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gamtos ir miesto sintezė „ozo parke“ 
Ketinantys įsigyti būstą dažnai pageidauja, kad naujieji namai nebūtų nutolę nuo miesto 
centro ir juos suptų žaluma. Nors šiuos du dalykus suderinti sudėtinga, gyvenvietėje „Ozo 
parkas“ tokie klientų lūkesčiai lengvai įgyvendinami.

„Ozo parką“ kuriančios nekil-
nojamojo turto bendrovės „Re-
alco“ būsto pardavimo vadovas 
Mindaugas Čiuplys pastebi, kad 
šioje gyvenvietėje dažniausiai 
apsigyvena gamtos kaimynystę 
vertinančios jaunos šeimos ir vy-
resnio amžiaus žmonės. „Ozo par-
ke“ įsikūrusiems į Vilnių mokytis 
atvykusiems studentams labiau-
siai imponuoja gera gyvenvietės 
geografinė padėtis ir patogus susi-
siekimas su visais miesto rajonais, 
mokymosi įstaigomis.

„Matome, kad gyventi į „Ozo 
parką“ vis dažniau atsikelia žmo-
nės iš provincijos, norintys įsikurti 
arčiau vaikų ir anūkų. Mažesnius, 
vieno kambario, butus dažnai 
perka savarankišką gyvenimą 
pradedantys ir nuomotis būs-
to nenorintys studentai, – sako 
M. Čiuplys. – Smagu, kad nauji 
klientai mus suranda ir dėl pa-
žįstamų žmonių rekomendacijų. 
Į anksčiau įsikūrusių „Ozo parko“ 
gyventojų kaimynystę atsikelia jų 
draugai, giminaičiai. Žmonių re-
komendacijos – geriausias mūsų 
projekto įvertinimas.“

leidžia laisvalaikį

„Ozo parkas“ įsikūręs Verkių 
seniūnijai priklausančioje terito-
rijoje, Žirmūnų, Šeškinės ir Šnipiš-

kių sankirtoje, kurią puošia apie 
9 ha ploto žaliasis parkas su trimis 
ežerėliais. Šie ežerėliai – natūra-
lūs, susiformavę buvusios Neries 
upės senvagės vietoje. Vaizdinga 
vietovė – mėgiama aplinkinių 
namų gyventojų laisvalaikio lei-
dimo vieta.

„Parke mėgsta pasivaikščioti 
mamos su vaikais, yra kur pave-
džioti augintinį, surengti pikniką. 
Esant geram orui jaunimas net 
išeina dirbti į lauką su nešioja-
maisiais kompiuteriais. Kai kurie 
gyventojai mėgsta ir pažvejoti, 
nes, pasirodo, šiuose ežerėliuose 
nardo žuvys“, – gyventojų užsi-
ėmimus žaliajame parke vardija 
M. Čiuplys.

„Ozo parko“ gyventojams 
imponuoja tai, kad daugiabučiai 
įkurti patogioje miesto vietoje – 
netoli centro, Ozo, Kalvarijų ir 
Geležinio Vilko gatvių. Pasak 
M. Čiuplio, gyvenvietė sukurta 
„miesto mieste“ principu – visi 
svarbiausi objektai yra išsidėstę 
šalia gyvenamosios vietos, todėl 
gyventojai gali sutaupyti laiko ir 
automobilį dažniau palikti garaže. 

daug pramogų ir paslaugų

Perėjus žaliąjį parką galima pa-
siekti prekybos centrą „Ozas“, ku-
riame gausu įvairiausias paslaugas 

teikiančių įstaigų: parduotuvių, 
bankų, restoranų, kavinių, vaikų 
žaidimų erdvių, sporto klubas, 
kino teatras ir t. t. Ranka pasie-
kiamos ir kitos pramogos – neto-
liese įsikūrusi mieste didžiausius 
renginius po stogu pristatanti „Sie-
mens“ arena, vandens pramogų ir 
pirčių malonumus siūlantis „Vi-
chy“ parkas.

