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EKSPOUJEMY 
ŚWIEŻOŚĆ I CHRUPKOŚĆ

Tekst z broszury  - wstęp - od regał piekarniczy aż do prezentują. Ut atiunt qui aut doluptiundel id molo-
rem dus eumquat exeres rectetur? Officia metur, nistio. Apit voluptinus. Volor accum voluptiam id que 
volorpor sam, occum quid qui conserios nihil in cum quibusdae nullitaque vendendae culparum invent alit 
dolesse rovidem poressimi, quibus, offic te iniscim illaboribus.

Maizes plaukti, pateicoties to koka elementiem un slēgtajiem nodalījumiem, 
atšķiras no citām veikalu plauktu sistēmām. VVN maizes plauktiem ir 
dažādas funkcijas un tie ir lieliski piemēroti mīklas izstrādājumu izvietošanai.

LABI PAMANĀMS SVAIGUMS 
UN KRAUKŠĶĪGUMS
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Koka plaukti ar siltu LED 

apgaismojumu
Papildu stiprinājums 

piederumiem

Koka plaukti, ka veicina drupatu 
uzkrāšanos ērti tīrāmā vietā

Plaukti ir dekoratīvi 
un papildina konstrukcijas izskatu

Metāla rāmis 
ar koka un stikla elementiem

konstrukcja metalowa 
z wykończeniem drewnianym 
i szklanym

półki drewniane ułatwiające gromadze
nie się resztek produktu w odpowiednim 
miejscu. Półki są jednocześnie ozdobą 
regału

dodatkowy łącznik 
na akcesoria
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półki drewniane ułatwiające gromadze-
nie się resztek produktu w odpowiednim 
miejscu. Półki są jednocześnie ozdobą 

PRASMĪGS DIZAINS 
UN FUNKCIONALITĀTE

Plauktu var 
piekraut no 
priekšpuses un 
no aizmugures

Preces var 
izvietot ceptuves 
vai veikala 
darbinieki

Četri 
plauktu 
līmeņi

Optimāls 
vietas 
izlietojums

Zemākais 
plaukts 
paredzēts 
iesaiņotu preču 
izvietošanai
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KATRAI TELPAI PIEMĒROTS 
RISINĀJUMS

Bakery | Premiere Euroshop 2020

ROZWIĄZANIE DLA 
KAŻDEJ PRZESTRZENI

Trīs augšējie plaukti aprīkoti 
ar lēni aizveramiem vākiem

Etiķetes var ērti 
piestiprināt tieši stikla 
plāksnei

Ērti, izvelkami 
drupatu trauki 
padara tīrīšanu 
vienkāršu un ātru
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2020. GADA 
JAUNUMS
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VVN ir augstākās klases veikalu un noliktavu telpas pārvaldības 
risinājumu piedāvātājs. Mēs piedāvājam mēbeles un iekārtas visu veidu 

mazumtirdzniecības veikaliem, kā arī uzstādīšanas un apkopes 

pakalpojumus. Citas VVN uzņēmumu specialitātes ir modernās 

tehnoloģijas, apgaismojuma iekārtas un automatizācijas risinājumi 

veikaliem. Mēs darbojamies inovatīvā un daudzpusīgā veidā, ticot, ka 

NĀKOTNE NEGAIDA RINDĀ!
Uzziniet vairāk par mūsu piedāvājumiem!



SIA “Viss Veikaliem un Noliktavam”
Kleistu iela 24, Rīga, LV-1067
Reģ. Nr. 40103258895
PVN Nr. LV40103258895
A/S Swedbank
LV29HABA0551030888660

LIETUVA

Tālrunis: +370 70066080

E-pasts: info@vvnlt.lt

www.vvnlt.lt

ZVIEDRIJA

Tālrunis: +46 107502388

E-pasts: info@vvngrou.se

www.vvngroup.se

KRIEVIJA

Tālrunis: +7 84996092515

E-pasts: info@vvngroup.ru

www.vvngroup.ru

SOMIJA

Tālrunis: +358 753263323

E-pasts: info@vvn.fi

www.vvn.fi

DĀNIJA

E-pasts: info@vvngroup.dk

www.vvngroup.dk

IGAUNIJA

Tālrunis: +372 6346332 

Tālrunis: +372 6346432

E-pasts: info@vvn.ee

www.vvn.ee

NORVĒĢIJA

Tālrunis: +47 21955868

E-pasts: info@vvngroup.no

www.vvngroup.no

BALTKRIEVIJA

Tālrunis: +375 84996092515 

E-pasts: info@vvngroup.by

www.vvngroup.by

VISS VEIKALIEM UN NOLIKTAVĀM 

LATVIJA
Tālrunis: +371 20330002 
E-pasts: info@vvn.lv
www.vvn.lv




