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redakcijos žodis 

Gerbiamas skaitytojau,

Jūsų rankose atnaujintas nemokamas verslo informacijos žurnalas „Jum-
sinfo”. Jis leidžiamas kas du mėnesius ir yra aukštesnės poligrafijos kokybės, 
patogesnis ir patrauklesnis skaitytojui negu senesnė versija. Be to, jis yra 
labiau integruotas su mūsų verslo informacijos portalu www.jumsinfo.lt.”

Sunkmečio įtaka nemokamai leidybai ir interneto žiniasklaidos priemonėms 
yra kur kas mažesnė negu tradiciniams leidiniams. Be to, abi leidybos for-
mas derinti naudinga ir leidėjui, ir klientui.

Informacinių portalų populiarumas nuolat dideja, nes interneto svarba auga 
labai sparčiai, bet tebėra ir dar ilgai bus žmonių, kurie net nemoka nau-
dotis internetu, jau nekalbant apie tai, kad žmonių įprotis patogiai skaityti 
„popierinį” leidinį yra labai stiprus. Todėl ir siekiame būti kuo universalesni.  

Toks dviejų leidybos formų derinimas turėtų būti patogus ir reklamos 
davėjams - jie gaus papildomų paslaugų paketą, kurio dėka skaitytojai galės 
gauti informaciją apie įmones, jų paslaugas ir prekes naudodamiesi ir inter-
neto portalu www.jumsinfo.lt, ir žurnalu „Jumsinfo”.

„Mūsų interneto portalo lankomumas didėja - ieškančius informacijos žmones 
patraukia funkcionalios informacijos paieškos sistemos, leidžiančios ieškoti 
informacijos pagal įvairius raktažodžius, kiti nuolat tobulinami patogūs nau-
dotis portalo www.jumsinfo.lt bruožai, o tradicinis mūsų  leidinys efekty-
vus, nes jis turi apgalvotą platinimo strategiją. Dalis jo tiražo, apie 10 000 
egzempliorių, pristatoma registruotiems skaitytojams įvairiuose verslo sub-
jektuose, dalis platinama svarbiausiose šalies verslo parodose ir kituose tik-
sliniuose renginiuose. Visas leidinio tiražas – 30 000 egzempliorių.“

Dar vienas „Jumsinfo” privalumas - sukaupta pati išsamiausia Kauno re-
giono įmonių duomenų bazė. Ji nuolat atnaujinama ir skelbiama įmonės 
leidiniuose. Patekti į duomenų bazę įmonės gali informavusios apie tai „Jum-
sinfo” redakciją telefonu. Galima taip pat nemokamai išsikviesti „Jumsinfo” 
vadybininką, kuris išsamiai informuos, kaip kuo geriau panaudoti papildo-
mas duomenų bazės funkcijas ir siūlomas paslaugas.  

Įmonė taip pat yra investavusi į sukūrimą programos, leidžiančios elektronin-
iu paštu išplatinti informaciją visoms į duomenų bazę įtrauktoms įmonėms. 
Ši programa leidžia platinti „Jumsinfo” naujienlaiškius tikslinei gavėjų audi-
torijai ir be reikalo netrukdyti adresatų, kuriems viena ar kita informacija gali 
būti visai neįdomi.

Malonaus informacijos ieškojimo ir abipusiai naudingo bandradarbiavimo.

Pagarbiai,
Direktorius Daniel Amdur

„Jumsinfo” ®. 

Leidėjas: „New World Baltic”, UAB 

Savanorių pr. 287-241, 50127 Kaunas,  
tel. (37) 407 299, 407 298, faks. (37) 311 539,  
el. p.: info@jumsinfo.lt, 

www.jumsinfo.lt  

Tiražas - 50 000 egz. Spausdino UAB „Spaudos 
kontūrai”, Vakarinė g. 1, 14158 VILNIUS. 

Redakcija už skelbimų turinį neatsako.  
Dėl spaudos broko kreiptis į spaustuvę.

Leidinys leidžiamas bendradarbiaujant su Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmais. Leidinys 
platinamas Kauno įmonėms, gyventojams, renginių, 
parodų bei specialiųjų akcijų metu.
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statyba ► 

„Gerunda“: 
movų sistemos vamzdynams

Vamzdynų remontas gali būti paprastas, 
greitas ir švarus. tiesiog reikia naudoti 
unikalią „AGAFLeX“ movų sistemą. Ši pati-
kima sistema – tai racionalus sprendimas 
ir santechnikams, ir patalpų savininkams. 
Ši profesionalų patikrinta ir laiko išbandyta 
sistema sudėtingai problemai leidžia pasiū-
lyti paprastą sprendimą.

Šiais laikais visiems trūksta laiko ir pinigų – ir 
santechnikams, ir namų bei kitų patalpų savinin-
kams. O „AGAFLEX“ leidžia sutaupyti ir vieno, ir 
kito, nes ji paspartina ir atpigina darbus. 

Jei įvyko vamzdyno avarija ar norisi sistemą 
patobulinti – papildyti ar išplėsti, neišvengiamai 
tenka sujunginėti vamzdžius. Daugeliui įstrigęs 
senoviškas būdas – kai santechnikas specialiu 
įrankiu padaro sriegį vamzdžio viduje ir taip su-
jungia vamzdžius – jau tapo atgyvena.

„AGAFLEX“ jungtys leidžia sujungti vamzdžius 
nedarant naujo sriegio ir be suvirinimo. Užveržiami 
užspaudimo žiedai užtikrina vamzdžių, kuriais teka 
vanduo, alyva, degalai ar suslėgtas oras, sanda-
rumą per sujungimus. Tai palengvina montažo 
sprendimus.

„AGAFLEX“ sistemos yra universalios, nes jas 
galima naudoti kartu su cinkuotais ir necinkuotais 
plieniniais, variniais bei plastmasiniais vamzdžiais.

„AGAFLEX“ siūlo universalias užveržiamas mo-
vas iš ketaus, remontines-montažines apkabas ir 
balnus vandentiekio, nuotekų, centrinio šildymo, 
dujų ir suspausto oro vamzdynų remontui.

Sandarumas – užtikrintas
Užveržiamos „AGAFLEX“ movos naudojamos 

montuojant suslėgto oro, vandens, alyvos ir 
degalų sistemas. Gaminių darbinis slėgis - PN4 
suslėgtam orui bei PN10 – vandeniui. Galima su-
slėgto oro temperatūra nuo -20 iki +70 laipsnių, 
o vandens temperatūra – iki +80 laipsnių.

Remontinės-montažinės apkabos ir balnai 
naudojami cinkuoto plieno, vario, plastikiniuose 
vamzdynuose. Šie gaminiai tinka vandentiekio ir 
šildymo sistemoms, kurių darbinis slėgis yra PN10-
PN16, temperatūra – iki +90 laipsnių.

montuoti lengva ir patogu
„AGAFLEX“ jungtys išplečia montavimo gali-

mybes – vamzdžius galima lengvai sujungti be 
sriegimo ir suvirinimo, nes jungtyse yra gatavas 
sriegis. Jas patogu naudoti sunkiai prieinamose 
vietose. Šie gaminiai labai patogūs avarinio 
vamzdyno remonto atveju – kiaurymes galima 
skubiai užtaisyti be specialių įrankių. Ši sistema 
labai patogi ir tada, jei norite išplėsti jau esamą 
vamzdyną. Tai padaryti leidžia specialios movos 
su papildoma atšaka naujam vamzdžiui.

„AGAFLEX“ jungčių privalumai akivaizdūs. Kei-
čiant vamzdynų detalę sugaištama keturis kartus 
mažiau laiko, nei tradiciniu metodu. Tereikia tik 
pjūklo metalui pjauti ir veržliarakčio. „AGAFLEX“ 
sistemoms montuoti užtenka vieno žmogaus, 
kuriam nebūtina speciali kvalifikacija.

Tradicinės santechnikos darbų technologijos 
asocijuojasi su netvarka ir nešvara namuose, 

„AGAFLEX“ technologija tikrai patiks švaros ir 
tvarkos mėgėjams.

Išlaidos naudojant šią technologiją irgi daug 
mažesnės – iš esmės kainuoja tik įsigyti sujungimo 
elementus.

„AGAFLEX“ atstovas Lietuvoje – UAB „Ge-
runda“. Įmonės atstovai suteiks jums išsamią 
informaciją, kaip iš šio puikaus gaminio turėti kuo 
daugiau naudos.

Didmeninė ir mažmeninė prekyba
Parduotuvė-salonas
Kalvarijos g. 7, Kaunas
Tel. (8 37) 39 15 55
Faksas (8 37) 39 11 77

INFO►
UAB „Gerunda“
www.gerunda.lt

Mažmeninė prekyba

Parduotuvė-salonas
Butrimonių g. 5, Kaunas
Tel./Faksas (837) 31 35 39
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LED lempos
Nr.1 pasaulyje jau ir Lietuvoje

Pamėginkite įsivaizduoti pasaulį kuris 
suvartoja dešimteriopai mažiau energi-
jos...?!

Naujų šviesos technologijų era prasidėjo ir net 
globalinė ekonominė krizė nepajėgi sustabdyti jų 
vystymosi.

LED apšvietimas – sparčiai progresuojanti 
ateities technologija, pagrįsta puslaidininkinių 
kristalų švytėjimu, dėl unikalių savybių pasmerkta 
iš esmės pakeisti žmonijos suvokimą apie šviesos 
šaltinių prigimtį. Šviesos diodų technologijos 
vystymas yra viena iš dešimties pasaulio banko 
ir turtingiausių vyriausybių remiamų strateginių 
programų. Pasak ekspertų, iki 2020 m. diodinis 
apšvietimas visiškai pakeis kitus šiuo metu egzis-
tuojančius šviesos šaltinius, taip sukeldamas tikrą 
revoliuciją ne tik pasaulinėje energetikoje, bet ir 
žmonių sąmonėje. Šis apšvietimas  pradės naują 
šviesos technologijų erą, todėl kad:

1. LED šviestuvai jau dabar sunaudoja maž-
daug 9 kartus mažiau elektros energijos negu 
kaitrinės lemputės.

2. Jie tarnauja maždaug 50 kartų ilgiau nei 
įprastinės lempos.

3. Tokie šviestuvai gerokai efektyvesni – jie pa-
verčia šviesa 10 kartų didesnę elektros energijos 
dalį (~50%), negu tradicinio apšvietimo lempos 
(~5%). Dėl to jie mažiau kaista.

4. Nekenksmingi aplinkai – juose visiškai nėra 
tokių kenksmingų sunkiųjų metalų kaip švinas, 
dujų ar kitų kenksmingų medžiagų.

5. Jiems šviečiant neišsiskiria žmogui ir aplin-
kai kenksmingi ultravioletiniai bei infraraudonieji 
spinduliai.

Progresyvios technologinės naujovės sparčiai 
skinasi kelią į mūsų kasdieninį gyvenimą. Šviesos 
diodų technologija jau naudojama įprastiniam 
komercinių ir gyvenamųjų patalpų apšvietimui, 
prekybos įrangoje, balduose, vitrinose, vonios ir 
pirčių įrangoje, architektūriniam apšvietimui ir kt.

LED šviestuvai jau gaminami daugelio versijų, 
jie gali pakeisti įprastines kaitrines lempas, halo-
geninius šviestuvus, fluorescensines, vadinamą-
sias dienos šviesos, lempas.

kokia padėtis Lietuvos rinkoje?
Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, sparčiai 

daugėja firmų, savo asortimente siūlančių gami-
nius su šviesos diodais. Pasidomėjus paaiškėja, 
kad nei vienas jų nėra gamintojas, dauguma siūlo 

tuos pačius neaiškios kilmės gaminius, negali 
išaiškinti, kodėl jų prekė geresnė nei konkurentų. 
Tėra tik keletas išmanančių technologiją, siūlančių 
kokybiškus gaminius ir kuriančių savus sprendi-
mus. Tad verta rinktis pardavėją ne tik pagal kainą 
o ir pagal kompetenciją, o prekes palyginti ne tik 
pagal pateikiamus aprašymus, bet ir praktikoje.

LED technologija yra sudėtinga „aukštoji tech-
nologija“, todėl verždamiesi ją įdiegti nepakliūki-
me į jos spastus. Reikia būti atsargiam perkant 
vadinamuosius „bevardžius“ gaminius – prekes be 
aiškaus ir žinomo gamintojo vardo, prekės ženklo, 
kilmės ženklų. Technologiškai tokie bevardžiai 
gaminiai būna sukurti darbui ties savo galimybių 
riba, o apie juos pateikiama informacija (jei to-
kia yra) - tik teorinė, todėl net nežymūs sąlygų 
pokyčiai gali neigiamai paveikti gaminių savybes. 
Dažnai kuo pigesnę prekę perkame, tuo brangiau 
už ją sumokame, t.y., gamintojas ar pardavėjas, 
parduodamas neaiškią prekę, nežino, ar ji yra ko-
kybiška, arba tikrai žino, kad ji nekokybiška. Todėl 
siūlydamas garantiją jis priverstas uždirbti dvigu-
bai ar trigubai, kad sugedus galėtų nepatirdamas 
nuostolių ją pakeisti. Taigi tikroji prekės vertė bus 
keliskart mažesnė, nei už ją sumokėjome.

Tad mėgstančiam pataupyti pirkėjui gresia 
pavojus papulti į visiems žinomą situaciją, kai 
taupus moka dukart, ir visai be reikalo nusivilti 
technologija, kuriai priklauso ateitis.

Kaune įsikūrusi UAB „Nuostabioji Technologija“ 
siūlo geriausias pasaulyje lemputes su šviesos 
diodais. Tai nėra tuščia reklama, 2008 metais 
Pietų Korėjos firmos „FAWOO“ šios rūšies produk-
cija tokia  pripažinta tarptautiniu mastu. O UAB 
„Nuostabioji Technologija“ yra vienintelis įgaliotas 
„FAWOO“ atstovas Baltijos šalyse.

LED šviestuvams gamintojas suteikia 3 metų 
garantiją, nors realiai labai kokybiška „FAWOO“ 
produkcija tarnauja gerokai ilgiau. FAWOO 
lemputės gali tarnauti iki 50 000 valandų – tai 
reiškia, kad šviesdami po 8 valandas kiekvieną 
parą, modernūs LED šviestuvai gali tarnauti ilgiau 
nei 10 metų.   

Įmonės „Nuostabioji Technologija“ darbuo-
tojai turi 5 metų darbo patirtį LED apšvietimo 
technologijų srityje ir ne tik prekiauja LED 
šviestuvais, bet ir kuria šia technologija paremtus 
sprendimus reklamai ir kitiems tikslams. Spe-
cialistai patys pagamina šiam tikslui reikalingą 
papildomą įrangą ir įrengia apšvietimą pagal 
užsakovo poreikius ir skonį.

UAB „Nuostabioji Technologija“

Raudondvario pl. 93, Kaunas
Tel.: +370 37 749191 
Mob.: +370 676 28855
info@retech.lt
www.retech.lt

INFO►



statyba ► 

7

UAB  „Fornaks“ - ilgametis “Velox” sta-
tybos sistemos importuotojas Lietuvoje - 
siūlo pažangų individualių namų statybos 
būdą. Statybos sistema „Velox“ – tai mo-
nolitinė statybos technologija, kai sienos 
ir perdangos betonuojamos klojiniuose iš 
cemento drožlių plokščių. tų klojinių bai-
gus betonavimo darbus nereikia pašalinti 
– jie tampa išoriniu betoninių konstrukcijų 
sluoksniu. „Velox“ sistema leidžia greitai 
pasistatyti šiltą būstą.

 Skiedros, stiklas ir cementas

„Velox“ sistema sukurta Austrijoje prieš dau-
giau nei 50 metų. Nuo to laiko ji išplito daugelyje 
pasaulio šalių – naudojama ne tik Europoje, bet 
ir Azijoje. Ne išimtis ir Lietuva. 

Didžiausia „Velox“ plokščių sudedamoji dalis 
– spygliuočių medžių skiedros – jos sudaro net 
iki 90 procentų tūrio. Plokštei tvirtumo suteikia 
cementas bei skystas stiklas – pastarasis dar ir 
saugo plokštę nuo drėgmės, pelėsių bei graužikų.

nuo pamatų iki stogo

Statybos sistema „Velox“ yra universali, ji 
gali būti naudojama kompleksiškai, nuo pamatų 
iki stogo. „Velox“ plokštės ne tik tinka naudoti 
įvairios paskirties statybos darbams – visuome-
ninei ar individualaus būsto statybai, pramoninės 
bei žemės ūkio paskirties pastatams statyti. Šią 
sistemą galima naudoti ir seniems pastatams 
rekonstruoti. Naudojantis šia technologija galima 
statyti pastatus iki 25 aukštų. Tvirtumo konstruk-
cijoms suteikia armuotas monolitinis branduolys.

Ši technologija gali būti naudojama taip pat ir 
atskiroms pastato dalims – suformuoti apvalias 
sienas, angas, arkas, lodžijas - ji nevaržo pro-
jektuotojų ir užsakovų fantazijos.

Šiluma ir taupumas - garantuota

„Velox“ išorinės sienos užtikrina nepriekaištin-
gą šilumos izoliaciją bei konstrukcijų sandarumą - 
visa tai leidžia statyti modernius pasyvius namus. 
Šie namai leidžia dešimteriopai sumažinti pastato 
šildymo išlaidas, kas garantuoja racionalų, pro-
tingą ir komfortišką gyvenimo būdą.

Sienose esantis betono sluoksnis pasižymi 
termoakumuliacijos savybėmis. Jis per dieną 
sukaupia šilumą, o naktį atiduoda ją į pastatą. 

Sienų, statytų naudojantis „Velox“ sistema, 
vidinis paviršius yra šiltas, jo temperatūra siekia 
20-21 laipsnį. 

„Velox“ statybos sistemos gaminiai nedegūs ir 
atitinka visas higienos normas, tokios sienos yra 
ir puiki užtvara, izoliuojanti nuo garso.

Patogu ir paprasta dirbti

„Velox“ gaminių paviršiai korėti, todėl jie 
puikiai sukimba su betonu, tinku ir apdailai 
naudojamais klijais. Sistemos elementai – labai 
tikslių matmenų, tai leidžia labai kokybiškai atlikti 
statybos darbus. Plokštes lengva apdirbti: pjauti, 
gręžti, frezuoti. Visos inžinerinės komunikacijos 

Vilniuje:
tel. 8 659 10610

Kaune:
tel. 8 659 93399

www.VELOX-STATYBA.lt

INFO►

„Velox“
statybos sistema:
patogu, greita, kokybiška

(kanalizacija, vandentiekis, ventiliacija, centrinis 
dulkių siurblys, kanalai elektros kabeliams, tele-
fonams, signalizacijai, kompiuterių tinklams ir t. 
t.) montuojamos tuo pačiu metu kaip ir sienos, 
paslepiamos inžinerinėse angose arba betoninio 
branduolio viduje. 

Naudojant šią statybos sistemą, konstrukcijos 
montuojamos tik rankomis, montavimas labai pa-
prastas ir aiškus – tai leidžia darbus atlikti greitai, 
nereikia ypatingo profesionalumo. Nereikia krano, 
nes plokštės lengvos, iš esmės nereikia statybos 
aikštelės ir pastolių, nes darbai vykdomi iš pas-
tato vidaus. Klojinius užpildyti betonu galima 
automobiliniu betono siurbliu ar rankiniu būdu.

Statyti naudojantis „Velox“ sistema galima ir 
žiemą, jei tik temperatūra nėra žemesnė nei 10 
laipsnių šalčio.
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SHERWIN WILLIAMS dažai –
ekologija ir kokybė
šimtmečiui

jAV koncerno „SHerWin WiLLiAmS“ dažai 
– išrankiausiam klientui. tai dažai, kuriais nuda-
žyta Laisvės statula niujorke, Aukso vartų tiltas 
San Franciske bei Baltieji rūmai Vašingtone.

JAV koncernas „SHERWIN WILLIAMS“ – visame 
pasaulyje pripažintas dažų gamintojas. Koncernas 
naudoja unikalias technologijas, leidžiančias pasiekti 
itin aukštą kokybę. Itin didelį dėmesį gamintojas skiria 
ekologijai – koncernas gamina produktus net viršyda-
mas JAV aplinkosaugos standartų reikalavimus, o JAV 
šie standartai yra itin griežti. Tokių produktų neigiamas 
poveikis aplinkai - visiškai minimalus, tokio ekologiškų 
gaminių asortimento neturi jokia dažų gamybos kom-
panija pasaulyje.

„SHERWIN WILLIAMS“ koncernas – tai jau beveik 
pusantro šimto metų istorija, įmonė įkurta 1866 metais. 
Koncernas gamina ir parduoda aukščiausios kokybės 
dažus bei gruntus visuose pasaulio kontinentuose. 
Koncerno gaminiais prekiaujama daugiau nei 70 šalių, 
jam priklauso daugiau nei 50 prekių ženklų visame 
pasaulyje. Čia dirba daugiau kaip 33 000 darbuotojų.    

„SHERWIN WILLIAMS“ dažai yra labai ekonomiški 
dėl labai gero dengiamumo. Jais užtenka nutepti vieną 
itin ploną sluoksnį. Beveik visi jie yra akriliniai, tad labai 
gerai sukimba su danga. Todėl jie yra elastingi ir ilgai lai-
ko, juos galima naudoti dažyti bet kokiems paviršiams 
– akmeniniam fasadui, plytoms, medžiui, metalui.

Dauguma šių dažų yra tiksotropiniai – tai reiškia, 
kad jie nenuteka ir savaime išsilygina. Tokie  dažai yra 
„protingi“ - patys išsilygina ir paslepia klaidas. Europoje 
gaminami dažai paprastai yra tiršti, atrodo kaip želė. 
„SHERWIN WILLIAMS“ dažai yra gana skysti ir geriau 
padengia paviršių, be to, jų nereikia ilgai maišyti prieš 
naudojant. Su jais patogu ir malonu dirbti, be to, ne-
reikia būti profesionalu, norint gražiai nudažyti paviršių.

Koncernui „SHERWIN WILLIAMS“ priklausanti 
„Minwax“ kompanija gamina daugybę išskirtinių lakų ir 
kitų produktų. Šios kompanijos gaminiai buvo naudoti 

apsaugoti ypač didelės istorinės vertės objektai. Tarp 
jų – garsioji Kleopatros adata, egiptietiškas obeliskas, 
stovintis Niujorko Centriniame parke. Tam obeliskui 
jau buvo tūkstančiai metų, kai jis buvo atgabentas 
į Niujorką. Jam apsaugoti buvo pasikviesti į pagalbą 
„Minwax“ kompanijos specialistai. Jie tam specialiai 
sukūrė skysto parafino turintį vašką, kuris įsiskverbė 
į akmenį ir apsaugojo jį nuo irimo. „Minwax“ gamina 
didžiulį asortimentą produktų, kurie pasižymi išskirtine 
kokybe.

DTM gruntai naudojami pramoniniams objektams, 
laivams, lėktuvams, „Formulės“ bolidams gruntuoti.     

„Thompson Water Seal“, kita tam pačiam koncernui 
priklausanti kompanija, yra itin gerai žinoma savo 
apsaugai nuo vandens skirtais produktais. Pakanka 
pasakyti, kad jos produktais padengti lieptai prie 
Niagaros krioklio.

Kaune „SHERWIN WILLIAMS“ koncerno įmonių 
dažais prekiauja UAB „Rekesa“ – oficiali koncerno 
atstovė Baltijos šalyse. Įmonės darbuotojai puikiai 
susipažinę su koncerno gaminių savybėmis. Todėl čia 
teikiamų konsultacijų kokybė yra tokio paties lygio, 
kaip koncerno gaminių kokybė.

„Shervin Williams“ produktai – verti išrankiausiųjų 
dėmesio:

Lakas „minwax“

Tai poliuretanininis lakas vidaus patalpų medi-
nėms grindims, gaminamas vandens pagrindu. Jis 
ypač atsparus, todėl labai tinkamas naudoti tose 
patalpose, kuriose intensyvus judėjimas. „Minwax“ 
lakas išdžiūva per 2-3 valandas, tad patalpą galima 
išlakuoti per vieną dieną. Lakas bekvapis, jis pasi-
žymi pusiau matiniu paviršiaus blizgumu.

 Akriliniai dažai metalui dtm

Tai akriliniai antikoroziniai dažai statybiniams ir 
pramoniniams objektams dažyti, jie tinka ir lauko, 
ir vidaus darbams. DTM dažai gali būti naudojami 
kaip gruntas, taip pat kaip gruntas ir dažai viename 
produkte. Šiais dažais galima dažyti plieno, gal-
vanizuoto ar cinkuoto metalo, aliuminio, akmens 
paviršius, plytas, betoną, medieną ir gipskartonį. 
Rekomenduojama jais dažyti pastatus, įvairią 
techniką, elektros skydines, metalines konstruk-
cijas, vamzdžius, įkaistančius iki 140 laipsnių, 
rezervuarus, laivų konstrukcijas, valymo įrenginius. 
DTM dažai atsparūs cheminėms medžiagoms, greit 

džiūsta, saugo paviršių nuo rūdžių, drėgmės. Jie yra 
beveik bekvapiai. Dėl savo ilgaamžiškumo ypač tinka 
lauke esantiems paviršiams dažyti.

 Gruntas metalui „kem kromik“

Tai alkidiniai gruntiniai antikoroziniai dažai, turintys 
labai mažą lakiųjų dalelių kiekį. Jie pagaminti modifi-
kuoto alkido polimerų pagrindu, skirti plieno bei kitų 
metalų paviršiams dažyti. Gali būti naudojami kaip 
universalus gruntas prieš dažant aukštos kokybės 
dažais. „Kem Kromik“ dažai tepami storu sluoksniu, 
po jų galima dažyti epoksidiniais ir uretaniniais dažais. 
„Kem Kromik“ dažais galima dažyti esant +4 laispnių 
temperatūrai, jie priskiriami pramoninių dažų grupei.

 thompson‘s Waterseal

Šis produktas skirtas apsaugoti nuo vandens lakuo-
tus ir dažytus medinius paviršius. Galima pasirinkti iš 5 
skirtingų jo atspalvių. Thompson‘s Waterseal apsaugo 
nuo vandens, visiškai jo neįgeria. Šiuo produktu 
padengta mediena išlaiko natūralią spalvą, ji apsau-
goma nuo puvinio, pelėsio bei ultravioletinių spindulių 
poveikio. Thompson‘s Waterseal gali būti naudojamas 
dengti paviršiams terasose, tvoroms, lauko baldams 
ir kitiems lauke esantiems mediniams paviršiams. 
Šis produktas naudojamas tik lauko darbams. Antru 
sluoksniu dengti reikia tik tada, jei norima ryškesnės 
spalvos, bet tai reikia daryti ne anksčiau kaip po 12 
valandų po nudažymo. Jei laukiama lietaus per 24 
valandas, Thompson‘s Waterseal naudoti nepatartina. 
Jo nereikia skiesti, visiškai jis išdžiūsta per mažiausiai 
48 valandas. Norint uždažyti tirpiklį pagrindo dažais, 
reikia leisti paviršiui džiūti 30 dienų, o latekso pagrindu 
pagamintais dažais uždažyti nerekomenduojama.

Thompson‘s Waterseal galima dengti paviršius nau-
dojantis teptuku, voleliu, purkštuvu arba panardinant. 
Paprasčiausia tai daryti sodo tipo purkštuvu.