Daug įvairių paslaugų teikia 
ir kai kuriuose „Ozo parko“ dau-
giabučių pirmuosiuose aukštuose 
įsikūrusios įstaigos: grožio salonai, 
odontologijos klinikos, privatus vai-
kų darželis, vaikų kirpyklėlė, šeimos 
klinika, įvairios parduotuvėlės.

Pirmieji „Ozo parko“ gyven-
tojai įsikėlė 2008 m. Dabar čia 
parduodami trečiajame statybų 
etape įrengti butai dviejuose 
J. Balčikonio g. namuose. „Ozo 
parko“ daugiabučiuose parduoda-
mi 1–4 kambarių, apie 29–96 m2 
ploto butai. Visi parduodami bu-
tai yra su balkonais, o pirmame 
aukšte esantys – ir su didelėmis 
terasomis.

„Ozo parke“ pastatyti namai 
turi B klasės energetinio efekty-
vumo sertifikatus. Jie įrodo, kad 
pastatų šiluminė izoliacija yra 
aukšta, žiemą už šildymą mokėti 
teks mažiau – pagal galiojančias 
normas gyvenamiesiems namams 
pakanka C klasės sertifikato.

„Ozo parko“ gyvenvietėje dažniausiai kuriasi jaunos šeimos, vyresnio amžiaus 
žmonės ir studentai.

Šalia daugiabučių gyvenvietės – žaliasis parkas su trimis natūraliais ežerėliais.

„Gala Collezione“ sofa „Planet Modern“ – modernios svetainės ar minimalisti-
nio interjero akcentas.

Baldus iš itališkos odos gaminanti „Gala Collezione“ pristato ekspresyvią 
kolekciją „Sono“.

„Plungės baldų“ komplektas „Classic“ – elegancijos ir patogumo dermė. Sofa-lova „Austėja“ ir kampas „Ignas“ pabrėš 
nepriekaištingas klasikinio stiliaus svetainės linijas.

BaldŲ NaMuosE „skraja“ – dar didesnis pasirinkimas
Visuomeniniu transportu ar automobiliu patogiai pasiekiamoje sostinės vietoje įsi-
kūrusiuose BALDŲ NAMUOSE „Skraja“ apsilanko ir naujų idėjų pasisemia kone kie-
kvienas naujakurys ar būsto interjerą atnaujinti planuojantis gyventojas.

Čia randame didelį asortimentą 
skirtingų šalių ir stiliaus krypčių 
baldų, furnitūros, čiužinių, pata-
lynės, buitinės technikos – visa, ko 
reikia įrengiant skirtingas būsto 
erdves. BALDŲ NAMUOSE „Skraja“ 
įsikūrę per 30 gamybos ir prekybos 
bendrovių. Viena jų – „Deinava“, 
atstovaujanti daugiau kaip dvide-
šimt Lietuvos ir Europos gamintojų.

pateisina lūkesčius

„Deinavos“ savininką Valdą 
Davidavičių susitinkame neseniai 
praūžusioje baldų parodoje Vilniu-

je. Bendrovės vadovas sako, kad 
nuolat lankosi parodose Lietuvoje 
ir svetur, parsiveža naujienų, pa-
sisemia naujų tendencijų, užmez-
ga kontaktų. BALDŲ NAMUOSE 
„Skraja“ „Deinavos“ ekspozicija 
užima didžiausią plotą ir nuolat 
atnaujinama.

„Stengiamės pirkėjams pasiū-
lyti visko, ko reikia įsirengiant ar 
atnaujinant būstą. Prekiaujame 
virtuvės, miegamojo, prieškamba-
rio, vonios ir kitų erdvių baldais, 
čiužiniais, interjero elementais. 
Rinkdamiesi atstovaujamus ga-
mintojus pirmiausia vertiname 

kokybę, taip pat svarbus siūlomas 
asortimentas ir kaina. Siekiame 
pateisinti pirkėjų lūkesčius, todėl 
suteikiame galimybę užsisakyti ir 
nestandartinių matmenų ar pagal 
individualų užsakymų gaminamus 
baldus“, – sako V. Davidavičius.

