
ŠILTNAMIS DAČNAJA EKO 

  

PREKIŲ ASORTIMENTAS 

Pavadinimas Plotis, m Ilgis, m Aukštis, m Plotas, m2 

EKO 12 3,00 4,00 2,10 12,00 

EKO 18 3,00 6,00 2,10 18,00 

EKO 24 3,00 8,00 2,10 24,00 

EKO 30 3,00 10,00 2,10 30,00 

Šiltnamius galima dar papildomai prailginti pagal Jūsų poreikį. 

Papildomai galima užsisakyti stoglangius su automatiniais atidarytuvais. 

  

APRAŠYMAS 

Šiltnamiai Dačnaja EKO yra šiltnamio Dačnaja 

ekonominis variantas. Tai vienas iš 

ekonomiškiausių šiltnamių rinkoje. Tai patvirtina 

žėmiausia tokio tipo šiltnamio kaina rinkoje. 

Rinkinyje pridedame papildomus sutvirtinius, 

todėl šiam šiltnamiui nereikės išmontuoti 

polikarobnato dangos žiemos metu. Cinkuoto 

profilio storis 0,8mm.  

 

 

 

 

 

 

PRIVALUMAI 

• Arkinė šiltnamio forma, neleidžianti kauptissniegui 

• Nereikalingas pamatas 

• Šiltnamis įkasamas tiesiai į žemę galuose esančių T formos profilų pagalba 

• Durys ir ventiliacinės orlaidės abejuose šiltnamio galuose 

• Tvirtas ir rūdims atsparus cinkuoto plieno karkasas 

• Kanalinio polikarbonato sienų ir stogo danga, atspari smūgiams ir atšiaurioms oro sąlygoms 

• 100% žalingų UV spindulių apsauga 

• Daugiau kaip 80% šviesos pralaidumas 

• Rinkinyje visos reikalingos tvirtinimo detalės 

• Išsami montavimo instrukcija 

• Šiltnamio ilginimas kas 2 metrus 

Papildomai galima komplektacija: 

• Ventiliacinis stoglangis 

• Automatinis stoglangio pakelėjas 

• Storesnė danga 

  

GARANTIJA 

2 metų garantija šiltnamio karkasui, 10 metų gamintojo garantija dangai. 

Šiltnamio karkas pagamintas Rusijoje, kanalinio polikarbonato danga Vokietijoje arba Austrijoje 

 

 

 



ŠILTNAMIS TRIOŠKA 

  

PREKIŲ ASORTIMENTAS 

Pavadinimas Plotis, m Ilgis, m Aukštis, m Plotas, m2 

   TRIOŠKA 12 3,00 4,00 2,10 12,00 

TRIOŠKA 18 3,00 6,00 2,10 18,00 

TRIOŠKA 24 3,00 8,00 2,10 24,00 

TRIOŠKA 30 3,00 10,00 2,10 30,00 

Šiltnamius galima dar papildomai prailginti pagal Jūsų poreikį. 

Papildomai galima užsisakyti stoglangius su automatiniais atidarytuvais. 

  

 APRAŠYMAS 

Šiltnamiai Trečka yra vienas iš optimaliausių 

šiltnamių rinkoje. Tai patvirtina šiltnamio 

tvirtumas ir protinga kaina. Tvirtas ir 

kokybiškas šiltnamio karkasas, tarnaus daugelį 

sezonų ir atlaikys atšiauriausias žiemas ir sniego 

apkrovas. 

Sniego apkrova net 180 kg/m2. Cinkuoto 

profilio storis 1mm. Rinkinyje guminės tarpinės. 

 

 

 

 

 

 

PRIVALUMAI 

• Arkinė šiltnamio forma, neleidžianti kauptis sniegui 

• Nereikalingas pamatas 

• Šiltnamis įkasamas tiesiai į žemę galuose esančių T formos profilų pagalba 

• Durys ir ventiliacinės orlaidės abejuose šiltnamio galuose 

• Tvirtas ir rūdims atsparus cinkuoto plieno karkasas 

• Kanalinio polikarbonato sienų ir stogo danga, atspari smūgiams ir atšiaurioms oro sąlygoms 

• 100% žalingų UV spindulių apsauga 

• Daugiau kaip 80% šviesos pralaidumas 

• Rinkinyje visos reikalingos tvirtinimo detalės 

• Išsami montavimo instrukcija 

• Šiltnamio ilginimas kas 2 metrus 

Papildomai galima komplektacija: 

• Ventiliacinis stoglangis 

• Automatinis stoglangio pakelėjas 

• Storesnė danga 

  

GARANTIJA 

2 metų garantija šiltnamio karkasui, 10 metų gamintojo garantija dangai. 

Šiltnamio karkas pagamintas Rusijoje, kanalinio polikarbonato danga Europos Sąjungos gamintojų. 

 

 

 



ŠILTNAMIS DVŪŠKA 

  

PREKIŲ ASORTIMENTAS 

Pavadinimas Plotis, m Ilgis, m Aukštis, m Plotas, m2 

DVŪŠKA 4 2,00 2,00 2,20 4,00 

DVŪŠKA 8 2,00 4,00 2,20 8,00 

DVŪŠKA 12 2,00 6,00 2,20 12,00 

Šiltnamius galima dar papildomai prailginti pagal Jūsų poreikį. 

Papildomai galima užsisakyti stoglangius su automatiniais atidarytuvais. 

