


Labdien, cienījamie sadarbības partneri!

Jūs lasāt oktobra numuru „Vitrum news”. Pirms kādiem simts gadiem oktobra mēnesi tautā 

dēvēja par „netīreli” – rudens lietu, slapjdraņķa un dubļu dēļ – vai „kāzu laiku”, jo šajā mēnesī 

svinēja daudz kāzu.

2011. gada oktobri „Vitrum” grupai var droši nosaukt par „pārmaiņu” mēnesi. Mūsu izstāžu zālē 

Gunāra Astras ielā 3a – īsta revolūcija! Notiek tiešām kardinālas izmaiņas. Būtiski tika palielināta 

trauku nodaļas platība – tagad katru mazāko lietiņu Jūs varēsiet apskatīt un aptausīt savām 

rokām. Arī gastro iekārtu nodaļas ekspozīcija tika palielināta par 15%.

Jaunums! Uz vairākām precēm šobrīd ir parādījies īpašs uzraksts – „AKCIJA”. Tas nozīmē, ka 

šo preci var iegādāties ar atlaidi. Bet pats galvenais – tā ir 13 m2 liela „50% atlaižu” zona. 

Gaidām Jūs ciemos!

Šajā prezentācijā Jūs tāpat tiksiet iepazīstināti ar mūsu jaunajiem projektiem un dizaina 

risinājumiem, jaunumiem... Mēs ceram, ka Jūs tajā atradīsiet sev kaut ko interesantu un 

noderīgu.

Mēs turpināsim Jūs informēt par mūsu ziņām un akcijām.

Jūsu „Vitrum”
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Projekta vadītājs

Andrejs Policāns

Menedžeris

Тālr. (+371) 67802384

E-pasts: manager@vitrum.lv

Rīgas Centrāltirgus, sakņu paviljons

mailto:manager@vitrum.lv


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

Datorgrafiķis

Andrejs Kolokuckis

Tālrs. (+371) 67802391

E-pasts: designer@vitrum.lv

Rīgas Centrāltrigus, tirdzniecības vitrīnas sakņu paviljonam

mailto:designer@vitrum.lv
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Projekta vadītājs

Vladimirs Sisojevs

Saldēšanas iekārtas inženieris

Тālr. (+371) 67802380

E-pasts: vladimirs@vitrum.lv

Aukstuma kameras Latvijas DUS „Statoil”

Oktobrī mēs aprīkojām četras

„Statoil” degvielas uzpildes stacijas

ar aukstuma kamerām. Šim

projektam tika izmantoti

komplektējošie izstrādājumi no

vadošajiem Eiropas ražotājiem:

„Danfoss” (Dānija), „Alfa Laval”

(Itālija), „LU-VE” (Itālija), „Incold”

(Itālija), „L’Unite Hermetique”

(Francija), „Metalplast” (Polija).

mailto:vladimirs@vitrum.lv
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Projekta vadītājs

Vladimirs Sisojevs

Saldēšanas iekārtas inženieris

Тālr. (+371) 67802380

E-pasts: vladimirs@vitrum.lv

Veikals „Elvi” Rīgā ir aprīkots ar centrālā aukstuma sistēmu

mailto:vladimirs@vitrum.lv
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Veikals “Lauma” Tartu

Projekta vadītājs

Normans Rupais

Tehnologs-dizaineris

Tālr. (+371) 67802380

E-pasts: normans@vitrum.lv
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Ēdnīcas renovācija Babītes vidusskolā

Projekta vadītāja

Iveta Makavecka

Projektu vadītāja / tehnoloģe 

Tālr.: (+371) 67802384

E-pasts: iveta@vitrum.lv

mailto:nadezda@vitrum.lv
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Ēdināšanas sistēmas organizēšana multifunkcionālajā centrā „Daugmale”

Iveta Makavecka

Projektu vadītāja / tehnoloģe 

Tālr.: (+371) 67802384

E-pasts: iveta@vitrum.lv

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

Pudeļu displejs a neona 

apgaismojumu (BG4):

 dažādu krāsu neona 

apgaismojums;

 mazgabarīta;

 ērta pudeļu izvietošana;

 ideāli piemērots jebkura veida 

bāram;

 tiek ražots Itālijā.

Vīna vitrīna „Cornice Vino 180”:

 izstrādāta īstiem vīna cienītājiem;

 itāļu dizaineru risinājumi;

 ir aprīkota ar inovatīvu dzesēšanas sistēmu;

 ir iespējama vienlaicīga sarkano un balto vīnu 

dzesēšana dažādās temperatūrās;

 ir neona apgaismojums;

 tiek ražots Itālijā.

