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The idea of the “Kitchen Design” was inspired by seeing how the world and 
society is developing – everything is linked nowadays! Even in a modern kitchen – 
design with functionality, technical quality with modern materials, appliances 
with your needs. Kitchen is a lifestyle, self-expression, a place where you can 
meet friends and get to know your beloved ones! 

With the “Kitchen Design” we want to give people deeper insights to the kitchen 
world. Before making an order it is important to stop and answer a question: 
“What do I want to get out of it?” And Arens designers have the knowledge 
how to combine all necessary criteria with your personal approach, so that 
you could feel like at home.

Arens has more than 24 years of experience in this field, extensive knowledge 
and belief in what we do. Therefore we give a 5 year warranty to our furniture, 
and we believe it will bring you at least 10 years of joy!

I wish you delightful coffee mornings in Arens kitchen! 



7 pADomI, 
Kā izvēlēTies KvaliTaTīvu virTuvi

izgaTavošanas ilgums

atcerieties, ka kvalitāte prasa laiku un katra mazākā virtuves detaļa – uzmanību.
uzdodiet sev jautājumu, vai ir vērts ietaupīt pāris nedēļas gaidīšanas laika, lai pēc dažiem 
gadiem jau atkal atjaunotu virtuves mēbeles? laiks ir resurss, ko netaupot, pēc tam vēl 
daudzus gadus varēs baudīt gardas maltītes kvalitatīvā virtuvē.

pārbaudi garanTijas laiKu

latvijā ir noteikta divu gadu obligātā garantija virtuves mēbelēm. pārliecinieties, kādi ir 
garantijas noteikumi. ja ir punkti, kas liek šaubīties, tas var liecināt, ka pats uzņēmums 
netic savam produktam.

nenovērTējieT eņģes par zemu

eņģes var šķist sīkums, un tomēr tas ir galvenais elements, kas satur kopā mēbeļu kustīgās 
daļas. ja eņģes tiek stiprinātas mehāniski, tad tiek nodrošināta precizitāte līdz pēdējam 
milimetram un novērstas cilvēciskā faktora kļūmes. pārliecinies, vai virtuves mēbeļu 
izgatavotājs nodrošina garantiju pašām eņģēm.

uzdodieT jauTājumus par virTuves monTāžu

pirms pasūtījuma veikšanas ir jānoskaidro, kā norisinās mēbeļu montāža. pajautājiet, 
vai virtuves iekārta tiek piegādāta jau daļēji montēta vai pilnībā pa detaļām. atcerieties, 
ka rūpnieciska montāža nodrošina pārbaudītu efektīvāko risinājumu uz katras detaļas.

Kurš vedīs?

Ļoti nozīmīgs jautājums ir, kā jūsu sapņu virtuve nokļūs līdz jums. vai virtuvi transportēs 
profesionāli mēbeļnieki? Kā būs iepakotas jūsu mēbeles? mēbelei ir jābūt cītīgi iepakotai, un tā 
jāatpako tikai pie klienta objektā, lai novērstu bojājumu iespējas. Tāpat ir jāatceras, ka cilvēki, 
kas šajā jomā darbojas jau ilgu laiku, vislabāk zinās, kā rūpīgi izturēties pret virtuves mēbelēm.

maTeriāli

Tas, ka materiālu nosaukums neatšķiras, nenozīmē, ka to kvalitāte ir vienlīdzīga. 
pastāv dažādi piegādātāji, līdz ar to cenas un kvalitātes nianses var atšķirties, tādēļ neaizmirstiet 
salīdzināt piedāvājumu un jautāt dizaineriem par materiāliem.

maTeriālu apsTrāde

vienmēr pārbaudiet, kā tiek nodrošināts, ka materiāls būs spējīgs kalpot maksimāli ilgi. uzdodiet 
jautājumus, vai dabiskie materiāli tiek ieeļļoti un kā tiek apstrādātas materiālu malas un stūri. 
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līdz ar jaunajām tehnoloģijām, arī telpu funkcijas strauji 
mainās – virtuves pamatfunkcijām pievienojas arī viesu 

uzņemšana. dizainere lolita freidmane to dēvē par 
universālo dzīves telpu, kur svin svētkus, uzņem viesus, 

gatavo maltīti un pavada laiku ar ģimeni. dzīvojot laikmetā, 
kad saplūdušas divas vērtības – kultūra un progresivitāte, 
šobrīd modē ir individulitāte, kas izpaužas caur dažādiem 

stiliem. “pieprasījums pēc pašizpausmes un individuālā stila 
strauji pieaug. liela uzmanība tiek pievērsta ergonomikai, 

proti, telpai, kur valda gan funkcionalitāte, gan ērtums, gan 
pārdomāts apgaismojums un pat īstais aromāts,” norāda 

Intrante dizaina studijas vadītāja lolita freidmane. 

Modē individualitāte un ekoloģiskums
mūsdienu urbānajam cilvēkam ir aizvien pieaugoša vēlme 

izrauties dabā un gūt tajā mieru. Dizainere pārliecināta, ka tieši 
meklējot iedvesmu, mēs atgriežamies pie pašas dabas, likum-
sakarīgi izvēloties dabiskos materiālus. “Sen jau vairs nav noslē-
pums, ka izcilākais mākslinieks ir pati daba – mēs vērtējam katru 
spraugu kokā, katru ornamentu akmenī jeb visu, kas parāda 
dzīves vēsturi. mūsdienu aktuālākā tendence ir pietuvināšanās 
dabai un būšana daļai no tās. Cilvēki vēlas dabu pievilkt sev tuvāk 

arī ikdienas līmenī, tādēļ dabīgie materiāli kļūst arvien iecienī-
tāki – koks, akmens, betons,” tā Lolita Freidmane. Viņa norāda, 
ka visticamāk arī 2016. gadā interjerā saglabāsies trīs galvenās 
tendences – individualitāte, veselīgs komforts un ekoloģiskums.

