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Sveiciens jaunajā 2012. gadā, cienījamie sadarbības partneri!

Lūk, arī mūsu pirmā tikšanās reize šajā 2012. gadā. Liekas, vēl vakar mēs visi tradicionāli

aizvadījām Veco gadu un sagaidījām Jauno, saskandinot šampanieša glāzes, ēdot

tradicionālos Olivjē salātus, skatoties televīzijas pārraidi par paveiktajiem darbiem gada laikā

un valsts galveno amatpersonu uzrunas nākotnei.

Ziemas un Jaungada svētki ir beigušies, un, tā kā mūsu valsts iedzīvotāji nevar atļauties

atpūsties kā Austrumu kaimiņi... Ir atsākušās darba dienas. „Vitrum group” ir uzņēmis jaunu

virzienu: mēbeļu izgatavošanu ēdnīcām. Jau šajā gadā mēs plānojam veikt ne vien Latvijas

skolu ēdnīcu renovāciju, bet arī to aprīkošanu ar ērtām un praktiskām mēbelēm.

Šobrīd „Vitrum group” ir vienīgais koncerns Baltijas valstīs, kas aptver tik plašu preču un

pakalpojumu klāstu: tirdzniecības iekārtas, sabiedriskās ēdināšanas vietu profesionālais

aprīkojums, aukstuma iekārtas, noliktavu sastatnes un uzglabāšanas sistēmas, metāla

konstrukcijas, tirdzniecības displeji, mēbeles, PVC logi un durvis...

Mēs ceram, ka 2012. gads būs veiksmīgs un ienesīgs, kā arī pilns kopīgu projektu!

Mēs turpināsim Jūs informēt par mūsu jaunumiem un akcijām.

Jūsu „Vitrum”
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Projekta vadītājs

Andrejs Policāns

Menedžeris

Тālr. (+371) 67802384

E-pasts: manager@vitrum.lv

„Vitrum” ražotās mēbeles skolu ēdnīcām

mailto:manager@vitrum.lv


www.gastrovitrum.lv         www.gastronoma.lv             www.logivitrum.lv 

Reklāmas stendi degvielas uzpildes stacijām, Vācija

Projekta vadītājs

Komerciālais direktors

Jevgeņijs Formulevičs

Тālr.: (+371) 67802389

E-pasts: yevgeny@vitrum.lv

mailto:yevgeny@vitrum.lv
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Projekta vadītājs

Andrejs Policāns

Menedžeris

Тālr. (+371) 67802384

E-pasts: manager@vitrum.lv

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Rīga

mailto:manager@vitrum.lv


Projekta vadītājs

Dmitrijs Demjaņenko

Gastro iekārtu nodaļas vadītājs

Тālr. (+371) 67802395

E-mail: dmitrijs.d@vitrum.lv
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Restorāns “Golden Cafe”, Rīga

mailto:dmitrijs.d@vitrum.lv
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Projekta vadītāja

Natālija Luksta-Lukstiņa

Gastro iekārtu mazumtirdzniecības daļas 

vadītāja

Тālr. (+371) 67802381

E-pasts: nataly@vitrum.lv

„Vitrum” sadales līnija picērijā „Štoka pica”, Ogre

mailto:nataly@vitrum.lv
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Projekta vadītājs

Andrejs Policāns

Menedžeris

Тālr. (+371) 67802384

E-pasts: manager@vitrum.lv

Garderobes skapīši Latvijas bruņotajiem spēkiem

mailto:manager@vitrum.lv
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Rīgas 145. pirmsskolas izglītības iestāde

Projekta vadītāja

Diāna Caune - Jansone

Bērnu dārzu un skolu projektu vadītāja

Тālrunis: (+371) 67802384 

E-pasts: diana@vitrum.lv

mailto:diana@vitrum.lv
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Projekta vadītāja

Iveta Makavecka

Projektu vadītāja / tehnoloģe 

Tālr.: (+371) 67802384

E-pasts: iveta@vitrum.lv

„Rational Cooking Live” seminārs izstāžu zālē „Vitrum”

mailto:iveta@vitrum.lv
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Restu grils PLE40ME

6Kw 

644Ls

Fritieris E7F10 - 4MS

9Kw

777Ls

24Kw

Gāzes plīts ar 4 sildvirsmām

G9F4MPW

249Ls

Kontaktgrils PSR/LD

599Ls

1,7Kw

Natālija Luksta-Lukstiņa

Gastro iekārtu mazumtirdzniecības daļas 

vadītāja

Тālr. (+371) 67802381

E-pasts: nataly@vitrum.lv

АKCIJA!         AKCIJA!         AKCIJA! 

Izdevīgie piedāvājumi!

*Visas cenas ir norādītas ar PVN 22%

mailto:nataly@vitrum.lv
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Natālija Luksta-Lukstiņa

Gastro iekārtu mazumtirdzniecības daļas 

vadītāja

Тālr. (+371) 67802381

E-pasts: nataly@vitrum.lv

АKCIJA!         AKCIJA!         AKCIJA! 

4,8Kw

509 Ls

Cepšanas virsma

E7FL4M

859 Ls

399 Ls

Izdevīgie piedāvājumi!

1029 Ls

3,5Kw

Gāzes plīts G7TP2FM

22,5Kw
Makaronu vārītājs

E6CP3B

Elektriskā plīts

E7TPM

15Kw

*Visas cenas ir norādītas ar PVN 22%

mailto:nataly@vitrum.lv


Sergejs Čulnovs

Menedžeris

Tālr. (+371) 20215747

E-pasts: sergey@vitrum.lv
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AKCIJA!                AKCIJA!             АKCIJA! 

Tonda 4150 

h-73cm, d- 80cm

46,96 Ls

Quadra 4160 

h-73cm, d60cm
Step 4610 

h-73cm, d- 65cm 

Step 4620 

h-73cm, d- 90cm39,99 Ls

54,99 Ls

49,99 Ls

Akcija „Vitrum” ražojuma KSP

galda virsmām

Nosaukums Cena

Apaļā galda virsma d60сm 16Ls

Apaļā galda virsma d80сm 28Ls

Kvadrātveida galda virsma 60x60сm 14,49Ls

Kvadrātveida galda virsma 80x80сm 23Ls

*Visas cenas ir norādītas ar PVN 22%

mailto:sergey@vitrum.lv
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Projekta vadītāja

Menedžeris

Elena Solovjova

Tālr. (+371) 67802384

E-pasts: logi@vitrum.lv

Logu nomaiņa kāpņu telpās, DzĪKS „Zasulauks”, Rīga

mailto:logi@vitrum.lv


Paldies par uzmanību!