„Vitrum gastro” ir oficiālais „Esporre Con Classe” 

pārstāvis Baltijas valstīs

Dmitrijs Demjaņenko

Gastro iekārtu nodaļas vadītājs

Тālr. (+371) 67802395

E-mail: dmitrijs.d@vitrum.lv

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

Mihails Marčuks

Menedžeris

Tālr. (+371) 26389023

E-pasts: 

mihails@vitrum.lv

Sastatne, krāsota pelēkā krāsā, ar plauktiem

(plauktu dziļums: 400 mm):

gabarītizmēri: PxA, mm: 1000x1800;

komplektā  - 5 plaukti;

cena: 16,90 Ls;

noliktavā ir pieejami: 31 gab.

Sastatne, krāsota pelēkā krāsā, ar plauktiem 

(plauktu dziļums: 300 mm):

gabarītizmēri: PxA, mm: 1000x1800;

komplektā  - 5 plaukti;

cena: 15,90 Ls;

noliktavā ir pieejami: 29 gab.

Cinkotā sastatne ar plauktiem 

(plauktu dziļums: 400 mm):

gabarītizmēri: PxA, mm: 1000x1800;

komplektā  - 5 plaukti;

cena: 15,90 Ls;

noliktavā ir pieejami: 36 gab.

Cinkotā sastatne ar plauktiem 

(plauktu dziļums: 300 mm):

gabarītizmēri: PxA, mm: 1000x1800;

komplektā  - 5 plaukti;

cena: 14,90 Ls;

noliktavā ir pieejami: 25 gab.

„GS Engineering” (Itālija) ražotāja sastatnes  

Pasaules līderis sastatņu salikšanā bez instrumentiem!

*Visas cenas ir norādītas bez PVN 22%

mailto:mihails@vitrum.lv
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Mīklas maisītājs BF-20

Mīklas maisītājs BF-30

442Ls

557Ls

380V/0.55Kw

20lt

380V/1.1Kw

30lt

Kartupeļu tīrāmā mašīna HLP-20

Kartupeļu tīrāmā mašīna HLP-15

663Ls

579Ls

230V/1100w

400kg/h

230V/750w

300kg/h

Piena kokteiļu mikseris

MS1

69Ls

230V/250w/

ar diviem kausiem

Galda aukstuma vitrīna VRX 1600/380

365Ls

Servēšanas ratiņi

ASCT-2-3

63Ls

230V/ 1.6KW/GN1/3x7

Šokolādes taisītājs

CHOCO 5L

204Ls

220V/1000w

5lt

Blenderis BL-021

Blenderis BL-022

89Ls

118Ls

220V/1500w

ar programmām

220V/1500w

AKCIJA! AKCIJA! AKCIJA!

Natālija Luksta-Lukstiņa

Gastro iekārtu mazumtirdzniecības daļas vadītāja

Тālr. (+371) 67802381

E-pasts: nataly@vitrum.lv

*Visas cenas ir norādītas bez PVN 22%

mailto:nataly@vitrum.lv


AKCIJA! AKCIJA! AKCIJA!
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Universālais mikseris M20A

Universālais mikseris M30A

Universālais mikseris M40A

665Ls

754Ls

380V/1.1Kw/20lt

1099Ls

380V/2.2Kw/40lt

380V/1.1Kw/30lt

Šķēlētājs HBS-250

219Ls

230V/150w

D250/0,2-15mmLedus ģenerators ZB-26

370Ls

Fritieris WF-101V

230V/215W

26kg/24h

83Ls

230V/4kV

10lt

Fritieris WF-102V

161Ls

230V/4+4kV

10+10lt

Fritieris WF-101

65Ls

230V/4kV

10lt

Fritieris WF-102

131Ls 230V/4+4kV

10+10lt

Dārzeņu griezšanas mašīna

HLC-300 ar 4 diskiem

436Ls

220V/0.55kV

300kg/h

Natālija Luksta-Lukstiņa

Gastro iekārtu mazumtirdzniecības daļas vadītāja

Тālr. (+371) 67802381

E-pasts: nataly@vitrum.lv

*Visas cenas ir norādītas bez PVN 22%

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

Šefpavāra nazis 13 см  

Chef ceramic 1611  

14,63Ls

„Vitrum gastro” ir oficiālais „Chef ceramic” 

pārstāvis Baltijas valstīs

Nazis  “Santoku” 12 cm

Chef  1612  12    

Šefpavāra nazis 15 см

Chef ceramic 1613  

Šefpavāra nazis 17 cm

Chef ceramic 1614  

Šefpavāra nazis 20см

Chef ceramic 1615  

15,43Ls

18,27Ls

25,99Ls

29,24Ls

Chef ceramic high quality cut

Mūsu izstāžu zālē ir izlikti vairāk nekā 10 keramisko nažu veidi!

Gaļina Ļebedeva

Trauku nodaļas vadītāja

Tālr. (+371) 67802384 

E-pasts: lebedeva@vitrum.lv

*Visas cenas ir norādītas bez PVN 22%

mailto:lebedeva@vitrum.lv


Paldies par uzmanību!