Tīru stilu vairs nepastāv
Īpaši aktuāls šobrīd ir stilu sajaukums – senatnīgais kontrastē 

ar mūsdienīgo šiku, klasika ar viedajām tehnoloģijām, līdz ar to, 
nereti jaucot mūsdienīgo un tradicionālo, sanāk eleganti interjeru 
risinājumi ar absolūtu komforta sajūtu, un svarīgākais – ar 
gadiem tie nezaudē savu aktualitāti. “Es teiktu, ka šobrīd tīru 
stilu vairs nepastāv, mēs dzīvojam individualitātes izpausmes 
laikmetā, kad tiek saglabātas klasiskā stila iezīmes, bet ieliekot tajās 
savu personīgo vēstījumu,” stāsta Lolita Freidmane. Dizainere 
norāda, ka šobrīd īpaši izceļams ir neoklasicisms. Neoklasiskā 
stila virtuvēm pārsvarā izvēlas mierīgus un dabīgus toņus – 
bēšu, baltu, brūnu vai dabīgo koku. Šogad un visticamāk arī 
nākamgad 50. un 60. gadu mēbeles ir trends un dizaina ikona. 
Izvēloties virtuvi veidot neoklasicisma stilā, tās īpašnieki visbiežāk 
domā ilgtermiņā, tādēļ izvēlas dabīgus materiālus – marmoru, 
granītu, dabiskos akmeņus un masīvkoku. Alternatīva dabīgiem 
materiāliem, kad var panākt greznu efektu, būs izmantojot arī 
mDF ar pildiņu. Tāpat šāda stila virtuvēm svarīgi ir izvēlēties 

       UNIVErSāLā 
DzĪVES TELpA
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piemērotu darba virsmu. Virsmām lielākoties izvēlas marmoru 
un granītu, pie tam ne mazāk svarīgi ir arī tas, lai virsmas būtu 
termo izturīgas un viegli kopjamas. piemēram, Caesarstone pie-
dāvā gan gludas virsmas, gan kvarcu ar faktūru. Tās ir ļoti viegli 
kopt un tai ir lielāks virsmu un faktūru klāsts. Abi varianti lieliski 
iede rēsies neoklasicisma stila virtuvēs. Galvenais ir pareizi sakom-
binēt virtuves fasādi ar darba virsmu un pārējo telpas dizainu.

Skandināvu tendences un tāfeļuzraksti
Savukārt modernajā stilā jau vismaz četrus gadus dominē 

Skandināvu tendences ar koku kā meteriālu, gaišām krāsām 
un tāfeļuzrakstiem jeb tā saucamajiem printiem – īpaši tas 
raksturīgs Baltijas jūras reģionā. Tāpat aizvien populārāks kļūst 
industriālais stils ar dekoratīvo ķieģeļu elementiem, betonu un 
atsegtajām sienām, savukārt pēc dizaineres domām izteikts mi-
nimālisms un kubisms modernajā stilā vairs tikpat kā neeksistē. 

Intrante dizaina studijas vadītāja Lolita Freidmane norāda, ka 
modernajā stilā dominē faktūru spēle, liekot ne tik lielu uzsvaru 
uz krāsām, cik uz faktūrām. Fasādēs bieži izmanto mDF lakotu 
un glancētu materiālu, tos kombinējot, kad apaksējie skapīši ir 
matēti, bet augšējie – glancēti. Līdz ar to virtuve iegūst harmo-
niju starp divām dažādām pasaulēm. Jāuzsver arī Frankes iz-
lietņu un ūdens maisītāju plašais klāsts. modernām virtuvēm 

biežāk izvēlas izteiktākas, kantainākas formas, nerūsējošā tē-
rauda izlietnes. Daudzām izlietnēm un ūdens maisītājiem iespē-
jamas fantastiskas krāsu variācijas. Arī šis faktors jāņem vērā, 
veidojot savas ideālās virtuves interjeru.

Viedās virtuves
Dizainere norāda, ka virtuve nav vis spontāns pirkums, bet 

gan ilgtermiņa izvēle. “es gribētu teikt, ka tendences vai mode 
interjera dizainā nepastāv – tas ir gluži tāpat kā ar modi, kad 
kāds sekos konkrētam zīmolam, bet kāds izvēlēsies komfor-
tablo un estētisko vidi, kas piemērota tieši viņam. līdz ar to 
nav iespējams atbildēt uz jautājumu, kāda stila virtuvi labāk 
izvēlēties, jo atbilde ir pavisam vienkārša – tādu, kurā pats cil-
vēks labāk jutīsies,” pārliecināta dizainere Lolita Freidmane. Vir-
tuve nav tikai mēbeles un virsmas. Tā ir kas daudz vairāk. Kopējo 
izskatu un noskaņu ietekmē gan sadzīves tehnikas un santehni-
kas izvēle. Tādēļ dizainere novērojusi, ka līdzās dabīgajiem mate-
riāliem, cilvēki veido ap sevi vidi, kur pieejami dažādi gadžeti, kas 
atvieglotu mājas saimniecisko dzīves kvalitāti. Šī brīža trends ir 
viedo tehnoloģiju lietojums savienojumā ar dabīgajiem materiā-
liem. Ar pulti vadāmās iekārtas, gluži tāpat kā virtuālie displeji un 
atkritumu šķirošana ir svarīgas detaļas, kas parādās daudzās 
modernajās virtuvēs. Savukārt tiem, kas mīl gatavot, lieti noder, 
piemēram, Decoland S-BOX nažu un garšvielu turētāji, kas tiek 
iebūvēti darba virsmā un pēc nepieciešamības elektroniski izvir-
zās uz āru, lai tos varētu izmantot.

