
LISKANDAS tai Norvegijos-Lietuvos kapitalo įmonė, Karkasinių-Skydinių namų gamintoja, įsikūrusi

Gargžduose nuo 1997m. Mes statome individualaus dizaino namus pagal Skandinavišką technologiją.

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI
Tvarumas, ekologija
Skydiniai karkasiniai namai yra vienas iš tvariausių ir ekologiškiausių statybos metodų. Mediena yra
organiška, netoksiška ir natūraliai atsinaujinanti medžiaga. Medžiai sugeria anglies dioksidą savo
šerdyje ir laiko jį „užkonservuotą“ viduje.

Ekonomiška ir greita
Skydinių karkasinių namų gamybos sistema užtikrina gerokai trumpesnę statybų trukmę, mažindama
bendrą projekto vykdymo laiką ir kaštus. Visos mūsų naudojamos medžiagos yra sertifikuotos ir
pažymėtos stiprumo klasėmis.

Lankstumas
Mediena leidžia kurti unikalaus dizaino kūrinius. Mes specializuojamės individualaus dizaino ir
skirtingos apimties projektų gamyboje (nuo 15m2 iki 1000m2). Taip pat, siekiame sukurti kataloginius
projektus mūsų klientams bendradarbiaujant su architektais ir vystytojais.

PAGRINDINIAI FAKTAI
Produktas Karkasiniai Skydiniai namai, Santvaros

Apyvarta 13,2 M EUR (2018m.)

Darbuotojai 170

Eksportas        Skandinavija, Jungtinės Karalystės, 
Islandija, ir kt.

Gamykla          5000m2

Gamyba 113 namų/metus (23600 m2 grindų ploto) 
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STATYBŲ PROCESAS
Skydiniai namai yra surenkami iš 

gamykloje pagamintų atvirų skydų. 

Skydai vežami su jau sumontuotais 

langais ir pilna lauko sienų apdaila. 

Vidus paliekamas atviras inžinerinių tinklų 

instaliacijai statybvietėje. Po šių darbų 

sienos ir lubos yra iš vidaus užbaigiamos 

numatytomis medžiagomis (gipso 

kartono plokštėmis, medinėmis 

dailylentėmis, MDF ar kita). Pagaminti 

skydai yra surenkami statybvietėje ant iš 

anksto kliento paruoštų pamatų per 3 

darbo dienas. Po ko seka stogo 

konstrukcijos montavimas. Vėliau darbai 

suderinami, kad vienu metu galėtų dirbti 

keli subrangovai.

GAMYBOS TERMINAI

Vidutiniškai 200 m2 namą pagaminti

trunka apie 1-ą mėnesį. Visas projekto 

procesas nuo kontrakto pasirašymo iki 

darbų užbaigimo tokiam namui netrunka 

ilgiau nei vieną sezoną. Projekto procesų 

trukmė priklauso nuo kliento 

pasirengimo, pirminių brėžinių 

užbaigtumo ir namo sudėtingumo.



Jei lyginti tradicinę stogo konstrukciją su

santvaromis, pastarosioms pagaminti

sunaudojama 40% mažiau medienos.

Santvaras gaminant gamykloje jos pristatomos į

statybvietę pilnai išbaigtos, nereikalaujant

papildomų korekcijos valandų.

STOGO SANTVAROS
Mūsų medinės stogo santvaros yra

projektuojamos naudojant rinkoje 

pirmaujančia projektavimo įranga, kurią 

sukūrė Mitek. Esame šio produkto CE 

sertifikato savininkai, o mus prižiūri gerai 

žinoma britų sertifikavimo bendrovė BM 

Trada. 

KONTAKTAI Tel nr.: +370 698 58 688
Email: roof@hus.lt

Projektuodami stogo konstrukcijas parenkame

optimaliausius elementų skerspjūvius, dydžius,

įvertiname realius medžiagų kiekius ir gamybos

kaštus. Kas leidžia mums pasiūlyti teisingą kainą

savo klientams ir išvengti klaidų.



MŪSŲ KOMANDA
Nors sunkus darbas, dėmesys detalėms ir 

profesionalūs sprendimai yra mūsų 

įgūdžiai siekiant puikaus projekto valdymo, 

mes tvirtai tikime savo pagrindinėmis 

emocinėmis vertybėmis, tokiomis kaip 

draugystė, gerumas, šypsenos, laiminga 

darbo atmosfera ne tik tarp mūsų 

komandos narių, bet ypač su klientais. Mes 

norime sukurti tvarią partnerystę, paremtą 

sąžiningumu ir draugyste bei sunkų darbą 

paversti smagiu! Mes tikime, kad emocijos 

yra žmogaus variklis, o laimingi žmonės 

kuria rezultatus. Pasistatyti savo namus su 

mumis bus lengva ir džiugu. Mūsų 

komanda yra kruopščiai parinkta, kad 

atitiktų mūsų įmonės vertybes, ir yra 

pastovi. Nes mes - šeima, o jūs – mūsų

dalis!
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