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PRISIJUNGĖ PRIE KOMANDOS

"Pirmoji darbo savaitė tiesiog
skriste nuskrido ir su džiaugsmu
pradėjau antrąją. Esu pilna
įspūdžių ir maloniai nustebinta
mane pasitikusios itin draugiškos
profesionalų komandos. 
Džiaugiuosi galimybe, tapti šios
veiklios komandos dalimi, ir
prisidėti siekiant įmonės
užsibrėžtų tikslų."

Projektų koordinatorė
Vaiva

Verslo
kelionė į
Suomiją
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Palaikydami ir plėtodami ilgalaikius
bendradarbiavimo ryšius, įmonių vadovai
Jevgenijus, Vadimas ir Olga apsilankė
Suomijoje. Įveikę daugiau nei 2500 km,
aplankė ir lietuviškais skanėstais
pavaišino Suomijos klientus.



UAB „TWIN BOATS“ tai - naujai įsteigta
įmonė, užsiimanti namų ant vandens
gamyba, ir pristatymu 
visame pasaulyje. 
Klaipėdoje esančiose dirbtuvėse jau
vyksta darbai ir pradėti įgyvendinti
pirmieji projektai.  
Profesionali ir entuziastinga komanda
planuoja iki vasaros pabaigos
sukomplektuoti du prototipus - savaeigį
ir didesnės kvadratūros namą ant
vandens. „Houseboat“ technologija
garantuos jaukumą, patogumą 
ir galimybę keliauti.
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PROJEKTAI

Namų ant
vandens
statybos
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PROJEKTAI

Bendras tiklsas, subūręs daugiau nei 10 metų
patirtį turinčius prefesionalus, tai - įmonė,
teikianti statybų rangos darbus, UAB "Globalita
Projects". Pirmasis projektas - "Eketės Vilos",
šiuolaikiškos architektūros, atskirų gyvenamųjų
namų su žemės sklypais kvartalas, įsikūręs šalia
Eketės tvenkinio ir piliakalnio.
Kvartalas vos 6 km nutolęs nuo Klaipėdos. 

Projektas ypatingas ne tik dėl gamta apsuptos
teritorijos, bet ir dėl patogumų bei pramogų
lauksiančių būsimųjų gyventojų.
Šiuo metu darbai jau pajudėjo. Vienas iš svarbių
infrastruktūros elementų, asfaltuotas kelias, jau
veda į "Eketės Vilos" kvartalą.

Išskirtinių
namų
kvartalo
statybos



PROJEKTAI
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Neseniai startavusiame naujame projekte
Vokietijoje jau dirba 19 GLOBALITOS techninio
izoliavimo profesionalų. Naftos perdirbimo
gamykloje vyskstantiems, darbams komandos
papildymas numatomas už 2 savaičių.

Užbaigti dviejų kruizinių laivų remonto darbai
Prancūzijoje.  Sausio mėnesį prasidėjusiuose
projektuose dalyvavo UAB GLOBALITA ir UAB
UOLUS komandos.



PROJEKTAI
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Doko
remonto
projektas 

Gamybinių brėžinių ir projektavimo darbai
užtruko apie 1,5 mėn. Visos konstrukcijos
šiuo metu yra pristatytos klientui į Assens,
Daniją. UAB UOLUS komanda jau pradėjo,
krantinėje vykdomus paruošiamuosius
borto blokų surinkimo ir virinimo darbus, o
visai netrukus atliks senų konstrukcijų
išmontavimą ir naujų konstrukcijų
sumontavimą. 

Plaukiojančio doko remonto Assens projektas
jau įsibėgėjo. Konstrukcijų gamyba užbaigta,
liko - instaliaciniai darbai. Projektas prasidėjo
vasario mėnesio pradžioje, kai SIPRO
inžinieriai atliko namų darbus komandiruotės
metu Danijoje. Dėka profesionalaus darbo,
projektas buvo patikėtas atlikti ne tik UAB
SIGMARIS PROJECTS metalo konstrukcijų 
 surinkimo darbams (gamybą atliko UAB
SIFAB), bet ir UAB UOLUS, kuri atsakinga už
montavimo darbus. 



PROJEKTAI
UAB UOLUS profesionalų komanda
pradėjo projekto „Ramp extension”
montavimo darbus Karslhamne,
Švedijoje. Konstrukcijų gamybos
įgyvendinimu pasirūpino UAB SIGMARIS
PROJECTS. Darbų pradžia, užsakovo
prašymu, buvo nukelta mėnesiui, bet šiuo
metu darbai vyksta pilnu pajėgumu ir
darbų užbaigimas numatomas per 
artimiausią savaitę. 
Rezultatais būtinai pasidalinsime.
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Rampų
praplatinimai
Karlshamno
uostui
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PROJEKTAI
Šią vasarą UAB GLISERIS dalyvaus
pirmą kartą organizuojamoje
išskirtinėje parodoje BOAT AND
HOUSE SHOW 2021. Svencelės salose
vyksiančiame renginyje dalyviai turės
galimybę iš arti pamatyti GLISERIO
aliuminius laivus. Du modeliai, GS99 ir
GS63 hard top, taps ekspozicijos
dalimi, reprezentuojančia aliuminių
laivų unikalumą ir kokybę. 

GLISERIS
parodoje
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