
"Mans 
šūšanas 
uzņēmums"
Evita Medne 1. Šuvēju 
kurss.



Individuālais 
šūšanas uzņēmums "Evita."

• Individuālais 
šūšanas uzņēmums "Evita." Atrodas 
Alūksnē Rūpniecības ielā 59. 
Izgatavo un remontē sieviešu un 
vīriešu vieglos apģērbus.



Overloks
• Viens overloks "Juki"

• JUKI 654DE – lieliskas kvalitātes 4 diegu overloks paredzēts ilgstošai lietošanai.
2-adatu, 2/3/4 diegu, malu apmetināšanas mašīna. Aprīkots ar diferencēto auduma padeves mehānismu un 
automātisku malas nolocīšanu.

Raksturojošās īpašības:
-atslēdzams nazis (nodilumizturīgie naži ar pievadu nodrošina tīru griezumu);
-regulējams nogriešanas platums;
-pēdiņas piespiedējspēka regulēšana;
-piemērots visa veida audumiem;
-8 vīļu varianti, tai skaitā šaurā vīle, apvīlēšanas vīle, plakanā vīle, sarullētā vīle u.c.,
-diferencēta auduma padeve: 0.7mm līdz 2.mm;
-apmetināšanas dūriena platuma regulēšana( plūstoša);
-dūriena garuma regulēšana( plūstoša);
-dūrienu skaits: 15gb.;
-augšējā un apakšējā diega nostiepuma regulēšana;
-automātiska sistēma diega ievēršanai apakšējā cilpotājā;
-apvīlēšanas vīles pārslēgšanas svira;
-dūriena garums: 1mm līdz 4 mm;
-dūriena platums: 6 mm (kreisā adata), 4 mm (labā adata), 2 mm (apvīlēšanas vīle);
-jauda: 105 W;
-ātrums: līdz 1500 apgr./min.;
-pēdiņas pacēlums: 5 mm
-izmēri: 270 (p) x 345 (g) x 295 (a) mm;
-svars: 7,0 kg;
-apgaismojums;
-papildus galdiņš ķēdītes dūriena šūšanai;
-adatu komplekts;
-skrūvgriezis;
-eļļotājs;
-slotiņa;
-spolīšu turētāji



Rūpnieciskā šujmašīna
Rūpnieciskā šujmašīna "Juki"

Ātra un spēcīga šujmašīna no pasaulē visaugstāk novērtētā rūpniecisko šujmašīnu ražotāja JUKI.
TL-2010Q pieder kompakto profesionālo šujmašīnu klasei. Iekārtas pamatā bija rūpnieciskā mašīna un 
tā tika pielāgota lietošanai mājās. Mašīnas stingrā un izturīgā konstrukcija ļauj šūt ar lielāku ātrumu, 
šūt plānus un biezus / izturīgus audumus. Piemērots studijai, skolai, interjera dizaina darbnīcai utt.

Īpašības

• Šūšanas ātrums 1500 dūrieni / minūtē;

• Regulējams valdziņa garums līdz 6 mm;

• Svira zoles celšanai;

• Padeves zobu var izslēgt (nepieciešams izšūšanas darbiem kur nepieciešamas brīvas rokas);

• Darba zona, kas ir ievērojami lielāka salīdzinājumā ar standarta šujmašīnu, 290 mm gara, 175 mm 
plata un 150 mm augsta;

• Adatas pozīcijas fiksators - elektroniski vadāms: augšējais / apakšējais (nodrošina auduma 
noturību, pielāgojot šūšanas virzienu, vienmēr nodrošina tīru dūrienu pagriezienos);

• Diega izgriešana - iespējams, nospiežot pogu un / vai izmantojot komplektācijā iekļauto papildu 
pedāli;

• Regulējams preses spiediens;

• Spoles statīvs - ļauj uz mašīnas ievietot 2 lielas (rūpnieciskas) koniskas spoles;

• Ļauj vienlaikus šūt un spolēt;

• Ātruma kontrolieris,

• LED apgaismojums darba virsmai.