UAB „Rekesa“

R. Kalantos g. 10, Kaunas
Tel.: 8 37 455321
Faks.: 8 37 370224
Mob. tel.: 8 615 56862
info@rekesa.lt
www.rekesa.lt

INFO►
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Meva klojiniai -
Tavo statyba šiandien

uAB  „murameda“ siūlo pažangiausią,  
betono liejimui skirtą, „meva“ klojinių techno-
logiją. Ši technologija buvo pritaikyta statant 
aukščiausią pastatą pasaulyje - dubajaus 
dangoraižį Burj khalifa (828 m) bei aukš-
čiausią pastatą europoje, tarptautinį maskvos 
verslo centrą - dangoraižį „Federacija“ (354 
m). „meva“ technologijos klojiniai puikiai 
tinka naudoti statant individualų namą, gamy-
binius ar žemės ūkio paskirties pastatus. tai 
yra daug pigesnis bei patogesnis sprendimas, 
nei liaudyje vadinamos „apalubkės“, kons-
trukcijos daromos iš lentų. „meva“ klojiniai-tai 
lygūs paviršiai, lengva konstrukcija, aukšta 
liejinio kokybė bei darbo laiko ir finansinių 
išteklių ekonomija.

Lengvi ir patogūs
Vokietijos firmos „Meva“ klojiniai turi lengvą rėmą, 

pagamintą iš plieno  ir aliuminio. Didžiausias klojinio 
elementas sveria viso labo tik 46kg (2,64 x 0,7 m), 
tai yra apie 10 kartų mažiau nei tradiciniai klojiniai. 
„Meva“ klojiniams kilnoti nereikia papildomos įrangos 
ar technikos. Juos sukonstruoti ar sunešti pakanka 
dviejų darbuotojų. Paprastas klojinių sistemos ele-
mentų montavimas leidžia pasirinkti reikalingą beto-
no konstrukcijos dydį. Klojiniai lengvai montuojami 
vienas ant kito, jų skydiniai elementai sujungiami 
specialiomis metalinėmis spynomis. Gausi elementų 
pasiūla suteikia galimybę pasirinkti optimalius monta-
vimo derinius. „Meva“ klojiniai – patogus surinkimas, 

lengvas išardymas, laiko ir išlaidų taupymas.
Lygūs paviršiai – pigi apdaila
„Meva“ klojinių rėmo paviršius yra padegtas 

autoforetiniu cheminiu paviršiaus dengimo metodu.
Ši technologija naudojama automobilių pramonėje.

Tokios dangos dėka, prie klojinio paviršiaus visiš-
kai neprilimpa betonas, o betoninė konstrukcija yra 
apsaugoma nuo rūdžių. Nepriekaištingą  betoninių 
konstrukcijų lygumą užtikrina „Meva“ polimerinė 
plokštė „Alkus“. Tai naujos kartos plokštė, kuriai su-
teikiama 7 metų garantija. Kai betonuojama naudo-
jant „Meva“ klojinius,  paviršiai būna nepriekaištingai 
lygūs. Įvairias gamybines ar žemės ūkio paskirties  
patalpas galima palikti be papildomos apdailos, jų 
nereikia nei tinkuoti, nei glaistyti. Kitos paskirties 
patalpoms sutaupoma, nes atliekant apdailą nereikia 
lyginti betono paviršių.

 kokybė – ekonomija
Vokietijos firmos „Meva“ klojiniai  suteikia galimy-

bę lieti įvairias betonines konstrukcijas kokybiškai, 
patogiai ir nebrangiai. Naudojant UAB „Murameda  
siūlomus „Meva“ klojinius - paprasta ir efektyvi 
konstrukcija taupo laiką, o lygus liejinio paviršius 
sąlygoja mažesnes išlaidas apdailai. Jums nereikia 
pirkti lentų ar pačios klojinių sistemos. „Meva“ 
kolojinius galima tiesiog išsinuomoti tik nuo 2 Lt už 
kvadratinį metrą parai.

Klientui pageidaujant, siūlomas nuomojamų 
detalių draudimas. Draudimas padės išvengti  ne-
numatytų  išlaidų  valymo ir remonto darbams, bei 

Savanorių pr. 286, Kaunas
Tel./faks.: 8 37 311619
Mob. 8 687 31533
rux@murameda.lt

INFO►
UAB „Murameda“

www.meva.lt
www.murameda.lt

nesijaudinti dėl atsitiktinių subraižymų. Papildomos 
išlaidos draudimui užtikrina fiksuotą betonavimo 
darbų sąmatą. Tai pigus ir patikimas būdas pastatyti 
kokybišką statinį.

UAB „Murameda“ - vienintelė įmonė Lietuvoje, 
teikianti „Meva“ technologijos klojinių nuomos pas-
laugas ir  įmonėms, ir fiziniams asmenims. Klientas, 
atsiuntęs el. paštu norimą įgyvendinti projektą, gau-
na paprastą ir greitą, montažinį projektą nemokamai.

Bendrovė taip pat teikia ir pastolių nuomos 
paslaugas.

žalsvas, sodriai žalias, margai gėlėtas, 
nugeltęs, papilkėjęs, spindintis ryto rasa, kvė-
puojantis, pripildytas gyvybės, natūraliai 
netvarkingas ar „trumpai kirptas”, kaskart 
vis kitoks – tai vis apželdinto stogo apibūdi-
nimai, priklausantys nuo šeimininkų skonio 
bei paros ir metų laiko.

Kartu su patrauklia išvaizda ir gyvenimo darnoje 
su gamta idėja apželdinti stogai turi visą eilę eko-
loginių ir ekonominių pranašumų. Dėl to juos verta 
įrenginėti ant įvairaus didumo ir paskirties pastatų, 
ar tai būtų garažas, gyvenamasis namas  ar didelis 
pramoninis pastatas.

Bilduva
Tel. +370 651 92718
info@bilduva.lt
www.bilduva.lt

INFO►

Ateities stogai – žali
Prailgina stogo amžių. Augalų danga gerai 

apsaugo stogą nuo UV spindulių, krušos ir staigių 
temperatūros pokyčių ir todėl ženkliai prailgina stogo 
hidroizoliacijos tarnavimo laiką.

Taupo energiją. Stogo apželdinimas pagerina 
šilumines stogo savybes tiek žiemą tiek vasarą, 
taupo patalpų apšildymo ir kondicionavimo išlaidas.

Išsaugo, sukuria rekreacinius plotus. Apželdinus 
stogą yra kompensuojami statybos metu prarasti žali 
plotai, atsiranda papildomų poilsio zonų irengimo ga-
limybės. Tai būna ypač aktualu turint nedaug žemės.

Sulaiko lietaus vandenį. Žali stogai užlaiko 50-90 
% lietaus vandens. Dalį vandens sugeria augalai, 

dalis išgaruoja, todėl gali būti įrengta paprastesnė 
vandens nutekėjimo sistema, sumažeja užtvindymo 
rizika,  neapkraunama kanalizacijos sistema.

Pagerina mikroklimatą. Drėkina orą ir sukuria na-
tūralią vėsumą. Tai ypač aktualu tankiau apgyven-
dintose vietovėse, miestuose. Tampa efektyvesnis 
oro kondicionavimo sistemų darbas.

Apsaugo nuo triukšmo. Augalinis sluoksnis pa-
gerina garso izoliaciją, atspindi iki 3 dB ir sumažina 
8 dB garso pralaidumą per stogą.

Valo, grynina orą. Filtruoja  ir sulaiko 10 - 20 % 
dulkių ir toksinių dalelių iš oro.

Stogas – tai daugiau, nei tiktai funkcinis pastato 
elementas, apsaugantis pastato medžiagas ir kons-
trukcijas. Stogas suteikia savitą charakterį pastatui, 
parodo žmonių santykį su gamta, nusiteikimą 
gyventi ekologiškai. Sveikiname nepabūgusius ir 
pasirinkusius tokį iššūkį ir atsakomybę!
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 Pirmiausia norėtųsi pristatyti „Lotus 
Spas“ išskirtinumus. Vienas pagrindinių yra 
pati masažinių baseinų gamybos filosofija. 
Jų kūrėjai ir gamintojai – neabejotini savo 
srities žinovai, ne vieną dešimtmetį paskyrę 
studijoms, konsultacijoms, bandymams. 
„Lotus Spas“ kūrimo procese į pagalbą buvo 
pasitelktos mokslo žinios, kineziterapeutų 
konsultacijos. Itin daug dėmesio skirta ne 
tik masažinių baseinų ergonomiškumui, 
patogumui, funkcionalumui, išvaizdai, bet 
ir galimybių išplėtimui, naudingumo pa-
didinimui. Tarkim, tokia smulkmena kaip 
baseine iškilę švelnūs gumbeliai, nukreipti 
į jautrias masažuojamas vietas pėdose, 
riešuose, nugaroje. Jie išsklaido raumenyse 
susikaupusias pieno rūgštis ir padeda kūnui 

atsipalaiduoti. Toks mokslininkų 
tyrimais pagrįstas poilsio metodas 
vadinamas lytėjimo terapija arba 
kitaip – taktiloterapija.

Reikėtų atkreipti dėmesį ir į dar 
vieną, itin praktinį “Lotus Spas” iš-
skirtinumą. Dėl ypatingos masažinių 
baseinų gamybos technologijos, jas 
nesudėtinga prižiūrėti. Pirmiausia 
įrenginiai yra apšiltinami putomis, 
tuomet sumontuojami mechaniz-
mai. Pabaigoje masažinio baseino 
pagrindas dar sykį užpildomas pu-
tomis. Konstrukcijų laikomų kampų 
ir keturių nuimamų sienelių dėka bet 
kada nesudėtingai galima patekti į 
baseino „vidų“ bei atlikti būtinąjį 
remontą. Daugelyje kitų baseinų, 
prieš tai nenuardžius apšildomojo 
putų sluoksnio, to padaryti neįma-
noma. Taigi, „Lotus Spas“ – naujovė 
rinkoje, siūlanti dvigubą apšiltinimo 
sistemą. Ji yra unikali bei prana-
šesnė už kitas, nes geriau užtikrina 
energijos išnaudojimą, atlieka garso 
izoliacijos funkciją bei, kaip minėta, 
leidžia lengvai prieiti prie siurblių ir 
įrengimų.

 „Lotus Spas“ gamyboje naudoja-
mos tik sertifikuotos ir išbandytos, 
patikrintos sudedamosios dalys. Tai 
užtikrina masažinių baseinų kokybę 
bei ilgaamžiškumą. „Lotus Spas“ 
gaminanti Kanados įmonė, kurios 
padalinys yra įsikūręs Slovakijoje, 
pagarsėjusi kaip išskirtinių gami-
nių autorė. Pavyzdžiui, kanadiečių 
pagamintomis kanojomis, dėl jų 
unikalių savybių ar patogumo, plau-
kia pasaulio čempionatuose laurus 
skinantys sportininkai.

 Kuriant „Lotus Spas“ suderinta 
visa, kas gali būti geriausia. Ramus 
miegas po maudynių, galvos skaus-
mo mažinimas, hidromasažas, fizi-

Sukurkite
nuosavą SPA centrą
savo namuose

Tačiau yra puikus būdas nugvelbti ma-
žiau laiko nuo reikalų ir artimųjų bei tuo 
pačiu atsipalaiduoti! Norime Jums pristatyti 

prekinį ženklą „Lotus Spas“. Tai – masaži-
niai baseinai, pritaikyti įrengti tiek gyvena-
mųjų namų kieme, tiek jų viduje.

Apie poilsio ir atsipalaidavimo būtinybę kalbama itin daug. 
nuolat užsimenama ir apie labai greitą gyvenimo tempą, įtampą 
darbe, namų ruošą, daugybę neatidėliotinų reikalų. tai yra pa-
tyręs tikrai ne vienas. net neabejojame, jog daugelis skaitytojų 
puikiai supranta, apie ką čia kalbame ir gali patvirtinti, kad ati-
trūkti nuo įprastinės rutinos vis dėlto nėra taip paprasta. Įver-
tinus, kiek laiko užima prisiruošimas, nuvykimas ir pabuvimas 
SPA centre, sporto klube ar vandens pramogų parke, paaiškėja, 
jog vis dėlto laiką geriau skirti darbui ar šeimai...
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specialistais ir namų teritorijoje įrengti 
dirbtinį tvenkinį. Tą padaryti galima bet 

kurioje valdos vietoje. Tvenkinio 
forma ir dydis priderinamas prie 
namo aplinkos. Jame pasodinami 
vandenį valantys augalai. Vandens 
paviršius gali būti viename lygyje 
su veja. 

Natūralaus tipo dirbtinių tvenki-
nių įrengimu rūpinasi savo srities 

žinovai!

oterapija, refleksoterapija, taktiloterapija, 
aromoterapija, magnetoterapija, chromo-
terapija – tai tik dalis kūnui atpalaiduoti, 
pailsėti, atgauti jėgas skirtų priemonių. 
Galimybė įrengti masažinius baseinus namų 
viduje arba kieme, lepintis jose su šeimos 
nariais ar draugais,  pasirinkti baseino for-
mą, spalvą, apdailą, purkštukus masažui, 
garso sistemą, vandens nebijantį pultelį – 
kiti „Lotus Spas“ baseinų privalumai.

Patogios ergonomiškos sėdimos vietos 
įrengtos pagal kineziterapeutų patarimus. 
Be to, jos yra naujo dizaino, erdvios – len-
gvai užapvalintos, o atlošai suteikia švelnią 
atramą. Dailiai išlenktos formos leidžia pa-
togiai padėti kojas ir tuo pačiu natūralioje 
padėtyje atpalaiduoja viršutinę kūno dalį. 
Centre esantis kupolas pėdoms masažuoti 
atpalaiduoja ir pašalina skausmą po sun-
kios darbo dienos. Prie visų sėdimų vietų, 
kurių gali būti nuo dviejų iki septynių, yra 
minkštos pagalvėlės galvai. 

Įsirengę „Lotus Spas“ savo namuose 
galite atitrūkti nuo kasdienybės ir neei-
kvodami laiko nuvykimui iki SPA centro. 
Sutaupysite ir pinigų, nes brangiomis 
procedūromis galėsite lepintis kada tik 
panorėję, o už jas nereikės mokėti. 

Masažinis baseinas – galimybė sukurti 
atostogų aplinką tiesiog namo kieme. 
Stiprios srovės vanduo pavargusiems rau-
menims suteikia brangaus masažo seansui 
prilygstantį, raminantį ir stimuliuojantį 
efektą. Užmerkite akis, lėtai kvėpuokite 
ir pasinerkite į savo ramybės ir tylos rojų. 

natūralaus tipo dirbtiniai tvenkiniai
Vandens telkinys sode – vienas išraiš-

kingiausių aplinkos elementų. Tai ne tik 

žaisminga sodo puošmena, suteikianti Jūsų 
aplinkai daugiau individualumo, didesnę 
vertę, išskirtinumą. Svarbiausia, kad vanduo 
įtakoja sodo mikroklimatą ir mus pačius – 
ramina, kviečia pasiduoti laiko bei vandens 
tėkmei. 

Ne kiekviename sklype rasite tokią 
gamtos dovaną. Todėl siūloma pasitikėti 

Dėl ypatingos masažinių 
baseinų gamybos tech-

nologijos, juos nesudėtinga 
prižiūrėti.

Vilnius - tel. (8 5) 270 0806
Kaunas - tel. (8 620) 97709
Šiauliai - tel. (8 610) 08885
Klaipėda - tel. (8 46) 312 217
Panevežys - tel. (8 686) 15551
www.dirbtiniaitvenkiniai.lt

INFO►
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Šildymo katilai
mokantiems skaičiuoti

Visą šildymo įrenginių tobulinimo 
istoriją atspindi nuoseklios pastangos 
didinti jų efektyvumą. deja, ši, nors 
ir teisingai apibūdinta tendencija, 
neparodo tokių paieškų prieštaringu-
mo. Fizikos dėsniai sako, kad aukštas 
šildymo įrenginio naudingumo koefi-
cientas gaunamas kuo labiau atauši-
nant pakuros dūmus. tačiau daugelio 

mūsų patirtis rodo, kad tokiu atveju 
šildymo katile ar dūmtraukyje gali 
susidaryti agresyvus kondensatas, iki 
šiol laikytas rimta technine problema. 
kita vertus, Vakarų europos šildymo 
katilų rinkoje ima dominuoti įrengi-
niai, kuriuose specialiai sudaromos 
sąlygos ant katilo šilumokaičio kauptis 
kondensatui, o papildomas šilumos 

kiekis, kurį galima naudingai sunau-
doti, tapo šių įrenginių pranašumu. 
tokie įrenginiai, vadinami kondensa-
ciniais katilais, po truputį populiarėja 
ir Lietuvoje. kylančios dujų kainos 
ir kaimyninėse šalyse vyraujančios 
tendencijos leidžia prognozuoti, kad 
netrukus jie taps pagrindiniais būstų 
šildymo įrenginiais ir mūsų šalyje.

Kondensaciniai dujų katilai 
ypač tinka vandeniu šildomoms 
grindų ir radiatorių sistemoms. 
Šildyti patalpas žemesnės tempe-
ratūros vandeniu yra labai patogu, 
nes dėl neaukštos šilumnešio 
temperatūros, patalpose neper-
kaista oras, be to, kondensaciniai 
katilai lemia ilgesnę sistemos 
eksploatavimo trukmę ir kartu lei-
džia taupyti. Statant kondensacinį 
dujų katilą patartina sumontuoti 
didesnio ploto radiatorius arba 
šildyti didesnį grindų plotą: sis-
temose cirkuliuos kiek žemesnės 
temperatūros vanduo nei įprasta, 
bet bus efektyviau išnaudojama 
kuro drėgmei išgarinti sunaudota 
šiluma. Žinoma, dėl to šiek tiek 
išaugs pradinės investicijos, rei-
kalingos šildymo sistemai įrengti, 
bet ilgainiui jos atsipirks.

dujų kuro ypatybės

Gamtinės dujos yra gana 
kaloringas ir ekologiškas kuras, 
kuriuo labai patogu šildyti būstą, 
todėl daugelis privačių vartotojų 
džiaugiasi, galėdami jas naudoti. 
Ankstesnio modelio šildymo ka-
tiluose garai būdavo šalinami į 
atmosferą kartu su kitais degimo 
produktais, todėl kuro kaloringu-
mas (išskiriamos šilumos kiekis) 
vertintas neįskaičiuojant garų 
kondensacijos šilumos ir vadin-
tas žemutiniu kuro kaloringumu. 
Specialios konstrukcijos konden-
saciniuose dujų katiluose ši van-
dens garų kondensacijos šiluma 
sunaudojama naudingai, todėl iš 
tokio paties kiekio kuro gaunama 
iki 11% daugiau šilumos. Vandens 
garai susidaro ir šildymo katile 
deginant skystąjį (dyzelinį) kros-
nių kurą, tačiau jo sudėtyje yra 
mažesnis kiekis vandenilio, todėl 
ir vandens garų susidaro beveik 
dukart mažiau, kartu ir šilumos. 
Dėl šių priežasčių skystasis kuras 
nenaudojamas kondensaciniams 

ŠILDYMAS

Mira
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20 397 x 0

x29 mm6Didelio efektyvumo 
kompaktiškas 
pakabinamasis katilas, 
skirtas šildymui ir 
buitinio karšto 
vandens ruošimui

Didelio efektyvumo 
kompaktiškas 
pakabinamasis katilas, 
skirtas šildymui ir 
buitinio karšto 
vandens ruošimui

The intelligen comfort. Since 1914
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CHAFFOTEAUX & MAURY
įgaliotas atstovas Lietuvoje  
UAB „Varmega”

Naglio g. 4a, Kaunas 
Tel. (8 37) 761 783
(8 37) 761 783
Mob. tel. (8 699) 61 671       
www.varmega.lt

INFO►

katilams kūrenti, tokie šildymo įrenginiai 
dažniausiai pritaikyti deginti gamtines 
arba suskystintąsias dujas.

kondensacinio dujų katilo kons-
trukcija

Konstrukciniu požiūriu kondensacinis 
šildymo katilas ypatingas tuo, kad degimo 
produktai jame ataušinami iki žemesnės 
temperatūros nei paprastame katile. Tokiu 
būdu įsisavinama daugiau išskiriamos ši-
lumos, be to, galima naudingai panaudoti 
ir vandens garų kondensacijos šilumą. 
Degimo produktuose esantys garai ant 
katilo šilumokaičio paviršiaus ima konden-
suotis tada, kai šio paviršiaus temperatūra 
yra apie + 57º C. Todėl kondensaciniame 
dujų katile visada montuojamas didesnio 
ploto šilumokaitis, kuriuo cirkuliuoja pa-
lyginti neaukštos temperatūros vanduo, 
o degimo dujose esančių vandens garų 
kondensacijos šiluma sunaudojama labai 
efektyviai. Pvz., prancūzų firmos „Chaf-
foteaux & Maury” kondensacinių dujų 
katilų naudingumo koeficientas bus iki 
108,2% (teoriškai jis gali būti 111%). Pri-
minsime, kad Lietuvoje ir kitur Europoje 
jis skaičiuojamas pagal žemutinį degant 
kurui išsiskiriančios šilumos kiekį, todėl 
šis rodiklis yra didesnis nei 100%. Žino-
ma, kondensuojantis vandens garams, 
šilumokaičio paviršiaus plotas turi būti ne 
tik didesnis, bet ir itin atsparus korozijai. 
Pvz., „Chaffoteaux & Maury” kondensaci-
nių dujų katilų šilumokaitis gaminamas iš 
rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno.

Dar viena kondensacinio dujų katilo 
konstrukcinė ypatybė – automatiškai re-
guliuojamas degiklio darbas. Tai reiškia, 
kad tokio dujų katilo degiklis neužgesda-
mas pagal poreikį gali mažinti ir didinti 
degimo galingumą. Todėl kuro degimo 
režimas tokio katilo pakuroje visada išliks 
optimalus, o pulsuojančiu režimu veikian-
čiame nekondensacinio katilo degiklyje 
sudega ne visas kuras, todėl išauga ir 
šilumos nuostoliai. Dėl šių konstrukcinių 
ypatybių kondensacinio dujų katilo nau-
dingojo veikimo koeficientas bus apie 
15–17% didesnis nei tokios pat galios 
įprasto šildymo katilo.

Sistemos projektavimas

Suprojektuoti ir sumontuoti šildymo sistemą 
su kondensaciniu dujų katilu nėra labai sudėtin-
ga. Svarbiausia įgyvendinti pagrindinį principą 
– užtikrinti kuo žemesnę šildymo sistemoje 
cirkuliuojančio vandens temperatūrą.

Kaip įprasta įrengiant bet kokią automatizuotą 
gyvenamojo namo katilinę, šalia kondensacinio 
šildymo įrenginio būtina įtaisyti elektros šakutės 
lizdą (220 V įtampa), numatyti, kur bus įtaisy-
tas kondensatui sutekėti reikalingas bakelis ar 
prijungtas į kanalizaciją vedantis kondensato 
nutekėjimo vamzdis, pagalvoti, kaip bus tiekia-
mas oras, būtinas katilo degikliui funkcionuoti, 
ir pašalinamos ataušintos degimo dujos. Galimi 
du variantai: orą galima tiekti iš katilinės patal-
pos (joje turi būti įrengta patikima ventiliacijos 
sistema), o degimo produktus pašalinti per dūm-
traukį su nerūdijančio plieno įdėklu; arba galima 
sumontuoti specialų vamzdį su dvigubomis sie-
nelėmis, skirtą orui tiekti ir degimo produktams 

šalinti (jis išvedamas pro angą sienoje). Kokį 
oro tiekimo ir degimo produktų šalinimo būdą 
pasirinkti, sprendžiama įvertinus konstrukcinius 
bei architektūrinius pastato sprendimus, katilinės 
vietą gyvenamajame name, skaičiuojant, kuris 
variantas pigesnis.

kaip apskaičiuoti katilo kainą?

Kondensaciniai dujų katilai yra brangesni 
už įprastus. Kainos skirtumas gali sudaryti apie 
25–50%. Todėl šiuo metu Lietuvoje kondensaci-
nius dujų katilus įsigyja turtingesni ir mokantys 
skaičiuoti namų savininkai, o taupieji mano, kad 
kondensaciniai katilai greitai neatsipirks. Žinoma, 
galingi pramoniniai kondensaciniai šildymo katilai 
atsiperka žymiai greičiau, o buitinių kainos skir-
tumas – per kelerius metus. Laikas, per kurį atsi-
pirks šildymo įrenginys, bus tuo trumpesnis, kuo 
didesnis bus šildomas plotas. Antra vertus, kylant 
kuro kainoms, šis laikotarpis nuolat trumpėja.

Beje, kai kuriose Europos Sąjungos šalyse 

šildymo ir karšto vandens ruošimo katilų kons-
trukcija ir techniniai rodikliai reglamentuojami 
įstatymais, todėl išsivysčiusiose Vakarų Europos 
šalyse, kur itin taupomas kuras (ypač Vokietijoje, 
Olandijoje), leidžiama montuoti tik kondensa-
cinius katilus, nors į kitas šalis jų gamintojai 
eksportuoja ir paprastus katilus. Matyt, ilgainiui 
tokios nuostatos įsigalios ir pas mus, todėl įžval-
gūs privačių namų savininkai kondensaciniais 
dujų katilais turėtų domėtis jau dabar.

Mira System

Puikiomis 
eksploatacinėmis  
savybėmis pasižymintis 
pakabinamasis, šildymo 
katilas

ŠILDYMAS
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Su galimybe prijungti tūrinį vandens 
šildytuvą

The intelligen comfort. Since 1914
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Tyras vanduo Jūsų namuose
UAB „Šomis”, dirbanti jau 12 metų van-

dens paruošimo technologijų srityje, turi 
keletą išskirtinių vandens gerinimo spren-
dimų, kurie puikiai tinka namams,butams, 
bei biurams.

 Atbulinio osmoso sistema EC105-PRO RO yra 
pats efektyviausias būdas pagaminti krištolinio 
tyrumo geriamą vandenį. Osmosas – tai reiškinys, 
kuris vyksta visuose gyvuose organizmuose ir ku-
rio esmę sudaro vandens molekulių skverbimasis 
pro membranos poras.

ec105 – Pro ro + G (1)

PRO-RO sistema gali veikti dar efektyviau 
sujungta su papildomais elementais. Vienas tokių 
elementų – Struktūrizatorius. Struktūrizuojančio 
elemento veikimas paremtas mokslininko Johano 
Granderio atliktais magnetinių laukų tyrinėjimais. 
Sistema  EC105-PRO RO puikiai valo vandenį nuo 
cheminių priemaišų.

Struktūrizuojančio  elemento paskirtis kitokia. 
Mokslininkai nustatė, kad vandens molekulės jun-
giasi į struktūras, sudarytas iš daugelio molekulių, 
o vandens savybės priklauso nuo tų struktūrų 
formos. Natūralioje gamtoje vandens molekulės 
grupuojasi į šešiakampes struktūras, toks natūra-
lus vanduo sveikiausias ir žmogaus organizamui.

Struktūrizavimo technologija neprideda van-
deniui ir iš jo neatima jokių papildomų junginių. 
Ji tik grąžina vandeniui pirminę jo struktūrą, 
būdingą natūraliai gamtai – tai daroma vibracijos 
būdu. Kenksmingos vandens dalelės paverčiamos 
nekenksmingomis pakeičiant vandenyje užfiksuotą 
informaciją. Gerdamas šį vandenį žmogus tampa 
sveikesnis bei puikiai jaučiasi. Struktūrizuojantis 
elementas dirba neribotą laiką.

Ro tuLIp + R

RO TULIP sistema gali puikiai derinti savo funk-
cijas ir su R-biokeraminiu elementu. Šis elemen-
tas, kurį rekomenduoja įmonės specialistai, pana-
šiai, kaip ir Struktūrizuojanti kasetė, nepašalina iš 
vandens jokių cheminių medžiagų ir jų neprideda. 
Jo veikimo principas yra pagrįstas infraraudonųjų 
spindulių poveikiu vandeniui. Infraraudonieji 
spinduliai sukelia vandens jonizaciją, toks vanduo 
žmogaus organizme pagerina medžiagų apykaitą. 
Infraraudonųjų spindulių sukelta vandens vibracija 
reguliuoja kraujo tekėjimą, neleidžia susidaryti 
kraujo krešuliams.

