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DĀNIJA (ARLA)
SØNDERUPVEJ 24, 6920 VIDEBÆK 

Noliktavas plauktu montāža (10 000 palešu vietas)

Jauns noliktavas aprīkojums - DRIVE-IN palešu plauktu sistēmas 
ļauj maksimāli izmantot telpas un ir piemērotas vienveidīgas 
produkcijas izvietošanai. Paletes tiek izvietotas uz garenām 
pārlikām, plaukti ir iebraucami vai caurbraucami. Izvietojumu 
iespējams pielāgot klienta vēlmēm un vajadzībām.

ZVIEDRIJA

Noliktavas plauktu montāža (6 000 palešu vietas)

Jauns noliktavas aprīkojums - palešu plauktu sistēma pielāgota 
klienta vajadzībām. Ieguvums - maksimāli izmantota noliktavas 
platība. Noliktavas atdalīšanai izmantots režģveida siets. Mazāku 
iepakojumu ērtākai uzglabāšani zemāko siju līmeņos iemontēti 
metāla sieti. 
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Noliktavas plauktu montāža (1 000 palešu vietas)

Jauns noliktavas aprīkojums - palešu plauktu sistēma un konsoļu 
plaukti. Konsoļu plaukti nodrošina efektīvu dažādu garu 
produktu un materiālu uzglabāšanu. Ieguvums - vadoties pēc 
klienta vēlmēm un vajadzībām maksimāli izmantota noliktavas 
platība. 

DĀNIJA (CREATIVE COMPANY)
RASMUS FÆRCHS VEJ 23, 7500 HOLSTEBRO

Noliktavas plauktu montāža (4 000 palešu vietas)

Jauns noliktavas aprīkojums - palešu plauktu sistēma. Pielāgota 
klienta vēlmēm un vajadzībām. Maksimāli izmantota esošā 
noliktavas platība.

DĀNIJA (SKAN GLOBAL LOG)
HELGESHOJ ALLE 8-14, 2630 TAASTRUP
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DĀNIJA (INTERVA)
FJELDHAMMERVE 23, 2610 RØDOVRE 

Noliktavas plauktu montāža (1 000 palešu vietas)

Jauns noliktavas aprīkojums - gravitācijas plauktu sistēma. 
Gravitācijas plauktos preces tiek glabātas uz slīpi novietotiem rullīšu 
celiņiem, kas nodrošina palešu rotāciju noliktavā. Ieguvums -  augsts 
preču glabāšanas blīvums, skaidra pārredzamība, samazināts pasūtījuma 
komplektācijas laiks, pielāgots klienta vēlmēm un vajadzībām, maksimāli 
izmantota esošā noliktavas platība.

ZVIEDRIJA (DRIVE IN SISTĒMA)
Noliktavas plauktu montāža (4 000 palešu vietas)

Jauns noliktavas aprīkojums - DRIVE-IN palešu plauktu sistēmas 
ļauj maksimāli izmantot telpas un ir piemērotas vienveidīgas 
produkcijas izvietošanai. Paletes tiek izvietotas uz garenām 
pārlikām, plaukti ir iebraucami vai caurbraucami. Izvietojumu 
iespējams pielāgot klienta vēlmēm un vajadzībām.
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Tirdzniecības aprīkojuma piegāde un montāža 

Jauns tirdzniecības aprīkojums -veikala plaukti, kases galdi, ieejas 
zonas, iekārtas. Pielāgots klienta vēlmēm un vajadzībām. 
Speciāls krāsas tonis, kas izceļ un atšķir veikala vizuālo 

noformējumu no citiem veikaliem.

IGAUNIJA (SALOME)
SALOME TARTU AS, TARTU, IGAUNIJA

Tirdzniecības aprīkojuma piegāde un montāža

Jauns tirdzniecības aprīkojums - veikala plaukti. Pielāgots klienta 
vēlmēm un vajadzībām. Vairāki nestandarta risinājumi. Speciāls 
krāsas tonis, kas izceļ un atšķir veikala vizuālo noformējumu no 
citiem veikaliem.

LATVIJA (TOP SALACGRĪVA)
VEIKALU TĪKLS "TOP" - SALACGRĪVA, RĪGAS IELA 13
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LIETUVA (KAUNAS INTERNATIONAL AIRPORT)
KAUNAS INTERNATIONAL AIRPORT, LITHUANIA 

Tirdzniecības aprīkojuma piegāde un montāža

Veikala plaukti ar LKSP stila elementiem un integrētām 
eirosienām. Pielāgots klienta vēlmēm un vajadzībām.  Ieguvums 
- maksimāli izmantota esošā veikala platība, integrētās eirosienas 
un stila elementi nodrošina vizuāli pievilcīgu veikala interjeru. 

 IGAUNIJA (KAROUPOEG PUHH)
KARUPOEG PUHH OÜ MAGISTRAL SHOPING CENTRE TALLINN

Tirdzniecības aprīkojuma piegāde un montāža

Jauns tirdzniecības aprīkojums -veikala plaukti, kases galdi, letes. 
Pielāgots klienta vēlmēm un vajadzībām. Ergonomiski izmantota 
esošā veikala platība.
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Tirdzniecības aprīkojuma piegāde un montāža 

Jauns tirdzniecības aprīkojums -veikala plaukti ar LKSP stila 
elementiem un integrētām eirosienām. Pielāgots klienta 
vēlmēm un vajadzībām.  Maksimāli izmantota esošā salona 
platība. Stila elementi un integrētās eirosienas nodrošina īpaši 

pievilcīgu salona izskatu.