Tomēr pats svarīgākais ir atcerēties, ka virtuvei jāpauž tās 
saimnieku identitāte, tādēļ, lai zinātu, kāda stila virtuve jums būs 
vispiemērotākā, jāsaprot, ko jūs no tās sagaidāt un kāda ir jūsu 
vīzija par to. Jo galu galā – tur ēst gatavosiet, ģimenes vakarus 
pavadīsiet un pavardu kursiet tieši jūs. 

CAesARsTone kvARCs Shitake

ARens viRTuve

ARens viRTuve

DeColAnD s-Box izviRzāmAis gARšvielu TuRēTājs

FRAnke izlieTne un ūDens mAisīTājs

Konsultēja interjera dizainere LoLITA FREIdMANE 
(dizaina studijas intrante vadītāja)
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INTELIĢENTā     
            VIrTUVE
Tā ir gudra un inteliģenta. vēl tai piedēvē viedumu un spēju mainīties. Tā ir uzticama – 
saviem saimniekiem un to vēlmēm. Tā ir viņa – mūsdienu virtuve. un tā, gluži tāpat kā 
mēs paši, aug līdzi laikam, kurā dzīvojam. palielinoties gadžetu skaitam mūsu dzīvēs, 
pieaug viedo aksesuāru nozīme arī virtuvē. Tādēļ, lai uzzinātu vairāk par virtuves 
tehniskajām niansēm un attīstības virzieniem, iztaujājām Arens virtuves mēbeļu salona 
izpilddirektori indru muižzemnieci, kas ir pārliecināta, ka virtuve ir specifisks produkts, 
kas sastāv no daudzām detaļām un kur katram projektam ir savas individuālās nianses.

ARens viRTuve. lAkoTA, pulēTA mDF FAsāDes, 
plAsTikāTA leTe, kvARCA DARBA viRsmA.
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kas nodrošina viena līmeņa kvalitāti visām mēbelēm. Tās tiek 
jau sapakotas ražotnē un pēcāk atpakotas tikai objektā, līdz ar to 
Arens spēj nodrošināt un saviem klientiem piedāvāt piecu gadu 
garantiju. Kā salons mēs tiecamies pēc izaugsmes un jauniem, 
daudz ērtākiem risinājumiem,” atzīst I. muižzemniece. Tieši tādēļ 
viss darba process ir maksimāli automatizēts, lai atvieglotu cil-
vēku darbu un novērstu kļūdu iespējamību. Tam lieliski palīdz arī 
Arens ieviestā kvalitātes vadības sistēma. 

Indukcijas plīts un skārienjūtīgie ekrāni
Tomēr inteliģenta virtuve neietver tikai pareizo materiālu iz-

vēli. Tas ir arī stāsts par piemērotas tehnikas lietojumu. mūsdie-
nās savā uzvaras gājienā izgājusi tieši iebūvējamā tehnika, kas 
vizuāli ir viens veselums ar virtuves mēbelēm. Turklāt, izvēloties 
iebuvējamo tehniku, tiek nodrošināta iespēja, ka visas rūpes par 
kopējo virtuves iekārtojumu būs dizaineru rokās, kas daudzkārt 
atvieglos pasūtītāja dzīvi. piemēram, ražotājs Siemens rūpējas 
par to, lai darbs virtuvē būtu aizvien patīkamāks un iespējams 
ikvienam. Siemens kā ražotājs izceļas ar savu jaunumu – Studio 
Line līniju, kas piedāvā savā starpā perfekti saskaņotu iebūvēto 
tehniku ne tikai krāsu, bet arī izmēru un līniju ziņā. Tāpat jāuzsver 
Siemens Studio Line pilno indukcijas plīts virsmu. Šai plīts virs-
mai nav norādīts, kur tieši likt, piemēram, pannu, bet virsma pati 
automātiski reaģē uz vietu, kur tiek nolikts priekšmets, precīzi to 
attēlojot uz TFT skārienjūtīgā ekrāna. Līdz ar to pannu ir iespē-
jams pārvietot pa virsmu un indukcijas plīts tam izsekos līdzi un 
saglabās iepriekšējos iestatījumus. pie tam – ne mazāk svarīgi, 
Siemens padomājuši arī par plīts virsmas drošību, iestrādājot 
tajā vairākās detaļas, kas pasargā no iespējamām nelaimēm.

Mainīgie transformeri
Jaunās tehnoloģijas ļauj aizvien vairāk izpausties, iegūt lielāku 

kvalitāti, interesantākus risinājumus un praktiskāku pielieto-
jumu. Tagad virtuvi iespējams papildināt ne tikai ar gludām virs-
mām un dažādiem profiliem, bet arī piešķirt vizuālo unikalitāti 
ar 3D frēzējumiem – telpiskiem zīmējumiem. Tāpat darba efek-
tivitāti iespējams palielināt, izmantojot dažādus transformerus. 
Virtuves mēbeļu salona izpilddirektore norāda, ka īpašs inovatīvs 
jaunums salona Arens lepnums ir malu apstrāde ar lāzera ie-
kārtu. Tas nodrošina lamināta malu un stūru apstrādi ar lielāku 
precizitāti, paredzot ne tikai augstāku mēbeļu kvalitāti, bet arī 
pievilcīgāku izskatu. Lāzera unikālās īpašības palīdzēs novērst 
kļūdas un spēs ciešāk sakļaut materiāla malas un līdz ar to ilgāk 
saglabās savu sākotnējo izskatu.

