
PROFESIONĀĻI SAVĀ JOMĀ



PAR MUMS

• VVN ir viens no vadošajiem veikalu un noliktavu aprīkojuma 
ražotājiem un piegādātājiem Baltijā un Skandināvijā ar plašu 
sadarbības tīklu visā Eiropā

• Produkciju ražojam tikai sertificētās ražotnēs Latvijā un Eiropā, kas 
nodrošina augstu produktu kvalitāti un garantiju

• Lepojamies ar vairāk kā 10 gadus lielu pieredzi un zināšanām savā 
jomā. Pārzinot tehnoloģiskās iespējas, spējam klientiem sniegt 
vispiemērotākos rasinājumus

• Mūsu standarti darbu veikšanā: individuālā pieeja un risinājumi, 
ātrums komunikācijā, profesionalitāte, mūsdienīgums, kvalitāte, 
atbildība

• Spējam nodrošināt pastāvīgu un stabilu preču klāstu, starptautiskus 
piegādes kanālus, īsus piegādes termiņus



MĒS 
PIEDĀVĀJAM

• Tirdzniecības aprīkojumu

• Noliktavas aprīkojumu

• Noliktavas un iekraušanas tehniku

• Celtniecības un ceļu būves tehniku

• Konsultācijas

• Projektēšanu

• Montāžu 

• Transporta pakalpojumus



PRODUKCIJA
• Palešu plaukti
• Palešu plaukti - drive in
• Konsoļu plaukti
• Konsoļu plaukti - cinkoti
• Daudzstāvu plaukti, mezonīni
• Mobilie plaukti
• Integrētā plauktu sistēma 55x40
• Integrētā plauktu sistēma 80x70
• Cinkoto plauktu sistēmas – moduļu 
• (metāla plaukti)
• Cinkoto plauktu sistēmas - piramīda
• Gara laiduma plaukti
• Vitrīnas
• Eirosienu sistēmas
• Augļu un dārzeņu stendi
• Maizes plaukti
• Grozu sistēmas
• Ieejas zonas
• Sfēriskie spoguļi
• Augļu un dārzeņu kastes
• āķi
• Mazo preču stendi pie kasēm
• Pielaikošanas kabīnes
• Darba galdi un izlietnes zonas
• Cigarešu stends
• Preču stendi

• Tirdzniecības aprīkojuma aksesuāri
• Montāžas pakalpojumi
• Kases galdi

• Tirdzniecības plauktu sistēma (veikalu 

plaukti)

• Cinkoto plauktu sistēmas lielākiem 

smagumiem – mt

• Cinkoto plauktu sistēmas - lieliem 

smagumiem (cinkotie plaukti)

• Metāla skapji ofisiem un noliktavām
• Garderobes skapji un aprīkojums
• Saimniecības un darba inventāra 