BALDŲ NAMUS „Skraja“ rasite 
Vilniuje, Naugarduko g. 55A ir Že-
maitės g. 26 sankirtoje. Čia patogu 
apsilankyti ir lengva pasirinkti. 
Dauguma klientams patikusių 
baldų gali būti parduodami tiesiai 
iš ekspozicijos. Teikiamos baldų 
pristatymo į namus ir surinkimo 
paslaugos.

cmyk

3



JūSų nAMAMS 2013 m. balandis

langai ir durys į 
paveldo lobyną

Alytaus įmonės „Alseka“ gaminiai Lietuvoje ir užsienyje 
žinomi jau beveik du dešimtmečius – tai viena pirmaujan-
čių langų ir durų gamybos įmonių šalyje.

„Alsekos“ darbai liudija apie 
įmonės indėlį remontuojant, res-
tauruojant ar rekonstruojant visai 
šaliai svarbius kultūros paminklus. 
Bet kurio laikotarpio dvasią per-
teikti gebantys Dzūkijos meistrai 
įtiko ne vieno istorinio pastato 
tvarkytojams: Kauno Rotušėje jų 
gamintas duris varsto jaunave-
džiai, neobarokinio stiliaus Mu-
zikinio teatro pastatui „Alseka“ 
gamino ir duris, ir langus, šios 
įmonės meistrai restauravo garsio-
sios Prisikėlimo bažnyčios duris.

Vertinami ir šalyje, ir 
užsienyje

Užutrakio dvare „Alseka“ 
restauravo ir gamino langus bei 
duris, tvarkant Baisogalos dvaro 
sodybą gamino naujus langus ir 
duris. Trakų Švč. Mergelės Mari-
jos Apsilankymo bažnyčioje saulė 
šviečia pro „Alsekos“ gamintus 
langus, kaip ir Tuskulėnų bei 
Plungės dvaruose, Biržų pilyje, 
Didžiadvariu vadinamoje Šiaulių 
dvaro sodyboje ir sostinės Verkių 

rūmuose bei Tytuvėnų bernardi-
nų vienuolyne, kituose žinomuo-
se objektuose.

„Alsekos“ gaminiai paklausūs 
užsienyje. Garsiausiose statybos 
verslo parodose Europoje nuolat 
dalyvaujanti įmonė eksportuoja 
produkciją į Norvegiją, Švediją, 
Daniją, Vokietiją, Prancūziją, Ru-
siją, Ukrainą ir kitas šalis. Užsienio 
klientai ypač vertina įmonės gami-
nių kokybę. Derindama iš senųjų 
meistrų perimtą patirtį ir naujas 
technologijas „Alseka“ siūlo ilga-
amžę produkciją. 

Daugiau informacijos 
UAB „Alseka“,  

Naujoji g. 138, Alytus 
+370 315 77341,  
info@alseka.lt,  
www.alseka.lt

Bet kurio laikotarpio dvasią perteikti gebantys Dzūkijos meistrai įtiko ne vieno 
istorinio pastato tvarkytojams ir šalyje, ir užsienyje. 

„kalga“ pataria ir šiltina

Apšiltinti namai - tai gera sveikata, jauki aplinka ir 
sutaupytos lėšos. Tai svarbu visiems žmonėms, gyve-
nantiems ir senos, ir naujos statybos namuose ar dar 
tik planuojantiems jų statybą. Tačiau, kaip šią aplinką 
sukurti, į kokias medžiagas investuoti, kad rezultatas 
būtų ekonomiškai pagrįstas ir efektyvus – nuojautos ir 
gerų ketinimų nepakanka, prireikia technologinių ži-
nių, specialių tyrimų ir ekonominių skaičiavimų.

