaulē nav atrasti.

Cenas

7,00 6,50 5,50 4,50 4,00 3,00 2,50

Pasūtījuma
izpildes 
laiks

2 darba 
dienas

5 darba 
dienas

10 darba 
dienas

10 darba 
dienas

15 darba 
diena

20 darba 
dienas

Sākot no 
20 darba 
dienām

1-20 51-100 101-500 501-1000 1001-2000 2000+21-50

Cenas norādītas bez PVN

Matemātikas

mācību spēle

«MathChain»

Matemātikas mācību spēle «Math Chain»

www.solidwoodgifts.com, info@solidwoodgifts.com, tel. +371 29675034

Spēles
RADĪTS

LATVIJĀ!





Karšu etvijas

Cenas

1 21-50 51-70 71-100 101-200 200+

Oša 19,00 14,00 11,30 9,50 8,70 7,80 7,40

Ozolkoka 19,00 15,00 12,00 10,00 9,00 8,00 7,80

Pasūtījuma
izpildes 
laiks

2 darba 
dienas

7 darba 
dienas

14 darba 
dienas

14 darba 
dienas

21 darba 
diena

28 darba 
dienas

Cenas norādītas bez personalizācijas – lāzergravējuma.

Cenā iekļauta brūnā kartona kastīte katrai etvijai bez personalizācijas. Iepakojuma izmērs –

130x90x30mm

Personalizācijas – lāzergravējuma uz etvijas un iepakojuma personalizācijas cenas tiek

aprēķinātas atsevišķi, atkarībā no gravējamā zīmējuma sarežģītības, kā arī iepakojuma dizaina

sarežģītības.

28 darba 
dienas

2-20

Cenas norādītas bez PVN

Plāna un eleganta no augstvertīga Latvijas ozolkoka 

vizītkaršu un maksājuma karšu etvija. Etvijā var ievietot 

20 gb. standarta izmēra vizītkartes vai līdz 10 plastikāta 

kartēm. 

Etvijai ir dabīgas ādas aizdare ar kniedi un nagnēts.

Iespejams pasūtīt arī cita toņa ādas aizdari.

Etvijas izmēri 60x105x15mm. Etvija pārklāta ar 

lineļļas/bišu vasku, kas veido noturīgu, ūdens izturīgu 

kārtiņu. 

Piedāvājam etviju personalizāciju ar uzņēmuma logo, 

vēlējumu vai zīmējumu.

Aksesuāri

www.solidwoodgifts.com, info@solidwoodgifts.com, tel. +371 29675034





Galda kalendārs - mazais

Cenas

Kalendārs 
(lieliem 
apjomiem – 
virs 50 gb. - 
sietspiede)

17,00 15,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,50

Kalendārs 
(lieliem 
apjomiem virs 
50 gb. - 
lāzergravējums

14,00 13,00 12,00 10,00

Pasūtījuma
izpildes 
laiks

5 darba 
dienas

10 darba 
dienas

15 darba 
dienas

20 darba 
dienas

20 darba 
diena

25 darba 
dienas

Sākot no 
25 darba 
dienām

1 21-50 51-70 71-100 101-200 200+2-20

18,00 15,0016,00

Cenas norādītas bez personalizācijas – lāzergravējuma.

Cenā iekļauta brūnā kartona kastīte katrai etvijai bez personalizācijas. Iepakojuma izmērs –

120x120x80mm

Personalizācijas – lāzergravējuma uz etvijas un iepakojuma personalizācijas cenas tiek

aprēķinātas atsevišķi, atkarībā no gravējamā zīmējuma sarežģītības, kā arī iepakojuma dizaina

sarežģītības.

Cenas norādītas bez PVN

Praktiska un eleganta dāvana!

Kalendārs izgatavots no oša koka.

Komplekts - 2 kluči, 3 stienīši ar mēnešu

nosaukumiem un pamatne.

Kalendāra izmērs - 110x86x63mm.

Cipari un nosaukumi uz koka uznesti kā

lāzergravējumi. Iespējams arī izgatavot

ar apdruku, tādējādi cipari un burti

var būt krāsaini.Mēnešu nosaukumus

iespējams izgatavot arī citās valodās.

www.solidwoodgifts.com, info@solidwoodgifts.com, tel. +371 29675034





Paveiktie darbi

www.solidwoodgifts.com, info@solidwoodgifts.com, tel. +371 29675034





Mūsu klienti

SIA «Lazuri», www.smuklietas.lv, info@smuklietas.lv, tel. +371 29675034

www.relins.lv

www.solidwoodgifts.com, info@solidwoodgifts.com, tel. +371 29675034



Tehniskā informācija

Failu iesūtīšana lāzergravēšanai:

PDF., AI., CDR. formātos

Failu iesutīšana iepakojumu personalizācijai:

PDF., AI., CDR formātos, ar precīzi norādītām krāsām PANTONE skalā,

Norādītie izpildes termiņi var mainīties atkarībā no pasūtījumu daudzuma.

Neliela apjoma pasutījumus spējam ispildīt krietni īsākā laikā nekā norādīts, par to gan 

vienojoties iepriekš.

Spējam arī strādāt ar pasūtījumiem, kurus gatavus vajadzēja «vakar», bet tad visdrīzāk būs cita 

cena. Arī par to spēsim vienoties.

Piedāvājam veidot mūsu izstrādājumu komplektus vienotā stilā un noformējumā.

Labprāt arī uzņemamies realizēt klientu idejas.

Veidojam preču prototipus, ražojam nelielas testa partijas un izstrādājam individualizētus preču 

ražošanas ciklus. 



SIA «Ha&Er»
Ganību dambis 61, Rīga

www.solidwoodgifts.com

elina@solidwoodgifts.com

tel. +371 29675034
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