uzglabāšanas skapji

• Arhīvu un noliktavu metāla plauktu 

sistēmas

• Seifi

• Noliktavu ratiņi

• Rokas/palešu rati

• Iepirkumu grozi un ratiņi

• Celtniecības un ceļu būves tehnika

• Noliktavas un iekraušanas tehnika

• Iepirkšanās ratiņu un velosipēdu 

novietnes/nojumes

https://vvn.lv/lv/produkcija/palesu-plaukti
https://vvn.lv/lv/produkcija/palesu-plaukti-drive-in
https://vvn.lv/lv/produkcija/konsolu-plaukti
https://vvn.lv/lv/produkcija/konsolu-plaukti-cinkoti
https://vvn.lv/lv/produkcija/daudzstavu-plaukti-mezonini
https://vvn.lv/lv/produkcija/mobilie-plaukti
https://vvn.lv/lv/produkcija/integreta-plauktu-sistema-55x40
https://vvn.lv/lv/produkcija/integreta-plauktu-sistema-80x70
https://vvn.lv/lv/produkcija/cinkoto-plauktu-sistemas-modulu-metala-plaukti
https://vvn.lv/lv/produkcija/cinkoto-plauktu-sistemas-modulu-metala-plaukti
https://vvn.lv/lv/produkcija/cinkoto-plauktu-sistemas-piramida
https://vvn.lv/lv/produkcija/gara-laiduma-plaukti
https://vvn.lv/lv/produkcija/vitrinas
https://vvn.lv/lv/produkcija/eirosienu-sistemas
https://vvn.lv/lv/produkcija/auglu-un-darzenu-stendi
https://vvn.lv/lv/produkcija/maizes-plaukti
https://vvn.lv/lv/produkcija/grozu-sistemas
https://vvn.lv/lv/produkcija/ieejas-zonas
https://vvn.lv/lv/produkcija/sferiskie-spoguli
https://vvn.lv/lv/produkcija/auglu-un-darzenu-kastes
https://vvn.lv/lv/produkcija/aki
https://vvn.lv/lv/produkcija/mazo-precu-stendi-pie-kasem
https://vvn.lv/lv/produkcija/pielaikosanas-kabines
https://vvn.lv/lv/produkcija/darba-galdi-un-izlietnes-zonas
https://vvn.lv/lv/produkcija/cigaresu-stends
https://vvn.lv/lv/produkcija/precu-stendi
https://vvn.lv/lv/produkcija/tirdzniecibas-aprikojuma-aksesuari
https://vvn.lv/lv/produkcija/montazas-pakalpojumi
https://vvn.lv/lv/produkcija/kases-galdi
https://vvn.lv/lv/produkcija/tirdzniecibas-plauktu-sistema-veikalu-plaukti
https://vvn.lv/lv/produkcija/cinkoto-plauktu-sistemas-lielakiem-smagumiem-mt
https://vvn.lv/lv/produkcija/cinkoto-plauktu-sistemas-lieliem-smagumiem-cinkotie-plaukti
https://vvn.lv/lv/produkcija/metala-skapji-ofisiem-un-noliktavam
https://vvn.lv/lv/produkcija/garderobes-skapji-un-aprikojums
https://vvn.lv/lv/produkcija/saimniecibas-un-darba-inventara-uzglabasanas-skapji
https://vvn.lv/lv/produkcija/arhivu-un-noliktavu-metala-plauktu-sistemas
https://vvn.lv/lv/produkcija/seifi
https://vvn.lv/lv/produkcija/noliktavu-ratini
https://vvn.lv/lv/produkcija/roklaspalesu-rati
https://vvn.lv/lv/produkcija/iepirkumu-grozi-un-ratini
https://vvn.lv/lv/produkcija/celtniecibas-un-celu-buves-tehnika
https://vvn.lv/lv/produkcija/noliktavas-un-iekrausanas-tehnika
https://vvn.lv/lv/produkcija/iepirksanas-ratinu-un-velosipedu-novietnesnojumes


MŪSU KLIENTI



MŪSU PAVEIKTAIS

• Vairāk kā 1900 objekti

• Kopējā aprīkotā platība vairāk kā 130 000 m2

• Katram objektam individuāli risinājumi

• Sertificētas ražotnes Latvijā un Eiropā



KONTAKTI

ADRESE
VVN – viss veikaliem un noliktavām
Kandavas iela 41A – 224
Rīga, LV-1083

REKVIZĪTI
SIA “Viss Veikaliem un Noliktavām”
Kandavas iela 41A, Rīga, LV-1083
Reģ. Nr. 40103258895
PVN reģ. Nr. LV40103258895
A/S Swedbank
LV29HABA0551030888660

SEKO MUMS

LATVIJA
Telefons: +371 27727449 (latviešu, angļu val.)
Telefons: +371 22074120 (latviešu, krievu, angļu val.)
E-pasts: info@vvn.lv 
www.vvn.lv

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

IGAUNIJA
Telefons: +372 6346332
Telefons: +372 6346342
E-pasts: info@vvn.ee
www.vvn.ee

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

ZVIEDRIJA
Telefons: +46 107502388
E-pasts: info@vvngrou.se
www.vvngroup.se

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

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

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

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

tel:+37070066080
mailto:info@vvnlt.lt
https://www.vvnlt.lt/
tel:+3726346332
tel:+3726346342
mailto:info@vvn.ee
https://www.vvn.ee/
tel:+358753263323
mailto:info@vvn.fi
https://www.vvn.fi/
tel:+46107502388
mailto:info@vvngrou.se
https://www.vvngroup.se/
tel:+4721955868
mailto:info@vvngroup.no
https://www.vvngrou.no/
mailto:info@vvngroup.dk
https://www.vvngroup.dk/
tel:+784996092515
mailto:info@vvngroup.ru
https://www.vvngroup.ru/
tel:+37584996092515
mailto:info@vvngroup.by
https://www.vvngroup.by/
https://www.facebook.com/www.vvn.lv/
https://plus.google.com/115872382589518238037
https://www.linkedin.com/company/viss-veikaliem-un-noliktav%C4%81m/about/

