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PASIŪLYMAS  BENDRADARBIAUTI

UAB „OMETA“ -  tai  nuo  1995  metų  Lietuvos  rinkoje  dirbanti  įmonė,  turinti  labai  didelę
praktiką, profesionalią komandą ir didelius siekius.

Šiuo metu bendrovė užsiima ne tik didmenine bei mažmenine prekyba, importu, bet ir gamyba.
Pas  mus  galima  įsigyti  metalinių  stogų  ir  sienų  dangų,  lietaus  vandens  nubėgimo  sistemų,  kraigų,
vėjalenčių, palangių pagal jūsų pageidavimus ir pateiktus matmenis.

Čia rasite plokštuminius, sekcijinius arba susukamus garažo vartus. Išsirinksite puikios kokybės
metalines tvoras, taip pat stumdomus arba dvivėrius vartus.
Jiems  galėsime įrengti  modernias  automatines  atidarymo
sistemas.  Gaminiai  cinkuoti  karštu  būdu,  arba  cinkuoti,
fosfatuoti ir dažyti milteliniu būdu, kas garantuoja metalo
atsparumą korozijai Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.

Garažo  ir  kiemo  vartus,  tvoras,  bei  tinklines,
panelines, segmentines tvoras VEGA B galime įrengti ir
pramoniniams objektams.

Įmonė gali pasirūpinti ir Jūsų augintiniais, siūly-
dama  visus  LKD  ir  kinologų  reikalavimus  atitinkančius
voljerus ir būdas.

Įmonė atestuota LR aplinkos ministerijos, atestato
Nr.3981  (suteikia  teisę  atlikti  statinio  statybos  darbus;
statinių  kategorija:  ypatingi  statiniai;  statinių  grupės:
gyvenamieji  ir  negyvenamieji  pastatai;  statybos  darbų
sritis:  statybinių  konstrukcijų  (mūro,  betono,  medžio)
statyba, stogų įrengimas, apdailos darbai. 

Įmonė  prekiauja  „CE  Marking“ ("Conformité
Européene")  ženklu  ir  ISO  9001:2008 standartus
atitinkančia  produkcija,  užtikrinančia  visus   reikalavimus
kokybei, vartojimo savybėms, ekologijai bei saugumui.

UAB  „OMETA“  yra  oficialus
Wisniowski atstovas  Lietuvoje  ir
pirmoji  jų  produkcijos  impor-
tuotoja Europoje.

Turėdami profesionalias stogdengių ir montuotojų
brigadas,  sertifikuotus  automatikos  specialistus,  nuolat
besitobulindami  ir  besidomėdami  naujovėmis,  savo
klientams galime pasiūlyti  aukščiausios kokybės prekes ir
paslaugas.
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Įmonės veikla:

Didmeninė ir mažmeninė prekyba:
-garažo ir kiemo vartai;
-pramoniniai vartai;
-metalinės tvoros;
-garažo,  kiemo  bei  pramoninių  vartų,  aptvėrimų  priedai  (vyriai,  spynos,  bėgeliai,  dantračiai,  kepurėlės,

atsarginės komplektuojančios dalys ir kt.);
-automatika vartams;
-Elektronika  (nuotolinio  valdymo  pulteliai,  GSM  automatikos  valdymo  įranga,  domofonai,  pasikalbėjimo

įrenginiai, elektromagnetinės spynos ir kt.);
-metalinė stogų ir sienų danga bei visi priedai (varžtai, plėvelės, tarpinės ir kt.);
-PVC ir metalinė lietaus nuvedimo sistema;
-kelio užtvarai;
-tvorų stulpai;
-evakuacinės kopėčios;
-priešgaisriniai vartai ir durys;
-medicininis krepuotas popierius.
Gamyba:
-cinkuotų, dažytų stogų ir sienų dangų profiliavimas;
-įvairūs standartiniai ir nestandartiniai cinkuotos, dažytos skardos gaminiai (kraigai, palangės, vėjalentės,

