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Premium zīmols THULE ir globāls tirgus līderis vairākās produktu kategorijās,
tādās kā jumta bagāžnieki, jumta kastes un velosipēdu turētāji automašīnām.
Arī ūdens un ziemas sporta piekritējiem tagad ir iespēja ērtā un drošā veidā uz automašīnas jumta vest
līdzi savu ekipējumu. Zīmolam ir nozīmīga vieta arī aktīvo ģimeņu sadzīvē, jo tas piedāvā bērnu ratiņus,
multisporta velopiekabes un velokrēslus.
www.thule.com/en/lv

Autonomās apsildes, dzesēšanas sistēmas un elektroauto lādētāji no vācu
ražotāja ar vairāk nekā 100 gadu pieredzi auto jomā.

Sistēmas pieejamas vieglajai, smagajai un industriālajai tehnikai. Produktam ir nodrošināta vispasaules
garantija. Esam vienīgais oficiālais Webasto izplatītājs un servisa partneris Latvijā un nodrošinām
produktu uzstādīšanu, remontu un diagnostiku.
www.webasto.com/lv
Jau vairāk nekā 100 gadu BRINK ir sinonīms vārdiem "sakabes sistēmu eksperti". Pateicoties
pamatvērtībām – inovācijas, lietošanas vienkāršība un drošība, –

BRINK ir kļuvuši par pasaules tirgus līderi, izstrādājot, ražojot, testējot un
pārdodot fiksētus, noņemamus un nolokāmus sakabes āķus ar transportlīdzekļiem izveidotiem unikāliem elektrosistēmas komplektiem.

BRINK sakabes sistēmas ir vadošo automašīnu ražotāju oriģinālaksesuārs, kā arī pieejamas uzstādīšanai pēc automašīnas iegādes. Pateicoties tam, BRINK kolekcijā ir vairāk nekā tūkstotis dažādu sakabes
āķu un vadu komplektu. Katru gadu tiek izstrādāti vairāk nekā divi simti sakabes āķu jauniem auto
modeļiem, un pašlaik visā pasaulē apmēram 25 miljoni transportlīdzekļu brauc ar BRINK sakabes āķiem.
www.brink.eu

Piegādā tiltus un transmisijas.

Uzticams un efektīvs oriģinālā aprīkojuma ražotājs.
Nodrošina jaunus un rūpnieciski atjaunotus agregātus, kā arī to rezerves daļas un servisa materiālus.
www.zf.com

220 V iebūvējamā elektriskā apsilde dzinējam un salonam
ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi Eiropas tirgū.

Šis zviedru ražotājs piedāvā unikālu iespēju aprīkot principā jebkādu dzinēju (vieglās automašīnas, smagā
un industriālā tehnika) ar elektrisko sildītāju (eļļas vai dzesēšanas šķidruma), kas palīdz novērst tā saukto
auksto startu. Papildu tam ir iespējams apsildes sistēmā iebūvēt arī akumulatora lādētāju. Pārbaudīts
zviedru ražotājs, kas savam izstrādājumam nodrošina 5 gadu garantiju.
www.calix.se/lv

Zviedrijas Premium klases rokas instrumentu un darbnīcu aprīkojuma zīmols ar
50 gadu pieredzi instrumentu izstrādē,
kas balstīta uz profesionālu automehāniķu prasībām un vēlmēm apvienojumā ar zviedru inženierzinātnēm un patiesu interesi par funkcijām un kvalitāti. Tāpēc visiem instrumentiem un darbnīcu aprīkojumam ir augstākā kvalitāte, kas atbilst stingriem instrumentu standartiem un citām mūsdienu
industriālo uzņēmumu prasībām.
www.kamasatools.com

Hella apgaismojuma risinājumi visa veida transportlīdzekļiem.

Tālās gaismas, darba lukturi, LED līnijas, bākugunis – šie ir tikai daži no lukturu veidiem, ko piedāvā Hella.
www.hella.com

VDO ir Continental Corporation preču zīme, kas ir vadošais starptautiskais
transportlīdzekļu elektronikas un mehatronikas izstrādātājs un ražotājs.
Devēji, sensori, tahogrāfi, manometri, diagnostika, rezerves daļas.
www.vdo.com
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ABA ir NORMA grupas vadošais zīmols,
kas ir inženierijas savienošanas tehnoloģiju līderis pasaulē.