Šie spinduliai minkština vandenį, šalina iš jo 
nemalonų kvapą.

Biokeraminiame elemente, kurį tiekia UAB 
“Šomis”, infraraudonieji spinduliai išsiskiria dėl 

to, kad skirtingų rūšių keramikos rūšys čia yra 
susijungusios su mineraliniais oksidais.

tAPWorkS filtrai

UAB “Šomis” rekomenduoja naudoti JAV kom-
panijos TAPWORKS filtrus. Vandenyje, kuriame 
geležies koncentracija - iki 2 miligramų litre, 
tokie filtrai gali atlikti dvi funkcijas – minkštinti 
vandenį ir pašalinti iš jo dvivalentę geležį. Be to, 
šie filtrai sunaudoja mažiau vandens ir druskos 
eksploatacijos metu.

UAB “Šomis” specializuojasi vandens kokybės 
gerinimo srityje.

Įmonės specialistai klientams padeda išspręsti 
visas vandens kokybės problemas.

UAB „Šomis”

Ekskavatorininkų 1C, Kaunas
Tel. 8 37 407048
Faks. 8 37 407049
Mob. 8 650 80622
info@somis.lt
www.somis.lt

INFO►
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Arba teiraukitės:
Tel.: +370 5 241 74 35; faks.: +370 5 279 47 00
info@wienerberger.lt
www.wienerberger.lt
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Geros
kainos
grįžta...

Estiškos TERCA plytos –
2005 metų kainomis!
   • Visos spalvos!
   • Visi paviršiai!
   • Visi matmenys!
Apsilankykite pas mus ir išsirinkite
Jums patinkančias plytas!
“Wienerberger” atstovybė Laisvės pr. 77B, Vilnius
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Naujoviškas
automobilio kėbulo 
lyginimas – vis
populiaresnis  
19 psl.

Aukštas automobilio 
saugumo lygis –
visai nebrangiai
20 psl.

Saugi bei
komfortiška  
kelionė
21 psl.

„Sound Spirit“:
jūsų automobilis taps 
kitoks
23 psl.

„Meninis lyginimas“
Pramonės pr. 103, Kaunas
Tel.: 8 606 64232, 8 679 68924
www.meninislyginimas.lt

Naujoviškas
automobilio kėbulo 
lyginimas – vis populiaresnis

kauno įmonė „meninis lyginimas“ tapo 
didžiausiu šalyje meninio automobilio kė-
bulo lyginimo paslaugos teikėju Lietuvoje 
– per metus įmonėje tris kartus padidėjo 
darbuotojų skaičius.

Naujoviška kėbulo lyginimo technologija tampa 
vis populiaresnė.

„Šis jau 15 metų Amerikoje naudojamas me-
todas dėl savo praktiškumo vis labiau prigyja ir 
Lietuvoje, -  sako Tomas Gecevičius, įmonės ben-
drasavininkis. - Juk tai labai patogus ir palyginti 
pigus metodas: jeigu dažų sluoksnis ant kėbulo 
detalės nepažeistas, detalės formą galima atstatyti 
be jokio dažymo, nelieka jokių žymių.“

Šis metodas tinka, kai įlenkimas atsirado dėl 
palyginti nesmarkaus smūgio į automobilį, kai 
nepažeista kėbulo geometrija. Nuo tradicinio da-
žymo jis skiriasi ne tik kaina, dar didesnis efektas 
lyginant remonto trukmę.

„Kas bent kartą turėjo dažyti savo automobilį 
po įlenkimo, sunkiai patikės, bet taip yra: įlen-
kimas panaikinamas tą pačią dieną, - pasakoja 
įmonės bendrasavininkis Nerijus Valiukevičius. 
– Juk kai reikia dažyti, iš pradžių meistrai servise 
išlygina automobilio kėbulo detalę, paskui glaisto, 
paskui gruntuoja. Tada glaistas turi išdžiūti. Tik po 

to jau galima dažyti, o nudažius vėl reikia laukti, 
kol automobilis išdžius. Geriausiu atveju viskas 
užtrunka savaitę, bet dažniausiai tenka sugaišti 
ir dvi arba tris. Juk sunku surasti servisą, kuriame 
meistrai iš karto imtusi dažyti jūsų mašiną.“

Įlenkimai pašalinami profesionalia amerikietiš-
ka įranga mechaniškai veikiant detalę, nenaudo-
jamos nei jokios cheminės medžiagos, nei aukšta 
temperatūra. Detalė atstatinėjama vakuume.

„Meninis lyginimas“ keičiasi šios technologijos 
patirtimi su Austrijoje veikiančia bendra Austrijos ir 
Belgijos įmone. Kauno įmonė jau pati rengia šios 
technologijos mokymus, skirtus profesionalams.

„Esame įsitikinę: po 5-10 metų šio profilio 
meistras dirbs kiekviename servise, - sako Tomas 
Gecevičius. – Tai reiškia, kad smarkiai išaugs šios 
srities specialistų poreikis. Juk detalę taisant pagal 
mūsų naudojamą  technologiją vien medžiagos 
atsieina 30-40 procentų pigiau nei dirbant įpras-
tiniu būdu. Tai naudinga ir klientui, ir servisui. O 
išmokyti darbuotoją yra vienkartinė investicija.“   

„Meninis lyginimas“ įsikūręs erdviose patalpose 
netoli Savanorių ir Pramonės prospektų sankryžos 
- tai pirmoji didelė Savanorių prospekto sankryža 
įvažiavus į ją iš Vilniaus-Klaipėdos greitkelio. Čia 
taip pat teikiamos automobilių kėbulų poliravimo 
paslaugos.

Ši Kauno vieta pasirinkta  – tai tikras auto-
mobilininkų kvartalas, čia susitelkę daug naujų 
automobilių pardavimo salonų, kitų autoservisų, 
netoliese esančiuose garažų masyvuose dirba 
daugybė savo paslaugas siūlančių meistrų. Todėl 
čia daug žmonių atvažiuoja remontuoti savo 
automobilių.

INFO►
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Aukštas 
automobilio saugumo lygis –
visai nebrangiai

radę įlenktą automobilio šoną, numuštą 
veidrodėlį ar pavogtą magnetolą, susimąsto-
te: kodėl negirdėjote signalizacijos? Gal jos 
garsas per silpnas? Be to, ką daryti, jei prie 
daugiabučio kas 10 minučių panašiais signa-
lais kaukia tai vienas, tai kitas automobilis?

Tada ir pagalvojate: geras dalykas būtų toks 
signalizacijos priedas, kuris, suveikus automobilio 
apsaugos sistemai, informuotų tiesiogiai jus – kad 
galėtumėte nedelsiant imtis veiksmų ar bent jau 
informuoti policiją.

Bet juk tokia sistema yra ir tai ne kokia nors 
neįperkama palydovinė superapsauga. Sistema 
„Dzeusas“ yra pakankamai paprasta, kad būtų pa-
tikima ir efektyvi. Kai įsidiegsite savo automobilyje 
tokią sistemą, ji akimirksniu jus informuos, jei jūsų 
mašinos apsaugos sistema suveiks. „Dzeusas“ pra-
neš apie tai SMS žinute ir skambučiu į jūsų mobilųjį 
telefoną. O jeigu vagis sumanys pergudrauti šią 
sistemą atjungdamas automobilio akumuliatorių, 
jam iš to nieko neišeis – „Dzeuso“ sistema turi savo 
akumuliatorių, todėl veikia ir autonominiu režimu.

Kaip veikia kontrolės sistema „Dzeusas“? Tai 
mikroprocesorinis prietaisas, kuris turi radijo siųs-
tuvą, veikiantį GSM tinkluose. Tai tie patys tinklai, 
kuriuose veikia ir mobilusis telefono ryšys. „Dzeusas“ 
nėra apsaugos sistema, jis yra jos priedas. Bet tas 
priedas gali veikti ir savarankiškai, kai automobilyje 
nėra apsaugos sistemos.

Pranašumų, veikiant kartu su įprasta automobilių 
apsauga, ši sistema turi daug. Ko verta vien tai, kad 
jums nereikia gadinti santykių su kaimynais dėl kau-
kiančios naktį automobilio signalizacijos. Mobilusis 
telefonas, į kurį bus nukreiptas aliarmo signalas, gali 
būti padėtas taip, kad jūs pats bet kada jį išgirsite. 
O kas bus, jeigu neišgirsite? Suveikus automobi-
lyje esantiems jutikliams, sistema „Dzeusas siųs 
SMS žinutę ir skambins užprogramuotais telefono 
numeriais tol, kol atsilieps ar nuspaus skambučio 
atmetimo mygtuką bent vienas iš dviejų sistemoje 
įregistruotų vartotojų arba kol skambutį nutrauks 
mobiliojo ryšio operatorius. Jeigu atsiliepsite, sis-
tema įjungs mikrofoną, kurio pagalba girdėsite, 
kas dedasi jūsų automobilyje. SMS žinutėje bus 
nurodyta, kuri iš apsaugos zonų buvo paveikta. 

Turbūt visiems yra buvę, kai suabejojote ar 
įjungėte automobilio apsaugos sistemą. Ryšys su 
sistema „Dzeusas“ yra abipusis. Jūs galite savo 
mobiliuoju telefonu paskambinti „Dzeuso“ sistemai. 
Jeigu „Dzeusas“ atmeta skambutį, tai reiškia, kad 
automobilio apsaugos sistema yra išjungta. Tokiu 
būdu galėsite patikrinti, ar nepamiršote įjungti 
automobilio apsaugos sistemos. Jums net nereikės 
eiti iki automobilio. O jei skambinant išgirdote kelis 
kvietimo signalus - reiškia apsaugos sistema įjungta 
ir „Dzeusas“ netrukus atsilieps. Jis įjungs mikrofoną, 
ir galėsite klausytis, kas dedasi automobilio viduje. 
Jei jūsų sistemai kas nors bandytų prisiskambinti 
iš kito telefono, sistema nekreiptų į tokį skambutį 
dėmesio - lygiai taip pat, kaip ir į SMS žinutę be 
slaptažodžio ar su klaidingu slaptažodžiu. 

Jeigu automobilio akumuliatorius bus prie išsikro-
vimo ribos, sistema jus informuos ir apie tai. Toks 
pranešimas siunčiamas, kai 40 sekundžių ir daugiau 
akumuliatoriaus įtampa yra nukritusi iki  11 voltų.

„Dzeuso“ įrenginio veikimui į jį turi būti įdėta  
pasirinkto mobiliojo ryšio operatoriaus SIM kortelė. 

Užsakydami „Dzeuso“ įrenginį, nurodykite kokio 
mobiliojo ryšio operatoriaus SIM kortelės pagei-
dautumėte ir ji bus nemokamai pateikta kartu su 
„Dzeuso“ įrenginiu. Arba galite įdėti savo turimą 
SIM kortelę.. Patogiausia, jei operatorius tas pats, 
kaip ir jūsų mobiliojo ryšio telefonų – tada abonentai 
sujungiami ir SMS žinutės ateina šiek tiek greičiau. 
Praktiškas patarimas – geriau venkite išankstinio ap-

mokėjimo kortelių. Jeigu užmiršite papildyti sąskaitą, 
sistema praras ryšį su jumis ir negalės pranešti, jei 
automobiliui bus daroma žala.   

Labai svarbu yra: prieš įdedant SIM kortelę į 
„Dzeuso“ įrenginį, įsidėti ją į bet kurį mobilųjį tele-
foną ir SMS žinučių pagalba automobilio paieškos 
paslaugoje „Locator“ aktyvuoti leidimus iš kurių 
mobiliųjų telefonų būtų galima nustatinėti šios SIM 
kortelės - „Dzeuso“ įrenginio buvimo vietą. Daugiau 

informacijos kaip reikia aktyvuoti šią stebėjimo 
paslaugą rasite Interneto svetainėje www.locator.lt. 
Jeigu bus aktyvuota „Locator“ paslauga ir jūsų au-
tomobilį pavogs, „Dzeuso“ funkcija „Locator“ padės 
nustatyti apytikslę automobilio vietą. Sistema 200 
metrų tikslumu nurodys, kur yra Jūsų automobilis.

Jeigu manote, kad sistema „Dzeusas“ jums yra 
per brangus malonumas, apsirinkate. Be montavimo 
darbų, jos kaina yra tik 379 Lt. Šį prietaisą sukūrė 
UAB „ELDES“, kuri suteikia įrenginiui 24 mėnesių 
garantiją. Instaliuoti sistemą galite ir pats – aišku, 
su sąlyga, kad turite bent minimalių elektrotech-
nikos žinių. Bet visada geriau, kad šį darbą atliktų 
profesionalai.

„Dzeusas“ yra nebrangi ir praktiška apsaugos sis-
tema, kuri pajėgi pakelti jūsų automobilio saugumą 
į visai kitą lygmenį negu anksčiau.

UAB „Eldes“ kuria bei gamina ir daugiau ap-
saugos įrenginių, pranešančių apie pavojų tiesiai į 
jūsų mobilųjį telefoną. Įmonės interneto svetainėje 
siūlome plačiau susipažinti su patalpų apsaugos sis-
tema ESIM062. Tai sistema, kuri gali informuoti apie 
gaisrą jūsų namuose, garaže ar sodo namelyje, apie 
įsilaužimą į juos, apie užliejimą vandeniu. Ši sistema 
turi daug papildomų galimybių, tokių, kaip tempe-
ratūros matavimas ar elektrinių prietaisų valdymas 
SMS žinute. Kreipkitės į mus ir mes jums padėsime.

INFO► Gamintojas:

UAB „ELDES“
Bukčių g. 11-3a, Vilnius
Tel./faks. 8 700 00 513
Mob. tel. 8 674 822 66
info@eldes.lt
www.eldes.lt

Pardavėjas:

UAB Mobiliųjų sprendimų centras
Studentų g.  65-401, Kaunas
Tel. 8 650 16 830
Faks. 8 37 722 622
contacts@msc.lt
www.msc.lt

„Dzeusas“ yra nebrangi
ir praktiška apsaugos 

sistema, kuri pajėgi pakelti 
jūsų automobilio saugumą 
į visai kitą lygmenį negu 

anksčiau.
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Ketinate keliauti su draugais ar gausia šeimyna 
ir neliko vietos bagažui? Norite keliauti patogiai ir 
saugiai, bet Jūsų automobilis per mažas? O gal 
jis didelis, bet ne tiek, kad viskas tilptų ir būtų 
po ranka? Patarimas - rinkitės „Thule“ bagažines 
bei aksesuarus.  O jei norite pajusti tikrą kelionės 
komfortą nuo jos pradžios iki pabaigos, dar įsigykite 
ir „Webasto“ šildytuvą.

„thule“ -  saugumas ir komfortas

Švedijoje sukurti „Thule“ produktai yra idealūs 
norint patogiai ir saugiai sutalpinti kelionės bagažą. 
Tai lengvai pritvirtinami stogo bagažinių skersiniai, 
slidžių laikikliai, patogios stogo bagažinės, specialiai 
į jas dėti skirti krepšiai bei kiti aksesuarai. Pagrin-
dinis šio prekių ženklo privalumas – tai saugumas 
bei komfortas.

„Thule“ uždarose bagažinėse, pritvirtinamose 
ant automobilio stogo, galima sutalpinti iki 75 
kilogramų krovinių. Juos pakrauti ir iškrauti labai 
patogu, nes bagažinės atsidaro iš abiejų pusių, 
taip pat yra saugus centrinis užraktas. Sumontuoti 

tokią bagažinę ant automobilio stogo nereikia jokių 
įrankių, tai galima padaryti be  didelių pastangų. Dėl 
puikių aerodinaminių savybių oro pasipriešinimas 
yra mažas, važiuojant neatsiranda triukšmas bei 
vibracija. Išskirtinio dizaino gaminiai papuoš Jūsų 
automobilį.

Labai patogūs ir „Thule“ slidžių laikikliai. Vieni jų 
stumdomi, kad būtų patogiau 
pakrauti ir iškrauti slides. Kiti 
– reguliuojamo aukščio, tad 
juos galima pritaikyti prie sli-
džių apkaustų ar kitų detalių, 
taip apsaugant automobilį 
nuo subraižymo. Patogūs ir 
ekonominės klasės plieniniai 
slidžių laikikliai.

Visi „Thule“ aksesuarai yra 
aukščiausios kokybės ir labai 
patogūs gaminiai.

Pradėkite kelionę šiltai

Smagu, kaip kelionė kom-
fortiška nuo pradžios iki galo. 
Bet kelionės pradžia žiemą, kai reikia darbuotis 
grandikliu prie apšalusio automobilio, o paskui 
sėstis į šaltą saloną, tikrai nėra pats didžiausias 
džiaugsmas.

To labai paprasta išvengti naudojant „Webasto“ 

šildytuvą. Tokie nedideli šildytuvai montuojami po 
automobilio variklio gaubtu. Prieš vykstant  kelionę, 
juos reikėtų užprogramuoti. Šildytuvai įsijungia, 
tarkim, likus pusvalandžiui iki numatytos kelionės 
pradžios. Jie veikia neįjungus variklio ir naudoja vi-
sai nedaug degalų iš automobilio degalų sistemos. 
Jų veiklos rezultatas – galite ramiai sau sėstis į šiltą 
automobilio saloną ir važiuoti. Matomumas per lan-

gus bus puikus – stiklų 
kampai nebus padengti 
sniegu ar aprasoję.  

O vasarą toks šildy-
tuvas vėdina automo-
bilio saloną – įsėdę ne-
sijausite kaip krosnyje.

 ieškokite „Auto-
eksperto“ tinkle

Lietuvoje „Thule“ 
ir „Webasto“ produk-
tais prekiauja UAB 
„KG Knutsson“, Švedi-
jos įmonės dukterinė 
bendrovė. Mūsų šalyje 

bendrovė valdo mažmeninės prekybos tinklą „Au-
toekspertas“, kuris užsiima dar ir stogo bagažinių 
nuoma. Čia Jums suteiks išsamią informaciją apie 
produktus, galinčius jus apglėbti maloniai nutei-
kiančiu komfortu.

INFO►
kGk „Autoekspertas“

www.kgk.lt 

KAUNE:
Partizanų g. 63 M
Tel. 8 37 713999, faks. 8 37 713983
Mob. tel. 8 687 35828
El. p. kaunas@autoekepertas.lt
Darbo laikas: I - V  9.00 - 18.00

VILNIUJE:
Jočionių g.14
Tel. 8 5 275 81 81; faks. 8 5 275 02 28
Mob. tel. 8 659 77976
El. p. vaidas.verikas@kgk.lt
Darbo laikas: I - V  9.00 - 18.00

Pagrindinis „Thule“ prekių 
ženklo privalumas – tai sau-

gumas bei komfortas.

Saugi bei  
komfortiška kelionė
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Automobilių tiuningas – tai paslauga tiems, kurie 
nori kitokio automobilio. Kitokio, negu gatvėmis 
srūvantis unifikuotų mašinų srautas. Lietuvoje dar 
įprasta manyti, kad tokius dalykus gali sau leisti tik 
Kalifornijos milijonieriai. Iš tiesų yra ne taip. Visur 
yra žmonių, kurie traktuoja savo automobilį ne 
vien kaip transporto priemonę, jiems ji yra sykiu ir 
saviraiškos priemonė.

Kaune yra meistrų, kurie gali visiškai pakeisti 
jūsų automobilio veidą. Ir tai nebūtinai brangus 
malonumas.

„Sound Spirit“ meistrai yra pajėgūs padaryti iš 
jūsų automobilio vienetinį daiktą, kokio daugiau 
neturi niekas. Toks automobilis išsiskirs – arba 
interjeru, arba kokybišku muzikos skambesiu, arba 
kitomis funkcijomis.

Norite pakeisti savo automobilio interjerą? Taip 
gali nutikti ir tokiu atveju, jeigu senasis nusibodo, 
taip pat ir tada, jei atsitiko nelaimė: pavyzdžiui, 
automobilį nusiaubė vandalai.

„Sound Spirit“ meistrai gali jūsų automobilių 
sėdynes aptraukti natūralia arba dirbtine oda, ja 
apmušti automobilio paneles, durų staktas, kitas in-
terjero detales. Oda arba medžiaga galima aptraukti 
ir automobilių stogus. Oda ar kai kurie brangūs jos 
pakaitalai ne be reikalo automobilių gamintojų yra 
naudojami liuksusinių automobilių interjero apdailai. 
Iš serijinio automobilio toks interjero pakeitimas gali 
padaryti mašiną, kuria važinėdami patirsite komfor-
tą. „Sound spirit“ siūlo platų odos bei medžiagos 
atspalvių bei raštų asortimentą.

Įmonė prekiauja daugelio žinomų firmų – tokių, 
kaip „Alpine“, „Blaupunkt“, „Pioneer“, „Sony“, kitų 
automagnetolomis, DVD grotuvais, į panelę ar 
priekinių sėdynių pogalvius, taip pat lubose įtai-
somais monitoriais. Čia – ir platus įvairių žinomų 

firmų garso kolonėlių automobiliams– tokių kaip 
„Focal“, „Hertz“, „Helix“. „Morel“ ir kitų bei garso 
stiprintuvų - „Audison“, „Brax“, „Ground Zero“, 
„Sinus Live“-  asortimentas.

Jums bus parinkti 
visi reikiami apara-
tūros montavimui 
priedai, laidai, filtrai, 
jungtys, visos reika-
lingos medžiagos bei 
aksesuarai – viskas, 
kas būtina kokybiš-
kam garsui bei pui-
kiam vaizdui išgauti.

„Sound Spirit“ 
meistrai yra sukaupę 
didelę patirtį ir gau-
sybę profesionalios 
informacijos, kokia 
aparatūra tinka mon-
tuoti į vieno ar kito modelio automobilį. Šia informa-
cija bus pasidalyta su jumis, o paskui firmoje įsigyta 
arba kliento jau turima aparatūra bus sumontuota 
automobilyje – viskas bus atlikta be priekaištų. 
Lygiai taip pat be priekaištų po sumontavimo bus 
atlikti aparatūros derinimo darbai.

Visada siekiama išgauti maksimalų efektą, 
kuo geriau atitikti kliento lūkesčius. Pagal kliento 
pageidavimus gali būti įrengiama izoliacinė bei 
antivibracinė danga, kuri apsaugo automobilio vidų 
nuo iš išorės sklindančio triukšmo – garsas salone 

bus tikrai kokybiškas.
Garso aparatūrą galima sumontuoti nestan-

dartinėse automobilio vietose, tam išformuojant 
standartinį automobilio saloną. Pagal jūsų indivi-

dualius poreikius meistrai pagamins podiumus, 
suformuos staktas, pagamins palanges, atviras 
bei uždaras dėžes žemų dažnių garsiakalbiams, 
atitinkamai suformuos bagažines. Visa tai padaroma 

atsižvelgiant į konkretų 
automobilio tipą, jo 
bagažinės talpą, gar-
siakalbio galingumą ir 
kitus veiksnius.

„Sound Sp i r i t “ 
meist ra i  nepal iks 
įrengtos aparatūros be 
priežiūros – bus atlie-
kamas garso ir vaizdo 
įrangos garantinis ir 
pogarantinis aptarna-
vimas, diagnozuojami 
įrangos gedimai, ji re-
montuojama.

„Sound Spirit“ taip 
pat montuoja įvairias apsaugos sistemas į automo-
bilius ir motociklus. Be to, sumontuojami papildomi 
apsaugos elementai – slapukai, imobilaizeriai, įvai-
rūs jutikliai, ultragarso sistema, taip pat sistema, 
įjungiant signalizaciją automatiškai uždaranti palik-
tus atdarus automobilio langus. Montuojamos visų 
lygių apsaugos sistemos, draudžiant automobilius 
KASKO draudimu, išrašomos pažymos draudimo 
bendrovėms apie automobilio signalizaciją.

Apsaugos sistemos ne tik montuojamos – 
diagnozuojami jų gedimai, jos remontuojamos, 
atliekamas garantinis ir pogarantinis aptarnavimas. 
Automobiliai žymimi mikrodalelėmis – tai padeda 
apsisaugoti nuo vagystės. „Sound Spirit“ taip pat 
pardavinėja ir montuoja įvairių žinomų firmų auto-
mobilių navigacijos įrangą, automobilių parkavimo 
sistemas, ksenoninius žibintus, laisvų rankų įrangą 
mobiliesiems telefonams, radijo stoteles, šildomus 
šoninio vaizdo veidrodėlius.

Visas prekes galima įsigyti ir išsimokė-
tinai.

Jau veikia atnaujinta, patogesnė naudotis inter-
neto svetainė www.soundspirit.lt. Joje galima rasti 
įvairias „Sound Spirit“ įmonės naujienas, akcijas, 
specialius pasiūlymus. Čia yra nemažai įmonės atlik-
tų darbų pavyzdžių, ši informacija nuolat papildoma.

Interneto svetainėje yra ir elektroninė parduo-
tuvė, kurioje – platus prekių asortimentas, prekės 
pristatomos į visus Lietuvos miestus.  

Įmonė greitai planuoja plėtrą ir įvairių naujovių 
– jos padės būti dar arčiau klientų.

Visus darbus „Sound Spirit“ meistrai atlieka 
patys, o ne patiki kitoms įmonėms. Nepasigailėsite 
patikėję jiems savo automobilį – jis taps tarytum 
gyvas.

INFO► UAB „Sound Spirit“
Islandijos pl. 115, Kaunas
Tel.: 8 620 63232, 8 615 81828
e-mail: info@soundspirit.lt
www.soundspirit.lt

„Sound Spirit“ meistrai yra 
pajėgūs padaryti iš jūsų auto-
mobilio vienetinį daiktą, kokio 

daugiau neturi niekas.

...įrengta aparatūra neliks be 
priežiūros – bus atliekamas 

garso ir vaizdo įrangos 
garantinis ir pogarantinis 

aptarnavimas...

„Sound Spirit“: 
Jūsų automobilis taps kitoks
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Tradicinis
tailandietiškas
masažas – Kaune

kaune, ties Vilniaus ir j.Gruodžio gatvių 
sankirta, pradėjo veikti tailandietiško ma-
sažo salonas. tai vienintelis toks salonas 
kaune. Čia dirba iš tailando atvykusios 
specialistės, kurios puikiai išmano šimtme-
čių patirtimi pagrįstas šios šalies masažo 
tradicijas.

Tradicinis tailandietiškas masažas pasiekė 
mūsų laikus iš šimtmečių gilumos. Jis atkeliavo į 
Tailandą iš Indijos, yra siejamas net su Buda. Šis 
masažas skiriasi nuo kitų tuo, kad masažuotojas 
veikia kūną kur kas aktyviau – jis pasitelkia net 
alkūnes, daro įvairius patempimus. Taip stimu-
liuojami organizmo energetiniai taškai, toks ma-
sažas turi didesnį gydomąjį poveikį, negu labiau 
Lietuvoje žinomos masažo rūšys. Specialistai 
pasirenka poveikio jėgą priklausomai nuo kliento 
amžiaus – jaunesni žmonės juk gali atlaikyti kur 
kas stipresnes perkrovas.  

Tailandietiškąjį masažą jau spėjo pamėgti gana 
gausiai Tailande besilankantys Lietuvos turistai 
– salone „Ban Thai“ jie galės bent šiek tiek nu-
malšinti savo nostalgiją pamėgtai atostogų vietai. 
Jie atpažins masažą, kurį Kaune atlieka Tailande 
gimusios ir ten tradicinio masažo sertifikatus 
gavusios specialistės.

