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Dibināšanas gads: 1963

NACE klasifikators: Stikla šķiedras ražošana

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Miljoni EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs
from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021

104038817 114245302 88693367 83207000 90525686

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Darbinieku skaits kopā

Ar augstāko izglītību

Ar vidējo un profesionālo izglītību

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs
from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021

Ar augstāko izglītību 340 212 203 204 204

Ar vidējo un profesionālo izglītību 410 365 381 372 358

Darbinieku skaits kopā 1084 1108 1120 1159 1146

Kādās jomās meklē sadarbību

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Miljoni EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs
from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021

101721086 90150906 86615564 82187664 87236829

Galvenie tirgi Mērķa tirgi

Ieguldījumi R&D

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs
from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021

526000 138370 151385 6832 39910

Cempu iela 13, Valmiera

valmiera-glass.com

Izglītība un zinātniskās pētniecības darbs

1.Amerikas Savienotās Valstis  

2.Bulgārija  

3.Dienvidkoreja  

4.Lielbritānija  

5.Polija  

1.Amerikas Savienotās Valstis  

2.Bulgārija  

3.Dienvidkoreja  

4.Lielbritānija  

5.Polija  

6.Vācija  
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VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA AS

Apraksts par uzņēmumu:

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ir viens no vadošajiem stikla šķiedras ražotājiem Eiropā ar vairāk kā 50 gadu
pieredzi, nodrošinot plašu stikla šķiedras produktu klāstu termoizolācijas tirgum ar temperatūras noturību līdz pat
1250°C. Uzņēmuma ražotā stikla šķiedras produkcija tiek izmantota tālākai pārstrādei, tehniskās (elektro, siltuma
un skaņas) izolācijas materiālos un kā gatavi materiāli mašīnbūvē, celtniecībā un citur.

Ražojot un pārstrādājot stikla šķiedru trīs dažādās valstīs (Latvijā, ASV, Apvienotajā Karalistē), spējam koncentrēties
uz katra klienta individuālo prasību īstenošanu jebkurā pasaules reģionā, vienlaikus uzturot augstu ražošanas
produktivitāti un radot inovatīvus risinājumus.

Spēkā esošie sertifikāti:

Kvalitātes vadības sertifikāts ISO 9001:2015
 Energopārvaldības standarta LVS EN ISO 50001:2012

sertifikāts
 Vides pārvaldības standarta ISO 14001:2004 sertifikāts

Produkti

Stikla šķiedra Stikla šķiedra ir pilnībā dabisks materiāls, ekoloģiski tīrs un nekaitīgs cilvēka veselībai. Tas ir radīts no augsnē visbiežāk sastopamajiem iežiem - kvarca
smiltīm. Sakausējot kopā ar citiem izejmateriāliem stikla kausēšanas krāsnī 1580°C augstā temperatūrā, iegūst stikla šķiedru. Tai tiek pievienotas
saistvielas, lai materiāls iegūtu papildus izturību un ūdens necaurlaidību.

Stikla šķiedras sieti Stikla šķiedras sietus ražojam no divu veidu stikla: no E-stikla ar termoizturību 600°C un SiO2-stikla ar termoizturību 1000+°C. Katram stikla veidam ir
savas raksturīgās īpašības, līdz ar to arī pielietojuma jomas.

Cauršūtie filci Cauršūtie stikla šķiedras filci ir lieliski neaustie materiāli izolācijas tirgum, kurus piedāvājam no E-stikla ar termoizturību 600°C. Stikla šķiedras filci ir
ekoloģiski nekaitīgi, pārstrādājami otrreizējai lietošanai, nedegoši, un atbilst DIN 4102 prasībām.

Kompozītu audumi Kompozītu audumus ražojam no E-stikla šķiedras audumiem ar jēlauduma termoizturību 600°C un SiO2-stikla šķiedras audumiem ar termoizturību
1000+°C, atbilstoši gala lietojuma prasībām, pielāgojot to katram auduma veidam, tādējādi sasniedzot maksimālu stiprību. Kompozītu audumu
diapazons ir ļoti plašs - no ekonomiskiem nepiesātinātiem poliestera izstrādājumiem līdz fenolam un poliamīdiem.

Pārklātie audumi Stikla šķiedras audumu apdare ar pārklājumu papildus ietekmē izturību pret temperatūras izmaiņām. Pārklāšanas piešķirtās īpašības: uzlabo
nodilumizturību un izturību pret griezumiem, izturību pret liesmām, kā arī aizsardzību pret šķidro metālu.

Doties uz mājas lapu
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