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PROJEKTAI

03

Plaukiojančio
doko
remontas  



PROJEKTAI

04

Kruizinių
laivų
remontas 

Prancūzijoje esančiame
laivų statybos uoste CNDM
UAB UOLUS komandos
darbuojasi
besitęsiančiuose kruizinių
laivų remonto projektuose.
Plieno darbai, suvirinimas,
vamzdynų atnaujinimas -
pagrindinės užduotys,
patikėtos komandoms. Per
1 mėnesį sėkmingai 
 užbaigę 4 projektus , UAB
UOLUS gali pasidžiaugti ne
tik rezultatais, bet ir
pasirašytomis naujomis
sutartimis.
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Sėkmingai įgyvendintas
jungtinis UAB SIGMARIS
PROJECTS, UAB SIFAB ir
UAB GLISERIS projektas.
Vokietijos klientui išsiųstas
garso slopinimo įrenginys (
ang. silencer casing),
pagamintas iš aliuminio.
Projektas įvykdytas per 4
savaites. 

Tęsiami UAB GLISERIS ir
UAB SIGMARIS PROJECTS 
 laivo Flekken atnaujinimo
darbai. Artimiausiu metu
planuojamas laivo
antstato surinkimas, po
kurio laivo vizualinis
pokytis bus akivaizdus!

UAB SIGMARIS PROJECTS
užbaigė Švedijos kliento
užsakymą - buvo
pagamintos papildomos 
 cinkuoto metalo
konstrukcijos.

PROJEKTAI

Užbaigtas du mėnesius
trukęs UAB SIGMARIS
PROJECTS ir partnerių
projektas. Užsakovams iš
Danijos pagaminti dvigubų
sienelių nerūdijančio
plieno vamzdžiai. 

Birželio mėnesį
buvo gautas, 
 kliento iš
Norvegijos,
užsakymas:
talpyklos atramų,
koferdamo ir
priešgaisrinės 
 pertvaros
gamybai. UAB
SIGMARIS
PROJECTS
įgyvendinamo
projekto  pabaiga
numatyta rugsėjo
mėnesio pradžioje.

UAB
SiPro
projektai  



PROJEKTAI
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Artėjant
tikslo link 

UAB TWIN BOATS
dirbtuvėse - pats darbų
įkarštis. Tam, kad būtų
pasiektas aukščiausios
kokybės rezultatas, o
gamybos procesas -
spartesnis, komanda
naudoja specialiai sukurtus
įrankius, buvo įsigyta
moderni įranga bei nuolat
atsakingai testuojamos
medžiagos. Šiuo metu jau
baigtos pagrindinės
konstrukcijos - plūdurai,
kurie greitu metu bus
išbandyti ant vandens.   



PROJEKTAI
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UAB GLISERIS
ALUMINIUM BOATS
užsakovams išsiuntė du
naujai pagamintus GS
63 Hard Top modelius į
Švediją ir Norvegiją. 

UAB GLISERIS Gamybos
Vadovas Michailas sako:

"GS 63 - bene populiariausias
mūsų gaminamas laivo
modelis. Norint patenkinti
įvairiausius užsakovų
poreikius, šis modelis yra
nuolatos tobulinamas, todėl
buvo pradėtos gaminti GS 63
Hard Top ir 
GS 63 Cabin versijos."



GLISERIS ALUMINIUM BOATS
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GS 63

Ilgis: 6,38 m
Sija: 2,38 m
Svoris be variklio: 810 kg
Galios diapazonas: nuo 110 AG iki 200 AG
Keleivių skaičius: 7
Plokštės storis: apačia / šonas 5/4 mm
Kuro bakas: 150 l
CE patvirtinimas: C

Vairo pultas
Žibintai LED
Jungiklio skydelis su 12 V lizdais
Elektros instaliacija
Hidraulinis vairas
Nano danga padengta išorė
Grūdintas stiklas
Sulenkiamos kopėčios
Savaiminio nutekėjimo korpusas
Vietos x 2
X2 pjedestalas
Kuro lygio jutiklis
Žvejybos stalas ar suolas gale
Keli saugojimo skyriai

Specifikacijos Standartinė įraga

https://www.gliseris.lt/gs-63
Daugiau informacijos:

https://www.gliseris.lt/gs-63
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MES - DALIS
VISUOMENĖS !

Solidarizavomės
akcijoje  "Vilties
bėgimas"

Mūsų remiamai
keturračių ir
automobilių sporto
komandai - valio!
Puikūs rezultatai
"Grand Prix 2021" ir
"Aurum 1006km"
varžybose.

Lietuvos atviro paplūdimio regbio čempionais tapo
"Kuršiai". Džiaugiamės galėdami prisidėti
prie pergalių.
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SIEKIAME 
GERIAUSIŲ REZULTATŲ

Sveikiname Aistę,
tapusią SIGMARIS
ĮMONIŲ GRUPĖS
Personalo Vadove.
Džiaugiamės jog
augančios
organizacijos
poreikiai bus
įgyvendinti tavo
pagalba!  

Kelionėje į Prancūziją UAB UOLUS direktorė Olga ir projektų
vadovė Darja susitiko su OCEA SA  vadovais ir aplankė dvi
gamyklas -  Fontenay-le-Comte ir Les Sables d'Olonne. Vizito
metu buvo aptarti klausimai, susijusę su komandos darbu,
tolimesniu bedradarbiavimu ir darbų apimties augimu.



ĮDOMŪS FAKTAI

 

Visų tipų pastolių sistemų
montavimas ir išmontavimas,  aukštas
saugos ir kokybės standartų lygis tai -  
GLOBALITOS pastolių montuotojų
darbo dalis.

Pastoliais apstatyti pastatai yra toks
įprastas  vaizdas, jog mes net
nesusimąstome apie juos ir jų
atsiradimo istoriją.
Archeologinių paieškų rezultatai rodo,
kad pirmieji pastoliai egzistavo jau
prieš 17 000 metų, jų įrodymai yra
randami šalia paleolito olų
Prancūzijoje. Žymės ant olų sienų
atskleidžia, kad paleolito žmonės
sugalvojo pastolius primenančią
struktūrą, kad pasiektų sunkiai
prieinamas vietas ir tai galima vadinti
pastolių istorijos pradžia. 

Pastoliai buvo
naudojami jau nuo
tada, kai buvo
pastatytos
pirmosios
konstrukcijos
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   info@sigmaris.lt+370 46 497956www.sigmaris.lt

Taikos pr. 48B
LT - 91213

Klaipėda, Lietuva 

https://www.facebook.com/sigmarisgroup
https://www.instagram.com/gliseris_aluminium_boats/
https://www.linkedin.com/company/sigmaris-group/?viewAsMember=true