Liela nozīme materiālu izvēlei
Indra muižzemniece norāda, ka mūsdienās dizainerim ir jā-

būt ne tikai interjera, bet arī tehnisko detaļu pazinējam. Tādas 
lietas kā santehnika, dažādi padziļinājumi, kā arī logu un durvju 
izvietojums spēj radikāli mainīt virtuves konceptuālo attīstību, tā-
dēļ noteikti vajadzētu vēsties pie profesionāļiem, kas spēs atrast 
vispiemērotāko risinājumu konkrētajai virtuvei. Te jāpiemin, ka, 
piemēram, virtuves mēbeļu salona Arens darbinieki ir kompe-
tenti un spēs ieteikt, rekomendēt un konsultēt katru projektu 
individuāli. “radot savu neatkārtojamo virtuvi, liela nozīme ir 
materiālu izvēlei. Ir jābūt pietiekami gudriem, lai spētu sabalan-
sēt cenas un kvalitātes attiecību. Bieži vien, cerot pārlieku ietau-
pīt, galu galā var sanākt pārmaksāt dubultā. Tāpēc Arens pirms 
jaunu materiālu ieviešanas tirgū rūpīgi izvērtē un izvēlas piegā-
dātājus un pirms materiāls nav notestēts, tas vēl netiek laists 
apritē,” teic mēbeļu salona izpilddirektore. Tieši šāda filozofija un 
pieredzes bagāža ļāvusi Arens 25 gadu garumā papildināt savu 
materiālu klāstu. pie tam materiālu daudzveidībā slēpjas viens 
no inteliģentas virtuves pamatiem – līdzīgus stilus iespējams 
panākt, izmantojot dažādus materiālus un līdz ar to iekļaujoties 
dažādās cenu kategorijās. piemēram, masīvkoku ir iespējams 
aizstāt ar mDF, bet finieri ar laminātu. rezultāts būs tikpat veik-
smīgs, tādēļ jāļauj pašiem sev būt elastīgiem un apzināties savas 
iespējas, un prast tās gudri izmantot.

Ilgtspējīgs virtuves mūžs un piecu gadu garantija
Ne mazāk nozīmīgs posms ir arī ražošanas process. Kā no-

rāda Indra muižzemniece, tad, lai nodrošinātu ilgtspējīgāku vir-
tuves mūžu, Arens galvenie virtuves mēbeļu elementi tiek rūp-
nieciski montēti jau ražotnē. “Šāda tehnoloģiska pieeja nodrošina 
precīzu detaļu savienojumu. pie tam rūpnieciska mēbeļu izgata-
vošana sniedz iespēju izgatavot vairākus vienādus mēbeļu kom-
plektus. Savas pastāvēšanas laikā Arens ir izstrādājis sistēmu, 

ARens viRTuve. lAkoTA, pulēTA mDF un HisToRiC FinieRējumA 
FAsāDes, mAsīvkokA leTe un gRAnīTA DARBA viRsmA

ARens viRTuve. lAkoTA, pulēTA mDF un  
mDF pRoFilA FAsāDes, lAmināTA DARBA viRsmA

siemens sTuDio line FRee inDuCTion plīTs viRsmA
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 “mūsdienu virtuve ir kā jauns smārtfons – tai ir papildus 

vērtība, ne tikai praktiska vai emocionāla, bet kaut kas 
vairāk,” atzīst interjera dizainere natālija mitina. lai gan 

interjera dizaina sfērā tendences nemainās tik strauji 
kā modes industrijā, arī virtuve dizaina pasaulē jaunajā 

sezonā iesoļo ar neparastiem krāsu akcentiem, smalkiem 
aksesuāriem un parocīgām detaļām. vecmāmiņas cepto 

plāno pankūku smarža vai ikrīta kafijas tase komplektā  
ar mīļāko žurnālu jau sen nav vienīgā asociācija  

ar mājas sirdi un dvēseli – virtuvi. 

Modernais vs. klasiskais
Šajā sezonā modernā virtuve minimālisma, funkcionālisma 

un pilsētas stila izpausmēs konkurē ar provansas, art-deco un 
kantri klasiku. “Klasika savā pamatā ir kaut kas ārpus modes – 
tas ir drošais variants, kā nekļūdīties,” stāsta Natālija, taču atzīst, 
ka aktuālākās virtuves modes tendences ir redzamas tieši mo-
derna stila virtuves paraugos. piemēram, izteikta tendence ir 
daudzkrāsainas virtuves. Un ne jau ierastajā kombinācijā – gaiši 
augšējie skapīši un tumši apakšējie. Interjera tendences vedina 
būt drosmīgiem un nebaidīties spēlēties ar krāsām, nokrāsojot 
katru skapīti savā krāsā. 

Lai zinātu, kuri toņi ir aktuāli pašlaik, jāseko līdzi galvenajiem 
krāsu trendseteriem – Pantone un Akzo Nobel, kuri katru gadu 
pasludina krāsu tendences. “Pantone pasludinātais marsala sar-
kanvīna tonis ir iespaidojis arī interjera dizaina sfēru,” skaidro 
Natālija un vienlaikus atgādina, ka interjera dizaina sfērā tenden-
ces nemainās tik strauji, kā modes dizaina industrijā. “Uztaisīt 
jaunu interjeru ir stipri dārgāk un sarežģītāk nekā nopirkt jaunu 
kleitu vai kurpes,” viņa salīdzina. Sekot modes tendencēm Na-
tālija iesaka ar tādu elementu palīdzību, ko viegli var mainīt – ar 
tekstilu, aksesuāriem, dekoriem, gleznām vai traukiem.