Bendrovė „Kalga“ specialistai 
atlieka namų termovizinius tyri-
mus, nustato senus statybų de-
fektus, pateikia rekomendacijas 
namų renovacijai, atlieka stogų 
šiluminės izoliacijos būklės tyri-
mus, identifikuoja drėgmės kau-
pimosi vietas – „rasos taškus“, 
įvertina grindų apšiltinimo sis-
temos efektyvumą ir, remiantis 
matavimų duomenimis, pasiūlo 
sprendimus – koks namų apšil-
tinimo būdas yra tinkamiausias.

Pasak Giedriaus Kalniaus, UAB 
„Kalga“ vadovo, klientams pasiūlo 
ne brangiausius, bet efektyviau-
sius namų apšiltinimo sprendimus. 
Bendrovės specialistai, įvertinę 
namų šilumos, drėgmės ir garso 

laidumo rodiklius, dėl kiekvieno 
objekto pateikia individualų spren-
dimą. Jam pritarus imamasi apšil-
tinti pastato konstrukcijas.

Medžiagos – saugios  
ir ilgaamžės

„Praktika rodo, kad efektyviai, 
kokybiškomis medžiagomis už-
sandarinus ir apšiltinus pastatų 
atitvaras, įrengus tinkamas šildy-
mo bei vėdinimo sistemas, galima 
ne tik sutaupyti iki 50 % šiluminės 
energijos, bet ir užtikrinti sveiką 
mikroklimatą bei jaukų komfortą 
patalpose“, – teigia specialistas.

„Kalga“ atlieka individualių 
ir daugiabučių namų ekologišką 

apšiltinimą ekovata, poliuretanu, 
termoputa, polistireno granulėmis 
bei plokštėmis, įgyvendina ne tik 
naujai statomų pastatų, bet ir re-
novuojamų senų namų arba dalies 
namo konstrukcijų: pamatų, sie-
nų, grindų, lubų, stogo, tarpų tarp 
sienų, laiptinių šiltinimą. Darbus 
vykdo tik atitinkamus sertifikatus 
turintys specialistai, o namų šilti-
nimui naudojamos tik efektyvios, 
saugios ir ilgaamžės medžiagos.

„Profesionalumas, investicijos 
į materialinius ir intelektualinius 
resursus, naujų technologijų ir ko-
kybiškų medžiagų naudojimas mūsų 
apšiltintuose namuose garantuoja 
energetinį efektyvumą ir komfortą, 
saugią ir jaukią aplinką namų gyven-
tojams“, – teigia bendrovės vadovas.

www.kalga.lt 
+370 608 66111

Bendrovė „Kalga“ specialistai atlieka namų termovizinius tyrimus, nustato problemas ir pateikia rekomendacijas, koks namų 
apšiltinimo būdas yra tinkamiausias, bei atlieka viso namo ar jo elementų renovaciją.

cmyk

6



JūSų nAMAMS2013 m. balandis

Modulinės formos skardinės čerpės „Venecja“
Jau daugelį metų plieninių stogo dangų sistema BUDMAT sėkmingai kuria namų 
įvaizdį. Stogas vainikuoja kiekvieno namo architektūrinį sprendimą. Kiek bebūtų 
įdėta fantazijos projektuojant sienas, langus ir kt. eksterjero detales, stogai vis vien 
yra pastebimiausi akcentai, panoraminiams namų vaizdams suteikiantys individualų 
charakterį, skleidžiantys gyvenamųjų namų šilumą.

BUDMAT siūlomi produktai iš-
pildo svajones apie idealius namus, 
užtikrina saugumą, garantuoja ge-
riausią kokybę ir suteikia ilgiau-
sią garantiją rinkoje – iki 50 metų. 
BUDMAT produktų spektras pasi-
pildė unikalia modulinės formos 
skardinių čerpių danga „Venecja“. 
Dėl daugelio inovatyvių sprendimų 
stogo danga „Venecja“ pelno neper-
dėtą išskirtinumą rinkoje.

