
Kempings Pod 

Kempings Pod, kas pazīstams arī kā Glamping Pod ir lieliska izvēle dzīvošanai tuvāk dabai. Tas 

nodrošina mājīgas, ērtas un plašas naktsmītnes  4-6 cilvēkiem. Pateicoties raksturīgajai formai, 

kas saplūst ar ainavu, izskatās ļoti dabisks un pievilcīgs. 

Kempings Pod dod cilvēkiem iespēju izbaudīt brīvo laiku brīvā dabā un to ļoti bieži izvēlas 

nometņu īpašnieki un mūzikas festivālu organizatori, kuri saviem klientiem cenšas piedāvāt 

pilnveidotāku un ērtāku telts veidu. 

Kempingu Pod var arī lieliski izmantot kā skaistu dārza vai viesu namu, mājas biroju, darbnīcu, 

zvejnieku namiņu, pludmales būdiņu, atpūtas zonu vai rotaļu zonu bērniem. 

Ražots no vislabākās kvalitātes materiāliem. Kempings Pod patiesi pārstāv unikālo kempingu, 

nodrošinot neticamu atpūtu. 

Kempings Pod tipi 
Standarta Kempings Pod 
  Mēs ražojam 2 veidu kempingus pod: Standarta un Luksusa ar izolāciju. 

- Standarta Kempings Pod tiek ražots ar sienas biezumu 46 mm, platums 2.4 m (kas ļauj piegādāt 

pilnīgi samontētu kempingu ar kravas automašīnu no fabrikas līdz galamērķim) un 3.0 m (kuru 

nepieciešams piegādāt izjauktā veidā , tas ir ietilpīgāks un nodrošina iespēju ierīkot WC / dušu). 

Standarta Kempingus Pod var ražot no 3 m līdz 5.9 m garus. 

Luksusa-Izolēts Kempings Pod 

-Izgatavots no priedes koksnes ar izolētu struktūru; 

Luksusa-Izolēti Kempingi Pod ir konstruēti tā, lai būtu ērti dažāda klimata nosacījumos. Tas 

nodrošina kempingā siltumu, kad ārā ir auksts. Luksusa-Izolēts Kempings Pods atšķirībā no 

standarta kempinga Pod, franču stila durvis, kas var būt ne tikai priekšā, bet arī uz sānu sienas. 

Luksusa-Izolētais Kempings Pod var būt 2.4 m vai 3.25 m platumā un var būt no 3.0 līdz 5.9 m 

garumā. Tātad, 2.4 m platos Kempingus Pod var pilnībā samontēt rūpnīcā un gatavus piegādāt 

līdz galamērķim un 3.25 platos piegādā tikai izjauktā veidā uz paletes un klientam jāmontē pašam 

pēc instrukcijām. 

Materiāli ko izmanto: Priedes koksne vai termo – koks 

Kempings Pod tiek ražots no termo-koka vai priedes koksnes. Ražošanā tiek izmantota tikai 

labākās kvalitātes Ziemeļeiropas priedes koksne. Priedes koksne ir gaiša ar regulāru tekstūru, ar 

patīkamo smaržu. Priede ir blīvāka, sveķaināka un tāpēc izturīgāka nekā egle. Priedes koks ir 

elastīgs, piemērots krāsošanai un tāpēc tiek plaši izmantots. Termo koksne tiek ražota izmantojot 

augstu temperatūru un tvaiku. Kā rezultātā termo koksnes procesā, izmēru stabilitāte, bioloģiskā 

izturība un izolācijas īpašības tiek uzlabotas. Jumta segumam mēs izmantojam vienīgi kompānijas 

ICOPAL bitumena šindeļus, kam ir  10 gadu garantija. 



   