Tradicinis tailandietiškas masažas – tai atgaiva 
visam kūnui. Tarkim, užsisakius nugaros masažą, 

jums masažuojama ne tik nugara. Masažas prade-
damas nuo pėdų, tik vėliau masažuojama nugara. 
O maždaug valandą trunkančios procedūros 
pabaigoje – pečių juosta ir galop galva.      

Salone „Ban Thai“ taip pat siūlomas pėdų 
masažas, karštų vaistažolių masažas.  Pastara-
jam masažui naudojamos iš Tailando atgabentos 
specialios vaistažolės, kurios kaitinamos garuose. 
Specialiais jų ryšulėliais atliekamas masažas. Toks 
masažas puikiai tinka turintiems kraujotakos 
sutrikimų.

Salone „Ban Thai“ sukurta Tailando atmosfera. 
Jau prie pat durų svečius pasitinka laimę nešan-
čios liūtų skulptūrėlės, patalpų vidaus spalvos 
parinktos remiantis tailandietiškomis tradicijomis 
– kad aplinka būtų harmoninga. Svečiams pasiū-
lomos specialios pižamos, skirtos atlikti masažui. 
Jos savo spalvingumu irgi suteikia gerų emocijų 
– lyg vilkėtum havajietiškais marškinėliais. Po ma-
sažo svečiai vaišinami tailandietiška arbata. Mat 
laikoma, kad masažo metu kūnas praranda dalį 
šilumos, energijos, o arbata padeda ją sugrąžinti.

Geras masažas padeda subalansuoti kūną, 
protą ir emocijas. Jauki ir harmoninga aplinka 
bei puikios specialistės iš Tailando padės Jums 
pasijusti lyg naujai gimusiu žmogumi.

Salonas „Ban Thai“
Vilniaus g. 66, Kaunas       
Tel. 8 699 96607
banthailt@gmail.com

INFO► Darbo laikas:
 I-V 11.00-20.00 
  VI 11.00-18.00
 VII  nedirbame 

tradicinis
tailandietiškas
masažas – kaune
24 psl.

„SPA namai”: 
ajurvedinės ir 
aromaterapinės 
procedūros
25 psl.

„Grožio Akademija”: 
keturi žingsniai 
grožio link
26 psl.

želatina yra 
naudinga 
mūsų organizmui
28 psl.
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„SPA Namai”: 
ajurvedinės ir aromaterapinės procedūros

trūksta gyvenimo džiaugsmo? Čia žino, 
kaip jį sugrąžinti.

Žaliakalnyje, Aušros g. 20 įsikūrę „SPA namai“  
– vieta, kurioje Jums sugrąžins prarastą gerą 
savijautą. „SPA namų“ specializacija – aromatinės 
holistinės ir ajurvedinės procedūros. Jos pagydys 
Jūsų kūną ir sielą. Aukštos kvalifikacijos specia-
listai, moderni ir efektyvi įranga bei jauki aplinka 
grąžina akims švytėjmą.

Aromaterapija, ajurvediniai masažai – at-
sipalaidavimui ir sveikatai

„Ajurvedos procedūros turi stiprią gydomąją 
galią,- sako „SPA namų“ aromaterapeutė Jelena 
Bašlaminova. - Ajurvedinis gydymas skiriasi nuo 
daugelio tradicinių metodų. Siekiama šalinti fizines ir 
psichines ligos atsiradimo priežastis ir padėti žmogui 
gyventi taip, kad jis nesirgtų.“

Jelena Bašlaminova – patyrusi specialistė, ji 
stažavosi Prancūzijoje, puikiai įvaldžiusi aukštos 
kvalifikacijos reikalaujančias aromaterapijos ir ajur-
vedinių masažų procedūras.

„SPA namai“ siūlo ART-REUM Himalajų procedū-
rą nugarai – ši procedūra apima masažą ART-REUM 
aliejumi, osmatinio purvo įvyniojimą bei masažą 
arnikos balzamu. Tai puiki priemonė nugaros ne-
galavimams gydyti. Procedūra su eliksyru Aura 
padeda esant silpnai nervų bei imuninei sistemoms, 
turint polinkį į pesimizmą ir depresiją. Aura eliksyras 
sukurtas senovės Tibete prieš tūkstančius metų, jis 
švelniai stimuliuoja imuninę sistemą, raminančiai 
veikia nervų sistemą. 

Procedūra pradedamos Prana (kvėpavimo) ma-
sažu o baigiama kūno įvyniojimu. Ji skatina skysčių 
ir kraujo apytaką, subalansuoja limfos bei veninę 

kraujo apytaką, o tuo pačiu – ir viso 
organizmo detoksikaciją. Procedūra 
rekomenduojama netgi po chemote-
rapijos, antibiotikų kurso, keičiantis 
metų laikams,  kai iš organizmo reikia 
pašalinti daug kenksmingų medžiagų.

 „Kiekviena eterinio aliejaus rūšis turi 
skirtingą poveikį žmogaus organizmui, 
- sako Jelena Bašlaminova. - Jų me-
džiagos per odą patenka į kraują, veikia 
savijautą, kai kurios turi  antimikrobinį 
poveikį. Tūkstančius metų žmonės 
vertino aromatinių augalų ekstraktų 
gydomąsias savybes, jų atpalaiduojantį 
poveikį kūnui ir dvasiai.“

„SPA namai“ siūlo aromaterapinį 
masažą su karštais žolelių ryšulėliais. 
Šis maloniai sušildantis visą kūną, malšinantis rau-
menų bei sąnarių skausmus, gydantis nemigą bei 
stresą masažas itin rekomenduojamas keičiantis 
metų laikams.

Detoksikuojantis kūno pilingas ir įvyniojimas su 
spa druskų ir ajurvedinių eliksyrų mišiniu padeda 
šalinti toksinus iš organizmo, mažina celiulito požy-
mius.   Marma pėdų masažas su Shantala aliejumi 
padeda atsikratyti streso, susigrąžinti vidinę harmo-
niją. Jis tinka ir sutrikus veninei bei limfos apytakai, 
nuospaudų gydymui.

„SPA namuose“ klientai po procedūrų dar 
papildomai atsipalaiduoja vibroakustinėje „ZEN 
Evolution“ kėdėje, kur parenkamas specialus garso 
takelis. Tai dar papildomai padidina atliktų procedūrų 
veiksmingumą.

riebalų nusiurbimas be operacijos - ka-
vitacija

Jei vargina antsvoris, Jums padės prietaisas, 
leidžiantis pašalinti riebalus be operacijos. Toks 
prietaisas yra „SPA namuose“ Kaune.

Ši procedūra vadinasi ultragarsinė kavitacija, ji 
labai efektyviai, saugiai ir be skausmo mažina riebalų 
sluoksnį. Efektas pastebimas jau po 2-5 sesijų.

Maloniai šildanti aparato galvutė vedžiojama 
kūno paviršiumi, jausmas – lyg kas vos dilgčiotų. 

Žemo dažnio ultragarso bangos riebaliniame audiny-
je suformuoja labai mažus burbuliukus, o tie burbu-
liukai „suplėšo“ riebalinių ląstelių sienelę, ir riebalai 
pasišalina per limfą ir kraują. Visų kitų organizmo 
ląstelių kavitacinis efektas visiškai nepažeidžia.        

Kai norite numesti svorį ir laikotės dietos, rie-
balinės ląstelės neyra, o tik sumažėja. Kai tik vėl 
imate valgyti bent kiek per daug, riebalai vėl ima 
jose kauptis. O po kavitacijos jiems kauptis papras-

čiausiai nėra kur.
Kavitacijos efektyvumą itin padidina įvairūs 

masažai.  
Šviesos impulsai naikina raukšles
SPA namuose siūloma intensyvios šviesos im-

pulso terapija (IPL) – moderniomis technologijomis 
paremtas gydymo būdas, padedantis išsaugoti jau-
nystę ir grožį. Procedūros atjaunina odą, nes naikina 
smulkias raukšles veido, kaklo, dekoltė, plaštakų 
odoje. IPL aparatas taip pat šalina pigmentines 
dėmes, aknę, randus ar strijas. Šviesos impulsai 
padeda atsikratyti nepageidaujamų plaukų ir naikina 
veido raudonį bei išsiplėtusius kapiliarus.

Odos paviršius procedūros metu nepažeidžia-
mas, todėl seansus galima daryti be pertraukų. O 
tai leidžia greičiau pasiekti puikaus rezultato.

Po 3-4 procedūrų šviesos impulsų sužadintos 
ląstelės ima aktyviau gaminti kolageną, todėl oda 
pastangrėja, išnyksta smulkios raukšlelės.

 „SPA namai“ siekia būti ne tokia vieta, kurioje 
klientai aptarnaujami tarsi konvejeriu. Čia siekiama 
dirbti „Botique“, nedidelio, bet išskirtinio sveikati-
nimo ir grožio centro principu. Išskirtinėje vietoje 
kiekvienas klientas priimamas kaip išskirtinis.  Tad 
nensustabu, kad tarp „SPA namų“ klientų yra tokių 
garsenybių kaip Margarita Drobiazko ir Povilas 
Vanagas.   

INFO► UAB „ELDES“
Aušros g. 20, Kaunas
Tel.: 8 37 208988
Mob. tel.: 8 612 48133
info@spanamai.lt 
www.spanamai.lt
www.facebook.com/spanamai

Ajurvediniu gydymu siekiama 
šalinti fizines ir psichines ligos 
atsiradimo priežastis ir padėti 
žmogui gyventi taip, kad jis 
nesirgtų.

 „SPA namai“ siekia būti ne 
tokia vieta, kurioje klientai 
aptarnaujami tarsi konvejeriu.
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Norint pagrąžinti, išpuoselėti odą ar išspręsti 
įvairias su grožiu susijusias problemas, jau ne-
reikia rinktis tarp kosmetologijos ir chirurgijos. 
Į pagalbą ateina ir estetinė medicina. Estetinės 
medicinos sąvoka plačiąja prasme - tai keturių “R” 
programa, kurios principais remiantis reikia prižiū-
rėti odą bei kompleksiškai atlikti kosmetologines ir 
medicinines odos priežiūros procedūras. Tai keturi 
nuosekliai atliekami žingsniai, būtini geriausiems 
rezultatams pasiekti:

1. odos paviršiaus atnaujinimas (angl. 
Resurfacing).  Tai visi mechaniniai, cheminiai, fer-
mentiniai odos šveitikliai, kai kurios lazerių rūšys 
bei mėlynos šviesos lempa. Namuose paprastai 
atliekamos odos šveitimo procedūros, naudojant 
kosmetinius šveitiklius, kurių pagalba pašalinamas 
negyvas epidermio sluoksnis. Profesionalioje 
kosmetologijoje odos atnaujinimo procedūroms 
naudojami itin modernūs mechaniniai dermabra-
zijos aparatai, turintys specialius deimantinius 
antgalius bei skirtingus režimus. Po deimantinės 
dermabrazijos procedūros iškart grįžtama prie 
įprasto gyvenimo rėžimo. Deimantinė derma-
brazija, kitaip nei cheminiai ar rūgštiniai odos 
šveitikliai, nepalieka jokio estetinio diskomforto 
ir nereikalauja ypatingos odos priežiūros.

2. odos atpalaidavimas (angl. Relaxing). 
Šių procedūrų metu atpalaiduojamos mimikos 
raukšlės naudojant botulino toksiną, raumenų 
elektrostimuliacijos aparatą arba kosmetinį veido 
masažą. Botulino toksinas naudojamas kai ku-
rioms veido raukšlėms lyginti, ypač tokioms kaip 
rūpesčio ir nustebimo raukšlės kaktos srityje, bei 
veido korekcijai, pavyzdžiui, nusvyrusiems lūpų 
kampučiams pakelti. Tačiau neseniai botulino 
toksinas įregistruotas kaip delnų, pėdų, pažastų 
prakaitavimą slopinantis medikamentas. Tad jei 
pernelyg gausaus prakaitavimas sukelia diskom-
fortą, galima lengviau atsidusti - botulino toksinas 
prakaitavimo problemą išspręs ilgam.

3. odos užpildymas (angl. Refilling). Proce-
dūros atliekamos paruošus odą šveitimo bei at-

palaidavimo procedūromis, t.y. kuomet pašalinus 
odos paviršiaus nelygumus dar yra matomi likę 
odos ir veido kontūro netobulumai. Juos koreguo-
jame suteikiant odai apimties ir užpildant raukšles. 
Pirmiausia atliekama adatinė arba neadatinė 
mezoterapija. Pastaruoju metu vis populiaresnė 

tampa neadatinė mezoterapija, kadangi procedū-
ros visiškai neskausmingos, be odos pažeidimo 
ir paraudimo. Mezoterapija, atstatydama vidinę 

odos terpę ir pagerindama bendrą odos būklę, 
tarsi paruošia odą sekančiam žingsniui - iki dvejų 
metų išliekančiam odos užpildymui ir apimties 
efektui. Tokios procedūros yra atliekamos naudo-
jant „Restylane“ stabilizuotos hialurono rūgšties 
ar „Radiesse“ kalcio hidroksilapatito užpildus. Šių 
užpildų pagalba galima remodeliuoti visą veidą, 
pakeisti esančius defektus.

4. odos būklės palaikymas (angl. Resup-
porting).  Gera odos būklė palaikoma kosmetinė-
mis priemonėmis, specifinėmis masažo techniko-
mis bei naujausių technologijų aparatais: radijo 
bangų (RF), intensyvios šviesos impulsų (IPL), 

raumenų elektrosti-
muliacijos, deguonies 
terapijos, vakuuminio 
masažo, “Dermaroller” 
adatinio volelio techno-
logija. Gerai odos būklei 
palaikyti itin svarbi atidi 
odos priežiūra namuose 
ir reguliarus lankymasis 
pas kosmetologą.

“Grožio Akademi-
ja” - tai gydomosios 
medicinos ir dienos spa 
junginys, veikiantis su 
gydytojų dermatologo 
ir estetinės plastikos 
chirurgo priežiūra. Čia 
sudaromos individua-
lios programos veido ir 

kūno grožiui tobulinti. Klientų sveikata, grožiu ir 
poilsiu rūpinasi gydytojai - tikri savo srities speci-
alistai bei kvalifikuotos kosmetologės. Norintiems 

geriau jaustis ir gražiau atrodyti, pirmiausiai kvie-
čiame specialisto konsultacijai, kurios metu bus 
sudaryta nuosekli procedūrų sistema geriausio 
grožio rezultato link.

Estetinės medicinos ir kosmetologijos centre 
„Grožio Akademija“ sudaromos kineziterapinės 
programos kūno laikysenai koreguoti, krūtinės 

raumenims bei dubens dugno raumenims stiprinti, 
venų varikozei gydyti. Gerai savijautai ir kūno 
formų korekcijai atliekami gydomieji, vakuuminis 
masažai, riebalus skaidančios mezoterapijos ir 
ypač efektyvios gydant celiulitą CO2 dujų injek-
cijos, dar vadinama karboksiterapija.

„Grožio Akademija“ procedūroms kompleksiš-
kai naudoja moderniausius aparatus – deimantinę 
dermabraziją, purškiamo deguonies terapiją, nea-
datinės mezoterapijos aparatą, „IPL“ intensyvios 
šviesos impulsų lazerį, „Mary Cohr“ aparatą odos 
patempimui ir stangrinimui, elektrostimuliaci-
jos aparatą raumenų tonusui atstatyti. Naujas 
“Dermaroller” adatinio volelio metodas aknės ir 
kitiems randams, strijoms mažinti, pigmentinėms 
dėmėms ir raukšlėms šalinti, odos suglebimui ir 
tonuso trūkumui spręsti.

Specialių užpildų „Restylane“ 
ar „Radiesse“ pagalba gali-
ma remodeliuoti visą veidą,  
pakeisti esančius defektus.

Atliktos 4 neadatinės mezoterapijos procedūros kartu su deimantine dermabrazija.

Atliktos 2 neadatinės mezoterapijos procedūros.

INFO►
GROŽIO AKADEMIJA

info@grozioakademija.lt 
www.grozioakademija.lt

Vilniuje:
Savanoriu pr. 4
Tel.: 8 5 2332 888
Mob. tel.: 8 604 10 002

Kaune
K. Donelaičio g. 62 (BLC verslo centre)
Tel.: 8 37 211 888
Mob. tel.: 8 604 10 003

„Grožio Akademija”: 
keturi žingsniai grožio link
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Želatina yra naudinga 
mūsų organizmui

Želatina (nuo lotyniško „gelatus” – sustingęs, 
sušalęs)  - tai  gyvulinės kilmės baltyminių dalių mi-
šinys – drebučiai, kurie susidaro vandenyje verdant 
sausgysles, jungiamuosius raiščius, kaulus, odas 
ir kitas dalis, kuriuose yra kolagenas, baltymai.

Švari želatina – tai amorfinė, bespalvė ir 
blizgi substancija be skonio ir kvapo, kurio 100 
g energinė vertė yra 342/ 1432 Kcal/kJ.  100 g 
želatinos yra 65,30 g baltymų, fiziologiškai aktyvių 
mikroelementų: 33 g 
magnio, 32 mg natrio, 
22 mg kalio, 11 mg 
kalcio, jodo, seleno.

Dar senovėje, kai 
žmonės išmoko žiesti 
puodus ir išvirė pir-
mąjį viralą, įsitikino, 
kad jų organizmas 
geriausiai įsisavina 
drebučių tipo maistą. 
Todėl jau nuo seniau-
sių laikų drebučiais 
buvo maitinami ir vaikeliai, ir bedančiai seneliai, 
ligoniai ir nusilpę žmonės.

Žmogaus organizmas drebučius įsisavina 
visiškai ir momentaliai, nepriklausomai kokio jis 
yra amžiaus, - jaunas ar senas, ligotas ar sveikas.

Drebučiai taip pat neištraukia, o atvirkščiai, 
-  sulaiko drėgmę ląstelėse ir tai yra ypatingai 
svarbu  senstančiam organizmui, laikantis specialių 
dietų, didelių fizinių ir nervinių apkrovimo metu 
bei karštuoju laikotarpiu, kai organizmas išgarina 
daug skysčių.

Vitaminai ir fiziologiškai aktyvus mikroelemen-
tai yra gyvybiškai reikalingi žmogaus organizmui, 
palaiko žmogaus energiją ir darbingumą. Vitaminai 
ir mikroelementai, funkcionuodami kaip koenzimai 
ir kofaktoriai, praktiškai dalyvauja visuose organiz-
mo biocheminiuose procesuose.

Virdamas kolagenas suyra, pasiima vandens 
molekules ir virsta želatina, kuri ir suteikia drebu-
čiams standumo. O skrandyje drebučių kolagenas 
(želatina) išskaidomas į amino rūgštis –  statybines 
baltymo dalis, kurias mūsų organizmas sukrauna į 
sąnarius, raiščius ir kremzles.

Žmogaus organizme kolagenas sudaro ke-
tvirtąją dalį visos baltymų masės. Laikui bėgant 
žmogus sensta, oda raukšlėjasi, mažėja kaulų, 
raiščių ir sąnarių elastingumas, nusitrina kremz-
lės, suskilinėja nagai, nušiursta plaukai. Štai tada 

būtina vartoti kolageną: šaltieną, drebučius, žuvies 
drebučius, želė.

Bėda toms panelėms ir damoms, kurioms 
pradeda sausėti, skilinėti nagai, netenka savo 
blizgesio, net suplonėja ar sluoksniuojasi.

Visiems žinoma, kad nagams reikia kalcio. Tą 
klaikų dalyką jos galėtų gana greitai  sustabdyti  
pradėjusios daugiau ir dažniau valgyti drebučius ir 
želė. Dėl figūros jaudintis nereikia – nuo drebučių 

ir želė kilogramai neauga, riebalų ir cholesterolio 
nesusidaro, atvirkščiai – atsiranda grakšti tiesi lai-
kysena, elastinga eisena, stangrėja krūtys, kūnas, 
dingsta net celiulitas, o nagai ir plaukai  neįtikėtinai  
greitai pasidaro gražūs, stiprūs ir blizgantys.

Vyresnio amžiaus žmonės, ypatingai damos, 
norėdamos jaunai atrodyti, apsisaugoti nuo raukš-
lių, turėtų ne silikonu didintis krūtis (su laiku jos 
ir taip padidės), ne į veidą švirkštis visokį brudą, 
o dažniau valgyti šaltienos, drebučių ir želė su 
šviežiomis uogomis, vaisiais ir daržovėmis.

Net sportininkai vartoja švarų kolageną savo 
mitybos korekcijai, kuris padeda organizmui grei-
čiau atsistatyti po traumų, nes želatinoj yra būtinos 
amino rūgštys prolinas ir hidroksiprolinas, kurios 
būtinos žmogaus jungiamųjų raiščių vystymui, 
išsaugojimui ir net atstatymui. Želatina regimai 
padeda kremzlių, raiščių ir sąnarių augimui, jų 
masės didėjimui.

Želatina taip pat padeda maisto virškinimui ir 
naudojamas gydant skrandžio –žarnų ligas, tame 
tarpe padidintą rūgštingumą, kolitus ir Krono ligą. 
Nors želatinoj ir nėra pilnaverčių baltymų, tačiau 
turėdama savyje nemažus kiekius arginino ir 
glicino, atlaisvina baltymus, leisdama organizmui 
geriau įsisavinti pilnaverčius baltymus.

 Todėl želatina rekomenduojama tiems, kas 
savo dietose negali vartoti mėsos. Privalu pa-

stebėti, kad želatina naudojama gydant daugelį 
chroniškų ligų, įskaitant diabetą, kraujo ligas, 
raumenų distrofiją ir net vėžį.

Kulinarijoje želatina naudojama ruošiant daug 
gražių, šventinių daržovių, žuvies, paukštienos ir 
mėsos užpiltinių, uogų ir vaisių desertų.

Mūsų dienomis Lietuvoje maisto prekių parduo-
tuvėse sočiai randame įvairiausių želė. Gaila tik, 
kad daugelis jų yra ruošiami su rafinuotu cukrumi, 

cheminiais ir todėl 
vartoti netinkamais 
skonikliais bei ryš-
kiais cheminiais 
dažais, kurie valgy-
tojams net liežuvius 
nudažo…

Gal būt tik „Klin-
gų” želė iš jų tarpo 
išsiskiria, nes vaisi-
niai želė gaminami 
iš geros kokybės 
želatinos (testas – 

jei tirpsta šaltame vandenyje, patariu vartoti, 
jei ne – meskite laukan). Svarbiausias šių žele 
dalykas yra natūralūs gamtiniai augaliniai dažai. 
Suprantama, mėgstantiems ryškias spalvas, teks 
nusivilti, bet juk mums svarbiausiai yra mūsų vaikų 
ir mūsų pačių sveikata.

Kad išgauti ryškias spalvas, bet kuri gera šeimi-
ninkė pasakys, kad į desertinius želė geriausiai yra 
dėti šviežias uogas ir vaisius, išskyrus ananasus, 
kivius ir papajas, nes juose esantys enzimai suardo 
želė ir ji virsta skysčiu. Beje ir vaisius jos patars 
dėti mažesniais gabaliukais, nes želatina su jais 
geriau sulimpa.

„Klingų” želė sudėtyje yra uogų ir vaisių, kurie 
padeda žmogaus organizmui palaikyti kraujuje 
normalų  cholesterolio ir cukraus kiekį.

Daugelyje pasaulio šalių želė yra įteisinę ne kaip 
maisto papildą, o kaip pilnavertį maistą ir todėl 
drebučius galima valgyti be didesnių apribojimų

Rudenį kada kiekvieno namuose yra šviežių 
uogų, vaisų, ir daržovių - pats laikas organizme 
atstatyti vitaminų ir kolageno stoką, - geriau iš 
vis atsisakyti chemizuotų, cholesterolį didinančių 
ir riebalus kaupiančių pyragaičių, tortų, parduo-
tuvinių chemizuotų  ledų, o vietoje jų gamintis 
spalvingus ir organizmui naudingus drebučius su 
uogomis, vaisiais ir daržovėmis.

Panelėms ir damoms, turinčioms problemų dėl 
nagų ir plaukų, nereikia jokių vaistų, jokių maisto 
papildų, o dažniau pasigaminti sau skanų desertą:

1 kilogramą tiktai kaimiškos varškės (parduo-
tuvinė varškė netinka) išmaišyti su pusę stiklinės 
kaimiškos neriebios grietinės (parduotuvių grietinė 
iš vis netinka), 50 g medaus, pusę stiklinės pake-
pintų ir sutrintų migdolų ir suplakti mikseriu, kad 
pasidarytų vientisa masė. Ją sukrauti į formą ir 
dėti pusvalandžiui į šaldytuvą.

Paskui ant sutingusios masės gražiai išdėlioti 
200 g abrikosų puselių (juose yra magnis ir gele-
žis, suteikiantys nagams grožio), užpilti paruoštu 
patinkančiu želė iš ‚‚Klingų“ pakelio. Ir sustanginti. 
Šitoks desertas papuoš bet kokį puotos stalą, o 
nauda jo nepalyginama.

Nepriklausomas  
mitybos ir kulinarijos ekspertas
Vincentas Sakas
2010 birželio 10 d.

Drebučiai sulaiko drėgmę 
ląstelėse ir tai yra ypatingai 
svarbu  senstančiam orga-
nizmui, laikantis specialių 
dietų, didelių fizinių ir 
nervinių apkrovimo metu.
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poilsis/ laisvalaikis ► 

„Baracuda“ – 
technika kvapą 
užgniaužiančiam 
laisvalaikiui
30 psl.

kviečiame į
ignalinos kraštą!
31 psl.

naujiena kaune – 
išskirtiniai senieji 
vienuolių 
valgiai ir Belgijos 
bei olandijos vie-
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Birštono
„tulpės“ sanatorija: 
ideali vieta jūsų 
poilsiui
34 psl.

Salonas „Baracuda”
UAB „Arum”
Gimbutienės g. 35, Kaunas
Tel./faks.: 8 37 370777

Pramogų organizavimas:      
mob. tel. 8 617 66455

el. p. nuoma@baracuda.lt
www.baracuda.lt

INFO►

„Baracuda” –
technika kvapą
užgniaužiančiam laisvalaikiui

tam, kad gyvenimas neatrodytų ny-
kus, reikia dozės adrenalino. jo nereikia 
ieškoti vaistinėje, galima tiesiog ateiti į 
„Baracudą“.

„Baracuda“ gali pasiūlyti puikias priemones 
tam tikslui pasiekti. Tai kateriai, vandens ir 
sniego motociklai, vandens slidės, keturračiai, 
visureigiai-amfibijos ir kitos laisvalaikiui skirtos 
prekės.  

„Baracuda“ įsikūrusi prie Kauno „Žalgirio“ 
jachtklubo, nuostabiame gamtos kampelyje 
prie Kauno marių, Pažaislio vienuolyno šile. 
Salono veikla laikosi ant savotiškų trijų ban-
ginių: nuomos, aktyviam laisvalaikiui skirtos 
technikos bei jos atsarginių dalių prekybos ir 
serviso teikiamų paslaugų.

UAB „Arum“ parduotuvės-salono „Baracu-
da“, istorija prasidėjo nuo to, kad jos įkūrėjas 
panoro paversti verslu savo hobį. Įmonė įkur-
ta 1990 metais. Iš pat pradžių siekta padėti 
žmonėms organizuoti vasaros ir žiemos aktyvų 
poilsį, sudaryti jiems sąlygas dalyvauti sporto 
varžybose, apskritai pramogauti. „Baracudą“ 
Lietuvoje puikiai žino žmonės, kuriuos domina  
adrenaliną išskirianti technika.

