
UZDĀVINI 
SVĒTKOS 
DROŠĪBU UN 
SIRDSMIERU!



DROŠAS UN SIRSNĪGAS 
DĀVANAS TUVAJIEM

UGUNSDROŠĪBAS KOMPLEKTI
Domājot par sev mīļajiem cilvēkiem, FN-SERVISS drošības eksperti radīja patiesi iepriecinošu un derīgu dāvanu 

komplektu sēriju, ko var jau šodien pasūtīt vai iegādāties FN-Serviss veikalos.

MAZAIS UGUNSDROŠĪBAS KOMPLEKTS MĀJOKLIM EUR 16
Lokālais dūmu detektors KD-135D

Ugunsdzēsības pārklājs 100x100cm

UGUNSDROŠĪBAS KOMPLEKTS MĀJOKLIM EUR 24 
 Pulvera ugunsdzēsības aparāts PA-2 

Lokālais dūmu detektors KD-135D

DROŠĪBAS KOMPLEKTS AUTOMAŠĪNAI EUR 29
Pulvera ugunsdzēsības aparāts PA-1, Pirmās palīdzības aptieciņa, 
Avārijas trijstūris, Atstarojoša veste 
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DROŠĪBAS KOMPLEKTI MĀJOKLIM

* Norādītās cenas ir ar PVN.
** Pasūtot lielāku drošības komplektu skaitu, iepakojumu iespējams personalizēt.

DROŠĪBAS KOMPLEKTS AUTOMAŠĪNAI

Tavs mājokļa sargs virtuvē.

Dūmu detektors ar spalgu signālu ziņos par  
piedūmojumu vai siltumu.

Ugunsdzēsības pārklājs palīdzēs ātri noslāpēt 
uguni nelielās platībās, piemēram, ja pannā 
aizdegas eļļa.

Lai droši pasargātu savus tuvākos un savu 
īpašumu pēkšņa ugunsgrēka gadījumā.

Dūmu detektors ar spalgu signālu ziņos par 
piedūmojumu vai siltumu.

Ar pulvera ugusdzēsības aparātu varēsi saviem 
spēkiem novērst radušos ugunsnelaimi un 
tālākus postījumus. 

Droša un atbildīga autovadīšana pasargās tevi un tavu 
auto no ķibelēm satiksmē, bet ugunsdzēsības komplekts 
automašīnā - no uguns briesmām.

Aizdegšanās var notikt pēkšņi un pat ar jaunāko un 
viskoptāko automobīli, turklāt, mašīna nodeg pāris 
minūtēs. Tāpēc vienmēr ņem līdz “Auto drošības” 
komplektu. 



LOKĀLIE DŪMU DETEKTORI
No 2020. gada 1. janvāra katra majoklī Latvijā ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem.

Ātra uzstādīšana, 
iekļauta 3m līmlente

Detektora virsma 
kalpo kā izslēgšanas 
/ testēšanas taustiņš

Dizaina un drošības 
risinājums

JALO HELSINKI DŪMU DETEKTORU PIEDĀVĀJUMS:

Rozā Zaļš BaltsMelns Pelēks

  

188x177x41mm,  darbības laiks 10 gadi, ražotājs Jalo Helsinki, Somija
LENTO 10 EUR 39,90

Tirkīzzils Gaiši brūns Balts

Melns Dzeltens Hromēts Hromēts

Pelēks Brūns Gaiši pelēks

Rozā Zaļš

 110x110x41mm, darbības laiks 10 gadi, 
ražotājs Jalo Helsinki, Somija

KUPU 10 EUR 34,90

 110x110x41mm, darbības laiks 5 gadi, 
ražotājs Jalo Helsinki, Somija

KUPU 5  EUR 24,90 EUR 15,72

* Norādītās cenas ir ar PVN.
** Preču skaits par akcijas cenu – ierobežots.

AKCIJA!

Rozā Zaļš BaltsMelns Pelēks

188x177x41mm,  darbības laiks 5 gadi, ražotājs Jalo Helsinki, Somija
LENTO 5 EUR 29,90  EUR 18,44
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AKCIJA!