Mūsu augstās kvalitātes tērauda skavas, saspraudes, savilcēji un instrumenti savieno cauruļvadus,
procesus un hidrauliskās līnijas daudzās nozarēs visā pasaulē.
www.normagroup.com

Augstas klases darbnīcu hidrauliskie domkrati, krāni, pacēlāji, preses ar
10 gadu ražotāja garantiju.
www.ac-hydraulic.dk

Sānu spoguļi, spoguļu korpusi, spoguļu stikli.
www.alkar.es

Riepu spiediena sensori, ventiļi, sensoru diagnostika visu veida sauszemes
transportlīdzekļiem.
www.alligator-valve-factory.com

ANTEC ir viens no vadošajiem automašīnas virsbūves aizsardzības produktu
piegādātājiem vieglajiem un bezceļu transportlīdzekļiem.

Produkti ir sertificēti un lietojami Eiropas Savienībā uz koplietošanas ceļiem. Galvenie produkti:
aizmugurējā un priekšējā bufera aizsargi, aizmugurējie buferi, pakāpienu sliedes, riepu turētāji.
www.antec-online.de

Gaisa spilveni, gaisa piekares kompresori, gaisa piekares spilveni,
amortizatoru komplekti, atsperu komplekti.
www.arnotteurope.com

Autocom izstrādā pasaulē vadošus diagnostikas instrumentus automašīnām,
kravas automobiļiem, piekabēm un autobusiem.
ADAS (Advanced driver-assistance systems) kalibrēšanas stendi.
www.autocom.se

AutoSock ir unikāla sniega zeķe auto riepām, kas aizstāj sniega ķēdes.

Produkts ir sertificēts un likumīgs risinājums automašīnām un komerctransportam. AutoSock uzstādīšana
prasa divas minūtes, un tā ir plaši savietojama dažādiem automašīnu modeļiem. Tekstilizstrādājums, no kā
ražots AutoSock, nekad nesabojās vieglmetāla diskus, turklāt tas ir atkārtoti lietojams, izturīgs un augstas
veiktspējas produkts. AutoSock patiešām izskatās kā zeķe (no angļu valodas sock), ko ātri un ērti uzmauc
transportlīdzekļa riepai, kad ceļš ir ledains vai sniegains. AutoSock ir daudz vieglāk lietojams par jebkuru
sniega ķēžu komplektu, un tas der pat uz tādu transportlīdzekļu riteņiem, kuriem sniega ķēdes nedrīkst
lietot. AutoSock ir kluss darbībā un salocītā veidā aizņem maz vietas auto salonā.
www.autosock.com

Motora ķēžu komplekti, motora blīves, eļļas vāceles,
piedziņas vārpstas, termostati.
www.bgautomotive.co.uk

Rokas instrumenti, speciālie instrumenti visiem transportlīdzekļu veidiem,
darbnīcu aprīkojums.
www.bgstechnic.com
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Vācu ražotājs, kura produktu klāstā ir magnetolas, skaļruņi, brīvroku sistēmas,
radio antenas, adapteri u.c. audio aksesuāri.
www.blaupunkt.com

Automātiskās ugunsdzēšanas sistēmas tehnikai un mājai.

Šī sistēma ir unikāla ar ilgmūžību un ar to, ka tai nav nepieciešama nekāda apkope. Gatavi risinājumi
jūsu automašīnai, mājai, ofisam un pat virtuvei.
www.blazecut.com

Rezerves daļas un iekārtas apkopei un remontam. Stūres sistēmu agregāti.

