


Labdien, cienījamie sadarbības partneri!

Klajā nācis „Vitrum news” septembra numurs. Mēs steidzamies informēt Jūs par saviem

jaunumiem. Bet visu pēc kārtas.

Esam priecīgi, ka Jūs atsaucāties aicinājumam un apmeklējāt mūsu stendu „Riga Food 2011”

izstādē, kurā mēs varējām viens otru iepazīstināt ar saviem jaunumiem, apspriest jautājumus un

saskandināt vīna glāzi par siltu sadarbību.

Vēlamies Jūs iepriecināt: jaunās preces, kuras mēs prezentējām „Riga Food 2011” izstādē, jau

ir pārdošanā – automātiskais fritieris „Autofry”, cepeškrāsns „Moretti Forni”, vitrīna

„Columbo”. Mūsu izstāžu zālē Rīgā, G. Astras ielā 3a Jūs varat saņemt konsultāciju pie mūsu

pārdošanas speciālistiem un iegādāties minētās preces.

Galvenā mēneša ziņa – mēs noslēdzām līgumu ar uzņēmumu „Continental” par tirdzniecības

displeju izgatavošanu uz trim gadiem. Tagad mūsu produkcija tiks piegādāta AAE, Dubaijas,

Bahreinas, Kuveitas un Marokas tirgiem.

Mēs atvērām savu „pārstāvniecību” Facebook sociālajā tīmeklī. Mūsu adrese Facebook portālā

– „Vitrum Group”. Nāciet ciemos!

Mēs informēsim Jūs par mūsu jaunumiem un akcijām arī turpmāk.

Jūsu „Vitrum”
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Vitrum Group
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Riga food 2011

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



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

Ražots



Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Projekta vadītājs

Andrejs Policāns

Menedžeris

Тālr. (+371) 67802384

E-pasts: manager@vitrum.lv

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

Mēs esam uzvarējuši konkursā par

bibliotēkas, glabātuves un lasītavas telpu

labiekārtošanu. Uz Latvijas Neatkarības

dienas svētkiem mēs plānojam nodot

ekspluatācijā šo objektu.
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Projekta vadītājs

Sergejs Čulnovs

Mēbeļu nodaļas vadītājs

Tālr. (+371) 20215747

E-pasts: sergey@vitrum.lv

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris
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Projekta vadītājs

Normans Rupais

Tehnologs-dizaineris

Tālr. (+371) 67802380

E-pasts: normans@vitrum.lv

Skapītis reaktīvo vielu uzglabāšanai skolu ķīmijas kabinetiem:
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masīvs un grūti pārbīdāms;

nostiprināts ar papildu stingruma ribām (sienas, durvis, jumts, griesti);

regulējamas un pie grīdas fiksējamas „kājas”;

iekšpusē ir signāllenta, kas maina krāsu reaktīvo vielu izliešanas 

gadījumā; 

pēc pasūtītāja vēlēšanās tiek aprīkots ar plastmasas tilpnēm, kas 

novērš reaktīvo vielu ķīmisko mijiedarbību;

tiek ražots divos variantos: no melnā metāla ar pulverveida 

pārklājumu un no nerūsējošā tērauda;

ugunsdrošs;

ražots „Vitrum”.
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Dmitrijs Demjaņenko

Gastro iekārtu nodaļas vadītājs

Тālr. (+371) 67802395

E-mail: dmitrijs.d@vitrum.lv
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Picērijas krāsns „iDeck”:

 ar unikālu, autonomu elektronisko ierīci 

temperatūras regulēšanai;

nodrošina ideālu un vienmērīgu siltuma sadali 

uz visas virsmas;

speciāli izstrādāta picas pagatavošanai tieši uz 

klona vai uz paplātēm;

„Vitrum gastro” ir oficiālais „iDeck” pārstāvis 

Baltijas valstīs;

tiek ražota Itālijā.

Moduļveida elektriskā krāsns „P60 plus” 

konditorejas izstrādājumiem:

 augsta ražotspēja;

ar unikālu, autonomu elektronisko ierīci 

temperatūras regulēšanai;

maksimālā temperatūra raudzēšanas kamerā 65º C;

maksimālā temperatūra cepšanas kamerā 450ºC;

„Vitrum gastro” ir oficiālais „Moretti Forni” 

pārstāvis Baltijas valstīs;

tiek ražota Itālijā. 

