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Uzņēmums, kurš sevi pierādījis tirgū kā profesionāls un 
kvalitatīvs izpildītājs mēbeļu montāžas nozarē. Uz šodienu – 
vienīgie un noteikti lielākie Latvijā un Igaunijā, kuru 
pamatdarbības profils ir tieši mēbeļu montāža. Uzņēmums 
sniedz montāžas pakalpojumus gan tiešajiem Klientiem, gan 
meistarīgi realizē «outsource» pakalpojuma modeli mūsu 
Partneru labā, kas Partnerim atvieglo iekšējo štatu 
uzturēšanas izmaksas un organizāciju. Uzticot mums darbu, 
veiksmīgu sadarbību apliecina mūsu Partneri – 

 IKEA, VASTINT, ALANDEKO, KRASSKY, morozovandson.com 

                                                                                                u.c.  

 

 

 

www.mebelumontaza.lv 



KĀPĒC MUMS PARTNERI UZTIC MONTĀŽAS DARBUS? 

Esam specializēts mēbeļu montāžas uzņēmums ar 20+ profesionālu instrumentu ‘apbruņotu’ meistaru komandu, nodrošinot montāžas pakalpojumus gan 
pa visu Latviju, gan Igauniju. 
 
Ar ‘liela spēlētāja’ ienākšanu LV tirgū – kvalitātes standarti auga un līdz ar to auga Klientu prasības. Esam izanalizējuši tirgus un montāžas pakalpojuma 
nepilnības, kā rezultātā izstrādājām kvalitatīvu darba organizāciju un Klientam attiecīgu servisu. 

 
Ekonomisku apsvērumu dēļ, Partneriem nav izdevīgi nodarbināt montāžniekus štatā, tāpēc piedāvājam izvēlēties mūs kā Partneri ar OUTSOURCE modeli, 
kuru izmantot, tieši tad, kad Klientam nepieciešams, šādi strādājot - uzņēmums, atvieglo savu ikdienu un ietaupa uz ievērojamiem štata algas nodokļiem. 
 
Daudz un kvalitatīvi strādājam, kārtību ievērojam, nodrošinam ar savlaicīgu darba izpildi un konkurētspējīgu cenu politiku. Piekopjam ilgtermiņa sadarbības 
attieksmi. 
 
Klientu pieredzes pierāda, ka paļauties uz “ss meistariem” vai partneriem, kuru sniegtais pakalpojums nav montāžas pamatpakalpojums – nav tā riska 
vērts, jo klients visu atceras un, tāpēc biznesa reputācija mums ir ļoti svarīga. 
 
Ar īpašu piesardzību un individuālu attieksmi ne tikai  veicam sarežģītu virtuvju, skapju, iebūvēto un korpusa mēbeļu montāžu ar/bez notektas specifikas, 
bet arī pieslēdzam elektrotehniku, santehniku. 
 
Montāžas pakalpojumus sniedzam gan dzīvojamās telpās, gan veikalos, kafejnīcās, noliktavās, ražošanas telpās.  
 
 
Piedāvājam Partnera klientiem montāžas pakalpojuma iespēju, lai Partnerim ir iespēja fokusēties uz savu pamatbiznesu. 
 
 
Ja ir nepieciešamība, varam sevi pozicionēt zem Partnera zīmola. 
 
 
Vairāk ar informācijas par mums www.mebelumontaza.lv  

http://www.mebelumontaza.lv/
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PAVEIKTIE DARBI  
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https://www.mebelumontaza.lv/daram 



Ja saskatāt sev un saviem klientiem izdevīgu 
iespēju – gaidām ziņu ! 

 

 
 
         management@mebelumontaza.lv                        
                        +371 26382287 
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