Pasak Pavelo Brodovskio (Pavel 
Brodovskij), UAB „BUDMAT Steel 
Service“ direktoriaus, skardinių 
čerpių danga „Venecja“ pagaminta 
iš Švedijos koncerno SSAB liejamo 
aukščiausios kokybės plieno. Pra-
dinė medžiaga yra padidinto at-
sparumo karštai cinkuota plieninė 
skarda, kurioje cinko dangos masė 

yra ne mažesnė kaip 275 g/m², de-
koratyvinėje pusėje naudojama 
specialiai apdorota 30 µm storio 
poliesterio danga „Prelaq X-Matt“, 
kuri pasižymi išskirtiniu atsparu-
mu korozijai, yra išbandyta agre-
syvioje jūrinėje bei pramoninėje 
aplinkoje, jai suteiktas šių produk-
tų kokybę patvirtinantis standartas 
EN 10.169. Kita skardinių čerpių 
dangos pusė yra apsaugota speci-
aliu epoksidiniu laku.

garantija – 50 metų

„Novatoriški sprendimai už-
tikrina išskirtinį gaminio ilga-
amžiškumą, didina atsparumą 
mechaniniams įbrėžimams ir ul-
travioletiniam spinduliams. Be to, 

danga „Prelaq X-Matt“ lemia, kad 
„Venecja“ lakštų atspalviai visada 
tapatūs, nepriklausomai, kada jie 
įsigyti ir kada sumontuoti. Firmoje 
BUDMAT sukurtas kokybės kon-
trolės skyrius sertifikuotis gaminių 
atitikimą darniesiems standartus 
EN 14195 ir EN 13964, jiems sutei-
kiamas ITB ženklas. Visi šie priva-
lumai suteikia mums pasitikėjimo, 
kad pasiekiantis klientą produktas 
atitinka visus standartus, yra sau-
gus ir estetiškas“, – teigia kompa-
nijos BUTMAT atstovas Lietuvoje.

patikima ir elegantiška

Modulinė skardinių čerpių 
danga „Venecja“ išsiskiria unikalia 
forma, specialių atbrailų dėka lakš-

tai ant stogo paviršiaus sklandžiai 
priglunda sudarydami idealiai vien-
tiso paviršiaus vaizdą. Papildomi 
bangos apatinio krašto įspaudimai 
sukuria išskirtinio grožio keraminių 
čerpių dangos įspūdį. Modulinės 
skardinių čerpių dangos „Venecja“ 
geometrija yra suprojektuota taip, 
kad ant lakštų neužsilaikytų drė-
gmė, o vandens lašeliai negalėtų 
sudaryti korozijos židinių.

Kartu su inovacine modulinės 
formos skardinių čerpių danga 
„Venecja“ bendrovės „BUDMAT 
Steel Service“ specialistai gali pa-
rinkti metalinių skydinių juostų 
komplektą, plieninių lietvamzdžių 
sistemą „Flamingo“ taip pat plie-
ninę tvorelę. Šie kompleksiniai 

sprendimai visoms namų ekster-
jero metalinėms konstrukcijoms 
suteikia vientisą stilių, sukuria 
jaukią ir individualią eleganciją.

skardINIŲ čErpIŲ daNgos „VENEcja“ prIValuMaI 

• iki 50 m. garantija;
• pagaminta iš aukščiausios kokybės plieno;
• padengta unikalia apsaugine danga „Prelaq X-Matt“;
• dėl novatoriškų konstrukcinių sprendimų paprastai ir greitai su-

montuojama; 
• apie 20� mažiau atliekų palyginti su įprastinėmis plieno dangomis;
• naujoviškas ir unikalus dizainas nenusileidžia keraminių čerpių 

estetikai ir grožiui,
• nereikalauja ypatingo konservavimo ir priežiūros;
• lakštų dydis ir spalvos visada identiškos;
• lengvi, todėl nesunkiai pritaikomi ant karkaso bei užkeliami ant stogo;
• įsukimo taškai lakštams pritvirtinti iš anksto paruošti gamykloje;
• 350 mm modulis lemia mažesnį metalinių juostelių ir varžtų 

nusidėvėjimą bei našesnį darbą;
• platus dengimo paviršius – 1 150 mm;
• ekonomiška pervežti ir sandėliuoti – ant europadėklo telpa 

