
 
 

 

SIA „UŽAVAS ALUS” 

Reģ. Nr.41201005223, „Zaksi”, Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627, LATVIA 

tālr. +371 63630595, fakss +371 63630562, e-pasts: info@uzavasalus.eu, www.uzavasalus.eu 

Bankas rekvizīti: 
Swedbank AS, Kods: ABALV22H, N/k: LV15HABA 055 100 579 7825 

SEB banka AS, Kods: UNLALV2X, N/k: LV73UNLA 001 900 546 7899 

 

 

Užavas alus darītavas produkcijas apraksts un uzglabāšanas nosacījumi 

alum pildītam mucās 

Apraksts, uzglabāšanas un 

piegādes nosacījumi 

TUMŠAIS alus 

mēreni izteikta iesala garša un maigs 

apiņu aromāts 

GAIŠAIS alus 

maigi rūgtena garša un 

viegls apiņu aromāts 

Alkohola tilp. % 4,9 % 4,6 % 

Alus īpašība nepasterizēts, nefiltrēts alus nepasterizēts, nefiltrēts alus 

Sastāvs ūdens, miežu iesals, alus raugs, apiņi ūdens, miežu iesals, alus raugs, apiņi 

Tara - nerūsošā tērauda muca- 

KEG (atgriezeniskā tara) 
20, 30 un 50 l 20, 30 un 50 l 

Enerģētiskā vērtība 47 kcal/198kJ 45 kcal/198kJ 

Alus derīguma termiņš un 

uzglabāšanas t0 nosacījumi, ja 

muca nav nepieslēgta pie alus 

lejamās iekārtas 

no +2 oC līdz +8 oC 

21 diena 

no +2 oC līdz +8 oC 

21 diena 

Alus derīguma termiņš un 

uzglabāšanas t0 nosacījumi, ja 

muca ir/nav pieslēgta pie alus 

lejamās iekārtas 

no +9 oC līdz +21 oC 

7 dienas 

derīguma termiņa ietvaros 

no +9 oC līdz +21 oC 

7 dienas 

derīguma termiņa ietvaros 

CO2 gāzes spiediens 2,2 - 2,5 bar 2,2 - 2,5 bar 

Cena EUR bez PVN  ____ EUR ____ EUR 

Piegādes un  

Apmaksas noteikumi 

Saskaņā ar Līguma nosacījumiem 

 

   

     20 l    30 l 50 l 

 

Kontaktinformācija realizācijas / grāmatvedības nodaļā (informācija par piegādēm, rēķiniem un tml.) 

Tālr. +31 636 30 632 || +371 26 322 557 || E-pasts: info@uzavasalus.eu  

 

Lejamā alus iekārtu tehniķis 

Vidzemes un Zemgale reģioni: Aldis Sils 

Tālr. +371 29 228 541 ( SIA „Primulator Riga”) 

 

Lejamā alus iekārtu tehniķis 

Kurzemes reģions: Ēriks Jaunozols 

Tālr.+371 29 477 472 (SIA “UŽAVAS ALUS”) 

 

Direktore Irēna Pumpura || Tālr. +371 29 219 145 ||  E-pasts: pumpura@uzavasalus.eu 
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