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Neatkarīgi no tā, vai Tavas mājas kurtuve ēd 
malku, briketes vai granulas, DEPO siltuma 
ēdienkartē izvēle vienmēr ir plaša.

Iespēja mājās regulēt temperatūru pēc saviem 
ieskatiem ir ne tikai ērta, bet arī izdevīga. Plītis, 
centrālapkures katli, apkures krāsnis un kamīni 
ļaus Tev baudīt siltumu!

SILTUMS MĀJĀS
Kāds gudrinieks reiz teicis – galvenais, lai kājas siltas. Veidi, kā tikt 

pie siltuma, ir dažādi, un tie iegūstami veikalā-noliktavā DEPO!



Vieni saka, ka siltums garšo pēc piparmētru 
tējas, citi – ka pēc pankūkām. Lai kā arī būtu, 
DEPO plauktos atradīsi visu, lai patiesību 
noskaidrotu pats.

Ērti, ātri un viegli ieviešams siltums – eļļas 
radiatori, infrasarkano staru sildītāji, konvektori, 
dvieļu žāvētāji un citi risinājumi, kas ir pieejami 
ar dažādām jaudām un un paredzēti dažādām 
vajadzībām.



SILTUMS BŪVĒ
Apģērb savu māju aukstajai sezonai piemērotās drēbēs. Veikalā-noliktavā DEPO iegūstams 

daudzpusīgs siltumizolācijas materiālu klāsts. Būvmateriālu nodaļā iespējams iebraukt (“drive-in”)  
ar auto tieši pie nepieciešamo materiālu krājumiem un uzreiz kraut savā transportlīdzeklī.

Siltumu rada gan materiāls, gan tā tonis. Tieši tāpēc 
esam sarūpējuši daudz dažādu grīdas segumu 
veidu. No mīkstiem paklājiem līdz praktiskiem 
laminātiem. No dabīgiem koka parketiem līdz  
korķa segumiem. Atliek tikai izvēlēties!



Dažkārt nepieciešams pavisam nedaudz, lai 
iegūtu siltāku un energoefektīvāku mājokli. 
Neliels uzlabojums šeit, gudrs papildinājums tur.
DEPO pieejami instrumenti un materiāli gan 
lieliem, gan maziem siltuma projektiem.



Siltums rodas kustībā. Veikalā-noliktavā DEPO pieejams viss, lai šo 
vienkāršo atziņu praksē pārbaudītu gan mīluļi, gan viņu saimnieki.

SILTUMS MĪLUĻIEM
Un kā tad tā – mēs siltumā, bet viņi nē? Droši ņem līdzi savu mīluli, lai 

pirms iegādes pielaikotu siltu mētelīti, lietus apmetni, izmēģinātu īpaši ērtu 
guļvietu vai citu aksesuāru. Un neaizmirsti par ikdienas un svētku gardumiem 

rejošajiem, ņaudošajiem, lidojošajiem, peldošajiem un citiem draugiem.



Kad par praktisko ir padomāts, pienācis brīdis veltīt laiku sev 
un saviem hobijiem – gleznošanai, floristikai, rokdarbiem, 
makšķerēšanai u.c.

SILTUMS DVĒSELEI
Veikalā-noliktavā DEPO pieejamie risinājumi ļauj ne tikai izveidot pirti, 

bet arī gūt baudījumu no paveiktā un iepriecināt dvēseli tāpat vien. Pirts 
aksesuāri, noderīgas lietas mājokļa interjeram, lielākas un mazākas 

dāvanas, plašs ziedu un telpaugu klāsts.



Uz tikšanos veikalā-noliktavā DEPO!

Ja Tev tādas vēl nav, saņem to bez maksas veikala kasēs  
un informācijas centros. Tā pieejama gan privātpersonām, 
gan juridiskajām personām, ļaujot iepirkties vēl izdevīgāk.

Nebaidies iepirkties ar vērienu! DEPO atradīsi preces dažādiem projektiem, vēlmēm un gaumēm. 
Plašais preču klāsts pieejams par zemām cenām jebkurā no nedēļas dienām. Tev nav jāgaida “īpašo 
piedāvājumu”, akciju vai uzpūsto cenu atlaižu dienas. Brauc uz DEPO un iepērcies par zemām cenām 
katru dienu un tieši tad, kad Tev vajag.

Izdevīgāko pirkumu atslēga ir DEPO karte!

Attēliem ir ilustratīva nozīme. Preču pieejamība veikalos var atšķirties. Ar aktuālo preču piedāvājumu un cenām aicinām pircējus iepazīties uz vietas veikalā.
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Pārliecinies pats!