„Mūsų darbuotojai nėra paprasti pardavėjai, 
jie tikrai daug žino apie „Baracudos“ parduo-
damą ir nuomojamą techniką, - sako Arūnas 
Bartkevičius, UAB „Arum“ direktorius. – Pas mus 
rasite ne tik kvalifikuotus serviso darbuotojus, 
bet ir gausite patarimą, kaip techniką naudoti.“    

„Baracudos“ servise remontuojami pakabi-
nami stacionarių laivų varikliai, ir kita parduo-
dama technika, ji restauruojama, atliekamas 
garantinis ir pogarantinis aptarnavimas. Su 
„Baracuda“ bendradarbiauja žymiausi atsar-
ginių ir tiuningo dalių tiekėjai. Dirbama tik 
su originaliomis detalėmis – jomis keičiamos 
sudilusios.

„Baracuda“ siūlo išsinuomoti daugiau kaip 
dešimtį žmonių talpinantį katamaraną, kuriuo 
labai patogu nuplaukti iš Kauno marių į Birštoną 
ar Rumšiškes.   

„Baracuda“ - net tik adrenalino pardavėjas, 
bet ir jo propaguotojas. Čia sukurtas „Baracu-
da“ klubas, kuris propaguoja vandens, sniego, 
keturračių motociklų sportą, buria sportininkus, 
sudaro jiems sąlygas rungtyniauti net aukščiau-
sio lygio varžybose.

Čia jums gali pasiūlyti tokį firmos renginį, 
gimtadienį ar šventę draugų rate, kurios nepa-
miršite ilgai. Joje tikrai nebus sienų ramstymo 
– galėsite save išbandyti čiuoždami vandens 
slidėmis, šokinėdami ant pursluose traukiamo 
pripučiamo “rato” ar bandydami išsilaikyti, kai 
jis virsta posūkyje. Kas pabandė – žino: greitis 
teikia didelį malonumą. Vandens, sniego ar ke-
turračiai motociklai yra puikios priemonės tam 
malonumui pajausti. Norint visa tai išbandyti, 
tikrai nebūtina susipirkti flotilės greitaeigių ka-
terių, vandens, sniego ar keturračių motociklų 
ir kitų būtinų reikmenų - užtenka pasikviesti 
“Baracudos“ komandą, kuri atveš ne tik galingą 
techniką, bet ir gerą nuotaiką ir visą kitą, ko 
gali prireikti Jūsų šventei bet kuriuo metų laiku, 
bet kurioje jūsų pageidaujamoje vietoje visoje 
Lietuvoje – kur tik yra sąlygos.
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VšĮ Ignalinos rajono turizmo
informacijos centras

Ateities g. 23, Ignalina
Tel. (8 386) 52 597 
El. p. tic@ignalina.lt
www.ignalinatic.lt

INFO►

Kviečiame į
Ignalinos kraštą!

Rytų Lietuvoje esantis Ignalinos rajonas 
nuo seno garsėja vaizdingomis vietovėmis. 
Kraštą puošia daugiau nei 200  ežerų, kelios 
dešimtys upių ir tvenkinių. Trečdalį rajono te-
ritorijos užima miškai, ketvirtadalį – saugomos 
teritorijos. Rajone yra didžioji dalis Aukštaitijos 
nacionalinio parko teritorijos, taip pat net ke-
turiolika regioninių parkų ir įvairių draustinių. 
Populiarios pažintinio, laisvalaikio, sportinio, 
ekologinio, kaimo turizmo rūšys. Čia puikiai 
pailsėsite ir atsigausite nuo miesto triukšmo, 
pajusite kaimiško gyvenimo dvasią. Kaimo 
turizmo sodybos pasižymi savitumu, teikiamų 
paslaugų ir pramogų įvairove. Įkvėpimas ap-
lankys menininkus, gamtos mylėtojus. Sužavės 
šis kraštas botanikus, žvejus, sporto mėgėjus.

Neišdildomų įspūdžių paliks žygiai, iškylos 
vandenų bei miškų keliais, atokvėpis stovykla-
vietėse. Nepertraukiamu vandens keliu galima 
pasiekti Baltijos jūrą. Ežerų išsidėstymas lemia 
maršrutų pasirinkimą – galima plaukti vieną 
dieną ar rinktis kelių dienų žygius.

Keliauti patogu ir dviračiais bei automobi-
liais. Galima įkopti į vaizdingiausią vietą – La-
dakalnį, padavimais apipintą Ginučių piliakalnį, 
Lūšių ežero pakrantėje pasigrožėti medžio 
drožėjų darbais. Ne vieno dėmesį patrauks ant 
kalvelės stovinti kukli medinė 18 a. Palūšės 
bažnyčia su varpine, netoliese esanti pilkapio 
ekspozicija, akmens amžiaus būstas. Vaikščio-
dami Botanikos taku, susipažinsite su parko 
augalijos įvairove. Vandens malūnų kaskados 
atgaivins karštą dieną. Etnografiniuose kaimuo-
se sužavės autentiški kaimo trobesiai, vietinių 
žmonių aukštaitiška tarmė.

Šiuo metu rajone veikia 11 savivaldybės 

įstaigose įsteigtų muziejinių ekspozicijų, iš kurių 
profesionaliausia – A.Hrebnickio memorialinis 
muziejus Rojaus kaime. Įdomios kelios privačios 
kolekcijos, keturios  Aukštaitijos nacionaliniame 
parke esančios ekspozicijos, iš kurių originaliau-
sia ir turistams patraukliausia – Senovinės biti-
ninkystės muziejus Stripeikiuose. Muziejais po 
atviru dangumi laikomi ir 5 etnografiniai kaimai.

Kas dveji metai liepos mėnesį organizuoja-
mas vienas iš įspūdingiausių kultūrinių renginių 
Rytų Lietuvos krašto žmonėms, tarptautinis 
liaudiškos muzikos ir šokių festivalis ,,Ežerų 
sietuva“.

Ignalina - jaunas ir kasmet vis gražėjantis 
miestas, kartu su Palūšės ir Strigailiškio gyven-
vietėmis, tapęs kurortine sporto, pramogų bei 
poilsio vietove, patogia gyventi ignaliniečiams, 
patrauklia bei viliojančia miesto svečiams.  

Miesto vizitinė kortelė – Laisvės aikštė. Svar-
biausias aikštės akcentas ir traukos objektas yra  
5 metrų aukščio fontanas – skulptūra, apsupta 
apvalaus baseinėlio. Visą ansamblį paryškina 
šviesos efektai. Ignaliniečio tautodailininko 
J. Grundos sukurta skulptūra vaizduoja virš 
vandens iškilusį jauno miesto simbolio – lelijos 
– besiskleidžiantį pumpurą.

Ignalina garsi žiemos sporto pramogomis. 
Miesto pakraštyje įsikūrusiame Lietuvos žiemos 
sporto centre visus metus treniruojasi sporti-
ninkai, vyksta daug varžybų, maloniai priimami 
poilsiautojai.

Ignalinos sporto ir pramogų centre galima 
ne tik pasportuoti, bet ir pasimėgauti SPA pas-
laugomis. Čia įrengtas keturių takelių baseinas, 
pirčių kompleksas su sūkurine vonia, treniruo-
klių, sporto salės, yra boulingo, biliardo salės, 

kavinė, rekonstruota lauko teniso aikštė.  Šalia 
Ignalinos įsikūręs skraidybos mokymo centras 
laukia ekstremalių įspūdžių mėgėjų, Gavio 
ežero pusiasalyje esantis siaurojo geležinkelio 
žiedas kviečia pasivažinėti traukinuku.

O gal norėtumėte savo akimis išvysti, kaip 
malkomis kūrenamame židinyje kepamas ša-
kotis ir patys pabandyti kepti?

Kviečiame į Ignalinos kraštą!
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Čia vaišiname Lietuvos kulinarinio pavel-
do valgiais ir gėrimais, kurie pagal senovi-
nius receptus ruošiami iš Lietuvos ūkininkų 
pagamintų maisto produktų.

mūsų naujiena – Belgijos bei olandijos 
vienuolynų alus.

Nė viena šalis negali pasiūlyti tokios alaus įvai-
rovės kaip Belgija – nuo paprasto iki prieskoniais 
pagardinto ir vienuolių pašventinto:

● Grimbergen Blonde verdamas nuo 1128 
metų. Turi nepaprastai gaivų, bet neįkyrų vaisinį 
saldžiarūgštį prieskonį.

● Affligem. Jis verda-
mas pagal Afligemo vienuo-
lyno benediktinų senovinius 
receptus

● Duvel. Tai viena iš 
populiariausių ir labiausiai 
mėgstamų alaus rūšių Belgijoje. Auksinis, viršuje 
susifermentavęs, buteliuose brandintas, nepa-
sterizuotas, tad visiškai natūralus alus (8,5%), 
sukurtas po pirmojo pasaulinio karo. „Tai tikrai 
velniškas alus“, – nusprendė jį pagaminęs vie-
nuolis, ir taip 1923 metais gimė Duvel. Ne vienas 
aludaris bandė nukopijuoti šį alų, deja, nė vienam 
taip ir nepavyko.

● Leffe. Vienuolyno vardo alus.

● Maredsous, taip pat vienuolyno garbei 
pavadintas alus.

● Chimay – tai Trappist rūšies alus. Taip 
vadinamas tik alus, verdamas šešiose trapistų 
vienuolyno alus daryklose Belgijoje ir vienoje 
Olandijoje. Tylieji vienuoliai daro stiprų, tirštą, vir-
šuje besifermentuojantį alų. Šis alus baigia bręsti 
buteliuose. Chimay blue (9%) – pati stipriausia ir 
sudėtingiausia rūšis.

Pradžioje alus buvo sumanytas kaip kalėdinis, 
tačiau dabar verdamas visus metus.

● La trappe. (Olandija) Tai keturios pagal 
Trappist technologiją verdamo, viršuje besifer-
mentuojančio ir buteliuose brandinamo alaus 

rūšys iš Koningshaveno 
trapistų vienuolyno. Alus 
skiriasi stiprumu: blond 
(6,5%) yra vienas iš kelių 
„nestipriųjų“ Trappist alaus 
rūšių, kurią vienuoliai var-
toja kiekvieną dieną. O 
tirštą, rusvos spalvos stiprų 

Quadrupel ( 10%) alaus mėgėjas turėtų gerti 
prieš miegą. Tai alus, kuriam išvirti panaudota 
keturguba salyklo dozė.

Išskirtiniai senieji vienuolių valgiai

● Pirmą kartą po daugelio metų iš užmiršties 
atgaivinti Lietuvos kulinarinio paveldo garsieji 
lietuviški koldūnai iš specialios tešlos su džiovintų 
baravykų įdaru.

● Senoviniai aukštaičių virtiniai, kuriais gar-
džiuodavosi Lietuvos vienuoliai.

● Virtinius su uogomis ir vaisiais nuo senų 
senovės aukštaičiai vadino švilpikais, nes jus kan-
dant sultingas įdaras dažnai „švilpia”...

● Senieji vienuolių valgiai iš šviežių daržo-
vių, žuvies ir triušienos.

● „Abato menėje“ gaminti šviežio pieno 
ledai, sūriai, pačių kepta duona.

● Abato šventinė duona kepama pagal 
senuosius vienuolių receptus. Tešla gaminama 
iš viso grūdo ruginių miltų, specialaus raugo 
ir šaltinio vandens. Į tešlą, kaip tai darydavo 
vienuoliai, dar dedama džiovintų slyvų, razinų, 
kmynų ir druskos.

● 15 alaus rūšių iš Belgijos ir olandijos 
vienuolynų. Kiekvienas kitokio skonio, aromato, 
striprumo. Kiekvienas alus patiekiamas, tik jam 
vienam skirtoje taurėje.

Nė viena šalis negali 
pasiūlyti tokios alaus 
įvairovės kaip Belgija

INFO► Vilniaus g. 7, Kaunas
Mob. 8 670 37515
abatomene@gmail.com

Naujiena Kaune – 
išskirtiniai senieji vienuolių 
valgiai ir Belgijos bei Olandijos vienuolynų alus
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Naujiena Kaune - išskirtiniai senieji vienuolių 
valgiai ir Belgijos bei Olandijos vienuolynų alus

Belgijoje. Auksinis, viršuje susifer-
mentavęs, buteliuose brandintas, 
nepasterizuotas, tad visiškai na-
tūralus alus (8,5%), sukurtas po 
pirmojo pasaulinio karo. „Tai tikrai 
velniškas alus“, – nusprendė jį 
pagaminęs vienuolis, ir taip 1923 
metais gimė Duvel. Ne vienas alu-
daris bandė nukopijuoti šį alų, deja, 
nė vienam taip ir nepavyko.

● Leffe. Vienuolyno vardo alus.

● Maredsous, taip pat vienuolyno 
garbei pavadintas alus. 

Nė viena šalis negali pasiūlyti tokios 
alaus įvairovės, kaip Belgija – nuo 
paprasto iki prieskoniais pagardinto 
ir vienuolių pašventinto:

● Grimbergen Blonde verdamas 
nuo 1128 metų. Turi nepaprastai 
gaivų, bet neįkyrų vaisinį saldžia-
rūgštį prieskonį. 

● Affligem. Jis verdamas pagal 
Afligemo vienuolyno benediktinų 
senovinius receptus

● Duvel. Tai viena iš populiariausių 
ir labiausiai mėgstamų alaus rūšių 

Vilniaus g. 7, Kaunas
Mob. 8 670 37515

● Chimay – tai Trappist rūšies 
alus. Taip vadinamas tik alus, ver-
damas šešiose trapistų vienuolyno 
alus daryklose Belgijoje ir vienoje 
Olandijoje. Tylieji vienuoliai daro 
stiprų, tirštą, viršuje besifermen-
tuojantį alų. Šis alus baigia bręsti 
buteliuose. Chimay blue (9%) – pati 
stipriausia ir sudėtingiausia rūšis. 
Pradžioje alus buvo sumanytas kaip 
kalėdinis, tačiau dabar verdamas 
visus metus.

● La Trappe. (Olandija) Tai keturios 
pagal Trappist technologiją verda-

mo, viršuje besifermentuojančio 
ir buteliuose brandinamo alaus 
rūšys iš Koningshaveno trapistų 
vienuolyno. Alus skiriasi stiprumu: 
blond (6,5%) yra vienas iš kelių „ne-
stipriųjų“ Trappist alaus rūšių, kurią 
vienuoliai vartoja kiekvieną dieną. 
O tirštą, rusvos spalvos stiprų 
Quadrupel ( 10%) alaus mėgėjas 
turėtų gerti prieš miegą. Tai  alus, 
kuriam išvirti panaudota keturguba 
salyklo dozė.

► Pirmą kartą po daugelio metų iš užmiršties atgaivinti Lietuvos kuli-
narinio paveldo garsieji lietuviški koldūnai iš specialios tešlos su 
džiovintų baravykų įdaru.
► Senoviniai aukštaičių virtiniai, kuriais gardžiuodavosi Lietuvos 
vienuoliai.
► Virtinius su uogomis ir vaisiais nuo senų senovės aukštaičiai 
vadino švilpikais, nes jus kandant sultingas įdaras dažnai „švilpia”...
► Senieji vienuolių valgiai iš šviežių daržovių, žuvies ir triušienos.
► „Abato menėje“ gaminti šviežio pieno sūriai, pačių kepta duona.
► Natūralūs ledai iš ką tik pamelžto pieno. 
► 15 alaus rūšių iš Belgijos ir Olandijos vienuolynų. Kiekvienas 
kitokio skonio, aromato, striprumo. Kiekvienas alus patiekiamas, tik 
jam vienam skirtoje taurėje.

Kauno senamiestyje, netoli Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros 
bazilikos, buvusiame Augustinų vienuolyne pradėjo veikti naujas 
restoranas ABATO MENĖ.
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Viešbutis „Kuršių kaimas“

Kambariai

Vilos yra 3-jų tipų:
I tipo

II tipo

III tipo

Viešbučio infrastruktūra

Paslaugos

2008m. vasarą atidarytas viešbučio ir paslaugų kompleksas „Kuršių kaimas“, kurio plotas 20 000 m , yra
vienas iš pirmųjų viešbučių besiplėtojančiame Šventosios mieste.
Viešbučio ir paslaugų kompleksą sudaro 12 vilų, pastatytų etniniu stiliumi naujausiomis šiuolaikinėmis
technologijomis.
Viešbutyje „Kuršių kaimas“ svečiai ras viską, apie ką svajojo: jaukius, šiuolaikiškai įrengtus kambarius,
rusišką pirtį su baseinu, SPA procedūras, atvirą, šildomu vandeniu lauko baseiną su šalia esančiu lauko baru
„Kuršis“, kuriame galima atsigaivinti gaiveisiais gėrimais ir lengvai užkasti, o bare „Magdeburgas“, siūlomi
nacionaliniai bei europietiškos virtuvės valgiai bei gėrimai.
Iki erdvaus smėlio paplūdimio bei jūros - 10 minučių pėsčiomis. Taigi laikas, praleistas viešbutyje „Kuršių
kaimas“ – tai ramybės, įkvėpimo bei energijos šaltinių derinys.

Viešbutyje yra, 12 vilų, viso 72 kambariai. Kiekviena vila turi pavadinimą, atitinkantį Šventosios senovės
Kuršių valdytas žemes: Vanema, Ventava, Bendravė, Duvzarė, Matwa, Palanga, Šventoji, Pilsotas, Keklis,
Mėguva, Lamata, Imbarė.

vilose yra (viso tokių vilų yra 4, kambariai 24) – 2 dviviečiai kambariai, 4 dviviečiai ekstra kambariai.
Pirmame vilos aukšte yra jauki virtuvė-valgomasis su židiniu, bei visa reikalinga virtuvės įranga, indais. Visi
kambariai turi balkoną arba terasą. Tokio tipo vila yra labai patogi šeimyniniam poilsiui su vaikais ar šeimos,
kolegų, draugų šventėms.

vilose yra (viso tokių vilų yra 4, kambariai 24) – dviejų kambarių liuksas su židiniu, 2 dviviečiai
kambariai, 4 dviviečiai ekstra kambariai. Visi kambariai turi balkoną arba terasą.

vilose yra – tai VIP tipo vilos patiems reikliausiems svečiams (viso tokių vilų yra 2, apartamentai 6) –
trijų kambarių apartamentai per du aukštus su atskiru įėjimu. Pirmame aukšte yra svetainė su židiniu, virtuvė-
valgomasis, WC, terasa.Antrame aukšte yra du atskiri miegamieji, WC, vonios kambarys, balkonas.
Visuose kambariuose yra palydovinė televizija, seifas, minišaldytuvas, telefonas, WC, dušo kabina, fenas.
Kambariuose antrame aukšte yra balkonai, pirmame aukšte - terasos;

konferencijų salė 20-čiai asmenų su visa reikalinga įranga;
baras „Magdeburgas“, „Kuršis“;
šildomas atviras baseinas;
rusiška pirtis, kūrenama malkomis, baseinas, poilsio salė;
lauko aikštelė su įranga ruošti grill ar barbecue patiekalus;
SPAprocedūros;
krepšinio aikštelė;
dviračių nuoma.

pervežimo paslaugos - individualios ir grupių;
ekskursijų organizavimas;
banketų ir švenčių organizavimas;
automobilių nuoma.

2

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

Viešbutis „Kuršių kaimas“
Mokyklos g. 50a, Šventoji, Lietuva  Tel./faks.: +370 460 45644, mob.tel. + 370 61 El. p štas: info@kursiukaimas.lt. 4 95535. a
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Birštono kurorto „Tulpės” sanatorija, jau beveik 
šimtmetį specializuojasi ne tik gydymo srityje, 
puoselėja senas balneologinio gydymo tradicijas, 
ieško efektyviausių naujų būdų bei priemonių, kaip 
padėti žmogui įveikti nuovargio požymius, psicho-
logiškai atsipalaiduoti, 
būti sveikiems, pato-
bulinti savo išvaizdą 
ir atgauti fizines bei 
emocines jėgas.

„Tulpės“ gydykloje 
įdiegtos pačios nau-
jausios SPA technolo-
gijos. Siūloma unikali 
procedūra - plūduriavimo terapija. Ji atliekama 
specialioje itališkoje masažinėje-relaksacinėje 
vonioje ir, veikdama visus kūno receptorius, 
leidžia maksimaliai atpalaiduoti ir kūną, ir protą. 
Ši procedūra puikiai tinka žmonėms, kurių vei-
kla reikalauja didelės įtampos, kūrybiškumo ir 
atsakomybės. Procedūros metu lyginamos odos 
raukšlės, gerėja medžiagų apykaita, pašalinamas 
skysčių perteklius

Kompleksas „Nirvana“ gali būti puiki dovana 
jaunavedžiams. Jauki aplinka, sūkurinė vonia, 
infraraudonųjų spindulių sauna, gurmaniškos 
vaišės – tai jiems tikrai patiks. O ar tikrai tik jiems? 
Gal ir jums patiems?

Vasaros sezoną „Tulpės“ sanatorijos svečių 
laukia nauja sveikatinimo paslauga – magnetinis 
energijos reguliavimas aparatu BEMER 3000. 
Procedūros metu 
natūraliai stimuliuo-
jami visi organizmo 
audiniai, o rezultatai 
būna įspūdingi: taip 
galima gydyti lėtinio 
nuovargio sindromą, 
įvairius skausmus, 
osteochondrozę, 
kraujotakos sutri-
kimus, odos susir-
gimus.    

„Tulpės“ sana-
torija modernios 
vandens gydyklos 
pirmojo gimtadienio 
proga,  visą birželio 
mėnesį svečiams 
taikys ypatingas 
nuolaidas. Visiems 
grož io terap i jos 
kompleksams darbo 
dienomis bus tai-
koma 15 procentų 
nuolaida. Darbo dienomis, nuo 10 iki 17 valandos, 
baseino ir pirčių komplekso paslaugų 1 valandos 
kaina – tik 14 litų. Kiekvienas birželį užsisakantis 

procedūras „Tulpės“ sanatorijoje dalyvaus žaidi-
me, kurio  pagrindinis prizas- trumpos sveikatini-
mo atostogos  dviems asmenims.

Grožio ir sveikatos kompleksai, siūlomi „Tulpės“ 
sanatorijoje, taps tikru 
atradimu nuostabiosios 
lyties atstovėms – juk jos 
visos nori būti dar gražes-
nės. Joms siūlomi grožio 
terapijos kompleksai, atlie-
kami naudojant mineralinį 
vandenį, jūros produktus, 
natūralius eterinius aliejus, 
medų ir profesionalias 

kosmetikos priemones.

Puoselėdamas savo klientų grožį „Tulpės“ 
personalas subtiliai derina balneologinio cen-
tro ir profesionalios prancūziškos  kosmetikos 
„Omaré“ procedūras. Procedūros parenkamos 
pagal individualius poreikius, kelių tipų programos 
skirtos kūno liekninimui, 
tonizavimui, celiulito 
naikinimui. Dumblių ir 
Amazonės džiunglėse 
augančios guaranos 
kaukės stangrina kūno 
odą ir pašalina apelsino 
žievelės odos išvaizdą.   

„Tulpės“ sanatori-
jos naujiena – grožio 
terapijos kompleksai, 

a t l i e k a m i 
naudo jan t 
prancūzišką 
„Phytomer“ 
kosmetiką. 
Ši kosmetika 
yra pelniusi 
tarptautinį 
pripažinimą, 
ja puoselėja 
savo kūnus 
pačių pres-
tižiškiausių 
sveikatingu-
mo centrų 
lankytojos. 
“Phytomer“ 

kosmetika sukurta jūros produktų pagrindu, ji for-
muoja naują požiūrį į grožį. Naudojant šios firmos 
kosmetiką sanatorijoje atliekamos  prabangios 

liekninančios ir antistresinės vonių procedūros.

Tikra atgaiva – „Tulpės“ sanatorijos baseino 
ir pirčių kompleksas. 
Čia ir  baseinų zona, 
kurioje yra atskiri ba-
seinai suaugusiems ir 
vaikams. Baseinuose 
- povandeninio masa-
žo zonos, nusileidimo 
kalniukas, povandeni-
nė upė. Pirčių zono-
je galima pasilepinti 
sauso oro suomiškoje 
pirtyje „Paukščių gar-
sai“, garinėje  pirtyje 
„Kometų audra“, kon-
trastiniuose-tropikų 
dušuose, patirti šalčio 
terapijos malonumą.

Po vandens pro-
cedūrų  klientai gali pailsėti relaksacinėje zonoje 
ir pasigėrėti unikaliu gamtovaizdžiu. Juk „Tulpės“ 
sanatorija įsikūrusi vaizdingiausioje kurorto 
vietoje – senajame miesto parke, Nemuno upės 
pakrantėje.

Puoselėdamas savo klientų grožį 
„Tulpės“ personalas subtiliai 
derina balneologinio centro ir 
profesionalios prancūziškos  kos-
metikos „Omaré“ procedūras.

INFO► „TULPĖS“ SANATORIJA
B.Sruogos g.4, Birštonas

Registratūra:
Tel. 8 319 65 525
Faks. 8 319 65 520

Gydykla:
Tel. 8 319 65 532, 61 336
registratura@tulpe.lt
vgydykla@tulpe.lt

www.tulpe.lt

Birštono
„Tulpės“ sanatorija: 
ideali vieta Jūsų poilsiui

Kviečiame atgauti jėgas bei gerą savijautą „tulpės“ 
sanatorijoje Birštone!!!
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Norintiems
viską matyti ir
likti nematomiems

UAB „Ituranetas ir Ko“

Kvėdarnos g. 6, Kaunas
Tel./faks. 8 37 337480
Mob. tel. 8 698 29919
www.ituranet.lt
www.krimistop.lt

Interneto parduotuvė:
http://shop.ituranet.lt
info@ituranet.lt

INFO►

UAB „ituranetas ir ko“ siūlo paslėpto 
stebėjimo ir vaizdo įrašymo įrangą, kurią 
sukūrė ir gamina izraelio specialistai. tokia 
įranga – patikimas būdas užbėgti už akių 
nusikaltimams ar turėti galimybę susidaryti 
tikrą vaizdą tam tikroje aplinkoje.

Jos dėka jūs tiksliai žinosite, kas dedasi jūsų 
biure: ką veikia klientas, kai jūsų nėra kabinete, 
kuo darbo metu užsiima darbuotojai, kas suki-
nėjosi apie vertingą siuntą prieš jai dingstant, 
kam rūpi jūsų kompiuteris su konfidencialia 
informacija.

Tas pats ir parduotuvėje: norite žinoti, kas 
prieina prie kasos aparato, kas patenka į pa-
galbines patalpas? Ar sąžiningi jūsų barmenai 
bei kasininkai, taip pat ir lankytojai?

Taip galima kontroliuoti, kas atsineša  į 
mokyklą kvaišalus, kas patenka į ligoninės 
patalpą, kurioje laikomi medikamentai. Šitaip 
jūs be vargo galite nustatyti, kuo užsiima 
vienas namuose paliktas jūsų vaikas arba kam 
daugiau dėmesio skiria negalinčio pasiskųsti 
jūsų mažamečio auklė – serialų žiūrėjimui ar 
kūdikio priežiūrai.

Visa tai gali padaryti sistema MemoCam. 
Jos kamera atrodo kaip daviklis. Ši kamera 
įrašo vaizdą į kortelę. Protinga įranga taupo 
kortelės atmintį – jeigu „regėjimo lauke“ niekas 
nejuda arba nėra šilumą skleidžiančių objektų, 
nefilmuojama. Jeigu nėra jokių įvykių, kortelės 
gali pakakti iki 384 valandų darbo. Kai kortelė 
pilna, įrašinėjama toliau – trinami seniausi vaiz-
dai. Galima apriboti „regėjimo lauką“ – kamera 
filmuos tik prieinančius prie seifo.

Kiekvienas kadras gali būti užkoduotas ir 
jo kompiuteryje, net naudodamasis specialia 
programa, negalės matyti tas, kam vaizdas 
neskirtas.