281,75 m² (350 lakštų);
• papildomi vertikalūs įspaudimai sustiprina čerpių ir visos stogo 

dangos standumą;
• numatyta galimybė lengvai įmontuoti stoglangius ant jau baig-

to stogo.
„Venecja“ – visam gyvenimui. 

Tel. (8 37) 370658 
Mob. 8 699 48201 

E. paštas info@budmat.lt 
www.budmat.lt
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Leidėjas: UAB „Spread way“, tel. +370 5 2340177, www.spreadway.lt, info@spreadway.lt.  Leidėjas neatsako už reklamos turinį.

gaivūs ir švarūs namai

Anot gydytojų, vis daugiau žmonių suserga įvairiomis 
alerginėmis ligomis – nuo jų kenčia beveik kas antras 
vaikas. Negalavimus dažnai lemia aplinkos tarša ir 
namuose gyvenančios nematomos dulkių erkutės. Gy-
dytojai rekomenduoja namuose naudoti siurblius su 
vandens filtrais, nes jie dulkes bei įvairius mikroorga-
nizmus nusodina į vandenį.

Siurblių maišeliuose, skirtin-
gai nei siurbliuose su vandens 
filtru, kaupiasi ir patenka atgal į 
aplinką susiurbti mikrobai, bak-
terijos ir alergenai, kurie sukelia 
kvėpavimo takų ligas. Į vandens 
filtrą patekusios dulkės sušlampa, 
tampa sunkios. Tai užtikrina, kad 
jos nebus išpučiamos atgal į aplin-
ką ir namų oras taptų sveikesnis. 

Dirbdami vandens siurbliai 
kartu grynina ir gaivina aplinką, 
o į vandens indą įlašinus eterinio 
aliejaus namai pakvimpa mėgiamu 
aromatu. Šaltuoju laikotarpiu, kai 
namai yra šildomi, oras išsausėja 
ir pasidaro kenksmingas sveika-
tai – išsausinama kvėpavimo takų 
gleivinė, todėl nusilpsta apsauginė 
funkcija. Naudojant siurblius su 
vandens filtrais, į aplinką nuolat 
patenka gaivus ir sudrėkintas oras. 

Naudojant dulkių siurblį su van-
dens filtru nebereikia nuolat pirkti 
popierinių maišelių, kurie yra reika-

lingi įprastiems siurbliams – užtenka 
įpilti vandens iš čiaupo. Priešingai 
nei įprastuose dulkių siurbliuose, 
šiame įrenginyje įsiurbimo galia viso 
valymo metu lieka pastovi. 

UAB „Krinona“ parduodami dul-
kių siurbliai „Arnica“ su vandens fil-
tru nusodina net 99,99 proc. įsiurbtų 
nešvarumų.  Siurbliuose su vandens 
filtru yra daug įvairių funkcijų: 
įrenginys gali susiurbti išsiliejusius 
skysčius, ar nusiurbti ką tik išplautą 
kilimą. Kai kurie modeliai turi plovi-
mo funkciją bei „Turbo“ šepetį gilu-
miniam kilimų valymui. Siurbiant su 
„Arnica“ siurbliais namuose nelieka 
nemalonaus dulkių kvapo. „Arnica“ 
dulkių siurblių kokybę užtikrina su-
teikiama net 4 metų garantija.

Tel. (8 37) 759025  
www.arnica.lt 

tik su šiuo kuponu -20% nuolaida 
Arnica Bora5000 dulkių siurbliui 

Krinona parduotuvėse
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Arnica

K

569 Lt455,20 Lt

akcija galioja iki balandžio 30 dienos. siurblių kiekis ribotas. 
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