
EKSKLUZĪVI TĪRS UN DZIDRS  

MINERĀLŪDENS NO ITĀLIJAS ALPIEM 



DolomiA: ekskluzīvi tīrs un dzidrs minerālūdens 

DolomiA ir minerālūdens ar zemo mineralizācijas 

līmeni kas dzimst Itālijas Dolomītu kalnu rajona 

austrumos 

DolomiA avots atrodas Cimoliana upes ielējā, 833m 

virs jūras līmeņa, Friuli reģiona Dolomītu kalnu dabas 

parkā, kas ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma 

sarakstā. Šī ir aizsargājamā teritorija ar īpašo ģeoloģisko 

nozīmi un neatkārtojamu floru un faunu.  

DolomiA ražotne ir ar ISO 9001/UNI un ISO 9001:2008 

kvalitātes standartu, kā arī BRC Food un IFS pārtikas 

drošības standartu sertificēta. 



DolomiA  

avots un ražotne atrodas gleznaini skaistā apkaimē 

Modernā ūdens pildīšānas ražotne tika uzbūvēta 2007. gadā Pinedo ciematā, Cimolais pašvaldībā, 

Pordenone pilsētas rajonā, burtiski pāris soļus no Friuli reģiona Dolomītu kalnu dabas parka, uz plaša 

zemes gabala kuru ieskauj elpu aizraujošas kalnu ainavas. 

Minerālūdens pārpilnība visos gadalaikos apvienojumā ar augstu 

pildīšānas ierīču automatizācijas pakāpi, garantē ražošanas elastību 

un efektīvo loģistiku. Tas mums ļāuj būt drošiem, ka arī 

visprasīgākie klienti būs apmierināti ar sadarbību.  

 

Visas ražošanas ierīces, ūdens padeves un pildīšānas līnijas ir 

vismodernākas, kas garantē maksimālu automatizāciju, bet tajā 

pašā laikā arī visu minerālūdens īpašību saglabāšanu tieši tādā 

veidā, kādi tie ir Dolomia avotā. 

 

2016. gadā iepldītās pudeles: 100 miljoni. 



DolomiA  

priekš hiper- un supermārketu kanāla 

Classic PET līnija: pievilcīgs etiķetes dizains, parocīga pudele  

1,5L 

Negāzēts Gāzēts 

0,5L 

Negāzēts Gāzēts 



DolomiA  
draudzīgs ģimenēm ar bērniem 

 
• Ieteikts izmantošanai zīdaiņu 

maisījumu pagatavošanai. 

• Pateicoties maigajai un 

patīkamajai garšai DolomiA ir 

lielisks ūdens, noderīgs ikdienas 

uzturā.  

• Īpaši piemērots mazkaloriju 

diētām .  

• Veicina normālu ūdens/sāļu 

līdzsvaru atjaunošanu 

organismā pēc slodzes. 

 



DolomiA lepna būt pasniegtai (Itālijā): 

Milāna 

Venēcija un Florence Venēcija 

Venēcija 

Cortina d’Ampezzo 

Cortina d’Ampezzo 
Cortina d’Ampezzo 

Bolzano, 1 Michelin zvaigzne 

Venēcija 

Venēcija 



Rijāda, Saūda Arābija 
Šanhaja, Kīna 

Dubai, AAE 

Abu Dhabi, AAE Toronto, Kanāda 

Dubai, AAE 

Dubai, AAE 

Sudžou, Ķīna 
Maskava, Krievija 

Dubai, AAE 

Sanktpēterburga, Krievija 

Heidelberga, Vācija 

Dubai, Mall of Emirates, AAE 

Dubai, Al Dente restorāns, AAE 
Soči, Krievija 

Manama, Bahreina 

Manama, Bahreina 

Dubai, AAE 
Dubai, AAE 

DolomiA lepna būt pasniegtai (pasaulē): 



Grazie mille! 


