
Mēs esam vieni no lielākajiem 
alkoholisko dzērienu ražotājiem valstī, 
īstenībā esot par parastiem veco 
noslēpumaino recepšu glabātājiem, kas 
gadsimtiem ilgi tiek mantotas no paaudzes 
paaudzē. Mūsu kaislība pret ekselenci- nav 
tikai mūsu filozofija, tās ir saistības pret 
mūsu mantojumu. Neatkarīgi no tā, vai Jūs 
esat meklējošs jaunās biznesa iespējas 
uzņēmējs, vai parasts apmeklētājs, kas pēta 
produkcijas jaunumus, mēs apsolām, ka Jūs 
būsiet apmierināti, jo pati vēsture radīja un 
uzlaboja katra dzēriena garšu. Un tomēr tā 
nav tikai garša, tas ir īpašs stāsts katrā 
dzērienā... 



1858:
Krievu armijas ģenerālis 
Ignatjevs izveido spirta 

dedzinātavu Dvinskā ( tagad 
Daugavpils), tas bija rūpnīcas 

―Kalkūni‖ pirmsākums.

1991:
Latvija iegūst neatkarību. Pēc 

sešiem gadiem, pārnākot AS ITK 
―Pallada‖ īpašumā, rūpnīcas 
vēsturē sāksies jauns posms.

1890
Slava par ―Dvinskas‖ 

augstās kvalitātes 
dzērieniem tiek ātri 
izplatīta visas Krievu 
impērijas mērogā; pēc 

stipro dzērienu cienītāju 
atzīšanas seko industrijas 
pārstāvju oficiālā atzīšana, 

ko apstiprina vairāki 
apbalvojumi Maskavas, 

Sankt-Pēterburgas un Rīgas 
izstādēs. . 

1999, 2001:
Bronzas balvas Starptautiskajās 

Izstādēs ―Riga Food‖.

2004:
Latvija pievienojas Eiropas 

Savienībai. Rūpnīcas 
produkcija sekmīgi parādās 

Eiropas tirgū, un proti, 
Vācijā un Lielbritānijā.

1918—1940:
Latvijas Republikas periodā 
rūpnīcu iegādājas pazīstams 
Karjakins, kas spēja saglābāt 
un atbalstīt ―Kalkūni‖ augsto 

reputāciju. 

1941—1991:
PSRS laikmets. Rūpnīca ir 
padomju savienības mēroga 
uzņēmums, kas piegādā savu 
produkciju visās savienības 

nostūrēs.

2008:
Un atkal jauna vēstures vītne: 
SIA Trevors kļūst par rūpnīcas 

―Kalkūni‖ īpašnieku. 
Uzņēmuma rekonstrukcija, 

sākot ar iekārtu pilno 
modernizāciju un beidzot ar 
ēku kosmētisko remontu, kas 

kopumā ietekmēja gan 
kvalitātes jauno līmeni, gan 

ražīgumu ar mērķi arī 
turpmāk īstenot labākās 

Latvijas meistaru – alkoholisko 
dzērienu ražotāju - tradīcijas.

Un joprojām šis stāsts 
turpinās...



Par mums:
• Teritorija - 3,54 ha 

• Dzelzceļa pievedceļi 

• 2 iepildīšanas līnijas 

• Jauda - 6000 pudeles stundā 

• Sudraba filtrācija

• HACCP (kvalitātes pašuzraudzības sistēma)

• Akcīzes noliktava 



Degvīns

Hlebnaja Classic

Klasiskā degvīna garšas īstie 
zinātāji novērtē degvīnu 

Hlebnaja Classic, ne tikai par tā 
mīkstumu un tā garšas 

dzidrumu. Hlebnaja Classic –
tas ir elitārs degvīns, kā 

sagatavošanai tiek izmantots 
augstākās kvalitātes graudu 

spirts un attīrīts ūdens. 
Vairākkārtēja sudraba filtrācija 

atstāj mums tikai klasiskā 
degvīna delikāto un mīksto 

garšu.

Stiprums: 40%

Tilpums:
0,2L 0,5L 0,7L

Hlebnaja Nr.2

Hlebnaja Nr.2 – tas ir 
aromatizēts degvīns, kas 

saglabājis daudzu gadsimtu 
tradīciju Latvijas meistaru 
noslēpumu. Vairākkārtēja 

sudraba filtrācija tiek 
izmantota šī dzēriena 

sagatavošanas procesā lai 
sasniegtu tā mīksto, rudzu 

maizes vieglo garšu.

Stiprums: 40%

Tilpums:
0,2L 0,5L 0,7L

Pšeničnaja

Pšeņičnaja – šī degvīna spilgtajā, 
tomēr mīkstajā garšā ir 

sajūtama izaudzēto zem Latvijas 
saules siltajiem stariem zelta 

kviešu lauku vēsture. 
Vairākkārtēja sudraba filtrācija 
sasniedz dzēriena maksimālo 
dzidrumu, lai izbaudītu tā 

sarežģīto, raksturīgo garšu.