• Kuģītis - vertikālais, tērauda

• Izmēri: 452 (P) X 350 (A) X 219 (D) mm;

• Svars 11,5 kg



Sadzīves šujmašīna.

• Tips: elekroniskā šujmašīna
Kuģītis: horizontālais
Kontrolējams pēdiņas spiediens uz audumu
Elektronisks adatas caurduršanas stabilizators
Vienmērīga šūšanas ātruma regulēšana
Maks. šūšanas ātrums: 900 šuves/minūtē
Dūrienu veidi: 157
Cilpu veidi: 16
Maks. šuves garums: 5 mm
Maks. šuves platums: 7 mm
Atslēdzams auduma padeves mehānizms
Atpakaļgaitas poga
Pēdiņas pacelšanas ceļgala svira
Maksimālais pēdiņas pacēlums: 12 mm
Pogas izmēra mērīšanas sistēma
Mērījuma skala uz šujmašīnas korpusa
Darba virsmas apgaismojums
Šūšanas padomnieks
Piemērots plānu un biezu audumu šūšanai
Alfabēti: 3
Piedurknes šūšanas platforma
Automātiska diega nogriešana
Šūšanas piederumu nodalījums korpusā
Automātiskā adatas apturēšana augšējā pozīcijā
Adatas pozīcijas pārslēgšana (augšējā/apakšējā)
Šūšana bez pedāļa
Svars: 9.5 kg



Pogcaurumu mašīna
.

Modelis Texi O Premium EX

Klasifikācija Elektroniska pogcaurumu mašīna

Auduma veids Plāni un vidēji biezi audumi

Automātiski regulējams griezuma līnijas 
garums

Jā (6.4-31.8 mm)

Pogcaurumu veidi 30 (4 nostiprinājumi)

Pogcaurumu programmēšana Jā (Līdz 99 veidiem)

Pogcauruma platums 2.5-5.0 mm

Aktīvs diega spriegojuma mehānisms Jā

Iebūvēts servomotors Jā

Darba virsmas apgaismojums LED lampiņas

Pēdiņas pacelšanas augstums 14 mm

Maksimālais šūšanas ātrums 3600 dūrieni minūtē

Adatas veids 135x5

Galds 120x60 cm



Gludināmā 
iekārta
• BATTISTELLA TECNOSTIR MAXI CHROM

• Galda kopējie izmēri 152x41x92 cm.

• Salocītā galda izmēri 165x41x10 cm.

• Steam Master:

• Rūpnieciskais elektriskais tvaika gludeklis.
-Nokomplekēts ar 2,7 metru garu elektrisko vadu un tvaika šļauku.
-Jauda 800W
-Svars 1,7 kg,
-230V/50



Ergonomiskās 
drēbnieku šķēres

• Ergonomiskās drēbnieku šķēres 2 gab.

• Galvenās īpašības:

izgatavots no oglekļa tērauda;
cietības pakāpe 52–56 HRC, šis indikators garantē 
ideālus apstākļus griešanai;
ar patentētu gredzenu bloķēšanas sistēmu, kas 
neatgriezeniski novērš skrūvju atslābināšanas 
problēmu;
Asmeņu lāzera asināšana garantē augstu griešanas 
precizitāti un vienmērīgumu;
vieglie asmeņi;
ergonomiski mīkstie rokturi no neilona un Megol 
gumijas.



RSD-70

• Ļoti viegls un kompakts piegriešanas nazis. Ļoti ātri un 
precīzi griež jebkuru audumu.Disks kustas pēc šķēru 
principa, kas ļauj precīzi griezt sintētiskus un slidenus 
audumus.Ērta poga, lai ieslēgtu nazi.Nazī ustādīta vīle, kas 
nodrošina ideālu vienmērīgu auduma griešanas malu. 
Komplektā papildus piegriešanas disks un vīle.

• Tehniskie dati:

• Disku diametrs 70 mm.

• Maksimālais augstums griešanai 24 mm.

