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Labdien, cienījamie sadarbības partneri!

„Gribas jau ātrāk pavasari... siltās un saulainās dienas...” – droši vien tā ir galvenā vēlēšanās

vairumam no mums. Jo Latvijas ziemai raksturīgi tas, ka Jaungada naktī ir +5, bet janvāra

beigās -15/-25. Grūti pat iedomāties, kāds laiks mūs sagaida Jāņos un vasarā?

Bet tagad pie „Vitrum group” ziņām.

Mūsu jaunums – gērbtuves skapīši ar solu. Ideāli piemēroti ģērbtuvēm sporta klubos, skolās

un ražotnēs. Kā jau visām „Vitrum group” izstrādātām un ražotām iekārtām, tiem ir

kvalitātes zīme „Made in Latvia”.

Pirmo reizi Latvijā ir uzstādītas divas „Elframo” tuneļveida trauku mazgājamās mašīnas,

kuru jauda sastāda 15000 priekšmetu stundā.

Šajā prezentācijā Jūs redzēsiet: „Hamilton Beach” akciju preces, jaunumus no „Artemis”,

skolas mājturības kabineta rekonstrukcijas rezultātu, kā arī Bauskas vidusskolā uzstādītos

logus un durvis no „Rehau” profila.

Mēs turpināsim Jūs informēt par mūsu jaunumiem un akcijām.

Jūsu „Vitrum”
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„Vitrum” skapīši ar solu
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Projekta vadītājs

Pārdošanas menedžeris 

Boriss Jofe 

Тālr. (+371) 67802384

E-pasts: boriss@vitrum.lv

mailto:boriss@vitrum.lv
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„Vitrum” skapīši sporta klubā „City fitness”, t/c „Sky&More” 
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Projekta vadītājs

Pārdošanas menedžeris 

Boriss Jofe 

Тālr. (+371) 67802384

E-pasts: boriss@vitrum.lv

mailto:boriss@vitrum.lv
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Mājturības kabineta rekonstrukcija Rīgas speciālajā vidusskolā

Projekta vadītājs

Normans Rupais

Tehnologs-dizaineris

Tālr. (+371) 67802380

E-pasts: normans@vitrum.lv

mailto:normans@vitrum.lv
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Ēdināšanas sistēmas rekonstrukcija slimnīcā „Gaiļezers”, Rīga

Projekta vadītājs

Dmitrijs Demjaņenko

Gastro iekārtu nodaļas vadītājs

Тālr. (+371) 67802395

E-mail: dmitrijs.d@vitrum.lv

mailto:dmitrijs.d@vitrum.lv
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Projekta vadītājs
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Veikals „Doniele Donati”, Tukums

Projekta vadītājs

Normans Rupais

Tehnologs-dizaineris

Tālr. (+371) 67802380

E-pasts: normans@vitrum.lv

mailto:normans@vitrum.lv
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Bārs „KHL”, Rīga

Projekta vadītājs

Dmitrijs Demjaņenko

Gastro iekārtu nodaļas vadītājs

Тālr. (+371) 67802395

E-mail: dmitrijs.d@vitrum.lv

mailto:dmitrijs.d@vitrum.lv
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JAUNUMS!                   JAUNUMS!                  JAUNUMS!

Artemis” mikseri:

•izturīgs un jaudīgs motors;

•vienmēr viendabīga iegūstamā

produkta konsistence;

•korpuss var būt izgatavots no

plastikāta, koka, alumīnija;

•iespējama apdare ar „Swarovski”

kristāliņiem;

•daudzveidīga krāsu gamma.
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“Vitrum gastro” ir oficialais pārstāvis 

Baltijas valstīs!

Natālija Luksta-Lukstiņa

Gastro iekārtu mazumtirdzniecības daļas vadītāja

Тālr. (+371) 67802381

E-pasts: nataly@vitrum.lv

mailto:nataly@vitrum.lv
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Bāra blenderis HBB908-CE

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

99,99Ls

•Jauda: 400 W

•Divi režīmi: High/low

•Kokteiļa pagatavošanas laiks: 25 

sek

•Polikarbonāta trauks ar tilpumu 

1,25 l

•Gumijas sajūgs

•Svars: 4,1 kg

Bāra blenderis  HBB250-CE •Jauda: 450 W

•Divi ātrumi + pulsējošais režīms

•Kokteiļa pagatavošanas laiks: 20 sek

•Polikarbonāta trauks ar tilpumu 1,25 l

•Gumijas sajūgs

•Svars: 4,25 kg

139Ls

Bāra blenderis HBH650-CE

•Divi ātrumi + pulsējošais režīms

•Speciālais režīms, kas sakārto pāmīšus 

maksimālo un minimālo ātrumu

•Kokteiļa pagatavošanas laiks: 12 sek

•Polikarbonāta trauks ar tilpumu 2 l

•Tērauda sajūgs

•Svars: 5 kg

498Ls

Piena kokteiļu mikseris

HMD200-CE

•Vienkāršs un izturīgs

•Jauda: 300 W

•3 ātrumi

•Nolīdzsvarots motors

•Komplektā ietiplst 

nerūsējošā tērauda bļoda

•Svars: 6,4 kg

269Ls
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AKCIJA! АКCIJA!      АКCIJA! 

*Visas cenas ir norādītas bez PVN 22%

Natālija Luksta-Lukstiņa

Gastro iekārtu mazumtirdzniecības 

daļas vadītāja

Тālr. (+371) 67802381

E-pasts: nataly@vitrum.lv

mailto:nataly@vitrum.lv
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JAUNUMS!                JAUNUMS! JAUNUMS!

Piedāvā arī salvetes konditorejas izstrādājumiem!

Artikuls Nosaukums Diametrs, izmēri Skaits iepakojumā Cena

930213

Vienreizējs kartona paliktnis 

kūkām, zelta krāsā 200 mm 100 gab. 7,81Ls

930214

Vienreizējs kartona paliktnis 

kūkām, zelta krāsā 220 mm 100 gab. 9,24Ls

922601 Apaļā salvete 100mm 250 gab. 2,65Ls

922602 Apaļā salvete 120mm 250 gab. 2,84Ls

922603 Apaļā salvete 140mm 250 gab. 3,38Ls

922604 Apaļā salvete 160mm 250 gab. 3,61Ls

922620 Taisnstūra salvete 200x300mm 250 gab. 10,88Ls

922621 Taisnstūra salvete 250x300mm 250 gab. 15,92Ls

922622 Taisnstūra salvete 300x400mm 250 gab. 19,28Ls

312502

Reste ar kājiņām kūku 

atdzesēšanai 240mm 1 gab. 3,61Ls

312503

Reste ar kājiņām kūku 

atdzesēšanai 280mm 1 gab.

4,16Ls

312504

Reste ar kājiņām kūku 

atdzesēšanai 320mm 1 gab. 4,77Ls

312505

Reste ar kājiņām kūku 

atdzesēšanai 360mm 1 gab. 5,77Ls

Gaļina Ļebedeva

Trauku nodaļas vadītāja

Tālr. (+371) 67802384 

E-pasts: lebedeva@vitrum.lv

*Visas cenas ir norādītas bez PVN 22%

mailto:lebedeva@vitrum.lv
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Projekta vadītājs

Komerciālais direktors 

Armands Krasnoluckis

Tālr. (+371) 67802384

E-pastsl: armands@vitrum.lv

Logu un durvju nomaiņa Uzvaras vidusskolā, Bauskas rajons

mailto:armands@vitrum.lv


Paldies par uzmanību!


