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Mūsu firma ir ideju un enerģijas pārpilna.
Vai logu profilos ir iespējams atrast jaunus tehniskus risinājumus?
PILNĪGI NOTEIKTI!
Ja uzskati savādāk, tātad neesi redzējis mūsu piedāvājumu!

Izvēloties mūsu profilus, jūs izvēlaties ne tikai produktu,  bet arī ilggadējo Wital 
pieredzi, kuras pamatā ir inovatīvi risinājumi, kvalitatīva apkalpošana un profesionalitāte. 

Stabila un vienmērīga attīstība – tās pamatā ir jaunu produktu izlaide, kuri gūst panākumus vietējā
un starptautiskajā tirgū, un pastāvīgi augošais klientu skaits ir apstiprinājums, ka izraudzītā attīstības stratēģija
ir pareiza. Izmantojot Eiropas biznesa atbalsta fondus, mēs radām mūsdienīgas  inovatīvas tehnoloģijas.

Mūsu markas produkti atbilst Eiropas 
normām. Gādājot par apkārtējo vidi, mēs 
izmantojam kalcija-cinka stabilizatorus, bet 
ražošanas atkritumi tiek pilnībā utilizēti. Šīs 
priekšrocības liecina par mūsu spēku, 
stabilitāti un potenciālu, kuru mēs pastāvīgi 
attīstām.

Eiropas normas
Sistēma Wital – tas ir ne tikai pievilcīgs ārējais 
izskats un droša aizsardzība pret aukstumu, 
bet arī enerģijas ietaupījums, kas tiek panākts, 
pateicoties augstajiem siltumizolācijas 
parametriem.

Ekonomija

Izmantojam tirgū pieejamus mūsdienu 
tehniskus risinājumus. Sadarbojamies ar 
pasaules vadošajiem izejvielu piegādātājiem 
no Vācijas, Lielbritānijas, ASV, Аustrijas, 
Holandes,  Beļģijas, Zviedrijas, Itālijas un 
Polijas.

Inovatīvās tehnoloģijas Mūsu automatizēts maisīšanas komplekss
ļauj sagatavot augstas kvalitātes PVH izejvielu, 
paredzēto logu-durvju profilu ražošanai. 

Kā pamatu klientu cerībām atbilstoša Polijas 
produkta radīšanai izmantojam inovatīvas 
tehnoloģijas. 

Polijas produkts

Gatavi nākotnei
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– Seškameru profils ar montāžas dziļumu 86 mm.

– Lielas iekšējās kameras ļauj pareizi nofrēzēt
 ventilācijas caurumus mitruma novadīšanai,
 kas rodas kondensāta rezultātā.

– Iespēja izmantot stikla paketes biezumu līdz
 52 mm, kā arī papildu vidējo blīvējumu kontūru
 rāmī un vērtnē, kas ļauj saglabāt augstās
 akustiskās un siltumīpašības.

– Paaugstināts eņģu stiprinājums rāmī un vērtnē.

– Pateicoties kalcija-cinku stabilizatoru izmantošanai,
 profils ir drošs apkārtējai videi.

– Siltumvadītspējas koeficients Uf ir 0,95W/m²K.

– A un B klases sistēma.

Uw ir 0,74 W/m²K  

Logu siltumvadītspējas koeficients*
stikla paketei Ug=0,5 W/m²K.
*Loga izmērs: 1230 mm x 1480 mm

Divi izpildes veidi
Klasiskās formas vai mūsdienu izpildījums
noapaļotā formā.
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IINOVATĪVAS TEHNOLOĢIJAS
AUGSTA KVALITĀTE
POLIJAS PRODUKTS
Mūsu kompānija aizņem vairāk nekā 5 hektāru platību,
kurā izvietotas divdesmit tehnoloģiskās līnijas
logu-durvju profilu ražošanai.

PLAŠA
LAMINĀCIJAS
KRĀSU
GAMMA

Laminācija
Mēs izmantojam pārbaudītas, kvalitatīvas 
laminācijas plēves, kurām piemīt augsta ķīmiskā un 
mehāniskā noturība pret laika apstākļiem un 
temperatūras izmaiņām.