5 gadu garantija



UGUNSDZĒSĪBAS PĀRKLĀJI
Ugungrēka sākšanās gadījumā, pārklāju uzlikt degošajai zonai, lai novērstu skābekļa piekļuvi un liesmu 

izplatīšanos. To ir ieteicams izmantot mājas apstākļos – ierīču izraisītos uzliesmojumos vai drēbju aizdegšanās 
gadījumos.  Tā kā tauku izraisītajiem ugunsgrēkiem nedrīkst liet ūdeni, jo tas var izraisīt uguns izplatīšanos, 

ugunsdzēsības pārklājs ir laba alternatīva.

Pavasaris Dante Moomin piedzivojumi ĒrglisPelēkais korallis

120×180 cm, ražotājs Jalo Helsinki, Somija

UGUNSDZĒSĪBAS PĀRKLĀJS SOMĀ NO 8,65 EUR

JALO HELSINKI PĀRKLĀJS EUR 44,90

  

DĀVANĀ DROŠĪBA 
KOLĒĢIEM
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JALO HELSINKI UGUNSDZĒSĪBAS PĀRKLĀJU PIEDĀVĀJUMS:

FN-SERVISS UGUNSDZĒSĪBAS PĀRKLĀJU PIEDĀVĀJUMS:

Ugunsdzēsības pārklājs ir ideāls veids kā novērst liela 
ugungrēka sākšanos! 

Ugungrēka sākšanās gadījumā, pārklāju uzlikt degošajai 
zonai, lai novērstu skābekļa piekļuvi un liesmu izplatīšanos.

To ir ieteicams izmantot mājas apstākļos – ierīču izraisītos 
uzliesmojumos vai drēbju aizdegšanās gadījumos.  

Ugunsdzēsības pārklājs divi vienā – interjera dizaina elements un veids kā novērst liela ugungrēka 
sākšanos!

* Norādītās cenas ir ar PVN.
** FN-SERVISS ugunsdzēsības pārklājus iespējams personalizēt atbilstoši Jūsu vēlmēm un idejām.



Optiskais dūmu detektors ar 9 V bateriju.
Skaļums: ≥85dB 3 metru attālumā
Strāvas patēriņš : ≤20mA
Darba temperatūra: -10°C~+40°C
Maksimālais mitrums: ≤95%
LED indikators.
Brīdinājuma signāls par baterijas nomaiņu.
Baterijas darba mūžs ir ~ 1 gads
Sertificēts atbilstoši standartam EN 14604:2005/AC:2008

Lokālais dūmu detektors ar DC3V (iebūvēta CR123A) bateriju. 
Šo detektoru nav paredzēts pieslēgt ārējām iekārtām.
Skaļums: ≥85dB 3 metru attālumā
Darba temperatūra：-10°C ~+40 °C
Maksimālais mitrums：≤95%
Bateriju darba mūžs: 10 gadi
Sertificēts atbilstoši standartam EN 14604:2005/AC:2008

Lokālais dūmu detektors ar DC9V (CR2450 3VX3) baterijām. 
Nav paredzēts pieslēgt ārējām iekārtām.
Skaļums: ≥85dB 3 metru attālumā
Darba temperatūra：-10°C ~+40 °C
Maksimālais mitrums：≤95%
Bateriju darba mūžs: 5 gadi
Sertificēts atbilstoši standartam EN 14604:2005/AC:2008

KD-128B 10.60 EUR

KD-135D EUR 8,91

LM-107A 17.60 EUR 

5

      26588522                natalija.sokolova@fnserviss.lv

Pasūtījuma izpildes termiņš 3 – 5 dienas no pasūtījuma 
apstiprināšanas brīža, ja prece ir pieejama noliktavā.

Personalizēto dāvanu sagatavošana aizņem 2-4 nedēļas 
no pasūtījuma apstiprināšanas brīža. 

Piedāvājums ir spēkā līdz 31.12.2018 

PASŪTI DROŠAS UN SIRSNĪGAS 
DĀVANAS JAU ŠODIEN!

LOKĀLIE DŪMU DETEKTORI
No 2020. gada 1. janvāra katrā majoklī Latvijā ir jabūt uzstādītiem dūmu detektoriem.

FN-SERVISS DŪMU DETEKTORU PIEDĀVĀJUMS:

Pasūtot dāvanas par summu EUR 500 (iekļaujot 
PVN), saņemiet 10% atlaidi

Pasūtot dāvanas par summu EUR 1000 (iekļaujot 
PVN), saņemiet 20% atlaidi

* Papildus atlaide netiek piemērota uz īpašo 
piedāvājumu Jalo Helsinki (5 g.) detektoriem 

* Norādītās cenas ir ar PVN.