Ar akumulatoru darbināmie instrumenti augstai veiktspējai un produktivitātei, ilgs kalpošanas laiks.
Logu slotiņas optimālai redzamībai un maksimālai tīrībai.
www.bosch.lv

Bottari produktu sortimentā ir vairāk nekā 2000 dažādu produktu tādos segmentos kā automašīnu interjera piederumi,
aksesuāri automašīnu riteņiem, automašīnas kopšanas līdzekļi, elektronikas preces, drošības un pirmās
palīdzības preces, sēdekļu pārvalki, apgaismojums, auto apkopes piederumi, saulessargi, automašīnas
ziemas preces, universāli automašīnu paklāji, stikla tīrītāji un slotiņas.
www.bottarieurope.com

Bremžu diski, bremžu kluči, bremžu suporti.
www.brembo.com

Brodit izstrādā un ražo inovatīvus telefonu turētājus, ko iespējams nostiprināt
pie automašīnu paneļiem, nesabojājot oriģinālo izskatu.
Brodit dibināts 1983. gadā, un tas atrodas Zviedrijā.
www.brodit.se

Turbokompresori un montāžas komplekti.
www.bts-turbo.de

CarShades saulessargi ir vienkāršs un ātrs veids, kā pasargāt pasažierus no
saules stariem.
CarShades ir pieejami unikāli katras automašīnas aizmugurējiem un sānu logiem veidoti saulessargi.
www.carshades.co.uk

Elektroauto lādēšanas stacijas un uzlādes kabeļi ar inovatīviem risinājumiem.
www.charge-amps.com

Darba un LED lukturi, zīmols,
kas savā jomā sevi jau pierādījis teju 100 gadu.

Izceļas ar klasisko dizainu. Pirmā izvēle daudzām autosporta komandām, kas piedalās tādos
pausaulslavenos autosporta seriālos kā LeMans izturības sacīkstes un Monaco Rallijs.
www.valeoservice.co.uk/en-uk/newsroom/cibie-r-lights-uk-roads
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Ķīļsiksnas, rievsiksnas, zobsiksnas, zobsiksnu komplekti
ar ūdens sūkni, ķīļrievu siksnu komplekti, kloķvārpstas skriemeļi, ģeneratora
brīvgaitas sajūgi, siksnu montāžas instrumenti.
www.continental-tires.com

Viens no vadošajiem starptautiskajiem ražotājiem ar vairāk nekā 30 gadu
pieredzi, kas specializējies visu tipu akumulatora lādētāju ražošanai profesionālai un mājas lietošanai.
CTEK ir pasaules līderis bateriju pārvaldības risinājumu jomā. Uzņēmums, kas orientēts uz pētniecību un
attīstību, lai tirgū ienestu jaunas akumulatoru uzlādes tehnoloģijas.
www.ctek.com

Aizdedzes sveces, kvēlsveces, aizdedzes spoles, lambda sensori, filtri, dīzeļdegvielas sistēmas komponenti, izplūdes gāzu temperatūras sensori. Gaisa kondicionēšanas kompresori, radiatori, gaisa kondicionēšanas izplešanās vārsti.
www.denso.com

Automašīnu, kravas un speciālās tehnikas papildaprīkojuma ražotājs – aukstuma
kastes, ledusskapji, saldētavas, mikroviļņu krāsnis, ūdens un kafijas aparāti,
ģeneratori, markīzes, gaisa kondicionieri komerciālai un speciālajai tehnikai.
www.dometic.com

Alkohola testeri un to aksesuāri profesionālai un ikdienas lietošanai.
www.draeger.com

Katrs EGR ražotais produkts tiek veidots atbilstoši automašīnu
ražotāju standartiem, izmantojot jaunākās ražošanas tehnoloģijas.

Produktu klāsts aptver logu un motora pārsega vēja deflektorus, sānu pakāpienus, kravas kastes
pārsegus pikapiem u.c. produktus.
www.egrautomotive.co.uk

Motora blīves, blīvju komplekti, hermētiķi, motora galvas skrūves.
www.elringklinger.de

EZDown nodrošina, lai automašīnas aizmugures borta atvēršana un aizvēršana
papildus amortizatoriem būtu viegla, ērta un droša.
www.ezdown.co.nz

Vismodernākais ražotājs Ziemeļeiropā, kas ražo trokšņu plašu klāstu slāpētāju
un izpūtēju vieglajām automašīnām un mikroautobusiem.
www.fennosteel.com