• Spriegums 220 V, 50 Hz.

• Jauda 170 W.

• Svars 1,5 kg.



Ergolinia 10002 ( 4. 
gab.)
• Šis rūpnieciskais krēsls ir paredzēts izmantošanai 
ražošanas zālēs, darbnīcās, kur ergonomikai ir ārkārtīgi 
liela nozīme, un augstais darba temps neļauj pārmērīgi 
uztraukties par aprīkojumu.

- piecu siju balsts no tērauda zema profila
- sēdekļa augstuma regulēšanas skrūve 230 mm zonā 
(440 mm - 670 mm)
- izturīgs, ergonomisks mīkstais sēdeklis un atzveltne
- jaunākās tehnoloģijas laminēts poliestera audums ar 
3 mm sūkļa polsterējumu, nedegošs, izmantots 
automašīnas iekšējai apdarei, bez pīlinga
- atsperes tērauda amortizators



Darbinieki
• Uzņēmumā strādā četri darbinieki. Viens ekspeditors. Ekspeditors pieņem 

preces pārvadāšanai, seko līdzi to iekraušanai un izkraušanai no transporta 
līdzekļa. Viņš izstrādā preču pārvadāšanas maršrutu un nogādā tās klientiem, 
kā arī noformē ar preču pārvadāšanu saistītos dokumentus. Piegriezēja, kas 
nodarbojas ar apģērbu piegriezšanu. Divas šuvējas, Izpildīt dažadus apģērbos
izmantojamos roku dūrienus un dažādus šūšanas mašīndarbu veidus;

• Sašūj apģērbu mezglus;

• Veic apģērba higrotermisko apstrādi;

• Izvēlēlas darba operācijām atbilstošas šūšanas un citas apstrādes iekārtas un to 
aprīkojumu;

• Izvēlēlas palīgmateriālus, furnitūru un apdares materiālus atbilstoši terpa
modelim;

• Izgatavo šūtos izstrādājumus pēc tehnoloģiskajiem noteikumiem;

• Sagatavo piegriezto izstrādājumu laikošanai;

• Atjauno un labo gatavos un valkātos izstrādājumus



Individuālais šūšanas uzņēmums "Evita"

Evita- Latvijas individuālais šūšanas uzņēmums. Uzņēmums strādā no 1999.g. 

Izgatavo un remontē sieviešu un vīriešu vieglos apģērbus.

• Mūsu produkcijas sortiments: Kleitas, blūzes, topi, naktskrekli, pidžamas, 
halāti, svārki, krekli, bikses.

• Izmantojam dažādus audumus: linu, trikotāžu, satīnu, kokvilnu, vilnu, bjazu

• Ja meklējat partneri, tad, izvēloties sadarbību ar mums , jūs nodrošināsiet:

• Jebkuras sarežģītības pasūtījumu kvalitatīvu izpildi

• Elastīgas un individuālās cenas

• Savlaicīgu un ātru piegādi

• Jūsu ideju konfidenciālu iemiesojumu.

• Mūsu produkcijas 20% eksportējam uz Baltijas valstīm. 80%- Individuālie 
pasūtījumi.

• Sīkāka informācija lieliskajiem apģērbiem

• www.PieEvitas.com

• Vai zvanot pa +371 xx xxx xxx

• Vai rakstot uz info@PieEvitas.com

• Vēlies uzlaikot vai iegādāties uzreiz? Nāc ciemos uz mūsu biroju 
Alūksnē, Rūpniecības ielā 59.

http://www.PieEvitas.com
mailto:info@PieEvitas.com


Individual sewing 
company "Evita"

• Evita- Latvian individual sewing company. The company has been operating since 1999 
year.

• Manufactures and repairs women's and men's light clothing.

• Our product range: Dresses, blouses, tops, nightgowns, pajamas, gowns, skirts, shirts, 
pants.

• We use various fabrics: linen, knitwear, satin, cotton, wool, bias.