Įranga gali būti įvairių tipų. Tik kamera su 
garso įrašymo įranga ir specialiais jutikliais skir-
ta stebėti „dabar ir čia“. Pridėjus dar ir įrašymo 
įrangą, gausite jau daugiau funkcijų turintį 
variantą. Pats  sudėtingiausias – variantas iš 
daugelio modulių. Taip galima sujungti į visumą 
iki 32 kamerų, laidais sujungtų su nuošaliai nuo 
jų esančiu valdymo bloku. Vaizdą GPRS ryšiu 
galima siųsti į mobilųjį telefoną. Sėdite sau 
Palangoje ir matote, kas dedasi jūsų namuose 
arba automobilyje.

Turite pagrindo manyti, kad kamerą reikia 

paslėpti geriau? Ji gali būti įtaisyta, tarkim, 
gražiame senoviniame laikrodyje, kuris tiksliai 
rodys ir valandas – įtarimo nekils.    

Tokią įrangą pigiau instaliuoti, negu klasikinę 
stebėjimo sistemą. Ji patikima - ne be reikalo 
apdovanota JAV apsaugos asociacijos SIA prizu.

„Ituranetas ir Ko“ prekiauja šia įranga di-
dmena. Bet visi norintys gali jos įsigyti firmos 
interneto parduotuvėje.

Įmonės savininkas turi 17 metų darbo su 
apsaugos sistemomis patirtį, todėl puikiai žino, 
kokia šios srities įranga veikia kokybiškai.

Įmonė taip pat užsiima turto – daugiausia 
automobilių – ženklinimu mikrodalelių ir mikro-
procesorinės technologijos pagalba.

norintiems viską 
matyti ir likti
nematomiems
36 psl.
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Apskaitos ir audito 
paslauga verslo 
įmonėms
38 psl.

„Akvatera“: 
aukštos kokybės 
lietuviški ėdalai 
gyvūnams
40 psl.

„kavos bankas”
išskirtinė kava, 
užsakoma internetu
44 psl.

Alinos Sokolovienės 
audito firma “censitor”

Kaune:
Statybininkų g. 7, Kaunas
tel. (8-37) 750 755
faksas (8-37) 7319 01

Marijampolėje:
Mokolų g. 24,  
tel. (8-343) 59241
nerijus.sokolovas@censitor.net

INFO►

Apskaitos ir audito 
paslauga verslo įmonėms
„Mūsų gyvenimo kokybė tiesiogiai priklauso nuo siekio  
tobulėti – ir visai nesvarbu, kokią veiklos sritį pasirinksime”.
       Vincentas T.Lombardi

Mums, auditoriams, gerai žinoma, kad sukurti 
verslo informacinį modelį nėra paprastas uždavi-
nys. Mums svarbu įsisavinti tai, kas iki šiol sukurta 
apskaitos mokslo srityse, pagrįstą Tarptautinių 
apskaitos standartų ir Europos Sąjungos Direk-
tyvų reikalavimais. Mes džiaugiamės, kad esame 
situacijoje, kai galime palyginti, įgyti naujų žinių, 
naudodamiesi kitų laisvosios rinkos šalių apskai-
tinkų įdirbiu. Tačiau tenka pripažinti, kad šiomis 
galimybėmis pasinaudoja ne visi verslo įmonėse 
dirbantys apskaitininkai. Daugelio nuostata “nėra 
laiko mokytis, reikia dirbti”. Beatodairiškas pinigų 
uždirbinėjimas, ypač kai jis vykdomas laiko ir jėgų 
sąskaita, kurie turėtų būti skiriami kvalifikacijai 
kelti, gali tapti pragaištingi įmonės vadovui ir 
pačiam apskaitininkui. Todėl dabar padažnėjo 
atvejų, kai įmonių vadovai kreipiasi į mus, norė-
dami sužinoti tikrąją savo veiklos finansinę būklę 
ir, kaip paprastai, įmonės apskaitą tvarkantis 
buhalteris dirba keliose įmonėse. Daugeliu atvejų 
greitai nepavyksta nustatyti tokių įmonių finan-
sinės būklės, tenka apskaitą sutvarkyti iš naujo. 
Be abejo, pateikti rezultatai dažnai nustebina 
įmonės vadovus. Netinkamos apskaitos vedimo 
signalas vadovams turėtų būti – laiku nepateiktos 
finansinės ataskaitos. Jeigu buhalteris delsia tai 
padaryti mėnesį arba dar ilgiau, reikėtų samdyti 
mūsų audito firmą ir išsiaiškinti apskaitoje esančius 
trūkumas. Delsti negalima, nes tuomet patiriama 
didesnė materialinė žala.

Apskaitininkui svarbiausias  turtas - gera 
reputacija. Nors apskaitininkai gana dažnai 
atsiduria moraliniu požiūriu sudėtingose situaci-
jose bei konfliktų židiniuose, jie vadovaujasi savo 
sąžine bei etikos kodeksu, kuris pagal įstatymą 
privalomas visiems audito firmoje dirbantiems 
darbuotojams, skirtingai 
nei kitoms apskaitą tvar-
kančioms įmonėms, kurių 
veklos nekontroliuoja jokia 
priežiūros institucija.

Todėl mūsų firmos au-
ditoriai kiekvienais metais 
privalomai išklauso finan-
sinės apskaitos, mokesčių 
skaičiavimo kursą, nepai-
sant to, ar kas nauja toje 
srityje įvyko. Kaip tik dėl 
šios priežasties darbdaviai 
turėtų rinktis jau kažkiek 
patyrusius apskaitininkus 
arba mūsų audito įmonę, 
kurioje apskaitos tvarky-
mą kontroliuoja atestuota 
auditorė.

Akcinių bendrovių įsta-
tymas pateikia kriterijus, 
pagal kurios bendrovės 
privalo atlikti finansinės 
atskaitomybės auditą, o 

finansinę atskaitomybę kartu su audito išvada 
pateikti juridinių asmenų  registro tvarkytojui. 
Artėjant metų pabaigai pats laikas samdyti mūsų 
audito firmą atlikti metinį finansinės atskaitomybės 
auditą. Jis naudingas visoms įmonėms nepaisant 
to, koks yra įstatymo reikalavimas, bet ir dėl to, 
kad sužinotumėte realią įmonės padėtį, patikrin-
tumėte, ar teisingai apskaičiuoti mokesčiai.

Pasinaudoti mūsų audito įmonės paslaugomis 
visuomet racionaliau nei mėginti savo jėgomis 
išspręsti iškylančias problemas. Mėginti patiems 
pasiekti auditorių kolektyvinio darbo rezultatą būtų 
ne taip paprasta – greičiau galima nusipirkti kon-
sultantų paslaugas. Taip galima ne tik sutaupyti 
laiko, bet ir išvengti brangiai kainuojančių klaidų.

Norėdami daugiau sužinoti apie mūsų atlieka-
mas paslaugas, bendraukite su mumis interne-
tiniame puslapyje www.censitor.net. Ten rasite 
visus atsakymus.
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„Akvatera“: 
aukštos kokybės lietuviški 
ėdalai gyvūnams

Jeigu norite, kad jūsų naminis gyvūnas 
gerai jaustųsi, turite pamąstyti, kuo jį šeriate. 
Specialistai teigia, kad šerdami savo augintinius 
žmonės dažnai daro dvi tipines klaidas. Jie arba 
šeria gyvūnus savo maisto atliekomis, arba tik 
tuo ėdalu, kurį jų augintinis labai mėgsta.

Gyvūnui reikia sveiko ėdalo, kuriame su-
balansuotos visos jo sudedamosios dalys: 
baltymai, riebalai, angliavandeniai, kuriame 
yra pakankamai jo augimui reikalingų vitaminų, 
mikroelementų, kitų medžiagų.

Visi suprantame, kad šuns ėdalas katei 
netinka - šiedu gyvūnai turi specifinį maisto 
medžiagų poreikį. Neprotinga siūlyti jaunam 
šuniukui ėdalą, kuris subalansuotas suaugusiam 
šuniui, juk jų poreikiai irgi labai skirtingi.

Tai nereiškia, kad turite išmokti skaičiuoti 
dienos racioną savo augintiniui, profesionalai 
tai padaro už jus.

Specializuota gamykla - Lietuvoje

Nuo 2004 metų Kauno rajone, Zapyškyje, 
veikia UAB „Akvatera“ priklausanti vienintelė 
Lietuvoje specializuota naminių gyvūnų ėdalų 
gamykla – jos įrengimai yra vieni moderniausių 
Europoje.

„Akvatera“ savo veikloje remiasi ne tik 
pažangiomis ir sveikomis technologijomis, bet 
ir profesionalų technologų iš Vakarų Europos 
konsultacijomis, naudoja gyvūnų ėdalui gaminti 

aukščiausios kokybės žaliavas. Technologijos 
procesas sertifikuotas pagal kokybės vadybos 
sistemos standartus, įmonėje įdiegta aplinko-
saugos vadybos sistema.

Visa tai leidžia gaminti aukštos kokybės 
produktus už optimalią kainą.

„Akvatera“ tiekia gyvūnų ėdalą stambiau-
siems Lietuvos mažmeninės prekybos tinklams, 
specializuotoms zooverslo parduotuvėms. Įmo-
nės produkcija taip pat eksportuojama į Latviją, 
Lenkiją, Rusiją, Vokietiją, kitas šalis.

Šeriami visaverčiu, profesionaliai suba-
lansuotu ėdalu gyvūnai yra sveiki ir žvalūs. 
„Akvateros“ gaminamą gyvūnų maistą jūsų 
augintiniai gerai ėda, lengvai virškina. Aukštos 
kokybės vištienos, kalakutienos, jautienos, 
ėrienos, lašišos proteinai, augalinių ir gyvulinių 
riebalų derinys, javų grūdai, ryžiai ir ląsteliena 
ėdalui suteikia skonį, kurį gyvūnai mėgsta.

„Akvatera“ gamina gyvūnų maistą naudo-
dama ekstrudavimo technologiją, jo negranu-
liuoja. Mokslininkų nustatyta – taip sveikiau ir 
naudingiau.

Pagerėja jų gyvenimo kokybė, o tuo pačiu 
pagerėja ir jūsiškė – lakstyti su nesveikai mai-
tinamu augintiniu pas veterinarą tikrai nėra 
pats didžiausias malonumas. Be to, dėl prasto 
maitinimo susirgusį gyvūną gydyti dar ir ne-
pigiai kainuoja – ne tik veterinarijos gydytojo 
paslaugos, bet ir vaistai.

Apdovanota aukso medaliu

„Akvatera” didžiausioje pasaulinėje zoopar-
odoje Vokietijos mieste Niurnberge, vykusioje 
gegužės 22-25 dienomis, pristatė naujausius 
savo gaminius - aukštos kokybės  šunų ir ka-
čių ėdalą „Araton” bei „Nature`s Protection”. 
Produktų kokybę ir receptūras aukštai įvertino 
ekspertai ir  pašarų gamybos profesionalai. 
„Akvateros” gaminamas kačių ir šunų maistas 
„Borgo” pelnė aukso ir sidabro medalius  Lie-
tuvos pramoninkų konfederacijos surengtame 
konkurse „Lietuvos Metų gaminys 2007”.

„Akvateros“ produktai – tai skanus ir svei-
kas maistas jūsų šunims, katėms, triušiams, 

žiurkėnams ir šinšiloms. Tai dar vienas būdas 
teikti gyvenimo malonumą – jūsų augintiniams, 
o tuo pačiu – jums.

Šeriami visaverčiu, profe-
sionaliai subalansuotu ėdalu 
gyvūnai yra sveiki ir žvalūs.

Specializuota gyvūnų ėdalų gamykla 
AKVATERA
www.akvatera.lt

INFO►
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Vengrijoje 1990 metais įkurta įmonė „Mogyi“ skrudina 
įvairius sėklų (saulėgrąžų, moliūgų) branduolius, 
fasuoja juos ir platina. Įvairių rūšių ir skonių saulėgrąžos 
užima didžiausią įmonės siūlomo asortimento dalį. 
2009 m. Lietuvos prekybos įmonių asociacijos (LPĮA) 
vykdytuose prekių rinkimuose „Mogyi“ saulėgrąžos 
buvo pripažintos populiariausiomis Lietuvoje.
Populiariausių saulėgrąžų titulą „Mogyi“ gaminamos saulėgrąžos 
pelnė dėl daug metų puoselėjamos ir gerinamos gaminių kokybės. 
Vengrijoje užaugintos, prieš termiškai apdorojant, saulėgrąžų 
sėklos net keletą kartų kruopščiai perrenkamos. Todėl vartotojus 
pasiekia tik aukščiausios kokybės produkcija. 

„Mūsų pagrindinis tikslas – pasiekti, kad pirkėjai nuolat gautų geros 
kokybės ir sveikos mitybos reikalavimus atitinkančius gaminius, kurie 
būtų visiems įperkami. Dėl šios priežasties gaminiams apdoroti bei 
paruošti įmonė naudoja tik šiuolaikišką ir modernią įrangą“, – teigė 
UAB „Atronos“, kuri yra „Mogyi KFT“ atstovė Lietuvoje, direktorius 
Vytautas Kasmauskas.

„Mogyi“ produkcija pasižymi išskirtiniu skoniu. Tą pastebi ne tik 
nuolatiniai pirkėjai, bet ir parduotuvėse rengiamuose produkcijos 
pristatymuose pirmą kartą „Mogyi“ gaminių paragavę žmonės“, – 
įsitikinęs įmonės komercijos direktorius Mindaugas Mickevičius. 

ANU, BET IR SVEIKA
„Mogyi“ prekių asortimentas platus: įmonė siūlo ne tik įvairių rūšių 
skrudintas saulėgrąžas (pagardintas druska ar čili prieskoniais), 
saulėgrąžų branduolius, bet ir daugumos pamėgtas moliūgų sėklas, 
įvairių skonių skrudintus „Mexicorn“ bei mikrobangų krosnelėje ruošti 
skirtus „Micropop“ kukurūzus, riešutus.

Nusprendėte mesti rūkyti? „Mogyi“ saulėgrąžos ir moliūgų 
sėklos puiki pagalbinė priemonė atsisakant šio žalingo įpročio!
Liaudies medicinoje teigiama, jog saulėgrąžų bei moliūgų sėklų 
valgymas ramina nervus. Saulėgrąžų branduoliuose yra beveik 20 
proc. baltymų, gausu įvairių vitaminų. Moliūgų branduoliuose esantis 
vitaminas E apsaugo ląsteles nuo senėjimo, sumažina auglių bei 
kraujagyslių užkalkėjimo tikimybę, valo žarnyną, pasižymi kirminus 
varančiu poveikiu. Be to, moliūgų sėklos rekomenduojamos vyriškai 
potencijai skatinti, apsaugo nuo prostatos ligų. 

Kukurūzai bei riešutai, savo sudėtyje turintys krakmolo bei 
angliavandenių, – puikus energijos šaltinis. Šie produktai 
rekomenduojami kaip apsauga nuo vėžinių susirgimų, kraujagyslių ligų, 
taip pat stiprina dantis bei kaulus. 

Pasak įmonės komercijos direktoriaus M.Mickevičiaus, ruošiant „Mogyi“ 
produkciją pardavimui, yra išsaugomos visos produktų naudingos 
medžiagos ir, kaip įrodė populiariausios prekės konkursas, pirkėjai tai 
vertina.

„Tikimės, kad visuomet 
rasite tokį mūsų gaminį, 
kuris patenkins Jūsų 
skonį, tiks Jūsų nuotaikai 
ir net charakteriui. Tegu 
skriejančius šiokiadienius, 
vienišus vakarus ar popietes 
su draugais pradžiugins 
mūsų gaminiai. Juk „Mogyi“ 
– skaniausia laisvalaikio 
dalis!“, – linki „Atronos“ 
direktorius V.Kasmauskas.

2009 m. Lietuvos prekybos 
įmonių asociacijos (LPĮA) 
vykdytuose prekių rinkimuose 
„Mogyi“ saulėgrąžos buvo 
pripažintos populiariausiomis 
Lietuvoje.

NUSPRENDĖTE PRALEISTI LAIKĄ GAMTOJE? NESUGALVOJATE, KOKIUS 
UŽKANDŽIUS PASIRINKTI IŠKYLAI? „MOGYI“ PADĖS IŠSIRINKTI PRODUKTĄ, 
KURIS PATENKINS KIEKVIENO SKONĮ!
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„Kavos bankas“: 
išskirtinė kava, užsakoma 
internetu

jūs esate gurmanas, kuriam negali įtikti 
įprastinė kava iš prekybos centrų? turite 
verslo partnerių, kuriuos galėtumėte nudžiu-
ginti pasiūlęs ne bet kokią, o išskirtinę kavą? 
norite, kad toji išskirtinė kava pasiektų jus 
greitai ir būtų šviežutėlė? jums tikrai verta 
susirasti internete kavos parduotuvę www.
kavosbankas.lt.

kava iš viso pasaulio
Šioje parduotuvėje Jūs galite užsisakyti ne preky-

bos centruose pardavinėjamų įprastinių įvairių rūšių 
kavos mišinių, o grynos pupelių kavos iš įvairiausių 

pasaulio regionų. Be to, Jūsų užsakytos kavos 
pupelės bus skrudinamos tik gavus užsakymą, tad 
šviežumas garantuotas. Kavos pupelių skrudinimo 
technologija reikalauja, kad 24 valandas po šio pro-
ceso pupelės būtų išlaikomos. Po šio termino jūsų 
užsakytą kavą „Kavos bankas” Kaune Jums pristatys 
per 24 valandas – taigi iš viso iki 48 valandų. Jūsų 
išsirinkta kava Kaune pristatoma nemokamai,ir 
turėkite omenyje, – nekalbame apie pristatymus 
maišais. Mažiausias kiekis kavos, kurį Jums atveš  už-
sisakius internetinėje parduotuvėje www.kavosban-
kas.lt,- yra 250 gramų. Didžiausia siunta, paprastai 
,siekia 1 kilogramą – 
išskirtinės kavos net ir 
kavinės neužsakinėja 
dideliais kiekiais, nes 
ji vartojama šviežia.   

„Kavos banko” 
parduodama “Auksi-
nės kolekcijos” kava 
puikiausiai tinka kaip 
dovana.Mat kavą čia 
pakuoja į  maišelius, 
kurie yra tikrų ka-
vos pupelių maišų 
kopijos, tie maišeliai 
puošiami specialiu 
dekoratyviniu ants-
paudu, ant jų puikuo-
jasi užrašai, iš kurių 
matyti, iš kokios pa-
saulio šalies kava Jus 
pasiekė, kokia tos 
kavos rūšis.

Šalys, iš kurių 
kava atgabenama į 
„Kavos banko” inter-
netinę parduotuvę, 
yra pačios įvairiau-
sios. Nuo Brazilijos, 
Kolumbijos, kitų Pietų Amerikos šalių, iki tokios 
vidutiniam kavos vartotojui nieko nesakančios šalies 
kaip Papua-Naujoji Gvinėja. Vien Centrinei Amerikai 
atstovauja 6 šalys – tokios kaip Salvadoras, Hondū-
ras, Kosta Rika. O kur dar kava išauginta Kinijoje, 
Indijoje ar Indonezijoje. Galite išsirinkti ir iš daugelio 
kavos rūšių – nuo itališko skrudinimo “Esspresso”, 

pasižyminčios kartoku skoniu, iki kavos su cikorija, 
grynos arabikos, didelių pupelių kavos ir kitų speci-
finių rūšių, apie kurias “standartinis” Lietuvos kavos 
vartotojas paprastai nėra net girdėjęs. 

„Kavos bankas” taip pat gali pasiūlyti įvairių 
automatinių kavos aparatų, skirtų biurams – jie 
parduodami ar išnuomojami bet kurioje Lietuvos 
vietoje veikiančioms įmonėms. Pageidau http://
www.jumsinfo.lt/img/Klingai_01_1.jpg jančioms 
juos įsigyti įmonėms sudaromos sąlygos savaitei 
išbandyti pasirinktą kavos aparatą, pagal kliento 
poreiki  pritaikome kavos rūšį.

„Kavos bankas” rūpinasi, kad var-
totoją kava pasiektų tik šviežia. Dar-
bas prasideda dar Vakarų Europos 
uostuose, į kuriuos kava atplukdoma 
iš viso pasaulio. Ten iš esmės nuolat 
dirba įmonės darbuotojas, kuris ypač 
atidžiai stebi naujų tiekėjų kavos 
siuntas. Neskrudintos kavos pupelės 
neturi kvapo, bet apie kavos kokybę 
liudija jų spalva, paviršiaus lygumas, 
kiti požymiai.

Ar bereikia kalbėti apie tai, kad 

kiekviena iš tokio lygio kavos rūšių 
skiriasi tikrai ne vien pavadinimu. 
Skirtingi dirvožemiai ir auginimo są-
lygos, nevienodas klimatas, kavos 
pupelių brandinimo ir džiovinimo 
technologija, veislių savybės – visų 
šių faktorių įtaka  apsprendžia sko-

nio ir stiprumo savitumą, iš kurio geras specialistas 
neklysdamas gali nustatyti kavos pupelių kilmę ne 
tik pasaulio krašto, bet ir vos ne plantacijos tikslu-
mu. Jūs irgi galite pabandyti tapti savotišku kavos 
degustatoriumi, net neišeidamas iš namų ar biuro. 
Visas sąlygas tam sudaro „Kavos bankas.”

Pirkti patogu ir paprasta.  tegu jūsų namai 
kvepia aromatinga  kava.

Pirkti internetinėje parduotuvėje www.kavosban-
kas.lt visai paprasta. Jums tereikia išsirinkti norimą 
kavą. Pasirenkate maltą ar pupelėmis , jeigu maltą 
– pasirenkate malimo būdą. Atrinktą kavą „dedate“ 
į krepšelį. Jame matyti Jūsų pasirinkta kava, jos 
kiekis kiekis ir bendra kaina. Po to, kai pasirinksite 
visas Jūsų norimas įsigyti kavos rūšis, spaudžiate 
nuorodą  „PIRKTI“.

Paspaudus nuorodą „PIRKTI“ atsidarys regis-
tracijos langas, kuris 
skirtas pirkėjų atpaži-
nimui - tai reikalinga 
taikant nuolaidas.

Prisijungus prie 
sistemos Jums belieka 
pasirinkti apmokėjimo 
būdą ir apmokėti pre-
kių krepšelį. Apmokė-
jus Jums nedelsiant 
bus atsiųstas apmo-
kėjimo patvirtinimas 
ir suteiktas užsakymo 
numeris. Kaip minėta, 
tik po to užsakymas 
perduodamas į ga-
mybą – Jūsų kava 
skrudinama.

Atsiskaitymas in-
terneto parduotuvėje 
www.kavosbankas.lt 
galimas įvairiais bū-
dais. Čia galima su-
mokėti už užsakytas 
prekes naudojantis 
SEB Vilniaus banko, 
Hansabanko, banko 
“Snoras“ ”Sampo“ 
banko elektroninės 

bankininkystės sistemomis, tokiu atveju atsiskaity-
mas priimamas per kelias minutes ar net sekundes. 
Galima atsiskaityti ir virtualių pinigų sistemomis  
webmoney.ru bei egold.com, taip pat naudojantis 
tarptautinėmis mokėjimo kortelėmis per paypal.com 
sistemą. Pastarasis mokėjimo būdas skirtas saugiam 
atsiskaitymui per PAYPAL sistemą tarptautinėmis 
“Visa“ bei “Mastercard“  kortelėmis. Galų gale, 
jeigu Jums labiau prie širdies tradiciniai mokėjimo 
būdai, galite paprasčiausiai sumokėti už prekes jas 
pristačius.

Originalios kavos aromatas gali tapti dar vienu 
išskirtiniu ir klientams įsimenančiu Jūsų įmonės 
bruožu. Reto skonio kava ilgam išliks Jūsų organi-
zuoto pobūvio, vakarėlio svečių atmintyje. 

tegu jūsų namai kvepia aroma-
tinga  kava!

„Kavos bankas” rūpinasi, kad 
vartotoją kava pasiektų tik 
šviežia.