Stiprums: 40%

Tilpums:
0,2L 0,35L 0,5L 0,7L 1,0L

Sotočka

Frāze " Iedzērsim pa glāzi!" 
droši vien ir pazistāma 

katram. Degvīns jebkurai 
kompaņai.

Stiprums: 40%

Tilpums:
0,2L 0,5L 0,7L 1,0L

Gubernators

Par laimi, līdz mūsu dienām 
nebija nozaudēta 19 gs 
recepte, un pat tagad mēs 
varam baudīt dzērienu, kas 
bija katram gubernatoram 
pusdienu galdā. Ar svaigu un 
gludu garšu, kā arī kristālu 
skaidrību, degvīns 
"Gubernators" apvieno 
stiprumu un jaudu. Baudot šo 
dzērienu, jūs varat baudīt šā 
laika atmosfēru.

Stiprums: 40% 

Tilpums:
0,5L



Degvīns
Bogatirskaja

Spēku un jaudu bogatiri (krievu spēka 
vīri), kā ir zināms, ņēma no krievu 

zemes. Graudi, no kuriem gatavo degvīnu 
«Bogatirskaja», izaudzēti krievu augsnēs 
un absorbējuši tās varu. Sajūt īsto spēku! 

Stiprums: 40% 

Tilpums:
0,5L

Donskaja

Dmitrija Donskoja valdīšanas laikā 
Maskava pieņēma savu vadošo pozīciju 

krievu zemēs,  un Krievija bija atbrīvota 
no mongoļu-tatāru jūga ... Degvīns 

«Donskaja» ir sagatavots pēc klasiskas 
Krievijas degvīna tehnoloģijās. Dzērienam 
ir tīrs degvīna aromāts, maiga garša un 

tas iekļauj daļu no Krievijas vēstures.

Stiprums: 40% 

Tilpums:
0,5L



Brendiji

Amazonia

Šī brendija izteikta dzintara 
krāsa un spēlējoša garša 
stāsta savu stāstu lēnām, 
atklājot vīnogu saulaino 

enerģiju ar raksturīgajiem 
ozola toņiem un ar bagāto 

nedaudz asu pēcgaršu.

Stiprums: 36%

Tilpums:
0,2L 0,5L 0,7L

Berings

Šī dzintargaišā izgatavota no 
franču konjaka spirta 

brendija sākums ir ozola 
toņi, kas tiek papildināti ar 

viegli manāmu rozes un 
nobriedušu vīnogu aromātu.

Stiprums: 36%

Tilpums:
0,2L 0,5L 0,7L

Magelan

Šī brendija katrā pilienā ir 
ozola un garšvielu bagāta 

garša, kas attīstās 
samtainos augļu toņos, 

atstājot patīkamo vaniļas 
un medus pēcgaršu. Šī ir 

izaudzētā zem franču saules 
enerģiskā un piesātinātā 

vīnogu vēsture.

Stiprums: 38%

Tilpums:
0,2L 0,35L 0,5L



Uzlējumi

Zveroboj rūgtais

Kad pati daba un 
vēsture ķeras pie 
lietas, dzimst kaut 
kas tiešām 
iedvesmojošs. Tieši 
tāpēc mēs satraukti 
glabājam šī dzēriena 
recepti, kas tika 
mantots no senčiem, 
nemainīgu. Šī 
dzēriena 
sagatavošanai mēs 
izmantojam asinszāli, 
kas piešķir tam 
nedaudz dedzinošu 
garšu un spilgtu, 
dziļu pēcgaršu.

Stiprums: 38%

Tilpums:
0,2L 0,5L

Mednieku rūgtais

No šo dzērienu rašanās 
sākuma XIV gadsimtā, 

uzlējumi kļuva populāri 
to cilvēku vidū, kas 

dod priekšroku 
bagātiem, 

piesātinātiem un 
nedaudz šķērmiem 

dzērieniem. Mednieku 
Rūgtais – tā ir 

oriģināla, nedaudz 
dedzinoša, rūgtena 

garša ar izteiktu 
raksturīgu 17 alpu 

zāļu buķeti, kas atstāj 
ilgstošu samtainu 

pēcgaršu.

Stiprums: 43%

Tilpums:
0,2L 0,5L



Stipri alkoholiskie dzērieni

Berings

Šī dzintargaišā izgatavota 
no franču konjaka spirta 
brendija sākums ir ozola 

toņi, kas tiek papildināti ar 
viegli manāmu rozes un 

nobriedušu vīnogu 
aromātu.

Stiprums: 38%

Tilpums:
0,2L 0,5L

Kolumbs

Spilgts garšvielu un 
nobriedušu augļu 

uzliesmojums, kas attīstās 
krāsns ogļu un saldās tabakas 
smalkajās niansēs, un beidzas 
ar vaniļas un riekstu vieglo 

toņu ilgstošo pēcgaršu, 
neatstās nevienu bagāto un 
sarežģīto dzērienu cienītāju 

vienaldzīgu.

