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Ceramic tandoor AKHMAT / Tandirs AHMAT Cena, ar PVN

uz 6 iesmiem vienā reizē pagatavo 2-3 kg gaļas

Ceramic tandoor APOLLO / Tandirs APOLLONS Cena, ar PVN

uz 8 iesmiem vienā reizē pagatavo līdz 4 kg gaļas

Ceramic tandoor ALEXANDER / Тandirs ALEKSANDRS Cena, ar PVN

uz 8 iesmiem vienā reizē pagatavo līdz 4 kg gaļas

Ceramic tandoor HECTOR / Tandirs GEKTORS Cena, ar PVN

uz 8 iesmiem vienā reizē pagatavo līdz 4 kg gaļas

Ceramic tandoor Cossack / Тandirs KAZAKS Cena, ar PVN

uz 10 iesmiem vienā reizē pagatavo līdz 5 kg gaļas

Ceramic tandoor Steppe / Tandirs STEPE Cena, ar PVN

uz 10 iesmiem vienā reizē pagatavo līdz 5 kg gaļas

Komplektācija:Iesmi no 2 mm nerūsējošā tērauda 

Garums 41 cm Daudzums: 6 gab.

Metāla liekšķere Garums 45 cm. Daudzums: 1 gab.

Metāla pokers Garums 45 cm. Daudzums: 1 gab.

Ošu reste 195 mm. Daudzums: 1 gab

Piekares ierīce (saule). Daudzums: 1 gab

Kalts statīvs. Daudzums: 1 gab

248 €   

Tandirs “Akhmat” ir keramikas cepeškrāsns, kas, uzkarsējot, saglabā siltumu 1,5-2 stundas. Lai 

arī tandiram ir mazs tilpums, bet tā biezo sienu dēļ vienā gatavošanas reizē var pagatavot līdz 

2-3 kg. gaļas un daudz dažādu ēdienu. Tam ir lieliskas īpašības: augsta siltumvadītspēja, videi 

draudzīgums, izturība. Tā kalpošanas laiks ir vairāk nekā 10 gadi. “Akhmat” ir izgatavots 

neliela tilpuma noapaļotas mucas formā. Ar nelielu svaru to ir ļoti ērti ņemt līdzi uz dabu, uz 

laukiem. Tandīram ir divu līmeņu pārsegi (vāciņš un vāks). Pareizi izgatavots vāciņš ļauj 

nezaudēt siltumu, atverot tandīru. 

Komplektācija:

Iesmi no 2 mm nerūsējošā tērauda Garums 47 cm 

Daudzums: 8 gab.

Metāla liekšķere Garums 45 cm. Daudzums: 1 gab.

Metāla pokers Garums 45 cm. Daudzums: 1 gab.

Ošu reste 195 mm. Daudzums: 1 gab

Piekares ierīce (saule). Daudzums: 1 gab

Kalts statīvs. Daudzums: 1 gab

379 €   

Tandoor “Apollons” ir keramikas cepeškrāsns, kas, uzkarsējot, saglabā siltumu 2-3 stundas. Lai 

arī tandiram ir mazs tilpums, bet tā biezo sienu dēļ vienā gatavošanas reizē var pagatavot līdz 

4 kg. gaļas un daudz dažādu ēdienu. Tam ir lieliskas īpašības: augsta siltumvadītspēja, videi 

draudzīgums, izturība. Tā kalpošanas laiks ir vairāk nekā 10 gadi.

“Apollons” ir izgatavots neliela tilpuma noapaļotas mucas formā. Ar nelielu svaru to ir ļoti ērti 

ņemt līdzi uz dabu, uz laukiem. Tandīram ir divu līmeņu pārsegi (vāciņš un vāks). Pareizi 

izgatavots vāciņš ļauj nezaudēt siltumu, atverot tandīru. 

Komplektācija:

Iesmi no 2 mm nerūsējošā tērauda Garums 51 cm 

Daudzums: 8 gab.

Metāla liekšķere Garums 63 cm. Daudzums: 1 gab.

Metāla pokers Garums 63 cm. Daudzums: 1 gab.

Ošu reste 195 mm. Daudzums: 1 gab

Piekares ierīce (saule). Daudzums: 1 gab

Kalts statīvs. Daudzums: 1 gab

446 €   

Tandirs “ALEKSANDRS” ir keramikas krāsns, kas, uzkarsējot, saglabā siltumu 2-4 stundas. 

Tandīra lielais tilpums un tā biezās sienas ļauj vienā aizdedzē pagatavot līdz 4 kg. gaļa un 

daudz dažādu ēdienu. Tam ir lieliskas augstas siltumvadītspējas, videi draudzīguma, izturības 

īpašības. Tā kalpošanas laiks ir vairāk nekā 10 gadi.

