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TURINYS



ŽINUTĖ

 Sunkiu metu kartu išgyvename dėl įvykių Ukrainoje,
ten gyvenančių darbuotojų šeimų narių, esame
pasiryžę padėti, kiek tik nuo mūsų priklauso. Prie
pagalbos prisidedame ne tik mintimis ir užuojauta
bet ir darbais: rūpinamės, kur Klaipėdoje galėtų
apsigyventi darbuotojų šeimų nariai, konsultuojame
juos, teikiame atvykusiems visokeriopą paramą jų
pirmųjų mėnesių Lietuvoje metu.

Kaip ir visas pasaulis mes
palaikome taiką
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PROJEKTAI / GLISERIS KLIENTŲ ATSILIEPIMAI

Viena iš sėkmės formulių parduodant UAB GLISERIS gaminamus katerius - geri
santykiai su užsakovais. Užsakymų įgyvendinimas yra pradedamas nuo
įsiklausymo į klientą ir tęsiamas bendraujant viso gamybos proceso metu. Ryšiai
su naujaisiais katerių šeimininkais palaikomi ir po pardavimų, kiekvienas
atsiliepimas ar pastebėjimas ne tik džiugina ir motyvuoja komandą, 
bet ir padeda tobulėti. 

"Su savo naujuoju
GS63 galiu pasiekti
net 46 mazgus! Šis
kateris puikiai tinka
norvegiškam
gyvenimo stiliui."

Klientas iš Norvegijos

"Esu labai patenkintas
GLISERIS kateriu, net
apklijavimas atrodo puikiai!
Patogios sėdynės, aukštas
stogas, o langų valytuvai,
naudojami blogu oru, jau
spėjo atsipirkti. Laivas - 
labai stabilus"

Užsakovas iš Vokietijos



PROJEKTAI / GS70 CABIN

05

Ilgis

Grimzlė

Korpuso sija

Svoris be variklio

Galios diapazonas

Keleivių skaičius

Plokštės storis:  apačia/šonas/konsolė 5/4/3

Kuro bakas

CE patvirtinimas

7,87 m

8,01 m

0,45 m

2,38 m

1600 kg

200 hp
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150 l

C

Specifikacijos

Bendras ilgis

Daugiau informacijos rasite čia:
 //gliseris.lt/gs70-cabin/ 

https://gliseris.lt/gs70-cabin/
https://gliseris.lt/gs70-cabin/


PROJEKTAI
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UAB UOLUS įgyvendintas projektas Prancūzijoje
– sukamosios jungties bloko gamyba dujų ir
naftos industrijos pramonei. Tai - dalis ofšorinės
konstrukcijos mechanizmo, kuris užtikrina, kad
skysčiai ir dujos būtų saugiai perduotos iš
geostacionarių komponentų į besisukantį indą ir
perdirbimo bloką bet kokiomis oro sąlygomis.
Šiam projektui buvo reikalingi aukščiausios
kvalifikacijos surinkėjai ir suvirintojai. Gamybos
terminas buvo itin trumpas, todėl nuokrypių
tikimybė - lygi nuliui. 
Kokybišką proceso veiklą kontroliavo kokybės ir
kvalifikacijos vadovas Nerijus. Jis džiaugiasi, kad
užsakovo iškelti reikalavimai buvo įvykdyti, o
projektas sėkmingai įgyvendintas. 



PROJEKTAI
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Projekte Prancūzijoje UAB UOLUS komandos pajėgas sudaro
surinkėjai, suvirintojai, CNC staklių operatoriai bei prie jų prisijungęs
NDT inspektorius, atsakingas už darbų kokybę. 



PROJEKTAI
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Žiemos sezonui Eketės Vilos
statybų aikštelė uždaryta
nebuvo - darbai sėkmingai
tęsiami. Atvyko kvartalo 
valymo įrenginiai bei gerinama
infrastruktūra.



PROJEKTAI / NAMAS ANT VANDENS "BUTTERFLY"
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Ilgis

Plotis (su deniu)  

Plotis (su stogu)

11,82 m

11,82 m

4,5 m

Specifikacijos

Bendras ilgis (Su deniu)

Aukštis

Grimzlė

5 m

4,8 m

0,52 m

Gyvenamasis plotas 29 kv/m

UAB TWIN BOATS suprojektuoti ir statomi namai ant
vandens, modeliai "Butterfly" ir "M - Cabin",  jau prekyboje!



PROJEKTAI / NAMAS ANT VANDES "M - CABIN"
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Ilgis (maksimalus)

Plotis (su deniu)  

12,6 m

11,82 m

5,42 m

Specifikacijos

Denio ilgis

Aukštis (maksimalus)

Grimzlė 4,6 m

20 kv/m Gyvenamasis plotas

4,35 m



MOKYMAI
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Startuoja pastolių montuotojų mokymai

UAB GLOBALITOS iniciatyva pradedami pastolių montuotojų
mokymai, kurie atvers duris kiekvienam, neturinčiam patirties,
tačiau norinčiam prisijungti prie komandos. Dvi savaites
truksiantys kursai, susideda iš teorinių ir praktinių mokymų. 
Kokybiški, industrijos standartus atitinkantys mokymai  
- puiki pradžia siekiant prisijungti prie tarptautinių projektų ir tapti
motyvuotos komandos dalimi. Darbuotojų pasitikėjimas savo
jėgomis bei žiniomis atsispindi ne tik darbo kokybėje, bet ir
darbinėje atmosferoje, todėl UAB GLOBALITOS politika yra
neatsiejama nuo darbuotojų tobulėjimo bei skatinimo tobulėti. 



STATISTIKA
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2021 metų statistika 

Įmonių grupei plečiantis - nauji namai  

Naujo administracinio
pastato, po kurio

stogu tilps visa
Sigmaris įmonių

grupės šeima, 
 projektas jau

pradėtas ruošti! 



   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