Padomju laika piegarša darba virsmas izvēlē
Lai ēdiena pagatavošana būtu parocīga un patīkama, būtisks 

virtuves elements ir atbilstošas darba virsmas izvēle. Arī šajā 
jautājumā modernā virtuve diktē savus noteikumus, vienlai-
kus piedāvājot plašu darba virsmas materiālu izvēli. Aktuālas ir 
darba virsmas, kas veidotas vairākos līmeņos – tās ir ne vien 
stilīgas, bet ērtas arī no ergonomikas viedokļa. 

Lai gan Eiropas interjera trends pašlaik ir koka tekstūras 
fasādes ar pulēto, spīdīgo laku, kas vedina atcerēties padomju 
laiku, Latvijas dabas mīļiem ar virtuvē uzburtu mazdārziņa sa-
jūtu un podiņos zaļojošiem lociņiem vairāk piestāvēs masīvkoka 
darba virsmas. Tās plašā klāstā no ķirša, rieksta, ozola vai tīkkoka 

VIrTUVE – KAS VAIrāK 
pAr FUNKCIoNāLU TELpU 
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iespējams iegādāties virtuves mēbeļu salonā Arens. Savukārt, ja 
nepieciešams praktiskāks risinājums, ir vērts izvēlēties kādu no 
Caesarstone materiāliem, kas ir pionieri kvarcu pasaulē. Caesar-
stone ir salīdzinoši jauna tendence Latvijas tirgū, ko izmanto cil-
vēki, kas novērtē kvalitāti, praktiskumu, unikalitāti un dabiskumu. 

Augsto tehnoloģiju un retro elementi  
virtuves tehnikā

Virtuves tehnikas dizaina tendences pašlaik diktē divi vir-
zieni – high-tech jeb augstās tehnoloģijas un retro. Santehnikas 
tendenču klāstā Natālija min kādu interesantu jaunumu, kas 
vienlaikus ir labi aizmirsts vecais un piestāv klasiskā stila virtuvei. 
Baltas, glazurētas keramiskās izlietnes no vannas istabas iemīt-
niecēm pārtop arī par primadonnām virtuves galmā. Savukārt, 
ja aktuāls ir minimālisms komplektā ar gudru un parocīgu teh-
nisko risinājumu, piemērota būs Franke BOX izlietne. BOX sērija 
jau apbalvota Red Dot Award 2015 balvu par funkcionalitātes 
apvienojumu askētiskā formā. Tā ir iebūvējama vairākos vei-
dos – piemērota gan kā pabūvējama zem virsmas, gan līdzeni 
montējama virsmā.

Izvēloties stilīgu iebūvējamo ledusskapi vai trauku mazgā-
jamo mašīnu, dizaina tendences tiecas maksimāli visu vien-
kāršot. Siemens seko līdzi interjera tendencēm un piedāvā 

īpašu Studio Line iebūvējamo sadzīves tehniku, kas ir pieejama 
virtuves mēbeļu salonos. 

Mājas sirds un dvēsele
Taujāta, kas slēpjas aiz virtuves stilīgajām detaļām un ērtās 

sadzīves tehnikas – ko mūsdienu skrienošajam pilsonim nozīmē 
virtuve, Natālija mitina atzīst: “mūsdienu cilvēku dzīves stils pa-
redz, ka virtuve nav vairs tikai funkcionāla telpa, kur gatavot ēst. 
Ja tā ir ģimenes virtuve, kur kopīgi gatavo un pulcējas visi ģime-
nes locekļi – tad to var saukt par mājas sirdi un dvēseli.” Un ne 
tikai. Aizraušanās ar modernajām tehnoloģijām pārvērš virtuvi 
arī par prestiža izrādīšanas objektu. “Es atceros, kā pirms 10 ga-
diem iegādājos indukcijas plīts virsmu. Toreiz gandrīz katrā viesu 
kompānijā agri vai vēlu nonācām līdz šīs iekārtas demonstrāci-
jai. Tas bija kas nebijis – ūdeni iespējams uzvārīt 30 sekundēs!” 
stāsta Natālija. 

Jaunākās tehnoloģijas, inovatīvie materiāli un modernākā 
tehnika ļauj ne tikai ērti gatavot ēdienu, bet dod iemeslu lepo-
ties ar savu virtuvi, rādīt to saviem draugiem un stāstīt par to 
kolēģiem. Un kādēļ gan ne? mājas pavards ne velti jau izsenis 
uzskatīts par centrālo vietu cilvēku dzīvojamajā telpā.

ARens viRTuve, FAsāžu 
mATeRiālAm izmAnToTs 
lAkoTs, pulēTs mDF

FRAnke Box izlieTneCAesARsTone sympHony gRey, 2015. gADA DizAins

siemens sTuDio line sēRijA

Konsultēja interjera dizainere  
NATāLIjA MITINA (sia “dizaina studija Koncepcija”)
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    JAU VAIrāK NEKā 100 000 ĢImEņU SAVU 
rĪTA KAFIJU BAUDA VIrTUVē, KAS IzGATAVoTA

FAsāDes izgATAvoTAs no mDF pRoFilA kopā AR lAkoTu,  
pulēTu mDF. DARBA viRsmAi izmAnToTs mākslīgAis Akmens. 
viRTuvi pApilDinA siemens TeHnikA un FRAnke sAnTeHnikA.
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    JAU VAIrāK NEKā 100 000 ĢImEņU SAVU 
rĪTA KAFIJU BAUDA VIrTUVē, KAS IzGATAVoTA
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mēs dzīvojam inovāciju laikmetā. Tas ir laikmets, kur iRobot 
uzkopj mūsu māju, kamēr mēs paši malkojam vīnu pie 

virtuves galda. jo tieši virtuve ir viena no centrālajām vietām 
mājoklī – vieta, kur varam ļauties fantāzijai un mūsdienu 
inovāciju pielietojumam tā, lai to padarītu vēl atraktīvāku  

gan sev, gan saviem viesiem. 