• If you are looking for a partner, then by choosing to cooperate with us, you will 
provide:

• Quality execution of orders of any complexity

• Flexible and individual prices

• Timely and fast delivery

• Confidential embodiment of your ideas.

• We export 20% of our products to the Baltic States. 80% - Individual orders.

• Details for great clothes

• www.PieEvitas.com

• Or by calling +371 xx xxx xxx

• Or by writing to info@nearEvitas.com

• Want to postpone or buy right away? Come and visit our office in Aluksne, Rupniecibas 
street 59.

http://www.PieEvitas.com


Индивидуальное швейное 
предприятие "Evita".

• Evita- Латвийская индивидуальная швейная компания. Компания работает с 1999 
года.

• Изготовление и ремонт женской и мужской легкой одежды.

• В нашем ассортименте: платья, блузки, топы, ночные рубашки, пижамы, халаты, 
юбки, рубашки, брюки.

• Используем различные ткани: лен, трикотаж, атлас, хлопок, шерсть, косую.

• Если вы ищете партнера, то, выбрав сотрудничество с нами, вы обеспечите:

• Качественное выполнение заказов любой сложности

• Гибкие и индивидуальные цены

• Своевременная и быстрая доставка

• Конфиденциальное воплощение ваших идей.

• Мы экспортируем 20% нашей продукции в страны Балтии. 80% - Индивидуальные 
заказы.

•Детали для отличной одежды

• www.PieEvitas.com

•Или позвонив по телефону +371 xx xxx xxx

•Или написав на info@nearEvitas.com

•Хотите отложить или купить сразу? Приходите к нам в офис в Алуксне, улица 
Рупниецибас 59.

http://www.PieEvitas.com
mailto:info@nearEvitas.com


Uzņēmuma stiprās puses.

• -kvalificēti darbinieki, 

• -unikalitāte, 

• -ar pieredzi bagāti darbinieki, 

• -atrašanās vieta, tuvu Igaunijas Valsts robežai, 

• -kvalitāte izstrādājumam, 

• -kultūra, attieksme , viedoklis , uzvedība pret klientu.



Uzņēmuma vājās puses.

• -nespēja konkurēt, ja tuvumā atveras vēl kādi individuālie 
šūšanas uzņēmumi, 

• -morāle, uzticēšanās, 

• -procesi un sistēmas, 

• -uzņēmuma salīdzinoši īsais pastāvēšanas laiks, 

• -nepietiekama uzņēmuma popularizēšana, jo bieži vien 
potenciālie klienti aplūkojot uzņēmuma produkciju, pat nezina 
,ka tā ražota Latvijā, 

• -augstā izstrādājuma cena, ja to attiecina pret iedzīvotāju 
vidējo ienākumu avotu.



Uzņēmuma iespējas.

• -tirgus notikumi,

• -globālā iedarbība,

• -noteikta niša-mērķis,

• -ģeogrāfiska atrašanās vieta, -eksports ,imports,

• -jauninājumi ,unikalitāte,

• -taktika-pārsteigt, vairāk līgumu,

• -biznesa un produkcijas attīstība,

• -sezonalitāte, laika apstākļu modes iedarbība,

• -uzņēmuma paplašināšanās,

• -meklēt jaunus realizācijas tirgus.



Uzņēmuma draudi.

• -krīzes padziļināšanās Latvijā, 

• -pvn likmes palielināšana, 

• -pasaules ekonomikas krīzes, 

• -politikas ietekme, 

• -konkurentu nodomi, 

• -tirgus pieprasījums, 

• -svarīgi līgumi un vienošanās un partneri, 

• -augstākas minimālās algas ietekmē, zaudēt darbības peļņas normu, 

• -klientu neuzticība, kādai konkrētai apģērbu līnijai. No šī ārējās vides drauda 
nav pasargāts neviens uzņēmums , tomēr apzinoties šo draudu, uzņēmuma 
vadībai ir iespēja sagatavoties šādiem gadījumiem, kā arī izstrādāt taktiku kā 
piesaistīt jaunus klientus.



Paldies Par uzmanību!