lietvamzdžiai, parapetai);
-metalinės tvoros;
-balkonų ir laiptų aptvarai;
-kiemo vartai ir varteliai;
-voljerai šunims;
-būdos šunims.
Paslaugos:
-statybos darbai;
-ekologiškos statybos darbai iš šiaudų bei molio
-montavimo darbai;
-visų tipų stogų dengimas;
-pogarantinis aptarnavimas;
-betonavimo darbai;
-BobCAT darbai;
-savos produkcijos transportavimo paslaugos;
-bendrastatybiniai darbai;
-pastatų remontas ir atnaujinimas.

UAB „OMETA“ padaliniai yra Vilniuje bei Alytuje, atstovybės Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Jonavoje.

Įmonės atlikti darbai:
Kauno LEZ, „Aukštaitijos vandenys“, „Agrolitpa“, „FEGDA“, „Kavaska“ muitinės sandėliai,  „Kauptė“,

„Vilniaus duonos kombinatas“, „Lietuvos geležinkeliai“, „Vesida“, „Sanitex“, „Kadex“, „Lietuvos dujos“, „Girteka“,
spaustuvė  „Daigai“,  "Panevėžio  mokslo  ir  technologijų  parkas",  "Plyno  lauko  infrastruktūros  Panevėžio  rajone
sukūrimas",  „Ėriškių  Žemės  ūkio  bendrovė“,  "Upytės  amatų  klėčio"  ekologiško  namo  statybos,  „Rokiškio  valymo
įrengimai“, „Biržų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė“, Miežiškių pagrindinės mokyklos aptvėrimas, Miežiškių Švč.
Marijos bažnyčios socialinis centras, VSAT prie LR VRM Pagėgių rinktinė, BAUHOFF, bei daugelis kitų įmonių bei
objektų. Produkcija yra populiari tiek pavienių gyventojų, tiek pramoninių objektų, tiek valstybinių organizacijų tarpe.

Bendradarbiaujame su šiomis įmonėmis:
„Panevėžio  statybos  trestas“,  „Gerbūsta“,“Šakių  hidrotechnika“,  „Pakruojo  arka“,  „Betula“,  „Statybų

trikampis“, „Ekonomiškos statybos centras“ ir kitos įmonės.

Darbus stengiamės atlikti kokybiškai ir laiku, patenkinti užsakovų lūkesčius bei klientų poreikius.

Tikimės abipusiai naudingo bendradarbiavimo!
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Voljero montavimo instrukcija

Standartinio voljero be priedų komplektacija:
• Pagrindas;
• Metalinės sienelės su grotomis;
• Metalinė sienelė su grotomis, šėrykla ir durelėmis atsidarančiomis į vidų;
• Metalinės sienelės su “U“ profiliais, į kuriuos susimauna lentos;
• Medinės lentos šonams;
• Mediniai balkiai stogui;
• Šėrykla;
• Profiliuota skarda stogui;
• Metalinės plokštelės pagrindui, kad medis nesiliestų prie žemės;
• Varžtų komplektas;

Voljeras transportuojamas išrinktas. Užsisakius voljerą jis pristatomas išrinktas pilnai 
sukomplektuotas, kai kurios dalys supakuotos atskirai.

Lentos sienom, susimaunančios į “U“ profilius supakuotos į ryšulėlius:
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Varžtai:

1. Varžtai skirti susukti segmentus tarpusavyje;
2. Veržlės ir poveržlės;
3. Varžtai skirti stogo aukščio reguliavimui fiksuoti (smailūs metalui) ir varžtai skirti šėryklos

aukščio reguliavimui (buki);
4. Savisriegiai į medį, skirti prisukti metalines plokšteles prie pagrindo apačios ir 

segmentams pritvirtinti prie pagrindo iš viršaus;
5. Savisriegiai su tarpinėmis skardiniam stogui;
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Montavimas:

1. Voljero surinkimas pradedamas nuo pagrindo (pado). Pagrindas būna vientisas arba iš kelių 
dalių. Pagrindai iš kelių dalių komplektuojami papildomai su varžtais skirtais sujungti padams 
tarpusavyje.