Bīdāmās durvis un citi transformeri
Cik gan bieži mums nav gadījies darba procesā atvērt virtu-

ves skapīša durvis un pēc tam ieskriet tajās, jo esam aizmirsuši 
tās aizvērt? Iespējams, traģikomiski, bet tieši tāda ir mūsu ik-
dienas realitāte. Lai tas vairāk nenotiktu, palīdzēs transformeri. 
Te gan nerunājot par Holivudas radītajiem filmu tēliem, bet gan 
risinājumiem, pie kā strādājuši pasaules labākie dizaineri un in-
ženieri, lai pēc iespējas atvieglotu un padarītu patīkamāku atra-
šanos virtuvē.

Viens no šādiem transformeru risinājumiem ir, piemēram, 
bīdāmās durvis. Uz mirkli iztēlojamies scenāriju – tiek atvērts 
skapis un durvis pašas iebīdās padziļinājumā. Tā vairs nav ti-
kai iztēle, bet jau ilgāku laiku kļuvusi par realitāti. Šādas bīdāmās 

durvis ir lielisks risinājums, kur glabāt dažādus produktus un 
virtuves priekšmetus, kas nepieciešami ikdienas gatavošanai. 
Tāpat šādu risinājumu var pielāgot mājas bāra ierīkošanai – tas 
pavisam noteikti būs patīkams pārsteigums viesiem. Ja svinības 
vai svētku maltīti plānots organizēt tieši mājas sirdī – virtuvē, tad 
šādos gadījumos, kad telpu nepieciešams izmantot pēc iespējas 
ergonomiskāk, atraktīvs risinājums būs bīdāmā darba virsma. 
Virtuves salonā Arens iespējams izgatavot tādu bīdāmo darba 
virsmu, zem kuras iespējams paslēpt pat plīts virsmu – vienā 
brīdī tā ir vieta, kur gatavot maltīti saviem viesiem, bet jau nāka-
majā pārtop par glīti saklātu vakariņu galdu. Šādas virsmas pie-
dāvā visdažādākās variācijas. Tās var būt masīvkoka, kas ir 100 
procentīgi dzīvs materiāls un vizuāli piešķir šiku un eleganci. pie 
tam to ir iespējams kombinēt ar citām darba virsmām, radot 
modernu virtuves izskatu. Tomēr pēdējā laika lielākās cīņas ir bi-
jušas par izvēli starp pulētām vai matētām virsmām. Jāsaka, ka 
šajā gadījumā viss atkarīgs no paša vēlmēm, jo spēcīgu efektu 
iespējams panākt kā vienā, tā otrā gadījumā. Viss atkarīgs no 
krāsu, kopskata un dekorāciju izvēles. Neapšaubāmi – ievērības 
cienīgs trends ir arī abu materiālu kombinācija – tā teikt nedaudz 
no abām pasaulēm – no izaicinošās lakotās un eleganti matētās. 

TrANSFormErI  
UN NANo               
           TEHNoLoĢIJAS 
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Pašiem savs vīna skapis
Jāpiemin, ka šobrīd aizvien aktuālāki kļūst arī indukcijas un 

gāzes plīts riņķi, ko iespējams iebūvēt darba virsmā un izvietot 
pēc savām vēlmēm, veidojot interesantus rakstus. Šajā gadī-
jumā palīdzēs zīmola Decoland ABK riņķi – tie būs gan dizainiski 
moderns, gan praktisks risinājums. Savukārt, pie gardām vaka-
riņām vienmēr piestāvēs labs vīns. Dzīvojot laikmetā, kur slow 
food ir kļuvis par aizvien lielāku aktualitāti, arī nesteidzīgas vīna 
baudīšanas nozīme pieaug. Lai tā kļūtu vēl patīkamāka, virtuvē 
iespējams iebūvēt arī vīna skapi, kas pēdējā gada laikā ieguvis 
aizvien lielāku popularitāti. Decoland Temptech nodrošina Fran-
cijas rivjēras šarmu tepat Latvijā, piedāvājot dažādu izmēru un 
funkciju vīna skapjus.

Virsmas, kas pašas sevi atjauno
Vērtējot jaunās paaudzes virtuves pēc mēbeļu materiālu 

klāsta, jāuzsver vairākas lietas – pirmkārt, 3D frēzējumus un, 
otrkārt, nano materiāls. 3D frēzējums ir telpisks zīmējums, ko 
iespējams iestrādāt mDF materiālā, tādējādi veidojot akcentus 
ne tikai virtuves, bet arī citu telpu iekārtojumā. Tas piedāvā neie-
robežotas zīmējumu variācijas. Savukārt, nano ir absolūti inova-

tīvs materiāls, kam piemīt zema gaismas atstarošanas īpašība, 
tas ir necaurredzams, neatstāj pirkstu nospiedumus, kā arī tam 
ir pieskārieniem izteikti patīkama virsma. Interesanti, ka ar ter-
misko apstrādi un īpašu līdzekli materiāls pats spēj atjaunot sa-
skrāpētu virsmu. Lieliska ziņa Latvijas patērētājiem – šobrīd abi 
jaunumi pieejami arī virtuves salonā Arens.

Dzīvojot inovāciju un iespēju laikmetā, vēl jo vairāk nepiecie-
šams domāt par to, kā dzīvot ar baudu. Ar baudu gatavot, ar 
baudu atrasties savās mājās un ar baudu uzkopt vidi sev apkārt. 
Virtuve nav tikai mājas pavards, tā ir kas vairāk – mājas sirds 
un vieta, kur vienmēr ir vissirsnīgākās sarunas un skan skaļākie 
smiekli. 