JAUNUMS! JAUNUMS! JAUNUMS!
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Natālija Luksta-Lukstiņa

Gastro iekārtu mazumtirdzniecības daļas vadītāja

Тālr. (+371) 67802381

E-pasts: nataly@vitrum.lv

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

KNOW  - HOW!                KNOW – HOW!               KNOW-HOW!                                        

Automātiskais fritieris „Autofry”:

 nav nepieciešams tvaika nosūcējs;

nav degošās eļļas un dūmu smakas;

patērē minimālu eļļas daudzumu;

kartupeļu frī porcija ir gatava 2 min laikā;

ir daudz programmu;

darba procesā nav iespējams 

apdedzināties nedz ar karstajām iekārtas 

detaļām, nedz ar eļļu;

ir iekšējais ugunsdzēsējs eļļas 

uzliesmošanas gadījumā;

„Vitrum gastro” ir oficiālais „Autofry” 

pārstāvis Baltijas valstīs;

tiek ražots ASV.
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Iveta Makavecka

Projektu vadītāja / tehnoloģe 

Tālr.: (+371) 67802384

E-pasts: iveta@vitrum.lv

JAUNUMS! JAUNUMS! ŠEFPAVĀRI IESAKA!                                                    

Tvaika konvekcijas krāsns 

SelfCookingCenter® &  whitefriciency®:

 jaudīga un ļoti efektīva;

vienkārša lietošanā un daudzfunkcionāla;

var aizvietot parastās virtuves iekārtas 

(krāsnis, katlus, pannas, grilus, tvaika katlus 

utt.);

dažāda veida produktu pagatavošanas laikā 

nenotiek garšu un smaržu sajaukšanās;

60 min laikā tiek pagatavotas porcijas 

1 sadales līnijas aizpildīšanai;

„Vitrum gastro” ir oficiālais „Rational” 

pārstāvis Baltijas valstīs;

tiek ražota Vācijā.
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Krāsns 20x2/1 ražotspējas piemēri:

320 kruasāni 23 min laikā;

480 smalkmaizītes 18 min laikā;

240 šniceles 12 min laikā;

96 grilēti cāļi 35 min laikā;

400 kartupeļu sacepuma porcijas 80 min laikā;

60 kg kartupeļu ar rozmarīnu 20 min laikā.
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Gaļina Ļebedeva

Trauku nodaļas vadītāja

Tālr. (+371) 67802384 

E-pasts: lebedeva@vitrum.lv

Siera rīve „Presto Cheese 800”:

neliela izmēra;

augsta ražotspēja;

tiek ražota Itālijā.

70,71Ls*
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Komplekts ravioli pagatavošanai „RaviolampTris 317”:

 ideāli piemērots pelmeņu, ravioli, tortelīni, 

saldo pildījumu pagatavošanai;

sastāv no 3 veidnēm un mīklas veltņa;

tiek ražots Itālijā.

15,34Ls*

Veidne ravioli pagatavošanai „Ravioli Classici 308”:

 ideāli piemērota ravioli pagatavošanai;

tiek ražota Itālijā.

5,67Ls*

“Foglio Chef +Mattrarello 590”:

silikona paklājiņš ar iezīmējumiem;

mīklas veltnis;

tiek ražots Itālijā.

8,50Ls*

JAUNUMS! JAUNUMS! JAUNUMS!

*Visas cenas ir norādītas bez PVN 22%
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Pedrali CUBE 1401 Pedrali Jody 3996 

Pedrali WOW 470

JAUNUMS! JAUNUMS! JAUNUMS!

Projekta vadītājs

Sergejs Čulnovs

Mēbeļu nodaļas vadītājs

Tālr. (+371) 20215747

E-pasts: sergey@vitrum.lv

*Visas cenas ir norādītas bez PVN 22%

Pedrali 3-D Colour 779/2 

Pedrali 3-D Colour 777 
Pedrali Kuadra 1378 

81,72Ls*

64,49Ls*

57,15Ls*

74,70Ls*
58,85Ls*

57,15Ls*
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Paldies par uzmanību!