Mob. tel. +370 686 24747
Telefonas +370 37 407258
Faksas +370 37 407257
El. p. info@kavosbankas.lt 
www.kavosbankas.lt

INFO►
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STATyBiNių medžiAgų pArduoTu-
vėS, TieKimAS 
AiKAdA, uAB (37) 460620
AmoNiTA, uAB (37) 330594
BurTAžodiS, plokščių centras, uAB (37) 386793
didmeKSA, uAB (37) 370191
gerduKAS, uAB (37) 380832
KAuNo geLžBeToNiS, AB (37) 353063
SerFAS, uAB (37) 400229
SiKA LATviJA  (37) 331513
STeeL mArKeT, uAB (37) 390202
TruKmė, uAB (37) 393322
vAiNeTA, uAB (37) 333331

dAžAi, LAKAi, gruNTAi  
AmBorA, uAB (37) 330529
ANTAKorA, uAB (37) 298500
Arv, uAB (37) 454669
duLiuKSA, uAB (37) 331839
eHoBA, g. paškevičiaus, (37) 488345
imA, uAB (37) 337915
LiNKArA, uAB (37) 208389
medžio ApdAiLA, uAB (37) 715715
NeoSTA, uAB (37) 342021
reKeSA, uAB (37) 455321
reSTAurACiJoS medžiAgoS, uAB (37) 350153
TediS, uAB (37) 432030
TeX-CoLor viLNiuS, uAB (37) 409099

LANgAi, Jų KoNSTruKCiJoS, 
įreNgimAS 
ALSeKA KAuNAS, uAB (37) 314547
ATeiTieS LANgAS, uAB (37) 311011
dd proJeKTAi, uAB (37) 211417
FiNeSTrA, uAB (652) 27873
goTiNgA, uAB (37) 361612
iNFANTAS, uAB (37) 765118
iNTorNAS, uAB (37) 710539
KAroLANA, uAB (37) 361742
KAuNo HroNAS, uAB (37) 328333
LANdA, uAB (37) 712931
LTC LANgAi, uAB (37) 741984
ropLASTiTuS, uAB (37) 705900
rŪdupiS, uAB (37) 760070

duryS, Jų KoNSTruKCiJoS, 
įreNgimAS   
ALSeKA KAuNAS, uAB (37) 314547
BreNTA, uAB (37) 222867
dd proJeKTAi, uAB (37) 211417
dLv preKyBA, uAB (655) 57922
dorviLA, uAB (37) 408600
drŪTmediS, uAB (37) 391151
FiNeSTrA, uAB (652) 27873
gLASKeK LANgAi, uAB (37) 201988
KAroLANA, uAB (37) 361742
KAuNo HroNAS, uAB (37) 328333
LieTuviŠKoS duryS, 
individuali veikla (676) 70000
mAKANAdA, uAB (650) 70626
NiLmA TrAde, uAB (37) 380252
ropLASTiTuS, uAB (37) 705900
SiSTemiKA, uAB (37) 711642

prAmoNiNiAi ir gArAžų vArTAi, 
įreNgimAS   
BiKopA (37) 215150
domuS LumiNA 8 800 00009
KAroLANA, uAB (37) 361742
KAuNo FAugA, uAB (37) 333233
mAKANAdA, uAB (650) 70626
NeTimpeX (37) 353606
ryTerNA, uAB (37) 338388
STogAvA ir Ko, uAB (37) 360365

rANKeNoS, SpyNoS, SeiFAi, 
SpeC. ArmATŪrA    
AiviToS preKyBA, uAB (37) 455272

eLToNA, uAB (37) 313364
FiSKArdigA, uAB (37) 261800
mAKvežA, uAB (37) 352416
romidA, parduotuvė 
SpyNų pASAuLiS, uAB (37) 332306
SANTerA, iį (37) 338083
TomArTA, iį (37) 328202
TruKmė, parduotuvė SpyNoS, uAB (37) 202423

STiKLAS, STiKLo ir KiToS ŠvieSAi LAi-
džioS medžiAgoS ir gAmiNiAi 
ArNivA, uAB (37) 263301
grAverA, uAB (37) 337733
SiSTemiKA, uAB (37) 711642
STiKLAvA, uAB (37) 373172
STiKLiTA, uAB (37) 310779
STiKLo mirAžAS, uAB (37) 321207

TvirTiNimo eLemeNTAi 
ANJeSė, uAB (37) 391124
giNeSTrA, uAB (37) 338813 
HeLiopoLiS, uAB (37) 260600
TidLo, uAB (37) 407100
viLruFAS, uAB (37) 454336
vTF, uAB (37) 269459
WurTH LieTuvA, uAB (37) 291337

BeToNo ir geLžBeToNio gAmi-
NiAi  
KAuNo eNergeTiKoS 
remoNTAS, uAB (37) 341528
KAuNo geLžBeToNiS, uAB  (37) 451745
KAuNo gerBŪviS, uAB (677) 83330

KerAmiNiAi, NATŪrALAuS ir dirB-
TiNio AKmeNS gAmiNiAi pASTATų 
SieNomS 
dvArČioNių KerAmiKA, AB (37) 312215
gryČiA, parduotuvė
1000 pLyTeLių, uAB (37) 331670
HANSA pLyTeLių TurguS, uAB (37) 452633
pALemoNo KerAmiKA, AB (37) 373553
SorTiS, uAB (37) 391442

STogų dANgoS 
BorgALiTA, uAB (37) 759072
deSTATA proFiL, uAB (37) 312780
goTiNgA, uAB (37) 361612
iNFANTAS, uAB (37) 765118
ruuKKi LieTuvA, uAB (37) 327407
SorTiS, uAB (37) 391442
SToguSTA, uAB (37) 373335
viLruFAS, uAB (37) 454336

griNdų iŠLygiNAmoSioS medžiA-
goS ir gAmiNiAi 
deCorum, uAB (37) 207754
iriS, uAB (37) 409970
LemorA, uAB (37) 465555
mimeTA, uAB (37) 409046
SerFAS, uAB (37) 400229
SiLBeTA, uAB (37) 370590
SrAvA, uAB (37) 328038

KerAmiNėS, NATŪrALAuS ir dirB-
TiNio AKmeNS ApdAiLiNėS griNdų 
dANgoS 
AKmi, uAB (37) 342545
deCorum, uAB (37) 455294
dvArČioNių KerAmiKA, AB (37) 312215
euroLiuKSAS, uAB (37) 707676

KerAmiNėS, NATŪrALAuS ir dirB-
TiNio AKmeNS ApdAiLiNėS griNdų 
dANgoS 
grANiTAS, uAB (37) 350280
pArTNerių STATyBiNėS 
medžiAgoS, uAB (37) 370180
viTrA, uAB (37) 460008
voKiŠKA KerAmiKA, uAB (37) 731882

KiLimAi, KiLimiNėS griNdų dAN-
goS 
BŪSTo HArmoNiJA, uAB (37) 201458
duBiNgiAi, salonas 
STiLiAuS ArTeLė, uAB (37) 207346
deCorum, uAB (37) 207754
rAmCHoS, uAB (680) 13727
reTroFormA, uAB (37) 765105
vAiNeTA, uAB (37) 333331

mediNėS griNdyS 
AiviToS preKyBA, uAB  (37) 455272
BreNTA, uAB (37) 222867
dreAmHouSe, uAB (37) 337030
gedimeX, uAB (37) 384563
HeLveTiKA, uAB (37) 390984
medžio ApdAiLA, uAB (37) 452770
medžio STiLiuS, uAB (37) 761015
moNTeCriSTo, uAB (37) 332174
NiLmA TrAde, uAB (37) 380344
pArKeTAS, r. Sakalausko, iį (37) 489104
ryTLANgiS, uAB (37) 313362
SAKAi, uAB (37) 489104
viTrA, uAB (37) 422226
dANgų STudiJA, uAB (37) 408810
LiNeA, uAB (37) 204360
medžio ApdAiLA, uAB (37) 715715
proSpero poLiS, AB (37) 751244
remBiLdA, uAB (37) 210437
STrATeKSo STATyBA, uAB (37) 407351
viTrA, uAB (37) 460008

deKorATyvŪS, įvAirioS FAKTŪroS 
TiNKAi, gLAiSTAi  
AmBorA, uAB (37) 330529
BALTiC doreS, uAB (612) 03414
duLiuKSA, uAB (37) 331839
dvArČioNių KerAmiKA, AB (37) 312215
eHoBA, g. paškevičiaus, iį (37) 488345
HiATAS, parduotuvė TApeTiJA, uAB (37) 201632
LAureX, uAB (37) 771700
LemorA, uAB (37) 465555
SrAvA, uAB (37) 328038
TeX-CoLor viLNiuS, uAB (37) 409099
TiKKuriLA CoATiNgS, atstovybė (37) 710270

SieNų ApdAiLiNėS medžiAgoS 
dArKorA, uAB (37) 473676
dAžų rATAS, A. paulausko, iį (37) 332033
HeLiopoLiS, uAB (37) 260600
LeKroNA, uAB (698) 45754
SorTiS, uAB (37) 391442
WoLCoLor group, uAB (37) 428424

ApLiNKoTvArKoS eLemeNTAi iŠ Be-
ToNo ir gAmTiNio AKmeNS 
BeSSerLiTA, Bį uAB (37) 473856
BeToNo STATiNiAi, uAB (37) 452419
BLoKuvA, uAB (37) 793706

TvoroS, vArTeLiAi, pergoLėS 
ALFANA, A. Šulskio, iį (37) 441139
ANgAro preKyBA, uAB (37) 353735
ANTANAS & guNNAr, uAB (37) 479501
BiKopA (37) 215150
eNergoTeKA, uAB (37) 341330
gemBėS meTALAS, uAB (37) 298388
meTALLum Novum, uAB (37) 479259
STATyBoS KoNCerNAS - ugNiTA, uAB (37) 228005
STeeL ServiCe, uAB (37) 370657

KoNSTruKCiNiAi ir SpeCiALieJi  
BeToNAi, miŠiNiAi, priedAi 
AKirATiS, uAB (37) 452512
AuToKAuSTA, uAB  (37) 397766
BeToNiKA, uAB (37) 400100

KoNSTruKCiNiAi ir SpeCiALieJi  
BeToNAi, miŠiNiAi, priedAi 
grANiTAS, uAB (37) 350280

KAuNo geLžBeToNiS, uAB  (37) 451745
LyTAgrA (25 sand.), AB (37) 405435
mAžeiKių vArduvA, uAB (37) 764906
TediS, uAB (37) 432030
viACoN BALTiC, uAB (37) 301050

STATyBiNiAi SKiediNiAi TiNKAvimo, 
mŪro ir KT. STATyBoS dArBAmS 
AKmeNdAiLA, uAB (37) 796911
edeSANA, A. A. Butenio, iį (37) 407142
gedimeX, uAB (37) 384563
gerduKAS, uAB (37) 380832
LyTAgrA (7 sand.), AB (37) 405407
mAžeiKių vArduvA, uAB (37) 764906
mimeTA, uAB (37) 409046
reSTAurACiJoS medžiAgoS, uAB (37) 350153
SiKA LATviJA, atstovybė (37) 331513
SpALvų SALA, g. vincevičiaus, iį (37) 314800

meTALAi, meTALo gAmiNiAi, Jų Ap-
doroJimAS ir pAdeNgimAS 
BorgALiTA, uAB (37) 759072
egBA, uAB (37) 373638
goTiNgA, uAB (37) 361612
iNFANTAS, uAB (37) 765118
KAuNo KALviAi, uAB (37) 377788
SorTiS, uAB (37) 391442
SroviTA, uAB (698) 47428
STeeL mArKeT, uAB (37) 390202

STATyBiNė medieNA, KoNSTruKCi-
JoS, STALių gAmiNiAi  
gerAS mediS (37) 337887
mArKed, uAB (37) 460633
SeNuKų preKyBoS CeNTrAS, uAB (37) 304925
TremeX, uAB (37) 457508
vAgArA, uAB (37) 453046

eLeKTriNiAi ApdAiLoS dArBų įrAN-
KiAi ir KT.  
eLremTA, uAB (37) 370138
imeroS preKyBA, uAB (37) 374021
KArANTA, uAB (37) 350678
meCro TeCHNiKoNAS, uAB (37) 310959
promA BALTuS, uAB (37) 261080
roBerT BoSCH, uAB (37) 410925

BALdAi     
ALAvA, uAB (37) 314306
AmBerSoFA (683) 17757
BALdžiAi, uAB (37) 451581
džereTA, uAB (37) 332736
iNmoNduS, uAB (37) 452761
iverSA, uAB (37) 452584 
medieNoS erA, uAB (37) 409380
rogiToS BALdAi (616) 19399
SpArTum (37) 312698
SpiNTiJA, individuali veikla (611) 18397
veSidA, uAB (37) 311631 
verSAiLLeS gALLery (37) 208167
vigeo, iį  (37) 426692

žALiuzėS, užuoLAidoS, mArKizėS, 
KArNizAi  
BAremA, uAB (37) 200683
domuS LumiNA, uAB (37) 264444
euriviLA, uAB (37) 423333
KAroLANA, uAB (37) 361742
LANgdeNA, uAB (37) 370564
reNverSA, uAB (37) 777947
užuoLAidų SpALvoS (37) 386565

SANTeCHNiKoS įreNgiNiAi  
gryČiA, uAB (37) 331670
AQuA JAzz, uAB (37) 331300
Arv, uAB  (37) 454669
BŪdAvA, uAB (37) 362368
duSCHy, uAB (37) 719732
HerimėJAS, uAB (37) 267560

STATYBA

UAB „Srava“
Vidaus ir lauko dažai, fasadų šiltinimo 
sistemos
Baltų pr. 49B, Kaunas
Tel. 328 038, 8 616 16078
www.srava.lt

UAB „Ginjanas“
Žaliuzės, roletai, markizės, tinkleliai
draugystės g. 21, Kaunas
Tel. 328870, 868695441
www.ginjanas.lt

 
Langdena
Žaliuzės, užuolaidos, širmos, tinkleliai 
nuo vabzdžių, gamyba, prekyba.
raudondvario pl. 76, Kaunas 370564, 
8 61491347



įmonių katalogas ► 

47

AuTomoBiLių preKyBoS ATSTo-
vyBėS  
AdAmpoLiS, uAB (37) 337781
AuToALJANSAS, uAB (37) 311231
AuToToJA, uAB (37) 408032
SoSTeNA, uAB (37) 490440
TrumA, uAB (37) 308477
viČiŪNAi ir Ko, uAB (37) 301177
voLvo LieTuvA, uAB (37) 391448

preKyBA AuTomoBiLiAiS, prieKA-
BomiS  
AdAmpoLiS, uAB (37) 337781
ANgArAS, uAB (37) 373029
ArNAviTA, uAB (37) 457673
AuToŠArA, uAB (698) 51151
BALTievA, uAB (37) 746466
iNCHCApe moTorS, uAB (37) 409111
JumiTA, uAB (37) 441117

vAriKLio, eLeKTroS įrANgoS dA-
LyS  
ACurA, uAB (37) 385996
Ad BALTiC, autoservisas Kemi, uAB (37) 400320
AdAmpoLiS, uAB (37) 337781
eoLTAS, uAB (37) 469966
SegeKA, uAB (687) 20361
TeKSgerA, g. Sliusar, iį (37) 769024
AdAmpoLiS, uAB (37) 337781
AgrovArTAi, uAB (37) 432748
eoLTAS, uAB (37) 469966
KAuNo meLgA, uAB (37) 353490
viALiTA, uAB (37) 312817
žALiAKALNio žėruTiS, uAB (37) 313778

vAžiuoKLėS ir TrANSmiSiJoS re-
moNTAS 
ArTrASAS, uAB (37) 452737
AuKmAriS, uAB (37) 249006

KėBuLo remoNTAS   
AdAmpoLiS, uAB (37) 337781 
AKSTė, uAB (37) 460460 
AuToJuTA, uAB (37) 490390

AuToKriSLAS, uAB (698) 26436
HoNdvivA, uAB (37) 488466 
ivuANA, uAB (37) 391006
Jakšto K., iį (37) 264421
JArAgė, uAB (37) 342574
meNiNiS LygiNimAS, 
individuali veikla (679) 68924
reAuTo, uAB (37) 756002
viALiTA, uAB (37) 312817
vidriKuS, uAB (37) 330431
vpK AuToŪKiS, vį (37) 303351
žALiAKALNio žėruTiS, uAB (37) 313778

N A u d o T o S  A u T o m o B i L i ų  
dALyS   
ACurA, uAB (37) 204479
AuTooAzė, uAB (37) 361522
roToKSemA, uAB (37) 441045 
vArANAS, uAB (37) 353730
žemieJi ŠANČiAi, uAB (37) 479195

AKumuLiAToriAi   
ACurA, uAB (37) 204479
AuToHiATAS, uAB (37) 225160
oLmiTA ir Ko, uAB (37) 313188 
TANAgrA, uAB (37) 362353
vAiroLAzdė, uAB (37) 796631

duSLiNTuvAi   
ALmiTA, uAB (614) 32631
giedroLA, uAB (37) 440762
LivS, servisas A1, uAB (37) 377533
NAuJoKAS, uAB (600) 21878

pAdANgoS, rATLANKiAi   
AdAmpoLiS, uAB (37) 337781 
AKTA, uAB (37) 363443
HeLiJo rATAi, uAB (37) 301070
KAuNo meLgA, uAB (37) 353490
SegeKA, uAB (687) 20361
uSKo, uAB (37) 705859

eKSpLoATACiNėS medžiAgoS, Au-
ToKoSmeTiKA, dAžAi   
AdAmpoLiS, uAB (37) 337781 
ALBurNuS ir pArTNeriAi, uAB (37) 331648 
dAgriS, uAB (37) 311113
dASTA, uAB (37) 311546
deLCo BALTiC, uAB (37) 330613
demikio A., iį (37) 351415
deruSToS preKyBA, uAB (37) 342474
HeLiJo rATAi, uAB (37) 301070
JuTA, JuAB (37) 338314
voKiŠKieJi AuTomoBiLiAi, uAB (37) 204239

STiKLAi, KeiTimAS 
AKSTė, uAB (37) 460460
AKTA, uAB (37) 363443
ALmiTA, uAB (37) 390997 
AuTomoBiLių STiKLAi, uAB (37) 360400 
roToKSemA, uAB (37) 441045 
SAdyvrA, uAB (37) 362957
SAiNT-goBAiN AuTover 
LieTuvA, uAB (37) 408884
SArevA, uAB (37) 750650
ServiTuTAS, uAB (37) 298480
zambacevičiaus r. e., iį (37) 393702

eLeKTroS įrANgoS remoN-
T A S  
AuToTiLiS, uAB (37) 351967
AuToviTuS, uAB (37) 361732
AuTrALė, uAB (682) 47475
AuTrALiTA, parduotuvė AuTopASLAugA, 
uAB(37) 353573 
HeLiJo rATAi, uAB (37) 301070
HeNriS, m. Šimo, iį (37) 477777
igNoviTA, uAB (37) 321028

ivuANA, uAB (37) 391006
KAuNo meLgA, uAB (37) 353490
Kižio A., iį (37) 348277
KriviS, uAB (37) 390111
pAvASAriS, uAB (37) 390224
petraičio A., iį (37) 360367
Talubinsko A., iį (37) 793857
TerANeTAS, iį (677) 08331
viALiTA, uAB (37) 312817 
viLNiAuS viSTA, uAB (37) 409111 
viLpSTAS, uAB (37) 361984
vpK AuToŪKiS, vį (37) 303351
žALiAKALNio žėruTiS, uAB (37) 313778

rATų remoNTAS 
Ačo r., iį (612) 45858
AuToJuTA, uAB (37) 490390
HeLiJo rATAi, uAB (37) 301070
Kazlauskienės N., iį (612) 65960
KeLiAS, uAB (37) 354111
opeLiTA, uAB (37) 297293
oregoNA, uAB (37) 321484
vaidakavičiaus A., iį (656) 32400
žALiAKALNio žėruTiS, uAB (37) 313778

AuTomoBiLių priežiŪrA 
ALAimA, automobilių švaros centras ŠvAroS 
eTALoNAS, uAB (37) 741300 
ArSAuLiTuS, uAB (37) 338550
AuToBLizgeSyS, uAB (37) 350700
AuToBroLiAi, uAB (37) 390472

odoNToLogAi  
dANTėJA, odontologijos klinika (37) 333343
KArideNTA, odontologijos klinika (37) 230574
mASdeNTA, odontologijos klinika (37) 202094
mAX deNTA, uAB (37) 220415
mAXiLė, uAB (37) 370625
medgiNTrAS, uAB (37) 387101
meškauskienės F. odontologijos 
kabinetas, iį  (37) 263376

odoNToLogiJoS KLiNiKA (612) 36694
odoNToLogiJoS prAKTiKoS
CeNTrAS, uAB  (37) 339166
orTo viTA, uAB (37) 221210
padegimo r. odontologijos 
kabinetas, iį  (37) 311274
proCeSSuS, uAB (37) 441444
prodeNTAS, iį (37) 378379
putnienės v. odontologijos 
kabinetas, iį  (37) 388388
romodeNTA, iį (37) 718230
rubikienės i. odontologijos 
kabinetas, iį  (37) 721592
rugevičienės v. odontologijos 
kabinetas, iį  (37) 338084
vivAT viTA, uAB (37) 310801
žALiAKALNio odoNToLogiJoS 

KLiNiKA, uAB  (687) 38022
žebrauskienės A. odontologijos 
kabinetas, iį  (37) 380942
žitkevičienės g. odontologijos 
kabinetas, iį  (37) 558589

privAČioS gydymo įSTAigoS   
AuKi SveiKAS, všį (37) 750800
eLiTe mediCALe, uAB (37) 733978
emedA, uAB (37) 796623
HAruSpiCA, uAB (37) 731692

LoJuLA, uAB (37) 313232
moTiNA ir vAiKAS, uAB (37) 792995
NATŪrALAuS gydymo CeNTrAS (37)710602
pLASTiNėS CHirurgiJoS 
CeNTrAS, uAB (37) 733 202
puLSAS (37) 392777
reAmedA, iį (37) 314019

LigoNiNėS, KLiNiKoS  
ArS mediCA, uAB  (37) 331610  
gArLiAvoS LigoNiNė, všį  (37) 393399
K. griniaus slaugos ir palaikomojo 
gydymo ligoninė, všį  (37) 346736

KALNieČių pSiCHiKoS 
SveiKAToS CeNTrAS, všį  (37) 401452  
Kauno 2-oji klinikinė ligoninė, všį  (37) 306000 
Kauno apskrities ligoninė, 
vertebroneurologijos skyrius, všį  (37) 473277  
Kauno apskrities ligoninė, všį  (37) 342107  
KAuNo KriKŠČioNiŠKieJi gimdymo 
NAmAi, všį  (37) 225672
Kauno medicinos universiteto 
hematologijos klinika, všį  (37) 326779 

Kauno medicinos universiteto 
intensyviosios terapijos klinika, všį  (37) 326217
Kauno medicinos universiteto 
kardiologijos klinika, všį  (37) 326745 
KAuNo mediCiNoS uNiverSiTeTo 
KLiNiKoS, všį  (37) 326375  
Kauno prano mažylio 
gimdymo namai, všį  (37) 229747 
Kauno psichiatrijos ligoninė, všį  (37) 391355 
Kauno r. greitosios medicinos 
pagalbos stotis, všį  (37) 412526
Kauno raudonojo Kryžiaus klinikinė 
ligoninė, všį  (37) 426027
Kauno slaugos ligoninė, všį  (37) 370430

pirmiNėS SveiKAToS priežiŪroS 
įSTAigoS, poLiKLiNiKoS  

KAuNo dAiNAvoS poLiKLiNiKA, všį (37) 403999
KAuNo KALNieČių poLiKLiNiKA, všį (37) 401422
KAuNo mieSTo CeNTro poLiKLiNiKA, všį (37) 409200
KAuNo mieSTo ŠANČių poLiKLiNiKA, všį (37) 340233

vAiSTiNėS  
ALAuŠo vAiSTiNė, uAB (37) 314766 
ĄžuoLyNo vAiSTiNė, uAB  (37) 204873 
eKmediNA, d. v. raulynaitienės, iį  (37) 342244 
gAmToS produKTAi, 
e. Kazlauskio, iį  (37) 220414 
gArLiAvoS vAiSTiNė, Sį  (37) 551493 
gedimiNo vAiSTiNė, uAB  (37) 229355 
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IĮ „Taksi Greičiau“
Jonavos g. 162, Kaunas
860673337
868773337
865773337

UAB „Ramuda“
Naudoti krovininiai mikroautobusai, 
lengvieji automobiliai, traktoriukai- 
žoliapjovės.
respublikos g. 12A, Kėdainiai
Tel. 8 616 00209, 8 614 86287
uabramuda@ramuda.lt
www.ramuda.lt

UAB „Unigela“
Logistikos centras, tarptautiniai pervežimai, 
muitinės paslaugos, geležinkelių transportas, 
sandėliavimas.
Agrastų g. 2, vilnius
Tel. 852602439, faks. 852691984

Optika „VIZIJA“
Akinių rėmeliai, linzės, lęšiukai, akiniai, 
akių patikra, gydytojo konsultacija.
Labai geros kainos akiniams.
S.Lozoriačio g. 2, garliava 8-37 393899
r. Kalantos g. 131, Kaunas 8-37 769120
ALeKSoTo opTiKA,  
veiverių g. 27, Kaunas 8-37 208935

UAB ODONTEX,  
Odontologijos klinika
Odontologai, protezavimas, gydymas 
be skausmo.
gedimino g. 17, Kaunas
Tel./faks. (8 37) 228265
www.odontex.lt
odontex@gmail.com

Klinika „Motina ir vaikas“
Akušerijos-ginekologijos centras
Nevaisingumo gydymo centras
Dermatologijos ir estetinės medicinos 
centras
Savanorių pr. 245, Kaunas
8-37 792995, 868626263
www.motinairvaikas.lt

Alura
5% nuolaida Aluros produkcijai.
Tel. 8 655 07449
www.alurajums.lt

VIKINGO IŠPARDUOTUVĖ  
UAB „Svelitus“
Prekių iš Švedijos išparduotuvė. 
Pastoviai vyksta akcijos.
raudondvario pl. 150, Kaunas.
Tel. (8 37) 210370
pramonės prospektas 16, 
rytinė galerija, Kaunas.
urmo miestelis.Tel 8 650 88600, 8 652 3822
www.vikingo.lt

 
ŠIAURĖS SPORTO cENTRAS
Treniruokliai, aerobika, joga, pilatesas, 
šiaurietiškas ėjimas, linijiniai šokiai, vaikų 
lavinamoji gimnastika
Šiaurės pr. 8C, Kaunas
8 603 10308
www.siauresklubas.lt

DEIMANTINA,A.JAKUBAUSKO IĮ
Lombardas.Juvelyro dirbtuvės.
Juvelyrinių gaminių ir papuošalų gamy-
ba ir remontas.
e.ožeškienės g. 6, Kaunas.
Tel./faks. (8-37) 204860 
mob.tel 869836620
www.deimantina.lt

ANDROS STUDIJA
Tatuiruotės, depiliacija, kosmetologo 
paslaugos, permanentinis makiažas, 
blakstienų 3D priauginimas
867267776 Kaunas
www.androsstudija.eu

PARAPHARM HOMEOPATIJOS 
VAISTINĖ
Homeopatiniai vaistai, preparatai, jų 
gamyba. Maisto papildai, vitaminai.
Savanorių pr. 58, Kaunas.
Tel./faks. (8-37) 202630
www.parapharm.lt
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KeLioNių orgANizAvimAS  
ALAiNA, uAB  (37) 226456
ALCedo, iį  (610) 05336
AmiCuS veruS, uAB  (37) 222318
AŠ KeLiAuJu, uAB  (37) 214010
grANd TurAS, uAB  (37) 752752
guLiverio KeLioNėS, uAB  (37) 331419
HorizoN TrAveL WorLdWide, uAB (37) 752788
mŪSų odiSėJA, uAB  (37) 408410
NovATurAS, uAB  (37) 321264
pASAuLio LieTuvių CeNTrAS, všį  (37) 321320
pegASuS Tour, uAB  (37) 438131
riKAS, r. Čiegio, iį  (37) 330999
rm TrAveL, uAB  (37) 222260
roBiNzoNAdA, uAB  (37) 360660
SAiTAS, uAB  (37) 323151
SpA & SporT TrAveL, uAB  (37) 209393
SuperTurAS, uAB  (37) 404142
Šimkienės d., iį  (37) 227319
virTuALiTA, uAB  (657) 87400
zigzAg TrAveL, uAB  (37) 407140
zip TrAveL, uAB  (37) 220552

ApgyveNdiNimAS  
AgoTA, uAB (37) 771522
ALANTA, viešbutis (37) 731142
BABiLoNAS, viešbutis-restoranas (37) 202545
BALToSioS BurėS, motelis (37) 370422
BeST WeSTerN SANTAKoS
vieŠBuTiS (37) 302702
dANieLA, viešbutis (37) 321505
HermiS, viešbutis (37) 490300
KAuNAS, viešbutis (37) 750850
KuNigAiKŠČių meNė (37) 320800
mAžyLiS, iį (37) 743815
meTropoLiS, viešbutis (37) 205992
miNoTeL, viešbutis (37) 229981
NAKTieS mAgiJA, viešbutis (37) 797923
pAS BiruTĘ, svečių namai (37) 734090
revAL HoTeL NeriS (37) 306100
romo uoSTAS, poilsio centras (37) 458401
SANTAKA, viešbutis  (37) 302702
SFiNKSAS, viešbutis-restoranas (37) 301982

uAB viA BALTiCA prAmogoS (37) 537420
žALiAKALNio vieŠBuTiS (37) 321412

poiLSio STovyKLoS   
impuLS, vaikų stovykla (37) 755013
LiepSNeLė, Kauno r. (37) 324332
LiepSNeLė, Klaipėdos r. (46) 490063
merKuriJuS, Kauno r. (37) 324332
pASAKA, Klaipėdos r.  (46) 490042
puŠyNo STovyKLA, Kauno r. (650) 71056
TAurAS, Šiaulių r. (41) 373935
žiLviTiS, Klaipėdos r. (46) 463146

KAimo TurizmAS  
AgLAurA, sodyba, Klaipėdos r. (46) 463033
Armino d. sodyba, zarasų r. (698) 05174
Ažuko A. sodyba, varėnos r. (620) 72533
Babilienės d. sodyba, raseinių r. (685) 23061
BALTAJo BiLSo SodyBA, 
druskininkų r. (687) 26807
Bartkienės d. sodyba, varėnos r. (615) 35378
Beinoro J. Sodyba, molėtų r. (687) 36635
Bendoriaus L. Sodyba, ignalinos r. (386) 54144
Černiausko L. Sodyba, plungės r. (448) 50658
dapkuvienės v. sodyba, ignalinos r. (386) 36297
daugirdienės S. Sodyba, Trakų r. (618) 49560
gudžiūnienės v. sodyba, Šilutės r. (699) 33916
gutkauskienės o. sodyba, Šiaulių r. (698) 79544
Jasiuko r. sodyba, zarasų r. (385) 59244
Jurčių sodyba, plungės r. (448) 51943
Jurkšaičio J. Sodyba, Trakų r. (687) 94743
KArpyNė, sodyba, raseinių r. (650) 77437
oNupiS, sodyba, Kauno r. (688) 40356
Stonienės d. sodyba, plungės r. (448) 49175
verigyNė, sodyba, Šakių r. (687) 86066
žveJo SodyBA, Neringos sav. (612) 21695