Akumulatori dārza tehnikai, AGM 28Ah un AGM 20.
www.fulbat.com
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Turbokompresori.
www.garrettmotion.com

Ķīļsiksnas, rievsiksnas, zobsiksnas, zobsiksnas komplekti ar ūdens sūkni,
ķīļsiksnu komplekti, termostati, dzesēšanas un padeves sistēmas šļūtenes,
šļūteņu savienojumi, kloķvārpstas skriemeļi, siksnu spriegotāji, virzošie veltņi,
ģeneratora komplekts brīvgaitas sajūgi, siksnu montāžas instrumenti.
www.gates.com

Ūdenssūkņi.

www.metelli.com/en/Brands/Graf

Hubitools nodrošina visnovatoriskākos un kvalitatīvākos instrumentus specializētās mehānikas, diagnostikas, kontroles, pārbaudes, elektroniskās pārbaudes
un marķēšanas jomā.
www.hubitools.com

Zobsiksnu komplekti, ūdenssūkņi, rievsiksnu spriegotāji, motoru ķēdes, vārstu
bīdītāji, spriegotāji, ķēžu komplekti, ģeneratora brīvgaitas sajūgi.
www.repxpert.com/en/schaeffler-products#!/products/car/Engine

Elektroinstalācijas un fiksācijas materiāli. Slēdži, skavas, konektori, paplāksnes,
drošinātāji, releji, skrūves.
www.laitis.se/brand/kfix

Virsbūves daļas, eļļas vāceles, lukturi.
www.klokkerholm.com

Eļļas filtri, gaisa filtri, degvielas filtri, salona gaisa filtri, automātiskās transmisijas kārbas filtri.
www.serfac.ie/knecht/

Knipex ir pasaules vadošais knaibļu zīmols. Knaibles caurulēm, sprostiem,
kniebšanai, griešanai, presēšanai, dažāda veida specializētās knaibles santehnikai, elektroinstalācijai, knaibļu komplekti, instrumentu portfeļi un somas.

www.knipex.com

Sniega ķēdes automašīnām un industriālajai tehnikai.
www.konigchain.com

Piedāvā OEM papildaprīkojuma risinājumus vācu un VAG grupas automašīnām
Mercedes-Benz, BMW, Audi, Skoda, Volkswagen. Plašs produktu klāsts, sākot no radio aksesuāriem,
parkošanas sensoriem, komforta sistēmām un beidzot pat ar sakabes āķu vadu instalācijām.
www.kufatec.de
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Kungs ir vadošais premium klases automašīnu
ziemas piederumu – sniega birstu, ledus skrāpju un sniega lāpstu –
ražotājs visās Ziemeļvalstīs, Skandināvijā un Centrāleiropā.

www.kungs.fi

Piekares daļas, sviras, šarnīri, stūres uzgaļi, balsta šarnīri, sailentbloki.

www.aftermarket.zf.com/go/en/lemfoerder/catalogs/

Balstiekārtas atsperes, lokšņu atsperes, atsperu komplekti.
www.lesjofors-automotive.com

Eļļas piedevas, M/T eļļas piedevas, degvielas piedevas, transmisijas eļļas,
automātiskās A/T eļļas, motoreļļas, startera palīglīdzekļi, hidrauliskās eļļas,
smērvielas, vaski, krāsu tīrīšanas līdzekļi, stikla tīrītāji, mazgāšanas šķidrumi,
ārējie kopšanas līdzekļi, interjera kopšanas līdzekļi, tīrīšanas piederumi,
pretkorozijas līdzekļi, gaisa atsvaidzinātāji, bremžu šķidrumi, līmes.
www.liqui-moly.com

LOCTITE® ir līmju, blīvēšanas un virsmapstrādes līdzekļu vadošais zīmols pasaulē.
Vītņu fiksēšanas līdzekļi, vītņu blīvēšanas līdzekļi, strukturālās līmes, atloku blīvējuma un blīvju
veiktspējas uzlabošana ar šķidruma blīvēm, cilindrisko detaļu fiksēšanas līdzekļi, momentlīmes.
www.loctite.com

