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Dibināšanas gads: 1996

NACE klasifikators: Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas 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

7922837 7234810 7485842 8085047 6917849

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 55 52 49 47 45

Ar vidējo un profesionālo izglītību 48 48 48 48 31

Darbinieku skaits kopā 172 166 158 157 160

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

4790365 3758974 3972374 4216736 3396664

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

149113 127027 142513 134073 117603

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga

www.rilak.lv

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

Krāsas un lakas, būvķīmija

1.Igaunija  

2.Lietuva  

1.Igaunija  

2.Lietuva  
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RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA SIA

Apraksts par uzņēmumu:

Rīgas laku un krāsu rūpnīca ir viens no lielākajiem krāsu un laku ražotājiem Baltijas valstīs ar vairāk kā simts gadus
senu vēsturi un pieredzi. Uzņēmums dibināts 1898. gadā.

 Mūsu produkti ir atpazīstami ar zīmolu RILAK. Mēs piedāvājam plašu produktu klāstu celtniecībai un remontam –
sākot ar gruntēšanas līdzekļiem beidzot ar krāsām iekšējai apdarei un fasādes krāsām. Ražojam arī krāsas, gruntis
un gruntis-emaljas ilglaicīgai metāla aizsardzībai pret koroziju, produktus koka virsmām un mēbelēm, dekoratīvos
apmetumus un krāsas, šķīdinātājus, špakteles, līmes, ceļu marķēšanas krāsas un citus specializētos produktus.

 Mums ir sava krāsu un laku tonēšanas sistēma, kas dod iespēju klientiem izvēlēties toni no vairāk kā 6000 toņu
paletes.

Spēkā esošie sertifikāti:

LVS EN ISO 50001:2012
 ISO 9001:2015

Produkti

PENTAPRIM universāla alkīda
emalja kokam un metālam

Viegli uzklājama spīdīga universāla emalja ar izcilu adhēziju pret dažādām virsmām, tajā skaitā jaunām un iepriekš krāsotām metāla un koka virsmām.
Emalju raksturo noturīgs spīdums, laba triecienizturība un izturība pret noberšanu. Krāsa paredzēta koka, gruntētu metāla virsmu, kokšķiedru un
kokskaidu plašu krāsošanai.

MOVILAT-7 matēta krāsa sienām
un griestiem (ar viegli zīdainu
spīdumu).

Matēta akrila ūdens dispersijas krāsa sienām un griestiem ar viegli zīdainu spīdumu. Ātri žūstoša, viegli uzklājama, ar ūdeni atšķaidāma krāsa, kam
piemīt laba adhēzija pret jaunām un iepriekš krāsotām apmetuma, betona, ķieģeļu, riģipša un dažāda veida tapešu virsmām. Krāsu raksturo laba
segtspēja un izturība pret mazgāšanas līdzekļiem, augsta baltuma pakāpe, ievērojama tvaiku caurlaidība.

Doties uz mājas lapu
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