Tandirs “ALEKSANDRS” ir izgatavots liela apjoma noapaļotas mucas formā. Tandīram ir divu 

līmeņu pārsegi (vāciņš un vāks). Ērti izgatavots vāciņš ļauj nezaudēt siltumu, atverot tandīru. 

Vāks ar ērtiem rokturiem ļauj ērti atvērt tandīru un ievietot tajā ēdienu gatavošanai. 

Komplektācija:

Iesmi no 2 mm nerūsējošā tērauda Garums 51 cm 

Daudzums: 8 gab.

Metāla liekšķere Garums 63 cm. Daudzums: 1 gab.

Metāla pokers Garums 63 cm. Daudzums: 1 gab.

Ošu reste 195 mm. Daudzums: 1 gab

Piekares ierīce (saule). Daudzums: 1 gab

Kalts statīvs. Daudzums: 1 gab

467 €   

Tandirs “Hektors” ir keramikas cepeškrāsns, kas uzkarsēta saglabā siltumu 2,5 – 3,5 stundas. 

Tandīra vidējais tilpums un tā biezās sienas ļauj vienā aizdedzē pagatavot līdz 3-4 kg. gaļa un 

daudz dažādu ēdienu. Tam ir lieliskas īpašības: augsta siltumvadītspēja, videi draudzīgums, 

izturība. Tā kalpošanas laiks ir vairāk nekā 10 gadi.

Tandīrs “Hektors” ir izgatavots vidēja tilpuma noapaļotas mucas formā. Tandīram ir divu 

līmeņu pārsegi (vāciņš un vāks). 

Komplektācija:

Iesmi no 2 mm nerūsējošā tērauda Garums 56 cm 

Daudzums: 10 gab.

Metāla liekšķere Garums 63 cm. Daudzums: 1 gab.

Metāla pokers Garums 63 cm. Daudzums: 1 gab.

Ošu reste 300 mm. Daudzums: 1 gab

Piekares ierīce (saule). Daudzums: 1 gab

Kalts statīvs. Daudzums: 1 gab

557 €   

Tandīrs “Kazaks” ir keramikas cepeškrāsns, kas, uzkarsējot, saglabā siltumu 2-4 stundas. 

Tandīra lielais tilpums un tā biezās sienas ļauj vienā aizdedzē pagatavot līdz 5 kg. gaļa un 

daudz dažādu ēdienu. Tam ir lieliskas īpašības: augsta siltumvadītspēja, videi draudzīgums, 

izturība. Tā kalpošanas laiks ir vairāk nekā 10 gadi.

Tandīrs “Kazaks” ir izgatavots liela apjoma noapaļotas mucas formā. Tandīram ir divu līmeņu 

pārsegi (vāciņš un vāks). Pateicoties lielajam un ērtajam kaklam, tandīra iekšpusē iespējams 

ievietot lielu daudzumu gaļas un dārzeņu. Tas ļauj pagatavot no 10 līdz 15 iesmiem un 

vienlaikus pabarot daudzus viesus. 

Komplektācija:

Iesmi no 2 mm nerūsējošā tērauda Garums 56 cm 

Daudzums: 10 gab.

Metāla liekšķere Garums 63 cm. Daudzums: 1 gab.

Metāla pokers Garums 63 cm. Daudzums: 1 gab.

Ošu reste 300 mm. Daudzums: 1 gab

Piekares ierīce (saule). Daudzums: 1 gab

Kalts statīvs. Daudzums: 1 gab

577 €   

Tandīrs “Stepe” ir keramikas cepeškrāsns, kas, uzkarsējot, saglabā siltumu 2-4 stundas. 

Tandīra lielais tilpums un tā biezās sienas ļauj vienā aizdedzē pagatavot līdz 5 kg. gaļa un 

daudz dažādu ēdienu. Tam ir lieliskas īpašības: augsta siltumvadītspēja, videi draudzīgums, 

izturība. Tā kalpošanas laiks ir vairāk nekā 10 gadi.

Tandīrs “Stepe” ir izgatavots liela katla veidā, kas ir nedaudz sašaurināts augšējā daļā. 

Tandīram ir divu līmeņu pārsegi (vāciņš un vāks).  Tandīra palielinātā apakšdaļa ļauj ieklāt 

vairāk malkas, kas dod vairāk siltuma. Šī funkcija ļauj atkārtoti novietot ēdienu gatavošanai, 

bez tandīra papildu aizdedzes. Iepakojumā iekļautajai liekšķerei ir liela darba virsma, kas 

padara tandīra tīrīšanu vieglu un ērtu. 
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