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BALDŲ NAMAI „Skraja“ – 20 metų menanti jaukumo oazė
Dvidešimt metų pirkėjus iš visos Lietuvos traukiantys BALDŲ NAMAI „Skraja“ po savo stogu
įkurdino daugiau kaip 30 skirtingų gamybos ir
prekybos bendrovių. Čia rasite Baltarusijoje, Belgijos, Estijoje, Kinijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Rumunijoje, Suomijoje ir Ukrainoje gaminamų baldų.
Pirkėjams patrauklu tai, kad
užsukus į BALDŲ NAMUS „Skraja“ galima pasirūpinti visomis
būsto erdvėmis – ekspozicijose
siūlomi svetainės, virtuvės, miegamojo, vaikų ar darbo kambario
baldai, furnitūra, čiužiniai, patalynė, buitinė technika.

Baldų įvairovė
Daugumą baldų salone pristato gamintojai, todėl nesunkiai išsirinksite labiausiai namų
interjerą ir kišenę atitinkančius
baldus. Pavyzdžiui, natūralaus
medžio kuriamą jaukumą vertinantys pirkėjai, užsukę į BALDŲ
NAMUS „Skraja“, randa išskirtinio dizaino medžio masyvo
miegamojo ir svetainės baldus,
pažymėtus prekės ženklu „Natur
Baldai“. Lietuvoje gaminamus
baldus noriai renkasi ne tik mūsų
šalies, bet ir Prancūzijos, Vokietijos, Skandinavijos šalyse gyvenantys pirkėjai. Iš spygliuočių,
beržo, uosio ir ąžuolo masyvo
pagamintuose balduose nėra
žmonėms bei gamtai pavojingų
medžiagų. Dar viena BALDŲ
NAMUOSE įsikūrusi bendrovė
„Akai“ jau 19 metų pirkėjų na-

Pirkėjus
konsultuojantys
specialistai
pastebi, kad
pastaruoju metu
daug dėmesio
skiriama svetainės
interjerui.
Minkštuosius
svetainės ir kitų
erdvių baldus
siūlanti „Lauksva“
pristato svetainės
kampą „Villi“.

mus puošia natūralaus medžio
masyvo ir iš kokybiškų „Egger“
plokščių gaminamomis lovomis,
spintelėmis, komodomis, sekcijomis, spintomis, stalais.
Baldų pardavėjai pastebi, kad
pastaruoju metu gyventojų dėmesys krypsta į svetainių interjero sprendimus. Į BALDŲ NAMUS
„Skraja“ užsukę pirkėjai neišeis
tuščiomis – čia jų laukia didelis
korpusinių ir minkštųjų baldų
pasirinkimas. Pavyzdžiui, svetainės baldus gaminanti „Lauksva“ siūlo keliolika modelių sofų.
Bendrovės gaminiai kone kasmet
„Metų gaminio“ rinkimuose yra
įvertinami aukso medaliais.
Salone apsilankę pirkėjai
ras ir pagal užsakymą gaminamų baldų. Juos galima užsakyti
suprojektavus individualiai arba
pakeitus tik tam tikrus parametrus, pavyzdžiui, išmatavimus
ar gobeleno spalvą. Dauguma
klientams patikusių baldų gali
būti parduodami tiesiai iš ekspozicijos.
BALDŲ NAMUS „Skraja“ rasite Vilniuje, Naugarduko g. 55A
ir Žemaitės g. 26 sankirtoje. Čia
patogu apsilankyti ir lengva pasirinkti.

BALDŲ NAMAI
„Skraja“ siūlo
didelį miegamojo
baldų pasirinkimą.
Nuotraukoje –
gamintojo
„Akai“ sukurtas
komplektas
„Lomena“.

Tvirtam namui – tvirti pamatai
Vakarų Europos ir Amerikos namų statytojai jau nuo
19 a. naudoja gamyklose pagamintus betoninius
blokelius sienoms ir blokelius–klojinius juostiniams
bei rostverko pamatams. Lietuvos statybų rinkai
šiuos produktus gamina ir tiekia UAB „Vilniaus betono gaminiai“. Bendrovės pagaminti HAUS P6-20
ir HAUS P6-30 blokeliai – taupiausias ir lengviausias būdas pakloti pamatus ar pastatyti monolitinę
namo sieną.
Nauja moderni gamykla pagal
specialią tradicinę technologiją –
šaltą betono liejimą ir natūralų

džiovinimą – per metus pajėgi pagaminti produkcijos daugiau nei
1 mln. m² sienų statybai. HAUS

Vidutinių „Haus“ klojinių pamatams ir paprasto
monolitinio pamato kainų palyginimas*
HAUS blokelių 30 m²
(tolygu 9 m³) pamatas
HAUS blokelių kaina (9 m³)
Nėra
Nėra
Nėra
Armatūros kaina (strypai)
Betono kaina (perkamas
ir gabenamas iš betono
gamintojo)
Darbo jėgos kaina (1 m³ –
90 Lt)
Viso:

