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Dibināšanas gads: 1998

NACE klasifikators: 22.19

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

817591 641827 1592692 1084435 1217815

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 n/a n/a n/a n/a n/a

Ar vidējo un profesionālo izglītību n/a n/a n/a n/a n/a

Darbinieku skaits kopā 39 35 50 45 41

Kādās jomās meklē sadarbību

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Ieguldījumi R&D

Vienības gatve 87D-2, Rīga

bgfrubber.lv/

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami
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BALTIJAS GUMIJAS FABRIKA AS

Apraksts par uzņēmumu:

Gumijas maisījumu un gumijas tehnisko izstrādājumu lielākais ražotājs Baltijas valstīs ar pilnīgu ražošanas ciklu no
izstrādājumu un receptūru izstrādes līdz to sērijveida izlaidei.

 Kompānijai ir milzīga pieredze un plašas iespējas, lai piegādātu gumijas maisījumus un gumijas tehniskos
izstrādājumus Eiropas Savienības, NVS valstīm.

 - Jaunāko tehnoloģiju un mūsdienīgu iekārtu izmantošana
 produkcijas izstrādei un ražošanai jaunā ražošanas laukumā;

 - Kvalificēts personāls ar daudzu gadu darba pieredzi;
 - Zemākie ražošanas izdevumi salīdzinot ar vidējo līmeni

 ES valstīs;
 - Uzticama kvalitātes kontrole.

Spēkā esošie sertifikāti:

ISO 9001-2015

Produkti

Gumijas maisījumi Kompānijas datu bāzē ir plašs gumijas maisījumu marku spektrs - vairāk kā 2000 nosaukumu uz dažādu kaučuku tipu bāzes, piemēram, NR, EPDM,
SBR, NBR, BR, IR, CR, FKM. Izmantojot augstvērtīgas izejvielas un plašu materiālu spektru, mūsu speciālisti ātri izstrādā jaunas un pilnveido esošās
gumijas maisījumu receptūras.

Gumijas tehniskie izstrādājumi Formēto gumijas tehnisko izstrādājumu ražošana notiek uz kompresiju un inžekciju presēm. Īpaši nozīmīga vieta gumijas tehnisko izstrādājumu
ražošanā ir paredzēta komplektējošajām, tai skaitā dzelzceļam un municipālam transportam, celtniecībai un mašīnbūvei.
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