DeColAnD ABk inDukCijAs un gāzes RiŅĶi

DeColAnD TempTeCH vīnA skApis

ARens viRTuve. mēBelēm izmAnToTAs 
3D FRēzējumA FAsāDes

nAno FAsāDes un DARBA viRsmA
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iespējams katras sievietes sapnis ir vīrietis virtuvē. 
Tāds vīrietis, kas zina, ko dara un ideālajā gadījumā spēs 
pagatavot gan kārtīgu steiku, gan visvieglāko siera kūku. 

Tomēr šoreiz nebūt stāsts nav par to, ko vēlas sieviete, 
bet gan, kas svarīgi ir pašam vīrietim. restorāna Kaļķu Vārti 

šefpavārs raimonds zommers ēst gatavošanu dēvē par 
mākslu. Tādu, kur katrs var izpaust sevi. un, lai gan lielāko 

dienas daļu viņš aizvada restorāna virtuvē, raimondam 
arī mājās ir svarīgi, kādā vidē uzturēties. Tā, piemēram, 
viņš ir pret to, ka maltītes tiktu ieturētas guļamistabā – 

tam domāta ēdamistaba, savukārt, lai pagatavotu zivi, 
ko pats būs noķēris kādā no saviem makšķerēšanas 

izbraukumiem, viņam vajadzīga liela izlietne 
tās tīrīšanai. detaļas, kas veido kopumu. 

Liela izlietne kā nepieciešamība

Tā kā virtuve visbiežāk ir viena, tad tai jābūt piemērotai gan 
gaļas, gan zivju ēdienu pagatavošanai, tāpat tā nereti pilda arī 
bāra funkcijas. Tomēr, kādi ir priekšnoteikumi, kas jāņem vērā, 
veidojot savas virtuves iekārtojumu? r. zommers norāda, ka vi-
ņam, gatavojot zivis, viena no pamatlietām, kas nepieciešama – 
salīdzinoši liela izlietne, lai atvieglotu zivs tīrīšanas un sagatavo-
šanas procesu. Ideālā gadījumā izlietnei vajadzētu būt vismaz 
50-60 centimetru platai. piemēram, zīmols Franke piedāvā da-
žādu izmēru un materiālu – nerūsējošā tērauda, fragranīta, ke-
ramiskās krāsu un formu izlietnes. Īpašs jaunums, kas pieejams 
tikai no Franke ir Tectonite izlietnes. To materiāls ir viegls, bet ļoti 
izturīgs un sabojāt to ir praktiski neiespējami. Tectonite izlietnes 
ir viegli kopjamas, kā arī tās labi iztur karstumu. Tā teikt – īsts 
vīru materiāls. Tāpat vajadzētu apsvērt arī ūdens maisītāja ar 
izvelkamu uzgali nepieciešamību. Šāds uzgalis būs lielisks palīgs, 
lai piekļūtu visur, kur ne vienmēr tas ir tik viegli izdarāms. 

Arī lieliski pagatavots steiks sākas ar iedvesmojošu virtuves 
iekārtojumu un plašu darba virsmu. Svarīgi ir neatkarīgi no virs-
mas veida (mākslīgā vai dabīgā akmens, masīvkoka vai lamināta) 

VIETA, 
KUr VĪrIETIm IzpAUST   
 pAŠAm SEVI
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VIETA, 
KUr VĪrIETIm IzpAUST   
 pAŠAm SEVI

izmantot lielu dēlīti un kvalitatīvus nažus, kas atvieglos sagata-
vošanas procesu. zommers atzīst, ka ne gaļu, ne zivis bez la-
bām garšvielām nepagatavot. Tādēļ svarīgi, lai gatavošanas laikā 
tās būtu viegli un ērti pieejamas. Tam Kaļķu Vārtu šefpavārs 
iesaka izmantot sienu vai citu labi pārredzamu virsmu, kur visas 
garšvielas novietot. pie tam vislabāk izmantot mazos garšvielu 
iepakojumus, lai tās neizgarotu un saglabātu savu patieso funk-
ciju – bagātināt ēdienu. Veiksmīgam risinājumam noderēs arī 
iebūvējamie nažu un garšvielu turētāji, kas veidoti tā, ka vaja-
dzības gadījumā izbīdās no darba virsmas. Šādu tehnoloģisku 
risinājumu piedāvā arī virtuves mēbeļu salons Arens. 

Dzīvā uguns savienojumā  
ar jaunās paaudzes plīts sensoriem

Ne mazāk svarīgi ir izvēlēties piemērotu virtuves tehniku. 
Tādu, uz kuras rūpīgi sagatavotā zivs un gaļa, pagatavota gar-
šos patiešām lieliski. “No sava profesionālā un ērtuma viedokļa 
noteikti iesaku izvēlēties plīti ar indukcijas virsmu. Neesmu pret 
gāzes izmantošanu, jo man ļoti patīk dzīvā uguns un ir atsevišķi 
ēdieni, kuru pagatavošanā tā ir vitāli nepieciešama, tādēļ manā 
ideālajā virtuvē būtu divi plīts riņķi ar gāzi un divi ar indukciju. 

Dzīva uguns tomēr ir dzīva uguns,” pārliecinājies r. zommers. 
piemērots risinājums varētu būt arī Siemens Studio Line sērija, 
īpaši tās trīs vienā cepeškrāsns Queen Mary apvienojumā ar 
mikroviļņu un tvaika krāsni. Šāda veida cepeškrāsns ir ne tikai 
multifunkcionāla, bet arī aprīkota ar dažādiem ēdienu pagata-
vošanas režīmiem, kas neaprobežojas vien ar pāris funkcijām, 
bet ļauj izvēlēties ēdiena veidu, svaru un citas nianses. Tāpat 
šāda veida jaunās paaudzes cepeškrāsns neļaus sabojāt viesu 
uzņemšanu vai īpašam notikumam gatavotas romantiskas va-
kariņas, jo tai ir iestrādāts sensors, kas regulēs ēdiena tempera-
tūru un to, vai tas nav piededzis. Iespēja izvēlēties tvaicētu, ceptu, 
mikroviļņos vai kombinēti pagatavotu maltīti iekvienu vīrieti pa-
darīs par virtuves guru.