LATVIJA (TOP VALMIERA)
VEIKALU TĪKLS "TOP" - VALMIERA, RĪGAS IELA 64

Tirdzniecības aprīkojuma piegāde un montāža

Jauns tirdzniecības aprīkojums -veikala plaukti, kases galdi, ieejas 
zonas, iekārtas. Pielāgots klienta vēlmēm un vajadzībām. 
Speciāls krāsas tonis, kas izceļ un atšķir veikala vizuālo 
noformējumu no citiem veikaliem.

ZVIEDRIJA (STAND GALERIJA + 32 PITEA)
"STRAND GALLERIA", ZVIEDRIJA
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NOLIKTAVAS aprīkojuma montāža / demontāža

 Nodrošinām montāžas un demontāžas 
pakalpojumus NOLIKTAVU UN LIELVEIKALU 
dažādu veidu aprīkojumam - gan pie mums 
iegādātajiem produktiem, gan klienta 
produktiem. Mūsu montieri ir augsti 
kvalificēti un zinoši, ar lielu pieredzi. Darbus 
veicam precīzi, kvalitatīvi, ar augstu atbildības 
sajūtu. 
 Montāžas un demontāžas pakalpojumus 
nodrošinām dažādās Eiropas valstīs, iepriekš 
saskaņojot projektu. 

Palešu plauktu montāža / demontāža
Arhīvu plauktu montāža / demontāža
Shuttle sistēmas plauktu montāža / 
demontāža
Drive in sistēmas plauktu montāža / 
demontāža
Mobilo plauktu montāža / demontāža
Konsoļu plauktu montāža/ demontāža

LIELVEIKALU aprīkojuma montāža / demontāža

Veikala plauktu sistēmu montāža / 
demontāža
Veikala integrēto plauktu sistēmu montāža / 
demontāža
Veikala kases galdu un kases zonu montāža / 
demontāža
Veikala ieejas sistēmu un norobežojošo 
barjeru montāža / demontāža
Citu tirdzniecības aksesuāru montāža / 
demontāža

Montāžas un demontāžas pakalpojumi 
NOLIKTAVU UN LIELVEIKALU 
aprīkojumam
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SIA “Viss Veikaliem un Noliktavām” 
Kandavas iela 41A - 224, Rīga, LV-1083
Tālrunis: +371 27727449 (latviešu, angļu val.),  

 +371 22074120 (latviešu, krievu, angļu val.), 
+371 20330002 (latviešu, krievu, angļu val.)

E-pasts: info@vvn.lv

www.vvn.lv

LATVIA

Tālrunis: +46 107502388  
E-pasts: info@vvngroup.se
www.vvngroup.se

Tālrunis: +358 753263323
E-pasts: info@vvn.fi
www.vvn.fi

Tālrunis: +372 6346332,
 +372 6346342

E-pasts: info@vvn.ee
www.vvn.ee

Tālrunis: +370 70066080
E-pasts: info@vvnlt.lt
www.vvnlt.lt

Tālrunis: +375 84996092515
E-pasts: info@vvngroup.by
www.vvngroup.by

Tālrunis: +7 84996092515
E-pasts: info@vvngroup.ru
www.vvngroup.ru

Tālrunis: +47 21955868
E-pasts: info@vvngroup.no
www.vvngroup.no

E-pasts: info@vvngroup.dk
www.vvngroup.dk

LITHUANIA ESTONIA FINLAND SWEDEN

NORWAY DENMARK RUSSIA BELARUS

SIA “Viss Veikaliem un Noliktavām” 
Kandavas iela 41A - 224, Rīga, LV-1083
Tālrunis: +371 27727449 (latviešu, angļu val.),  

 +371 22074120 (latviešu, krievu, angļu val.), 
+371 20330002 (latviešu, krievu, angļu val.)

E-pasts: info@vvn.lv

www.vvn.lv

LATVIJA

Tālrunis: +46 107502388  
E-pasts: info@vvngroup.se
www.vvngroup.se

Tālrunis: +358 753263323
E-pasts: info@vvn.fi
www.vvn.fi

Tālrunis: +372 6346332,
 +372 6346342

E-pasts: info@vvn.ee
www.vvn.ee

Tālrunis: +370 70066080
E-pasts: info@vvnlt.lt
www.vvnlt.lt

Tālrunis: +375 84996092515
E-pasts: info@vvngroup.by
www.vvngroup.by

Tālrunis: +7 84996092515
E-pasts: info@vvngroup.ru
www.vvngroup.ru

Tālrunis: +47 21955868
E-pasts: info@vvngroup.no
www.vvngroup.no

E-pasts: info@vvngroup.dk
www.vvngroup.dk

LIETUVA IGAUNIJA SOMIJA ZVIEDRIJA

NORVĒĢIJA DĀNIJA KRIEVIJA BALTKRIEVIJA