Akumulatori, elektronika, lukturi, amortizatori, stiklu pacelšanas mehānismi.
www.magnetimarelli.com

MAHLE Aftermarket ir pilna servisa un risinājumu sniedzējs remontdarbnīcām.
Profesionālas A/C sistēmu šķidruma apmaiņas iekārtas, izplūdes gāzu mēriekārtas dīzeļdegvielas un
benzīna motoriem, automātisko ātrumkārbu šķidruma apmaiņas iekārtas, autodiagnostika, ADAS
(Advanced driver-assistance systems) kalibrēšanas stendi.
www.mahle-aftermarket.com
Ko mēs darām, mēs darām pareizi. Labākais pierādījums tam ir visaptverošais MANN-FILTER produktu klāsts:

Izmantojot mūsu inovatīvos gaisa, eļļas, degvielas un salona filtrus, mēs
piedāvājam pilnu filtru klāstu visiem pašreizējiem dzinēju tipiem un mašīnām,
ieskaitot iespaidīgo servisa programmu.

www.catalog.mann-filter.com//EU/eng

Elektronika, piekares un stūres daļas.
www.werner-metzger.de/

Misutonida 4x4 ir itāļu uzņēmums, kas vairāk nekā 25 gadus specializējas aksesuāru ražošanā bezceļu un SUV automašīnām. Produkti: aizmugurējā un
priekšējā bufera aizsargi, aizmugurējie buferi, pakāpienu sliedes.

www.misutonida.com

KG Knutsson SIA

Gunāra Astras iela 3, Rīga, LV-1084, Latvija

+371 67 807 880

www.kgk.lv

SPĒCĪGS PARTNERIS TAGAD UN NĀKOTNĒ!

Mobil zīmols nozīmē izpildījumu, inovācijas un zināšanas, un tas ir ieņēmis pelnītu vietu starp
atpazīstamākajiem zīmoliem pasaulē.

Mobil ražo minerālās un sintētiskās motoreļļas, transmisijas eļļas, hidrauliskās
eļļas, industriālās eļļas, smērvielas visa veida transportlīdzekļiem.

www.mobiloil.com

Profesionālas kameru sistēmas jebkāda veida transportlīdzekļiem, sākot no
vieglajām mašīnām un beidzot ar ceļamkrāniem. Vairāk nekā 10 dažādu kameru
un monitoru, kā arī daudz citu aksesuāru no viena no vadošajiem kameru
tirgotājiem.

www.mxn.eu

Aizdedzes sveces, kvēlsveces, svečvadu komplekti, lambda sensori, aizdedzes
spoles, izplūdes gāzu temperatūras sensori.
www.ngkntk.com/baltic

Kondicionēšanas radiatori, salona ventilatori, kompresori, dzesēšanas radiatori.
www.nissens.com

Uzņēmums, kas kopš 1914. gada strādā ASV, projektējot un radot augstākās
kvalitātes bateriju lādētājus, transportlīdzekļu startētājus, saules paneļus un
pārnēsājamas jaudas ierīces, kā arī plašu akumulatoru izstrādājumu un
piederumu klāstu.
www.no.co

Jau vairāk nekā 100 gadu OSRAM ir aizrautīgs "gudrās gaismas" radītājs.
Kompānija ir viena no divām lielākajām gaismas ierīču ražotājām pasaulē, kas
piedāvā jebkuru nepieciešamo risinājumu auto apgaismes sistēmām.
Tie ir vairāk nekā tūkstoš spuldžu veidu vieglajām un kravas automašīnām,
autobusiem un motocikliem.
www.osram.com

Pielāgoti sēdekļu pārvalki automašīnām, komerctransportam, traktoriem,
celtniecības un industriālajai tehnikai.
www.pebe.se

Optimāla apgaismojuma veiktspēja autovadītāju drošībai un ērtībai.