Bārs virtuvē vienmēr ir laba izvēle!
Tomēr virtuve nav tikai vieta, kas paredzēta ēst gatavošanai. 

Tā laika gaitā kļuvusi par mājas centrālo vietu, kur raisās skaļākie 
smiekli draugu un ģimenes sabiedrībā vai notiek kāršu spēļu 
vakari – tieši tādēļ virtuves aizvien vairāk tiek veidotas tā, lai ap-
vienotu visas šīs funkcijas. Viena no lietām, kas to nodrošina, ir 
daudzfunkcionāla lete, kas var kalpot gan kā virsma maltītes ga-
tavošanai, gan ēdamgalds, gan pildīt savu pirmatnējo funkciju – 
būt bāram. “Tas ir fantastisks risinājums jeb to varētu saukt divi 
vienā – īpaši tad, ja dzīvojamā telpa veidota savienojumā ar vir-
tuvi. Aizvien populārākas kļūst arī tā saucamās vituves saliņas, 
kas kalpo gan kā virtuves galds, gan lete. Šis risinājums gan vai-
rāk būs piemērots telpiski lielām virtuvēm,” pieredzē dalās zom-
mers. Kā izrādās, tad bārs virtuvē ir ideja, kas nebūt nav grūti 
realizējama. Ikdienā šeikeri, dārgs brendijs vai kokteiļu glāzes var 
būt noslēptas no citu acīm. mēbeļu salons Arens var izveidot 
šādu skapīti, ko aprīkot ar iekšējo apgaismojumu, atvilktnēm, lai 
darbs būtu ērtāks. Bet, ja nu virtuve jāpadara vēl vīrišķīgāka, lieti 
noderēs mazs ledusskapis, kur uzglabāt tikai alus pudeles hokeja 
vakariem ar draugiem. 

FRAnke TeCToniTe izlieTne

BīDāmā DARBA viRsmA, pAsūTīT iespējAms ARens

siemenes sTuDio line TRīs vienā 
CepeškRāsns Queen mARy

ARens viTuve, FAsāDes izgATAvoTAs 
no HisToRiC FinieRējumA

Konsultēja restorāna Kaļķu vārti šefpavārs RAIMoNds ZoMMERs
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JAUNāKāS pAAUDzES VIrTUVE 
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virtuvē ir iestrādāts bārs, kas noslēpts 
transformējamā skapī. 

Fasādes izgatavotas no nanotehnoloģiju un 
valrieksta finierējuma materiāliem.

Darbu virtuvē patīkamāku dara augstvērtīga 
furnitūra un mūsdienīga tehnika.

virtuvi iespējams apskatīt salonā Arens,  
t/c spiCe Home 2. stāvā.
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Pīles cepetis ar kartupeļiem

1 pīle (ap 2–2,5 kg)
3 rupjmaizes šķēles, pārgrieztas uz pusēm
1 ķiploka galviņa, sadalīta pa daiviņām, nomizotas
4 rozmarīna zariņi
10 smaržīgie pipari
4 nelieli burkāniņi, nomizoti, veseli
3 šalotes sīpoli, nomizoti, pārgriezti uz pusēm
2 selerijas kāti, veseli
30 ml vīnogu kauliņu eļļas vai rapšu eļļas
1 ēd.k. rupjā jūras sāls
1 tējk. ķimeņu
100 ml ūdens
1 kg jauno kartupeļu vai kartupeļu lAuRA

KULINārIJAS EKSpErTES SIGNES mEIrāNES 
CEpETIS ĢImENISKām VAKArIņām!

1.  cep pīli: sakarsē krāsni 180 grādu temperatūrā. Nomazgā 
un nosusini pīli; sadursti tai apakšu ar dakšiņu, pāris reizes 
iedurot katrā pusē pie spārniem. 

pīles vēderā liec 1 rupjmaizes šķēli, pusi ķiploka, 2 rozma-
rīna zariņus, pusi smaržīgo piparu. pannā izkārto atlikušo 
rupjmaizi, ķiplokus, rozmarīnu, smaržīgos piparus, burkānus, 
sīpolus, selerijas kātus tā, lai tie ir vienā līmenī tieši zem pīles. 
Uzsēdini virsū pīli, pārlej ar eļļu un iemasē to pīles ādā. Uzber 
sāli un ķimenes un ieberzē tos pīles ādā. Ielej pannā ūdeni, liec 
krāsnī uz zemākā līmeņa un cep aptuvebi 2,5 stundas.

2. cep kartupeļus: kartupeļus sagriež gareniski uz pusēm un 
saliek uz cepamās pannas (var izmantot cepamo papīru). pār-
lej ar eļļu, pārkaisa ar jūras sāli, visu samaisa un liek cepties 
cepeškrāsnī 180 grādu temperatūrā 20 minūtes. 

noskenē bildi ar   

aplikāciju un skaties video, kā pagatavot  

pīles cepeti signes meirānes gaumē!
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pALDIES pAr SADArBĪBU!



Arens salons

t/c “spice Home” 2. stāvs

jaunmoku iela 13, Rīga

+371 67785101

+371 27014427

arens@arens.lv

www.arens.lv

        Arens Rīga

DIzAINA VIrTUVES UN INoVATĪVI rISINāJUmI


