Santehnika

Siltumapgāde/ūdensapgāde

Keramikas izlietnes un tualetes podi, Nerūsējošā tērauda izlietnes,
Jaucējkrāni, Duškabīnes.

Apkures katli, Degļi, Siltummaiņi, Siltumsūkņi, Laika apstākļu
kompensatori, Regulējošie vārsti, Siltumskaitītāji, Izplešanās trauki un
spiedtvertnes, Drošības vārsti, Elektriskie ūdens sildītāji, Karstā ūdens
tvertnes un apkures sistēmas akumulatori, Siltummezglu un apkures
katlu automātika, Termometri un manometri, Radiatori un radiatoru
vārsti, Vannas istabas radiatori, Balansēšanas vārsti, Redukcijas vārsti,
Kompensatori, Misiņa vārsti, Lodveida vārsti un aizbīdņi, Filtri, Kronšteini.

Ventilācija un gaisa kondicionēšana
Ventilācijas iekārtas, Gaisa vadi un veidgabali, Gaisa sadalītāji un vārsti,
Ventilācijas palīgmateriāli, Iekštelpu klimata risinājumi, Izolācijas un
montāžas materiāli, Gaisa aizkari, Kondicionieri, Dzesēšanas iekārtas.

Preces industrijai
Dažāda veida noslēgarmatūra, Nerūsējošā tērauda caurules
un
veidgabali,
Pārtikas
kvalitātes
nerūsējošā
tērauda
caurules
un
veidgabali,
Celtniecības
konstrukcijas
profili.

Preces infrastruktūrai
Apgaismes stabi un gaismekļi, Ārējais ūdensvads un kanalizācija,
Siltumtrases, Sūkņu stacijas, Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Elektromateriāli
Apgaismojums
Apgaismojuma
risinājumi
ielām
un
ceļiem,
parkam
un
atputas
zonām,
sporta
objektiem,
transporta
objektiem,
stāvvietām,
industriālajam
teritorijām
un
perimetriem;
noliktavām un ražošanas telpām; ofisiem un publiskām telpām

Izvēlies kur ērtāk!

Izvēlies kur ātrāk!

Kabeļi un vadi, Kabeļu aizsargcaurules, Kabeļu nesošās konstrukcijas,
Kabeļu stiprinājuma un savienojuma materiāli, Instalācijas un
savienojuma kārbas, Sadalnes skapji, Zemsprieguma modulārie
komponenti, Industriālās automatizācijas produkti, Slēdži un
kontaktligzdas,
Pārsprieguma
un
zibens
aizsargmateriāli.

Izvēlies ONNINEN EXPRESS!

Onninen nodrošina plašu materiālu klāstu uzņēmējiem,
industriālajām, sabiedriskajām organizācijām, un
tehnisko produktu mazumtirgotājiem. Mēs esam
Somijas uzņēmums un darbojamies šajā sfērā kopš
1913. gada. Kopš 2015. gada Onninen Oy ir daļa no
Kesko grupas. Onninen Latvijā strādā jau 23 gadus un
piedāvā saviem klientiem iegādāties pasaules vadošo
ražotāju kvalitatīvas siltumapgādes, ūdensapgādes,
kanalizācijas, vedināšanas, gaisa kondicionēšanas un
elektrotehniskas preces, kā arī darbarīkus un rezerves
daļas.

Onninen EXPRESS
Pašapkalpošanās veikals profesionāļiem, maziem,
vidējiem un lieliem montāžniekiem. Mūsu veikalā var
iegādāties vairāk kā 500 Pasaules vadošo ražotāju
kvalitatīvas preces siltumapgādei, ūdensapgādei,
ventilācijai, gaisa kondicionēšanai un elektroapgādei.
Kopumā 7000 vienības.
Onninen pašapkalpošanās veikalos Jūs saņemsiet
profesionālu
konsultāciju
par
precēm
un
tehnoloģijām, kā arī ieteikumus inženiersistēmas
komplektācijā no veikala darbiniekiem – diplomētiem
inženierim. Onninen pašapkalpošanās veikalos Jūs
regulāri saņemsiet speciālas akcijas cenas dažādām
precēm, ko sniedz mūsu sabiedrības partneri.

Instrumentu noma
Onninen Express veikalos ir iespējams iznomāt
instrumentus:
- STEELPRESS tērauda cauruļu presēšanai
- UPONOR daudzslāņu cauruļu presēšanai
- UPONOR PE-X cauruļu savienošanai
- PP-R cauruļu kausēšanas iekārta
- PE cauruļvadu elektrometināšanas iekārtas
- Rokas elektriskais vītņgriezis
- TECE daudzslāņu cauruļvadu apstrādes instrumentu
komplekts
Par aktivitātēm , jaunumiem un akcijām informācija
pieejama mūsu mājas lapā www.onninen.lv un
sekojiet mums arī Facebook!

Pašapkalpošanās veikals profesionāļiem!

SIA Onninen

SIA Onninen
Tirdzniecības birojs un centrālā noliktava
Dzelzavas ielā 124, Rīga
Tālr. 67819600
E-pasts: infolatvia@onninen.com
Darba dienās: 8:30 - 17:00
Onninen EXPRESS Dzelzavas
Dzelzavas iela 124, Rīga
Tālr. 67819650, 29219868
E-pasts: dzelzavas@onninen.com
Darba dienās: 7:30 - 18:00
Onninen EXPRESS Tīraine
Tīraines ielā 15, Rīgā
Tālr. 67819664, 67819658
E-pasts tiraine@onninen.com
Darba dienās: 7:30 - 17:00
Onninen EXPRESS Valmiera
Purva iela 12A, Valmiera
Tālr. 26557595
E-pasts: valmiera@onninen.com
Darba laiks: 8:00 -17:00
Onninen Express Liepāja
Satiksmes iela 2, Liepāja
Tālr. 29458257, 28335546
E-pasts: liepaja@onninen.com
Darba laiks: 7:30 - 17:00
Onninen pārstāvis Latgalē
Valērijs Haritonovs
Tālr.25332266
E-pasts: valerijs.haritonovs@onninen.com