Turizmo iNFormACiJoS CeNTrA  
igNALiNoS rAJoNo TiC, všį (386) 52597
moLėTų TiC, všį (383) 51187
mAriJAmpoLėS BiurAS, všį (343) 51109
pALŪŠė, Turizmo centras, vį (386) 52891
druSKiNiNKų Turizmo ir verSLo 
iNFormACiJoS CeNTrAS (313) 60800

KAuNo regioNo TiC (37) 323436

Turizmo iNFormACiJoS CeNTrA  
ŠiAuLių TiC, všį (41) 523110
ABATo meNė, restoranas (670) 37515
AKmeNS LiNiJA, restoranas 
STeAK HouSe, uAB  (37) 799899 
BAJorKiemiS, uAB  (37) 440770

reSTorANAi   
BerNeLiAi, restoranas 
BerNeLių SmuKLė, uAB  (37) 207700
BerNeLiAi, restoranas 
BerNeLių užeigA, uAB  (37) 200913 
BerNeLiAi, restoranas 
BerNeLių užeigA, uAB  (37) 365394 
BiČiuLių AviLyS,
alaus restoranas-darykla AviLyS, uAB  (37) 203476
BiSTromA, viešbutis-restoranas 
BABiLoNAS, uAB  (37) 202545
BouLiNgo CeNTrAS ŠvyTuryS, uAB  (37) 409502 
BrAviSimA, restoranas 
medžioToJų užeigA, uAB  (37) 320956
Briedžių medžioKLė, iį  (37) 399211 
ComBo, uAB  (614) 40029 
pompėJA, uAB  (37) 422055
porTorožAS, restoranas 
AL diWAN, uAB  (37) 222633
uAB viA BALTiCA prAmogoS (37) 537420
žALvArio AmžiuS, 
restoranas SeNi vArTAi, uAB  (37) 312797
žALvArio AmžiuS, 
restoranas SeNieJi rŪSiAi, uAB  (37) 202806
žemyN upe, uAB  (37) 424549 

KAviNėS BArAi  
AdiANTAS, uAB  (672) 27304 
ANTiS, d. ir g. davidonių, iį  (37) 324348 
ArANiTA, uAB  (610) 42265
ArArAT KAviNė, A. galstian, iį  (688) 39966
ArSANTA, kavinė KoKoČiA, uAB  (37) 370400 
ArTiS LACuS, kavinė B.o., uAB  (37) 206542 
ASiLiuKo SApNAS, iį  (37) 220063
KAuNo KurŠiAi, uAB  (37) 377770

žAKAi, uAB  (606) 13462 
žALiAS BArAS, m. Kaladienės, iį  (37) 205556 

NAKTiNiAi KLuBAi  
3m CLuB, uAB  (601) 73737 
ArAmiSo SKryNiA, baras 
LATiNo, uAB (685) 28117 
ComBo, uAB  (614) 40029 
eiNArTė, restoranas-klubas 
KArALiAuS dvArAS ir pArTNeriAi,
naktinis klubas eX-iT, uAB  (37) 202813 
KAuNo pANorAmA, laisvalaikio centras
AmeriKA pirTyJe, uAB  (37) 201489 
KuLmiNACiJA, naktinis klubas 
veNerA, uAB  (37) 426735 
Ne KLuBAS pASAKA, uAB  (676) 07501
pArTizANAi, uAB  (37) 731865 
prie SieNoS, všį  (37) 205454 
uLTrAprAmogoS, naktinis klubas 
meTeLiCA, uAB  (655) 09988 

KiNo TeATrAi  
BALTiC muLTipLeX veNTureS, 
kino teatras CiNAmoN, uAB  (37) 239050 
Forum CiNemAS, uAB  (698) 25977

TeATrAi  
girSTuČio KuLTŪroS ir 
SporTo CeNTrAS, všį  (37) 456490
Kauno kamerinis teatras, Sį  (37) 201539
Kauno mažasis teatras, všį  (37) 226090
Kauno pantomimos ir plastikos 
teatras, všį (37) 423668
Kauno vaikų ir jaunimo teatras 
viLKoLAKiS, Sį  (37) 313712
Kauno valstybinis dramos 
teatras, vį  (37) 224198
Kauno valstybinis lėlių teatras, vį  (37) 221691
Kauno valstybinis muzikinis teatras, vį  (37) 228784
LieTuvoS NACioNALiNė 
FiLHArmoNiJA, vį  (37) 200478
LoreToS STudiJA, všį  (37) 428394
meNS puBLiCA, všį  (37) 732413
Teatro mokyklėlė mANo TeATrAS, všį  (37) 203821

KompiuTeriAi, Jų įrANgA   
3NeT, uAB (37) 423638
ABAiTAS, iį (37) 341041
ABAKAS, uAB (37) 208480
ACme KompiuTerių KompoNeNTAi, uAB 
(37) 333393
AideTA, uAB (37) 457062
AiSuvA, uAB (37) 422453
AiTerA, uAB (37) 207945
ALgoriTmAS, uAB (37) 204812
ALNA iNTeLLigeNCe, uAB (37) 407625
progiNTA, uAB (37) 300812
rdi KompiuTeriAi, r. didžbalio, iį (37) 312800
riKoNeTAS, uAB (37) 337408
ruSNAvA, uAB (37) 207538
ruSNAvA, uAB (614) 38434
SAN eLmo, uAB (37) 312118
ServiCeNeT, uAB (37) 400160
SiSNeTA, uAB (37) 320268
SKAiTerA, L. Šimboro, KŪB (37) 202756
SKAiTmeNiNėS TeCHNoLogiJoS, uAB (37) 310646
SKAiToS TeCHNiKA, uAB (37) 473943
SKemTA, uAB (37) 712653
SoNeX TeCHNoLogieS, uAB (37) 400040
SpArNeTA, uAB (37) 552332
STudiJA X, uAB (698) 30776
TuKAS, uAB (37) 390634
vALviKTA, uAB (699) 31735
Xo TeCHNiKA, iį (37) 331497

Kompi uTe r ių  p r ogr A m iN ė 
įrANgA  
3NeT, uAB (37) 423638
ABAviTuS, uAB (37) 321437
AiTerA, uAB (37) 207945
AJA, A. Blažio, iį (611) 33112
ALgoriTmAS, uAB (37) 204812
ALNA SoFTWAre, uAB (37) 210300
ArmTeC, uAB (652) 97557
AuNiridA, uAB (37) 201222
AviLdA, uAB (37) 391529
BAiFoTeKA, uAB (37) 424285

BALTiC AmAdeuS, uAB (615) 85522
Nutauto K., iį (699) 58477
opTimum SoFTWAre, uAB (37) 740761
uNiveLAS, uAB (37) 761703
vALdymo AuTomATiKA, uAB (37) 363481
vALdymo SiSTemų progrAmAvimo CeN-
TrAS, uAB (37) 333001
vALviKTA, uAB (699) 31735
vdvS, uAB (37) 333017
WiLiBoX, uAB (37) 759007
živatkausko p., iį (37) 203595

iNTerNeTo pASLAugoS   
3NeT, uAB (37) 423638
ABg, uAB (676) 40821
AgJ, uAB (37) 261661
Ai verSLo SpreNdimAi, uAB (37) 362539
AirNeT, uAB (37) 551019
AiTerA, uAB (37) 207945
ApSvidiJA, uAB (37) 331627
ASSiS, uAB (652) 25224
BAiTuKAS ir pArTNeriAi, uAB (673) 91030
Balčiūno K., iį (699) 90111
BALTNeToS KomuNiKACiJoS, uAB (37) 400140
Biuro SpreNdimų TiNKLAS, uAB (37) 408020
BrANd ideA, uAB (37) 338389
Burčio g., individuali veikla (37) 353831
dAmi digiTAL, uAB (614) 15544
dAvgiTA, d. Kamarausko, iį (37) 380976
deKArT, iį (37) 235288
dirBTiNiS iNTeLeKTAS, uAB (37) 234437
domuS ATHLeTiCuS, uAB (37) 324217
eCoNSuL, uAB (672) 02695
iNiT, uAB (37) 422247
JuziS, J. Lizdenio, iį (37) 330384
NeW WorLd BALTiC, uAB (37) 311539

pp AgeNCy KAuNAS, uAB (37) 323336
preKyS, iį (37) 771077
pustovalovo d., individuali veikla (698) 30540
žALiASiS NAmAS, uAB (37) 451616

K A N C E L I A r i N ė S  p r e -
K ė S ,  pA S L A u g o S   
AerA NoSTrA, uAB (37) 320162
AiSuvA, uAB (37) 422453
ALTiJA, A. rimkevičiaus, iį (37) 354173
ALTiJA, A. rimkevičiaus, iį (37) 456613
BANANAS, uAB (37) 341693
Biuro pASAuLiS, uAB (37) 453071
BLANKų LeidyKLA, uAB (37) 795995
reS verA, uAB (37) 204708
rodiKLiS, uAB (37) 200422
SeNASiS pArKeriS, uAB (37) 201650
SKAiTmeNiNiS AmžiuS, uAB (37) 201664
SKAiToS TeCHNiKA, uAB (37) 473943
SmėNAS, uAB (37) 202655
SmėNAS, uAB (37) 322267
SpALdA, uAB (37) 352175
ŠiFrAS, uAB (37) 310310
vALeNTiJA, L. Smoriginienės, iį (37) 736888
vuLTur, uAB (37) 312682

KopiJAvimo TeCHNiKA  
AiSuvA, uAB (37) 422453
Biuro mAŠiNų pASAuLiS, uAB(37) 337892
Biuro pASAuLiS, uAB (37) 453071
BiuroTeKA, uAB (37) 730909
CiKLoNAS, uAB (37) 227210
dAiLy ServiCe, uAB (37) 331615
deveLA, uAB (37) 222828
eLdorAdo, uAB (37) 310890
eLeKTrogrAFAS, iį (37) 209865
eLeKTromArKTAS, uAB (37) 451399
eLSiS Biuro SiSTemoS, uAB (37) 325000
iTeCHNopoLiJA, uAB (37) 302170
valatkevičienės r., iį (37) 391637
venio v., iį (699) 91100
žALiASiS NAmAS, uAB (37) 451616

ryŠiAi, TeLeKomuNiKACiJoS  
A2T, uAB (37) 225777
Abromavičiaus A., individuali veikla (37) 330507
Andrikio r., iį (621) 31020
ArAuŠA, uAB (37) 351011
ArmABeLuS, uAB (37) 331889

eLdorAdo, uAB (37) 310890
eLeKTromArKTAS, uAB (37) 451399
eLmovA, uAB (37) 361818
eLSiS TS, uAB (37) 490743
miKrodeLTA, uAB (37) 209452
miKroviSAToS vALdA, uAB (37) 200343
omNiTeL, uAB (698) 63333
SiemeNS, uAB (37) 400193
TeLedemA, uAB (37) 200203
TeLeFoNServiS, uAB (37) 308870
viLomNiTA, uAB (37) 322791
vitkūno r., iį (699) 73300
vyšniausko m., individuali veikla (677) 96193
žiuko v., iį (37) 337276

i N T e r N e T o  S v e T A i N i ų 
K Ū r i m A S  
ABg, uAB (676) 40821
Ai verSLo SpreNdimAi, uAB (37) 362539
AiTerA, uAB (37) 207945
ASSiS, uAB (652) 25224
BAiTuKAS ir pArTNeriAi, uAB (37) 323086
HomeLANAS, uAB (600) 20215
ideAFormuS, uAB (37) 225248
iNFoerdvė, iį (37) 300803
iNFoNeTA, uAB (37) 427203
iNFormACiNių TeCHNoLogiJų LogiSTiKoS 
CeNTrAS, uAB (610) 61808
iNFormACiNių TeCHNoLogiJų orgANizA-
CiJA, uAB (671) 13958
iNTerdemA, uAB (37) 324368
iNTerNeT STudio, uAB (37) 208025
NeW WorLd BALTiC, uAB (37) 311539

uNiveLAS, uAB (37) 761703
v3 STudiJA, uAB (37) 331897

r A d i J o  d e TA L ė S  
ArroW eLeCTroNiCS eSToNiA, uAB (37) 
759015
Bačiliūno A., TŪB (37) 313702
eLeKTroSKANdiA, uAB (37) 325101
eNergiJoS SeKToriuS, uAB (37) 321160
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dArBAS  
ANNuS, uAB (37) 204555
AuLiNA, všį (673) 68509
BALTNorA, uAB (37) 327425
dArBiNTA, iį (37) 202661
improvA, uAB (686) 01567
Jaunimo darbo centras, vį (37) 409872
KAuNo dArBo BiržA, vį (37) 225634
Noriu dArBo, uAB (37) 323714
pASAuLio LieTuvių CeNTrAS, všį (37) 321320
perSoNALo moKymo CeNTrAS, uAB (37) 201155
preiLė, iį (37) 214194
reimeNSA, L. Šapolienės, iį (37) 224342

verTimAi  
AKAdemA, iį (37) 226422
AuJAmA ir Ko, L. Tamošaitytės, iį (37) 315599
AverTA, iį (683) 00322
FiLorA, uAB (37) 204800
gLoriA LiNguA, iį (37) 200171
KALBoS CeNTrAS, uAB (37) 331904
KALigrAFiJA, uAB (37) 320368
pASAuLio SpALvoS (37) 391671
regArdAS, uAB (37) 220418
verSLo STrATegiJA, uAB (37) 423725
virTuAL iT, uAB (37) 752754

KALBų KurSAi  
AmeriCAN eNgLiSH SCHooL, všį (37) 422748
BALTNorA, uAB (37) 327425 
eNgLiSH 4 you, individuali veikla (37) 295256
FiLorA, uAB (37) 204800 
gLoriA LiNguA, iį (37) 200171 
iNduSTry ServiCe CeNTer, uAB (37) 321108
iNTerLiNgvA, mokykla 
eF eNgLiSH FirST, všį  (656) 51742
KALBA, uAB (37) 322002 
KALBoS CeNTrAS, uAB (37) 331904
KALBų KurSAi, L. dvilevičienės, iį (37) 207274 
Klimavičienės d., iį (37) 312888
Km KompANiJA, K. mažeikienės, iį (37) 423792
KTu užsienio kalbų centras, vį  (37) 323531
KTu vokiečių informacinis centras, vį (37) 323748
mAžAS pASAuLiS, uAB (37) 730032 
rATioNALiS, uAB (37) 459471 
regioninis vokiečių kalbos 
kvalifikacijos kėlimo centras, všį  (37) 323941
verSLo moKymo CeNTrAS, uAB (37) 719444
visuomenės specialaus mokymo ir konsultavimo 
centras, všį  (37) 209898

KompiuTerių KurSAi    
AuKSiNiS ryTmeTyS, všį (37)  328884
eNergiJoS SeKToriuS, uAB (37) 321160
iNFormACiJoS TeCHNoLogiJų moKymo 
CeNTrAS, všį (37) 407460
iNFormACiNių TeCHNoLogiJų 
pASAuLiS, uAB (677) 63991
KAuNo dArBo BiržA, vį (37) 225634
KAuNo peTrAŠiŪNų dArBo riNKoS 
moKymo CeNTrAS, uAB  (37) 452766
KTu distancinio mokymo centras, vį  (37) 300612
KTu Jaunųjų kompiuterininkų mokykla, vį (37) 300610
muralio L. kompiuterinio dizaino kursai, 
individuali veikla (37) 333882
verSLo moKymo CeNTrAS, uAB (37) 719444
visuomenės specialaus mokymo ir 
konsultavimo centras, všį (37) 209898

AudiTAS ir ApSKAiTA  
ABAviTuS, uAB (37) 321437
AiriNė, uAB (685) 68228
ALeKSimAS, uAB (37) 730903
ALmiJuSTA, iį (686) 93255
ApSKAiToS erdvė, uAB (37) 332287 
ApSKAiToS eTiKA, uAB (37) 338828

ApSKAiToS FormA, iį (37) 423770 
AudviLTA, iį (37) 328371 
AuKSiNiS ryTmeTyS, všį  (37) 328884
BAFoS pASLAugoS, uAB  (698) 10704
Bdo AudiTAS ir ApSKAiTA, dB uAB  (37) 320390
BeNdroS pAJėgoS, uAB (37) 711422 
BuHALTeriS, pį (37) 226691
BuHALTeriS, pį (37) 227213
BŪSTo AdmiNiSTrAvimo 
AgeNTŪrA, uAB (37) 202656
BvC, uAB (633) 32713
CeNSiTor, A. Sokolovienės, iį (37) 750755
i4e, všį (37) 338190
iNveNTA, uAB (37) 314010
įvAizdiS, r. Kairaičio, iį (37) 313850
Jmi, uAB (686) 39803
JŪSų AudiToriuS, uAB (37) 312530
JŪSų FiNANSAi, uAB (37) 206295

KurJerių pASLAugoS  
AAm, uAB  (37) 263113
BALTiJoS ruSKo, Bį uAB  (650) 36289
BiJuSTA, uAB  (37) 221465
dHL LieTuvA, uAB  (37) 399311
KAmigA, uAB  (652) 44969
LeX SySTem, uAB (37) 452290
megATomAS, uAB  (37) 427330
pASLAugų pASAuLiS, uAB  (37) 478546
TNT, uAB  (37) 758200
SKuBioS SiuNToS, uAB (37) 350505
viLpoSTuS, uAB  (37) 201093

vALymo pASLAugoS  
ABdoNAS, uAB (37) 770944
AKviJA, d. petraitienės, iį  (37) 378042
CorpuS A, uAB (37) 201619
dANCLeAN, uAB  (37) 752770
drABužių vALyKLA, uAB (37) 798400
eurovALymAS, uAB (37) 337575
giLriNdA, uAB (37) 314388
KAuNo proCHemAS, uAB (37) 362709
NAmų STATyBoS SpreNdimAi, uAB (600) 60239
oLSTeNiJA, uAB  (37) 314388
rAdvydė (684) 88151
ŠvAroS BiurAS, uAB (656) 81188
ŠvAroS imperiJA, uAB (687) 13679
TeBŪNie ŠvArA, uAB  (37) 310894
Top CLeAN, uAB  (37) 733384
viTAreSTA, uAB  (37) 312349

KeNKėJų KoNTroLėS pASLAu-
goS  
deziNFA, uAB (37) 744144
deziNFeKCiNė pAgALBA, uAB (37) 558140
KAuNo proFiLAKTiNėS
deziNFeKCiJoS SToTiS, uAB (37) 313387
peLiAS, uAB (37) 410200

dArBo SAugA, piemoNėS, drABu-
žiAi  
AgLiTA, uAB (37) 313424
ALgrimA, r. Černiaus, iį (37) 330151
ALviNTA, uAB  (37) 300816
ApoLiNA, L. marazienės, iį  (37) 363526
meCro TeCHNiKoNAS, 
SToKKer įrANKių CeNTrAS, uAB  (37) 310959
NeoLArA, uAB  (37) 761410
riTėJuS, uAB  (37) 314559
SABeLiJA, uAB  (37) 310410
SAugimA, uAB  (37) 764544
Sdg, uAB (37) 460066
SerTiKA, uAB (37) 314434
viTAmedA, uAB (37) 337414
žmogAuS SAugA dArBe, uAB (37) 734568

reKLAmoS pASLAugoS  
AdAKSiTA, uAB (37) 308888
AdveriTAS ir Ko, uAB (37) 454772
AerA NoSTrA, uAB (37) 320162
ALio reKLAmA, uAB (37) 705474
ALp reKLAmA, uAB (37) 229959
ALveroNo dizAiNAS, iį (37) 337164
ANgArAS, uAB (37) 373029 

ApvALi FormA, uAB (37) 711976
ArTreKA, iį (37) 313003
ArTremA, uAB (37) 327404
ASTroidė, iį (37) 214111 
AuSTer ir Ko, uAB (37) 327402 
AuSTer, uAB (37) 207106
AveirAS, uAB (37) 208704
AveNue iNTerACTive, uAB (37) 713275
AzAr, A. mačiulskio, iį (37) 427312
Balčiūno K., iį (699) 90111
BALiomANiJA, uAB (37) 206857
BALioNų CeNTrAS, uAB  (37) 313344
BALioNų ŠALiS, uAB (37) 331936
BALTiC SigN, Bį uAB (37) 408002
BANgeLė, uAB (37) 761030 
BizNio viziJA, uAB (37) 208070
Bliumbergo e., iį (37) 425455
BoNA diCTA, p. veličkos, iį (698) 22562
BrANd FACTory KAuNAS, uAB (37) 333755
BrANd ideA, uAB (37) 338389 
C & d STyLe, uAB (37) 204426
CiSioN, uAB (37) 322429
dAKrA, uAB (37) 353017
dAmi digiTAL, uAB (614) 15544 
deNverS BALTiKA, uAB (37) 312511
dimerA, iį (37) 324432
dizArTo reKLAmA, uAB (37) 321463 
dizregA, uAB (37) 312336
dmuchovskio A. dizaino, iį (37) 724786 
dvi SpALvoS, uAB (37) 453033
eFezAS ir Ko, uAB (37) 331777
eLeKTroNiNėS reKLAmoS CeNTrAS, 
uAB (37) 323363
epuLo, uAB (37) 295999
europrAmogoS, všį (671) 96800
FArAdA, uAB (37) 313344

FiFAA BALTiC, 
parduotuvė T-idėJoS, uAB (37) 307499
FLeKSmA, uAB (37) 363160
FoToFABriKAS, uAB (37) 331890
giJoTA, uAB (37) 337555
giLi upė, uAB (37) 422525
giroBuSAS, uAB (37) 385544
grANTuS, uAB (610) 08256
HeLiopoLiS, uAB (37) 260600 
idLeNA, uAB (37) 425162
iKS, uAB (37) 366573
iN muNdo, uAB (37) 333024 
iNForeKA, uAB (37) 353595
iNForeKLAmA, uAB (37) 323446
ivT, uAB (37) 260354
izoKvANToS preKyBA, uAB (37) 207100 
JudeX, uAB (37) 341246 
JuodA rAidė, uAB (37) 320613
KAToS iNovACiJA, KB (37) 440016

LAguNTA, uAB (37) 323667
LAuKo reKLAmoS TiNKLAS, uAB (37) 310771 
LAzerTeCHAS, uAB (37) 380847
Lėvuo, parduotuvė dorAdo, AB (682) 51756

LIeTA, uAB (37) 321055
LipNŪS produKTAi, uAB  (37) 751030
LiTArT, uAB (37) 330107
LiTLeidA, iį (37) 353514
LogiCopTimuS, všį (37) 205984 
LogoTipo proJeKTAi, uAB (37) 453271 
mATomų idėJų JėgAiNė, uAB (37) 321463 
mediA iNCogNiTo, uAB (37) 713275
milkausko S., iį (37) 736623 
muziKiNiS riTmAS, uAB  (37) 352536
NeSvio proJeKTAi, uAB (37) 310091 
NeW WorLd BALTiC, uAB  (37) 311539
pAviLJoNų pASAuLiS, uAB (37) 380868 
piCo LiNe, uAB (37) 322006

piKSArTA, uAB (37) 201037 
poeziJA, iį (37) 407479 
prAKTiS, uAB (37) 313105
priX FiXe, uAB (37) 291192
proFidėJA, uAB (37) 327441
rd, d. Bikuličiaus, iį (37) 553780
regrAFAS, uAB (37) 441111
regrATiS, uAB (37) 441111
reKLAmoS viziJA, uAB (37) 260257
reNeSA, uAB (37) 363170
reproBALTA, uAB (37) 203207
rero, uAB (37) 224550
reTomA, uAB (37) 488199
reveNTuS, všį (37) 458121
rodiKLiS, uAB (37) 337333 
SimpLeKSAS, uAB (37) 228693
SiNegiS, uAB (698) 28849
SpALvoTAS LAiKAS, uAB (37) 427248 
SpSe, uAB (37) 426679
STrATegiNių proJeKTų 
vySTymo grupė, uAB (37) 705627
ŠimoNiS mArKeTiNg, uAB  (37) 310311
Tamošiūnienės B., iį (37) 551745
TeLKŠA, uAB (37) 220031
veLgAmA, uAB (37) 225136
veLLerA, A. matušaičio, iį  (37) 796449
verSLo mediA, uAB (37) 200900
videopASAuLiS, všį (615) 19916
virgo dizAiNo STudiJA, uAB (37) 221519

viSio ANimi, uAB (659) 95060
viTA AdverT, uAB (37) 225322
vizuALi reKLAmA, uAB  (37) 391128
XperT FASHioNS, uAB (37) 363435
zirAFF, uAB (37) 262551
žilinsko e., iį (37) 718231

z o o  p r e K ė S . N A m i N i A i  
g y v Ū N A i  
gyvŪNų edeNAS, uAB   (37) 377648
HipiKA, T. Labučio, iį   (37) 740736
pAS FiLĄ, uAB   (37) 410638
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Akvariumai ir prekės gyvūnams
Maistas ir prekės gyvūnams, akvariumai.
Didelis prekių pasirinkimas.
Nuolat vyksta akcijos.
Nuolatiniams klientams nuolaidos.
pramonės pr. 16, Kaunas
Tel. 8 652 47937

„Gyvūnų edenas“
Veterinarijos klinika
Kuršių g. 44, Kaunas
Tel. 377 648, 8 606 07007
www.veterinarijakaune.lt

UAB „Sigirė“
Paskolos
Savanorių pr. 363A, Kaunas
Tel. 867680000
Faks. 8-37 214014
www.paskolosjums.lt

UAB „Paslaugų takas“
Audiniai, skiautiniai, trikotažinė medžia-
ga, patalynės komplektai, impilai.
Savanorių pr. 352, Kaunas
Tel. 8-37 714422, 861810859

UAB „Judesys“
Dviračiai, jų priedai, remontas
Savanorių pr. 225, T.masiulio g. 2, Kaunas
Tel./faks. 8-37 730591
www.judesys.lt

 
ŠA LIA LIA
Vaikų ir jaunimo dainavimo, šokio studija. 
Dainavimo, šokių pamokos.
Savanorių pr. 206, Kaunas 
8 675 95749, 861119256
www.salialia.lt 

Idėjos šventėms
Švenčių idėjos, organizavimas, sveiki-
nimai, atvirukai, atributika, dekoravi-
mas, puošyba, floristo, fitodizainerio, 
stilisto konsultacijos.
m. daukšos g. 18-1, Kaunas
Tel. 8 686 37715







Originalios
BMW dalys 

Nepaprastai 
malonu vairuoti

Kiekviena atskira Jūsų BMW dalis nulemia nepriekaištingą jo kokybę, dėl kurios Jūs ir pasirinkote 
BMW. Todėl nesileiskite į kompromisą – rinkitės originalias BMW dalis. Tik originalios BMW dalys 
optimaliai tinka Jūsų automobiliui, garantuoja maksimalų funkcionalumą ir saugumą, bei užtikrina, 
kad niekas Jums nesugadins vairavimo malonumo.

ORIGINALIOS BMW DALYS IR BMW SERVISAS.
VISA KITA TAI - KOMPROMISAS.

DŽIAUGSMAS – TAI GYVENIMAS 
BE KOMPROMISŲ

Autoforumas
Įgaliotasis techninės priežiūros centras
Gamyklų g. 4, LT-68108 Marijampolė.
Tel. 8-343 98745, faks. 8-343 98746
www.autoforumas.lt

Autoforumas
Prekyba BMW automobiliais
Gamyklų g. 4, Marijampolė
Tel. 8 343 98745
www.autoforumas.lt 

www.autoforumas.lt