ECE sertifikācija un homologācija, produkcija pilnībā atbilst izmantošanai uz koplietošanas ceļiem visā
Eiropā. To izvēlās auto ražotāji kā oriģinālaprīkojumu vislabākajam sniegumam. Produkcija ir ilgtspējīga,
jo, rūpējoties par dabu, PHILIPS produkti nesatur svinu un dzīvsudrabu.
www.philips.co.uk

Bremžu daļas, stūres daļas, balstiekārtas daļas, dzesēšanas sistēmas un
kondicionēšanas radiatori.
RAM® Mounts ir viens no vadošajiem ražotājiem daudzpusīgi pielietojamiem
stiprinājumiem gandrīz jebkurai ierīcei, ieskaitot tālruņus, planšetdatorus, kameras,
GPS sistēmas, klēpjdatorus, jūras elektroniku, printerus, radioaparātus u.c.

www.rammount.com
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Rival produkti aizsargās automašīnas karteri, radiatoru,
degvielas bāku, ātrumkārbu un diferenciāli ar alumīnija vai tērauda aizsargiem.
www.rival4x4.com

Atsperes, amortizatori, amortizatora gultņi, sajūga komplekti, sajūga gultņi,
sajūga grozi, sajūga diski, spararati.
www.aftermarket.zf.com/go/en/sachs/home/

Bateriju lādētāji, startētāji, diagnostikas testeri, startēšanas vadi, powerbank,
jaudas pārveidotāji, darba lukturi visu veidu transportlīdzekļiem.
www.batterychargers.com

Rumbas gultņi, zobsiksnas, zobsiksnu komplekti, ūdenssūkņi.
www.skf.com/lv

Tirgus līderis un vadošais automašīnu kopšanas līdzekļu ražotājs visā pasaulē.
Vairāk nekā 60 gadus uzņēmums ir izstrādājis un ražojis augstas veiktspējas
automašīnu kopšanas līdzekļus, kas atbilst visaugstākajām prasībām gan
automašīnu faniem, gan ekspertiem.

www.sonax.com

Piedziņas vārpstas, piedziņas vārpstas šarnīri, piedziņas vārpstas aizsarggumijas,
kardānvārpstas, universālie savienojumi, stūres mehānismi.

www.spidanchassisparts.com

KG Knutsson zīmols piedāvā noderīgus un vajadzīgus sīkumus automašīnām.
Produktu sortiments ir daudzveidīgs, piemēram, avārijas trīsstūri, pirmās
palīdzības somiņas, automašīnas vilkšanas virves, atstarojošās vestes, sniega
tīrāmās slotiņas, domkrati, akumulatora starta vadi u.c. noderīgi sīkumi.
Steinhof sakabes āķi ir izgatavoti no kvalitatīva materiāla, kas garantē to izturību.
Polijā ražotā produkcija ir ar visaugstāko kvalitāti un pievilcīgāko cenu līmeni. Steinhof piedāvā kravas
automašīnām un vieglajām automašīnām pielāgotus sakabes āķus. Ražotājs garantē, ka ikvienam
sakabes āķim pirms tā nonākšanas tirgū Steinhof laboratorijā tiek veikts aptuveni 50 stundu ilgs īpašs
izturības tests. Produktu kvalitāte ir sertificēta ar apstiprinājuma nr. E4, ko izsniedz Nīderlandes
sertifikācijas institūts RDW.
en.steinhof.pl

Shell eļļas un smērvielas:

vieglajām automašīnām, motocikliem, kravas auto, autobusiem, lauksaimniecības tehnikai, celtniecības tehnikai, meža tehnikai, enerģijas ražošanai, gāzes dzinējiem, vēja ģeneratoriem, ražošanas
iekārtām, laivām, kuģiem, un aviācijai. Shell Helix vieglo auto motoreļļas, Shell Advance eļļas
motocikliem, Shell Rimula lieljaudas dīzeļdzinēju eļļas kravas auto un traktortehnikai, Shell Spirax
transmisijas eļļas, Shell Tellus hidrauliskie šķidrumi, Shell Gadus smēres, Shell Omala industriālo
reduktoru eļļas, Shell Mysella gāzes dzinēju eļļas.
www.shell.com

KG Knutsson SIA

Gunāra Astras iela 3, Rīga, LV-1084, Latvija

+371 67 807 880

www.kgk.lv

SPĒCĪGS PARTNERIS TAGAD UN NĀKOTNĒ!
Lielākais privāto vinču sistēmu un piederumu projektētājs, ražotājs un tirgotājs.

