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Labdien, cienījamie sadarbības partneri!

Krājbankas krahs, Valsts domes vēlēšanas Krievijā, referendums par krievu valodu kā otro 

valsts valodu Latvijā, streiki Grieķijā – nav „Vitrum news” pārziņā.

„Vitrum news” ziņas ir: jauno kafejnīcu un restorānu atvēršanās, tūristu skaita palielināšanās 

Rīgā, jaunumi no „Sagi”, trauki no „Kapp” un ekskluzīvā prece Latvijā – glāžu tūrētājs no 

pitona ādas (lai mums piedod dzīvnieku aizstāvji) vai ar „Swarowski” kristāliņu apdari.

„Vitrum group” mehāniskajā cehā ir parādījušās jaunas iekārtas: slīpēšanas darba galds 

cauruļu salaidumu apstrādei, dažāda diametra cauruļu velvētājs un cauruļu locīšanas darba 

galds. Tagad liektie elementi mūsu izstrādājumos kļūs daudz izsmalcinātāki un praktiskāki.

Tuvojas beigām 2011. gads, tuvāk nāk Ziemassvētki. Mūsu pastāvīgajiem klientiem gatavojam 

pārsteigumus un dāvanas: ekskluzīvu semināru no „Rational” un, protams, Jaungada akcijas.

Arī turpmāk mēs informēsim Jūs par mūsu jaunumiem un akcijām.

Jūsu „Vitrum”
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„Vitrum group” ražotne Berģos



Projekta vadītājs

Normans Rupais

Tehnologs-dizaineris

Tālr. (+371) 67802380

E-pasts: normans@vitrum.lv
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Veikals „Crocs” t/c „Galerija Rīga” Rīgā

mailto:normans@vitrum.lv


Projekta vadītājs

Normans Rupais

Tehnologs-dizaineris

Tālr. (+371) 67802380

E-pasts: normans@vitrum.lv
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Veikals „Crocs” t/c „Mols” Rīgā

mailto:normans@vitrum.lv
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“Rīgas piensaimnieks”, garderobes skapīši personālam

Mihails Marčuks

Menedžeris

Tālr. (+371) 26389023

E-pasts: 

mihails@vitrum.lv

mailto:mihails@vitrum.lv
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Veikals „Top veikals” Liepājā

Projekta vadītājs

Vladimirs Sisojevs

Saldēšanas iekārtas inženieris

Тālr. (+371) 67802380

E-pasts: vladimirs@vitrum.lv

mailto:vladimirs@vitrum.lv
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„Sagi” – tie ir mūsdienu risinājumi, kas 

atbilst jaunākajām ausktuma iekārtu tirgus 

prasībām!

Aukstumvitrīnas „Luxor”:

 paredzētas gaļas un zivju

izstrādājumiem, kā arī

saldējumam;

 aprīkotas ar inovatīvu

plauktu turētāju sistēmu;

 katra iekārtas plaukta

kravnesība – līdz 12 kg;

 konstrukcijas vieglums ar

iebūvētu „neredzamu” durvju

rokturi;

 LED apgaismojums veido

spilgtu un intriģējošu

atmosfēru;

 tiek ražotas Itālijā.

JAUNUMS! JAUNUMS! JAUNUMS!

Dmitrijs Demjaņenko

Gastro iekārtu nodaļas vadītājs

Тālr. (+371) 67802395

E-mail: dmitrijs.d@vitrum.lv

mailto:dmitrijs.d@vitrum.lv
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Oriģināls un ērts glāžu turētājs ar ledus spaini!

Ideāli piemērots viesnīcu un restorānu darbā,

saviesīgos vakaros un dažāda veida 

pasākumos.

Pateicoties speciālai noturierīcei, 

glāzes nešūpojas, tās var likt pilnas vai tukšas.

Ledus spainim ir speciāls nodalījums, kurā 

notek ūdens.

Glāžu turētājs ir aprīkots ar rokturi, lai to būtu 

viegli pārvietot.
Sergejs Čulnovs

Menedžeris

Tālr. (+371) 20215747

E-pasts: sergey@vitrum.lv

JAUNUMS! JAUNUMS! JAUNUMS!

mailto:sergey@vitrum.lv
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No pitona ādas

„Diamond rain” 

ar „Swarowski” kristāliņiem

Standarta krāsas

Zelta krāsa

JAUNUMS! JAUNUMS! JAUNUMS!

Sergejs Čulnovs

Menedžeris

Tālr. (+371) 20215747

E-pasts: sergey@vitrum.lv

mailto:sergey@vitrum.lv
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profesionāli vārkatli;

 tiek izgatavoti no trīs kārtu nerūsējošā tērauda 18/20;

 ir aprīkoti ar papildu „sendviča” tipa pamatni, kas 

nodrošina vienmērīgu visas virsma uzsilšanu un palīdz 

novērst piedegšanu;

 ilgmūžīgi un nodilumizturīgi;

 der visa veida plītīm: indukcijas, keramiskajām, 

elektriskajām un gāzes;

var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

Vārkatli „Kapp” – tā ir praktiska izvēle!

Artikuls Nosaukums cena

30151611 Bistro d16cm, h11cm, 2L 7,59Ls

30151616 Bistro d16cm, h16cm, 3,2L 8,93Ls

30152013 Bistro d20cm, h13cm, 4,1L 11,34Ls

30152020 Bistro d20cm, h20cm, 6,3L 13,61Ls

30152419 Bistro d24cm, h19cm, 8,8L 17,03Ls

30152823 Bistro d28cm, h23cm, 14,2L 22,50Ls

30153228 Bistro d32cm, h27cm, 22,1L 30,55Ls

30153629 Bistro d36cm, h29cm, 29,51L 52,00Ls

30154528 Bistro d45cm, h28cm, 44L 65,92Ls

30114038 Exclusive d40cm, h40cm, 50L 78,73Ls
Gaļina Ļebedeva

Trauku nodaļas vadītāja

Tālr. (+371) 67802384 

E-pasts: lebedeva@vitrum.lv

*Visas cenas ir norādītas bez PVN 22%

JAUNUMS! JAUNUMS! JAUNUMS!

mailto:lebedeva@vitrum.lv


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

Menedžeris

Elena Solovjova

Tālr. (+371) 67802384

E-pasts: logi@vitrum.lv

Vācu kvalitāte

PVC un alumīnija profils

Selektīvais stikls

Lodžiju iestiklošana

Paši ražojam:

logus

durvis

ieejas durvis

starpsienas

nestandarta konstrukcijas

Izvēlēties augstas kvalitātes logus un durvis!

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


Paldies par uzmanību!


