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PROJEKTAI / GLISERIS ALUMINIUM BOATS 
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Du, pagal individualų užsakymą suprojektuoti kateriai GS70, 4
savaites buvo gaminami Gliseris Aluminium Boats dirbtuvėse.
Užsakovui iš Norvegijos pagaminti kateriai bus naudojami
žvejų mokyklose.

Nauji  katerių modeliai
žvejų mokykloms
Norvegijoje
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PROJEKTAI / UAB SIGMARIS PROJECTS

UAB SIGMARIS PROJECTS įvykdytas projektas  - "VOLVO racks". Tai -
per itin trumpą laiką įvykdytas, pakartotinis kliento iš Švedijos
užsakymas. Sklandi ir greita gamyba, bei pristatymas - svarbus
faktorius išlaikant užsakovų pasitikėjimą.
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PROJEKTAI / UAB GLOBALITA

Pastolių
montuotojų
mokymų
centre -
speciali
konstrukcija

Būsimiems UAB GLOBALITA pastolių
montuotojams sudaromos salygos
mokytis realistiškomis sąlygomis. 
 Praktinės užduotys atliekamos ant
specialiai suprojektuotos konstrukcijos,
kurios atskiros dalys imituoja 
pastatų sienas. 
Neseniai, mokymų centro konstrukcija
buvo papildyta naujais konstrukciniais
elementais. 
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PROJEKTAI / UAB UOLUS

Prancūzijoje vykusiame
projekte, UAB UOLUS
komanda atliko baržos
remonto darbus. Projektas
buvo įgyvendintas per 6
savaites su vidutiniškai 8
žmonių komanda.

Baržos remonto darbai
Prancūzijoje
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PROJEKTAI / UAB GLOBALITA PROJECTS

Projektas Norvegijoje - daugiaaukščių gyvenamųjų namų statyba. UAB
GLOBALITA PROJECTS atliekami vidaus ir išorės apdailos darbai: viduje buvo
montuojamas gipso kartonas, faneros plokštės. Išorėje šiuo metu statomas,
bei apdailai ruošiamas lauko sienų karkasas.   

Civilinės statybos
projektas
Norvegijoje
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PROJEKTAI / UAB TWIN BOATS 

Nauja UAB TWIN BOATS paslauga
klientams atvėrė galimybę iš arčiau
susipažinti su namais ant vandens 
 bei pakeliauti pasirenkant
maršrutus Kuršių Mariose.

Galimi maršrutai:
Svencelės Uostas - Juodkrantė
Svencelės Uostas - Mirusios Kopos
Svencelės Uostas - Nida
Svencelės Uostas - Mingės kaimas

UAB TWIN
BOATS namų ant
vandens nuoma
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PROJEKTAI / UAB TWIN BOATS 

Jungtinis UAB TWIN BOATS ir UAB GLISERIS ALUMINIUM
BOATS projektas - kabelių klojimo platforma. Vidaus
vandenims Norvegijoje projektuojamai ir statomai
platformai naudojamas polipropilenas ir aliuminis.



KOMANDIRUOTĖS / RENGINIAI
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Keturias dienas, kas dvejus metus, toje pačioje vietoje, Hamburge, Vokietijoje, vyksta
laivų statybos, mašinų ir jūrų technologijų mugė - SMM. Pirmaujanti tarptautinė jūrų
pramonės mugė suburia sprendimus priimančius asmenis ir pramonės profesionalus
iš visų sektorių. Įspūdingi pagrindiniai skaičiai paverčia ją pirmąja platforma verslo
ryšiams ir dialogui aktualiomis temomis užmegzti ir plėsti.
Šiais metais parodoje dalyvavo įmonių grupės įkūrėjas Jevgenij Petrov ir pardavimų
skyriaus vadovė Justina Ulberkytė. 

40.000 lankytojų
2.000 parodos dalyvių
100 šalių
11 parodos erdvių
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MES - DALIS VISUOMENĖS

Džiugu, kai mūsų palaikoma
automobilių sporto DMK
Racing Team komanda
skinasi kelią pergalių link,
aktyviai dalyvauja varžybose
ir pasiekia puikių rezultatų.

Prisidėti prie
entuziastingų
žmonių svajonių ir
padėti jiems eiti
tikslo link.



+370 46 497956www.sigmaris.lt    info@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