Uzņēmums ražo plašu vinčas izstrādājumu klāstu, tostarp elektriskās vinčas, spēka piedziņas, hidrauliskās vinčas, piederumus, daļas un mezglus patērētājiem un profesionālai lielas noslodzes lietošanai.
Pateicoties dizainam un uzticamībai, uzņēmuma vinčām ir izcila reputācija tirgū.
www.superwinch.global

Tammers radiatoru maskas ir Somijā ražoti radiatoru aizsargi, kas paredzēti
aukstām ziemām.
Aizsargi ir pieejami gan specifiskam, gan universālam automašīnu dizainam. Tammers masku aizsargu
klāsts aptver gandrīz visus automašīnu modeļus. Maska tiek piestiprināta pie transportlīdzekļa
priekšpuses ar speciāliem stiprinājumiem.

TEROSON® ir vadošais zīmols līmēšanas, blīvēšanas, pārklāšanas un pastiprināšanas pielietojumos automašīnu virsbūvju, transportlīdzekļu mehānisko
remontu un apkopes jomā,
izmantojot plašu tehnoloģiju klāstu, piemēram, akrilātu, bitumenu, epoksīdu, etilēnvinilacetātu (EVA),
modificētu silāna polimēru, poliamīdu, poliuretānu, polivinilhlorīdu (PVC), gumiju (butilus), atjaunojamo termoreaktīvu, silikonu, nepiesātināto poliesteru un vaskus putu, foliju, lentu, plāksteru, ekstrūziju,
deflektoru, membrānu, kā arī izsmidzināmu želeju un šķidrumu veidā.
www.henkel-adhesives.com/lv/en/about/our-brands/teroson.html

Tesa ir viens no pasaules vadošajiem tehnisko līmlentu un pašlīmējošo sistēmu
risinājumu (vairāk nekā 7000 izstrādājumu) ražotājiem rūpnieciskiem un profesionāliem klientiem, kā arī tiešajiem lietotājiem.

www.tesa.com/lv-lv

Thetford aizraušanās ir produktu radīšana ceļotājiem neatkarīgi no tā, vai tas
notiek ar karavānu vai kemperi, vai tā ir telts kempingā vai nesteidzīga atpūtas
baudīšana ar laivu. Ražotājs specializējas ēdiena uzglabāšanas, pagatavošanas
un tualetes produktu ražošanā.
www.thetford-europe.com

Pasaulslavenā THULE zīmola produkti, kas paredzēti karavānām, treileriem un
busiem.
Omnistor plašajā produktu klāstā ir arī markīzes, markīzu sienas, kas pasargās kā no pārmērīgas saules,
tā no lietus. Ceļošanai ar velosipēdiem noderēs speciāli veidoti veloturētāji, bet visprasīgākos ceļotājus
pārsteigs inovatīvi mantu uzglabāšanas risinājumi.
www.thule.com/en-lv/motorhome-accessories/awnings

Auto aksesuāri, ieskaitot suņu sargus, bufera aizsargus un gumijas paklājus.
www.travall.de

Profesionālas kameru sistēmas jebkāda veida transportlīdzekļiem,
sākot no vieglajām automašīnām un beidzot ar ceļamkrāniem. Vairāk nekā 10 dažādu kameru, monitoru
un daudz citu aksesuāru no viena no vadošākajiem kameru tirgotājiem.
en.tssgroup.sk

Uzņēmums fokusējas uz darbnīcu auto liftu un riepu apkalpošanas iekārtu
ražošanu.
Divstatņu pacēlāji, šķērsveida pacēlāji, vienstatņa pacēlāji, četrstatņu pacēlāji, riepu montāžas un
riteņu balansēšanas stendi.
www.twinbusch.de
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Priekšējie lukturi, aizmugurējie lukturi, virzienrādītāji,
miglas lukturi, numura apgaismojuma lukturi.
www.tyceurope.com

Gaisa kondicionēšanas kompresori, radiatori, iztvaicētāji, ģeneratori, starteri,
sajūga komplekti un spararati.
www.valeoservice.com

Akumulatori, baterijas.

www.varta-automotive.com

EGR vārsti, stiklu pacelšanas mehānismi, dzesēšanas sistēmas savienojumi un
daudz dažādu elektroproduktu.
www.vemo.de

Elektroenerģijas sinusoīda invertori, sinusoīda invertori un lādētāji, akumulatoru lādētāji, DC un DC pārveidotāji, saules kolektori, akumulatori, akumulatoru
monitorings un aksesuāri.

