UAB „Inovatyvi statyba“- tai jau ne vienerius metus Lietuvos rinkoje esanti atestuota įmonė, turinti daugiau nei 20
metų personalo praktiką statybos srityje. Kadangi įmonėje nuolat dirba virš 20 aukštos kvalifikacijos darbuotojųkiekvienam projektui yra skiriamas visas dėmesys. Vykdoma kokybės kontrolė užtikrina ne tik medžiagų kokybę,
bet ir Jūsų įgyvendinto projekto patikimumą, tikslumą, tvirtumą bei ilgaamžiškumą.
Įmonė specializuojasi ne tik individualių namų statybos, bet ir visuomeninių pastatų, angarų, vėdinamų fasadų bei
stogų (šlaitinių, plokščiųjų), terasų montavimo srityse. Taip pat įmonė yra ,,Nacionalinės pasyvaus namo
asociacijos“ narė, tad yra orientuota į energetiškai efektyvaus (A; A+; A++) namo projektavimą bei statybą.
Būtent todėl UAB ,,Inovatyvi statyba“ nuo 2015m. pradėjo projektuoti, gaminti bei montuoti medines santvarines
konstrukcijas, kurios leidžia greitai bei kokybiškai pastatyti komfortišką, energetiškai efektyvų, ekonomišką ir
aplinkai draugišką namą.
Kalbant apie medines santvarines konstrukcijas plačiau, nors gamykla Vilniuje- tai nėra kliūtis atlikti darbus
visoje Lietuvoje. Įgyta specializacija ir kompetencija leidžia pasiūlyti kiekvienam klientui optimaliausią kainos ir
kokybės santykį, nesvarbu kuriame šalies kampelyje projektas bus vykdomas. Kalbant plačiau apie medinių
santvarinių konstrukcijų gamybą, kurią vykdo UAB ,,Inovatyvi statyba“- gamybos procesui naudojama MiTek
kompanijos dygiuotojų plieninių plokštelių technologija. MiTek technologijos dėka, gaminamos medinės
konstrukcijos, yra labai tikslios, tvirtos ir patikimos. Visas gamybos procesas vykdomas pagal atestuoto
konstruktoriaus brėžinius, vykdoma matmenų tikslumo bei kitų parametrų kontrolė pagal standarto EN14250
reikalavimus. Visoms pagamintoms stogo konstrukcijoms išduodame techninį pasą, jas ženkliname CE ženklu. Šis
ženklinimas deklaruoja, jog gaminys atitinka Europos normų reikalavimus dėl sveikatos, naudojimo saugos ir
aplinkos apsaugos. Taip pat jis patvirtina, kad gaminys šalies rinkai yra teikiamas legaliai ir yra užtikrinamas
laisvas tokio gaminio judėjimas Europos Laisvos Prekybos Asociacijos bei Europos Sąjungos vieningoje rinkoje (iš
viso 28 valstybėse).
Taigi, UAB ,,Inovatyvi statyba“ turėdama platų kvalifikuotų darbuotojų bei paslaugų asortimentą gali
įgyvendinti Jūsų projektą nuo pat idėjos iki apčiuopiamo rezultato ir visais klausimais pakonsultuoti
nemokamai!
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