Stiprums: 38%

Tilpums:
0,2L 0,35L 0,5L 0,7L

Victoria

Uz nobriedušu augļu toņa 
Victoria paletē ir manāmi rozes 
un vaniļas maigie pustoņi. Šim 

sabalansētajam un 
izsmalcinātajam dzērienam 
piemīt mīksts un elegants 

raksturs ar ilgstošu pēcgaršu.

Stiprums: 36%

Tilpums:
0,2L 0,35L 0,5L 0,7L



Alkoholiskie Kokteiļi

Extra

Papildiniet Jūsu izklaides balli ar 
krāsām! Šāds izvēles daudzveidīgums 
apmierinās jebkuru gaumi. Dzērvene, 
greipfrūts, džins ar toniku, rums ar 
kolu vai citrons – šie kokteiļi padarīs 
Jūsu stāstus par neatkārtojamiem.

Stiprums: 14%

Tilpums:
0,275L

Blue Shag

Pagaršojiet tos un šie kokteiļi tiks par jūsu tusiņu 
neatņemamo daļu! Bagātīga krāsu palete 
apvienojumā ar labu garšu pārsteigs pat 

visprasīgāko pircēju. Sajūt karstu sauli, zilu ūdeni 
un lidojuma stāvokli vienā malkā ...

Stiprums: 5,5%

Tilpums:
0,275L

Rexe

Atklājiet augļu un ogu enerģiju 
katrā no kokteiļu Rexe 

burbuļiem! Kokteiļu Rexe 
rotaļīgā garša atsvaidzinās Jūsu 
balli, padarot to tiešām spilgtu.

Stiprums: 12%

Tilpums:
0,275L



Private Label

Marc de Richy

Viens no mūsu sadarbības rezultātiem ir
liķieris «Marc de Richy. Mēs griezāmies

pie vecām Kanādas meistaru receptēm un 
ieguvām unikālo dzērienu ar patīkamu, 
unikālu un vienmērīgu garšu.Šķidruma

pamatā ir viskijs, kas ievests no Kanādas
ozolkoka mucās, un saturošs zemes un 

saules enerģiju medus, kuru vāc Latvijas
dravās. Kompleksā tas dod dzērienam
patīkamu aromātu un neaizmirstamu

garšu. Šis dzēriens izdarīs tavu stāstu par 
vēl labāko!

Stiprums: 40% 

Tilpums:
0,7L

Susiedu

Viens no tādiem produktiem ir 
degvīns Susiedu ( no lietuviešu –

―kaimiņu‖), kas saskaņā ar 
patērētāju vēlmēm tika speciāli 

izgatavots Lietuvas tirgum.

Stiprums: 40%

Tilpums:
0,2L 0,35L 0,5L 0,7L

Karžygiu

Speciāli izstrādātas tehnoloģijas, 
pēc Lietuvas partneru lūguma, 

dod šim degvīnam jauku
degvīna aromātu un patīkamu
pēcgaršu. Degvīns Karzhigyay, 

sajūt sēvi par varoni!

Stiprums: 40% 

Tilpums:
0,2L 0, 5L 0,7L 



Private Label

Тройка
(Trojka)

Vēl viens projekts, kas izstrādāts 
īpaši mūsu partneriem. Degvīns 
"Troika" ir uztaisīts pēc klasiskās 

krievu receptes. Sastavā ir iekļauts 
augstas kvalitātes dzeramais ūdens. 

Pateicoties tam, dzērienam ir 
mīksta un patīkama garša.

Stiprums: 40%

Tilpums:
0,5L

Сибирская
(Sibirskaja)

Sudraba ūdens filtrācija padara 
degvīnu "Sibīrijas" ļoti patīkamu  
un pat atsvaidzinošu. Sarmots 
svaigums un tīrs gaiss ir katrā 

pudelē! Dabas tuvības sajūta dos 
jūms īstu Sibīrijas veselību!

Stiprums: 40% 

Tilpums:
0,5L

Kok4iks

Pār vēl vienu sekmīgas 
sadarbības paraugu ir 

uzskatāmi gāzēti alkoholiskie 
kokteiļi ―Kok4iks‖. 80.gadu 

disko stila dizains atspoguļo šī 
kokteiļa sapņainu un dinamisku 

garšu.

Stiprums: 5%, 14%

Tilpums:
0,275L

Царский выбор 
(Carskij vibor)

Šis dzēriens, kas tika izstrādāts 
priekš mūsu partneriem, atbilst 

mūsu firmas filozofijai – oriģināla 
recepte, unikāla garša un katras 

izmantojamās sastāvdaļas 
augstākā kvalitāte.

Stiprums: 38%

Tilpums:
0,2L 0,5L



JURIDISKĀ ADRESE:

Kandavas iela 2-1A,
Daugavpils, 
LV-5401,

Latvia
FAKTISKĀ ADRESE:

Komunālā iela 100,
Kalkūne, 

Kalkūnes pagasts,
Daugavpils novads, 

LV-5449,
Latvia
tel/fax:

(+371)654 74 788

email: info@trevors.lv

Turpināsim mūsu stāstu kopā ...

Kontaktinformācija