Visų pirma prisukite prie pagrindo apačios metalines plokšteles (kojytes), kad medinis padas 
nesiliestų prie žemės, nuolatos nedrėktų, gerai ventiliuotųsi ir nepūtų:

Prisukus metalines kojytes padą apverskite ir pastatykite labai stabiliai, kad neklebėtų, kad 
nebūtų didelių nuolydžių. Jei padas užsakytas iš jūrinės faneros, reiktų specialiai suformuoti nuolydį į 
kažkurį kampą, kad viskas išbėgtų į kanalizacijos nuvedimo sistemą.

Stabilumo užtikrinimui į pagalbą galite pasitelkti bet kokias priemones. Tinka plytelės/plytos 
įdubusiose vietose, žemės pakasimas, kur ji per daug iškilusi ir pan.

Voljeras nėra monolitas, jį galite statyti bet kur, kur yra tvirta žemė, o esant poreikiui galite 
pernešti į kitą vietą.

Tik tada kai padas stabilus galima pradėti surinkinėti patį voljerą.

Sekantis žingsnis bus reikalingi tik tiems, kas voljero pagrindą užsakėte iš jūrinės faneros su 
nuvedimo į kanalizaciją sistema.

Tie, kas užsakėte voljerą su standartiniu mediniu pagrindu, galite pereiti prie punkto Nr.3
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2. Nuvedimo į kanalizaciją sistema (jei tokia buvo papildomai užsakyta) turi būti montuojama 
tarp jūrinės faneros ir medinės pado konstrukcijos dalies:

ir prisukama per jūrinę fanerą su medsiegiais.
PASTABA: nepamirškite padaryti nubėgimo nuolydžio į nuotekų lovelį.
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3. Tik ant gerai surinkto, stabilaus pagrindo galima pradėti surinkinėti sieneles. Sienelių kol kas 
nesukite prie pagrindo. Tai padarysite pabaigoje, kai jau bus tvarkingai surinktos visos sienelių metalinės 
konstrukcijos. Pradėti geriausia nuo segmento su šėrykla ir varteliais. Varteliai visada turi atsidaryti į vidų
ir jie yra šalia kraštinės sienos, o ne viduryje. Taip sustatę segmentus ir įsitikinę, kad jie surinkti teisingai, 
jau galite juos tarpusavyje susukti varžtais ir veržlėmis:

PASTABA: Jei voljerą užsakėte kartu su būda, tai būdą pastatykite viduje dar prieš surenkant 
voljero sieneles, nes vėliau bus labai sudėtinga įkelti būdą į vidų. Per vartelius ji greičiausiai netilps, gali 
tekti įkėlinėti per stogą, jei jis dar neuždengtas, arba jeigu tilps, per nesurinktą medinę sieną.
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4. Kai turėsite susuktą tarpusavyje taisyklingą konstrukciją, jau galite ją prisukti prie pagrindo:

5. Įstatykite laikiklius stogo skersiniams (balkiams). Priekyje ilgesni, gale trumpesni. 
Dažniausiai užtenka standartinių ilgių, bet esant poreikiui juos galima reguliuoti, o sureguliavus prisukti 
smailiais varžtais Nr.3 :
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6. Prisukite skersinius (balkius) stogui ir sudėkite profiliuotą stogo skardą. Patartina iškart 
skardos neprisukti, pradžiai susidėliokite tvarkingai, kad kiekvienas kraštas būtų vienodai išlindęs, ir tik 
tada prisukite varžtais Nr.5

7. Sumaukite lentas į “U“ profilį:
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8. Pritvirtinkite šėryklą. Aukštį parinkite pagal savo augintinį:

9. Jei esate užsakę papildomai, prisukite vėjalentes:
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Viskas, Jūsų voljeras pilnai surinktas ir paruoštas naudojimui:
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