Kaina, Paprastas monolitinis
Lt 30 m² pamatas
1 701 Klojinių nuomos kaina
Klojinių atvežimas/išvežimas
Tepalas klojiniams
Klojinių saugojimas
(1 para/70 Lt)
1 269 Armatūros kaina (tinklas)
1 890 Betono kaina (perkamas
ir gabenamas iš betono
gamintojo)
810 Darbo jėgos kaina (1 m³ –
180 Lt)
5 670 Viso:

Kaina,
Lt
1 800
726
40
700
1 728
2 700

1 620
9 314

*Sąmata paskaičiuota pagal tokias darbų apimtis ir medžiagų kainas (su PVM): armatūros
strypai – 2 350 Lt/1 t, karkasas – 3 200 Lt/1 t; betonas C20/25 (su pristatymu į objektą) – 300 Lt/m³; nuomojami klojiniai –3 Lt/m² per parą; tepalas klojiniams – 80 Lt už
5 l; HAUS blokeliai pamatams (su pristatymu į objektą) – 189 Lt/m³. Pamatų (rostverko)
plotis – 30 cm. Terminas – 10 d.
Įrengus pamatą, jo hidroizoliacija, plokščių arba mūro rėmimas, surišimas, cokolio apdaila
ir kt. – identiški, t.y. – išliejamas lygiavertis betoninis pamatas už mažesnė kainą.

blokelių paklausa šalyje auga –
bendrovės apyvarta 2011-aisiais
ūgtelėjo 60 proc., gamybos tempai nemažėja ir šiais metais.

Aukšta kokybė už mažą
kainą
Pasak Artūro Škil „Vilniaus betono gaminiai“ atstovo, mūro sistema iš HAUS blokelių sėkmingai
konkuruoja su kitais produktais
pagal svarbiausius rodiklius: patvarumą, ilgaamžiškumą, izoliacines savybes, atsparumą drėgmei,
ekologiškumą. Ypatingas savybes
šie gaminiai įgyja novatoriškų
betono paruošimo bei vibracijos
technologijų dėka. Automatizuotos technologinės linijos, mažos
energijos sąnaudos leidžia gaminti
aukštos kokybės, tačiau patrauklios kainos HAUS produkciją.
„Nors neįtikėtina, tačiau
aukštos kokybės produkto panaudojimas yra pigesnis. Nebrangios
vietinės žaliavos, automatizuota
gamyba lemia blokelių savikainą, tokie betoniniai klojiniai lieka konstrukcijoje ir neša jiems
perduodamą apkrovos dalį, tad
mažėja betono sąnaudos, vidinės ertmės užpildomos betonu,
kurį galima pasigaminti statybų
vietoje, išvengiant jo gabenimo.
Jau nekalbant apie klojinių monolitiniams pamatams ir technikos jiems pakelti bei pergabenti
nuomą, jų saugojimą, organizacinių resursų panaudojimą ir kt.

išlaidų. Todėl, labai aukštos kokybės pamatas panaudojant HAUS
klojinius, išliejamas paprasčiau
ir ekonomiškiau“, – argumentus
pateikia statybų specialistas.
„Vilniaus betono gaminių“
blokelių savybės tiriamos VGTU
mokslinėse laboratorijose ir bandomos akredituotose įstaigose,
turi atitikties sertifikatus, gaminiai ženklinami tarptautiniu CE
(Conformité Européenne, liet.
Europos atitikimas) ženklu.

Greitai, tiksliai ir taupiai
Pagal namo projektą iškastoje tranšėjoje iš HAUS P6-20 ir
HAUS P6-30 blokelių formuojamas pamatas. Pirma eilė blokelių
dedama be jokio papildomo surenkamo ar monolitinio grindinio („pagalvės“), pagal poreikius
dedamos šiltinimo ir hidroizoliacinės medžiagos. HAUS blokeliai
surenkami be skiedinio, betonas
užpilamas į suformuotą pamatinį
klojinį, jis užpildo visas tuščias
erdves, paviršiai stipriai sukimba,
taip gaunamas vientisas betoninis
pastato pamatas. Skirtingai nuo
kitokių blokelių – tai nėra mūrijimas, todėl pamato konstrukcijoje
neatsiranda vertikalių ir horizontalių siūlių.
Modernios gamybinės technologijos užtikrina tikslius geometrinius matmenis. Numatant
didesnę apkrovą, pamatas gali
būti sustiprintas horizontalia bei

HAUS blokeliai klojiniams – greitas,
tikslus, kokybiškas ir pigesnis būdas
išlieti pamatus.

vertikalia armatūra. Keičiant užpilamo betono klasę ir armatūrą,
galima sukurti pamatus labai plačiam spektrui, netgi specifinės
paskirties pastatų – pastatyti
monolitinę laikančiąją sieną, hidroizoliacinę, atsparią karščiui,
nepralaidžią garsui namo sieną.

UAB „Vilniaus betono gaminiai“
Žalgirio g. 88-212,Vilnius
Tel. 8 5 2125981,
faks. 8 5 2752366
E.p. haus@vbg.lt; www.vbg.lt
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