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Labdien, cienījamie sadarbības partneri!

Steidzamies dalīties ar Jums savos jaunumos. Jūlija mēnesis mums izrādījās

pilns ar jaunumiem, kuriem ir veltīta šī prezentācija.

Jaunumu ir daudz un dažādās sfērās. Mēs ceram, ka tie radīs interesi visiem –

šefpavāriem, arhitektiem un dizaineriem, gastro iekārtu speciālistiem, aukstuma

sistēmu inženieriem.

Mūsu menedžeri ar prieku atbildēs uz Jūsu jautājumiem un novadīs jauno

produktu prezentāciju mūsu izstāžu zālē Rīgā, G.Astras ielā 3a.

Ir pienācis tradicionāls atvaļinājumu laiks. Vēlamies Jums novēlēt labi

atpūsties, patīkami pavadīt laiku ģimenes un draugu lokā, kā arī uzkrāt spēkus

un enerģiju savu jauno plānu un projektu īstenošanai!

Mēs informēsim Jūs par mūsu jaunumiem un akcijām arī turpmāk.

Jūsu „Vitrum”



Rīgas bērnudārzs „Margrietiņa” pēc rekonstrukcijas
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Projekta vadītāja

Diāna Caune - Jansone

Bērnu dārzu un 

skolu projektu vadītāja

Тālrunis: (+371) 67802384 

E-pasts: diana@vitrum.lv

mailto:diana@vitrum.lv


Rīgas 14. bērnudārzs pēc rekonstrukcijas

Projekta vadītāja

Diāna Caune - Jansone

Bērnu dārzu un 

skolu projektu vadītāja

Тālrunis: (+371) 67802384 

E-pasts: diana@vitrum.lv

mailto:diana@vitrum.lv


Veikals „Oniks Beta” t/c „Mols”

Projekta vadītājs

Normans Rupais

Tehnologs-dizaineris

Tālr. (+371) 67802380

E-mail: normans@vitrum.lv
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Bāra blenderis BARBOS® ADVANCE® 

Virtuves blenderis VITA-PREP® 3

Bāra blenderis T&G 2™vienkāršs lietošanā;

ideāla samaisīšanas kvalitāte;

augstas drošības pakāpes dzinējs, kas ir 

īpaši piemērots bāriem;

tiek ražots ASV.

paredzēts profesionālajām virtuvēm;

tiks galā pat ar viscietākajiem un 

visblīvākajiem ingridientiem;

viegli mazgājams;

tiek ražots ASV.

paredzēts bāriem un restorāniem ar lielu 

caurlaides spēju;

programmējams, ar elektronisko vadību;

lieljaudas motors;

uzlabota naža konstrukcija;

ļoti kluss;

tiek ražots ASV.
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JAUNUMI!                                       JAUNUMI! JAUNUMI!

Natālija Luksta-Lukstiņa

Gastro iekārtu mazumtirdzniecības daļas vadītāja

Тālr. (+371) 67802381

E-pasts: nataly@vitrum.lv

mailto:nataly@vitrum.lv


Ātrvārāmais katls “Kapp”

ērts un vienkāršs lietošanā;

jebkura ēdiena pagatavošanas process norit 

3-5 reizes ātrāk;

augļi un dārzeņi nezaudē vitamīnus un 

saglabā krāsu un formu.

Aptuvenais ēdienu pagatavošanas laiks

baltie rīsi – 3 min;

kartupeļi – 6-8 min;

dārzeņi – 2-6 min;

sautēta teļa gaļa – 16-20 min;

vistas gaļas gabaliņi – 8-15 min;

sautēta cūkgaļa – 15-25 min.
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Gaļina Ļebedeva

Trauku nodaļas vadītāja

Tālr. (+371) 67802384 

E-pasts: lebedeva@vitrum.lv

mailto:lebedeva@vitrum.lv


SAMOA MILENA

STELLA  PIEG

SOAVE D

GARDENIA SG

SAVANNA

Mēbeļu kolekcija „Ellero 2011”

itāļu šarms un elegance;

jauni dizaineru risinājumi;

augstas kvalitātes materiāli – koks, 

plastikāts, āda.

SIA „Vitrum gastro” ir oficiālais „Ellero” 

pārstāvis Baltijas valstīs.
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Projekta vadītājs

Sergejs Čulnovs

Mēbeļu nodaļas vadītājs

Tālr. (+371) 20215747

E-pasts: sergey@vitrum.lv

mailto:sergey@vitrum.lv


www.logivitrum.lv
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Reynaers CS 59Pa

Ideāla sistēma biroju iekšējām 

starpsienām.

REHAU Brillant Design

Ekskluzīvs dizains un inovatīvās 

tehnoloģijas prasa minimālu 

kopšanu un ir ideālas 

ekspluatācijā.

GENEO

Jauna revolucionāra logu tehnikas

platforma ar unikālu koncepciju.

Winkhaus activPilot

Jauns atverami-atgāžamās furnitūras 

standarts.Jeļena Solovjova 

Klientu menedžere

Tālr. (+371) 67802384

E-pasts: logi@vitrum.lv

http://www.logivitrum.lv/
mailto:logi@vitrum.lv


“Bio-Turbo 300” sistēma („Miatech”, USA)

Šī iekārta ir paredzēta gaisa attīrīšanai un

mikroklimata uzlabošanai aukstuma kamerās.

„Miatech” – uzņēmums ar 20 gadu lielu pieredzi

ātri bojājošo produktu saglabāšanas iekārtu sfērā.

Tajā skaitā irigācijas sistēmas pārtikas produktu

vitrīnām un aukstajiem galdiem, mitrināšanas

sistēmas gaļas izstrādājumiem, zivīm un putnu gaļai.

Ir pieejami industriālie risinājumi noliktavām: kā

mazām telpām, tā arī lielām ražošanas platībām.

Pateicoties „Miatech” sistēmām, tiek pagarināti

produkcijas uzglabāšanas termiņi un tiek sasniegta

produkcijas ārējā izskata un kvalitātes uzlabošanās.

SIA „Vitrum iekārta” ir oficiālais „Miatech”

produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs.
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Projekta vadītājs

Mihails Marčuks

Menedžeris

Tālr. (+371) 26389023

E-pasts: mihails@vitrum.lv

mailto:mihails@vitrum.lv


„Arthema” un „Arken” apģērbu kronšteini

vienkārša uzstādīšana un mobilitāte;

preču izvietošanas kompaktums;

hromēti, „Satinato” pārklājums;

25 mm biezs profils;

ražoti Itālijā.
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Projekta vadītājs

Kaspars Zanders

Menedžeris

Tālr. (+371) 67802380

E-pasts: kapars@vitrum.lv
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mailto:kapars@vitrum.lv


Paldies par uzmanību!