Victron Energy ir nepārspējama reputācija tehnisko jauninājumu, uzticamības un būves kvalitātes ziņā.
www.victronenergy.com

Zviedrijā ražoti LED lukturi,

kas izceļas ar jaudu un kompaktu dizainu. Visiem lukturiem ir E marķējums.
www.viklight.se

Cobra (Vodafone) signalizācijas komplekti, imobilaizeri, CAN signalizācijas.

Parkošanās sensori gan automašīnas priekšpusei, gan aizmugurei – risinājums, kas ir maksimāli
pietuvināts oriģinālam izskatam.
www.electronics.vodafone.com

Trokšņa slāpētāji, stiprinājumi, DPF filtri, katalizatori.

Gaisa virzuļu un skrūvju kompresori mājsaimniecībām, autodarbnīcām un
industrijai.
www.walterpolska.pl

Premium klases inovatīvi risinājumi klusu un vibrāciju neradošu dīzeļģeneratoru
un elektrisko sistēmu ražotšanai jūras un sauszemes transportlīdzekļiem.
www.whisperpower.com

R134a, R1234yf aukstuma aģents, ko plaši izmanto saldēšanas un gaisa kondicionēšanas iekārtās, tostarp vidējas un augstas temperatūras saldēšanas
iekārtās (gan mājsaimniecības, gan komerciālās), mājas un mazgabarīta gaisa
kondicionieros, transportlīdzekļu kondicionieros un rūpnieciskās iekārtās.
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Autoservisi un darbnīcas
Neatkarīgajā pēcpārdošanas tirgū (autoservisi un darbnīcas) mūsu klientiem visā
Latvijā ir pieejams plašs KGK rezerves daļu un
darbnīcu aprīkojuma klāsts.

Privātais un komerctransports
Mūsu piedāvājumā ir automašīnu sildītāji, jumta kastes,
dzesēšanas kastes, bērnu ratiņi, akumulatora lādētāji utt.

Kravas automašīnas un autobusi
Piedāvājam plašu augstas kvalitātes rezerves daļu un piederumu
klāstu kravas automašīnām un autobusiem.

KGK ir drošs un uzticams partneris
auto aksesuāru un rezerves daļu
piegādē - jūsu draugs ceļā uz panākumiem un veiksmīgu biznesu.
Mēs izvēlamies strādāt ar spēcīgiem zīmoliem un
cenšamies veidot sadarbību, kas ir izdevīga abām
pusēm. Tieši šī attieksme ir nopelnījusi mums
tādu klientu lojalitāti, kas veido stabilas partnerattiecības. KGK produkti un pakalpojumi nodrošina klientiem piekļuvi plašam produktu klāstam no
pasaules vadošajiem ražotājiem.

Būvniecības iekārtas, smagā tehnika un autoiekrāvēji
Plašs klāsts ar apgaismojuma, transportlīdzekļu apsildes,
atpakaļgaitas kameru un uzstādīšanas materiāliem u.c.

Ūdens transports un dzīvesveids
Plašs klāsts ar ūdens transporta rezerves daļām vairumtirgotājiem, sporta aprīkojuma
pārdevējiem, laivu būvētājiem, projektētājiem, operatoriem, jahtu ostām un servisiem,
kā arī šī dzīvesveida piekritējiem.

Motorizētās mājas, kemperi un piekabes
Viss nepieciešamais motorizēto māju, kemperu un piekabju
būvei un uzturēšanai, to drošībai un ērtumam.

www.kgk.lv