  

 APRAŠYMAS 

Šiltnamiai Dvūška yra dar vienas Rusijos 

gamintojo Volia gaminys. Šiltnamis panašus į 

pirmtaką šiltnamį Dačnaja. Tačiau Dvūška yra 

siauresnis bet aukštesnis nei pastarasis ir 

daugiausia skirtas, auktesnių daržovių 

auginimui: pomidoram, agurkam ir pan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVALUMAI 

• Arkinė šiltnamio forma, neleidžianti kauptis sniegui 

• Nereikalingas pamatas 

• Šiltnamis įkasamas tiesiai į žemę galuose esančių T formos profilų pagalba 

• Durys ir ventiliacinės orlaidės abejuose šiltnamio galuose 

• Tvirtas ir rūdims atsparus cinkuoto plieno karkasas 

• Kanalinio polikarbonato sienų ir stogo danga, atspari smūgiams ir atšiaurioms oro sąlygoms 

• 100% žalingų UV spindulių apsauga 

• Daugiau kaip 80% šviesos pralaidumas 

• Rinkinyje visos reikalingos tvirtinimo detalės 

• Išsami montavimo instrukcija 

• Šiltnamio ilginimas kas 2 metrus 

Papildomai galima komplektacija: 

• Ventiliacinis stoglangis 

• Automatinis stoglangio pakelėjas 

• Storesnė danga 

  

GARANTIJA 

2 metų garantija šiltnamio karkasui, 10 metų gamintojo garantija dangai. 

Šiltnamio karkasas pagamintas Rusijoje, kanalinio polikarbonato danga Europos Sąjungos gamintojų 

 

 

 



ŠILTNAMIS OPTIMA 

  

PREKIŲ ASORTIMENTAS 

Pavadinimas Plotis, m Ilgis, m Aukštis, m Plotas, m2 

OPTIMA 12 3,00 4,00 2,10 12,00 

OPTIMA 18 3,00 6,00 2,10 18,00 

OPTIMA 24 3,00 8,00 2,10 24,00 

OPTIMA 30 3,00 10,00 2,10 30,00 

Šiltnamius galima dar papildomai prailginti pagal Jūsų poreikį. 

Papildomai galima užsisakyti stoglangius su automatiniais atidarytuvais. 

  

 APRAŠYMAS 

Šiltnamiai Optima yra vienas iš tvirčiausių 

šiltnamių rinkoje. Tai patvirtina ypatingas 

šiltnamio tvirtumas. Tvirtas ir kokybiškas 

šiltnamio karkasas, tarnaus daugelį sezonų ir 

atlaikys atšiauriausias žiemas ir sniego 

apkrovas. Šio šiltnamio nereiks net labai 

snieguotą visą žiemą. 

Sniego apkrova net apie 280 kg/m2, Kiekvienas 

lankas prideda 500kg aprkovą. Cinkuoto 

profilio storis 1mm. Cinkuoto profilio plotis 

60mm. Rinkinyje guminės tarpinės. 

 

 

 

PRIVALUMAI 

• Arkinė šiltnamio forma, neleidžianti kauptis sniegui 

• Nereikalingas pamatas 

• Šiltnamis įkasamas tiesiai į žemę galuose esančių T formos profilų pagalba 

• Durys ir ventiliacinės orlaidės abejuose šiltnamio galuose 

• Tvirtas ir rūdims atsparus cinkuoto plieno karkasas 

• Kanalinio polikarbonato sienų ir stogo danga, atspari smūgiams ir atšiaurioms oro sąlygoms 

• 100% žalingų UV spindulių apsauga 

• Daugiau kaip 80% šviesos pralaidumas 

• Rinkinyje visos reikalingos tvirtinimo detalės 

• Išsami montavimo instrukcija 

• Šiltnamio ilginimas kas 2 metrus 

Papildomai galima komplektacija: 

• Ventiliacinis stoglangis 

• Automatinis stoglangio pakelėjas 

• Storesnė danga 

  

GARANTIJA 

2 metų garantija šiltnamio karkasui, 10 metų gamintojo garantija dangai. 

Šiltnamio karkas pagamintas Rusijoje, kanalinio polikarbonato danga Europos Sąjungos gamintojų. 

 

 



ŠILTNAMIS STRĖLĖ  

  

PREKIŲ ASORTIMENTAS 

Plotis, m Ilgis, m Aukštis, m Plotas, m2 

3,00 4,00 2,40 12,00 

3,00 6,00 2,40 18,00 

3,00 8,00 2,40 24,00 

3,00 10,00 2,40 30,00 

3,00 ir t.t. kas 2m 2,40 .... 

Šiltnamius galima dar papildomai prailginti pagal Jūsų poreikį. 

Papildomai galima įsigyti stoglangį ir automatinį pakėlėją 

  

 APRAŠYMAS 

Šiltnamiai Strėlė 3.0 yra išskirtinis šiltnamis 

rinkoje. Pirmiausia, tai turbūt tvirčiausias 

šiltnamis rinkoje, kadangi atlaiko net iki 450 

kg/m2 sniego apkrovas. Ne kiekvienas 

gamintojas gali tuo pasigirti, kadangi sniego 

apkrovos įrodytos testavimais. Antra šis 

šiltnamis yra 3m pločio, kadangi visi kiti 

rinkoje strėlės formos šiltnamiai yra 2.5m 

pločio. Iš abiejų šiltnamių galų yra durys su 

papildomis orlaidėmis vėdinimui. Šiltnamis 

sandarinamas guminėmis tarpinėmis, 

leidžiančios išlaikyti geras šilumos izoliacines 

savybes. 

 

PRIVALUMAI 

• Smailėjanti šiltnamio forma, neleidžianti kauptis sniegui 

• Sandarinimo tarpinės 

• Cinkuotų omega formos profilų karkasas 

• Nereikalingas pamatas 

• Šiltnamis įkasamas tiesiai į žemę galuose esančių T formos profilų pagalba 

• Tvirtas ir rūdims atsparus cinkuoto plieno karkasas 

• Kanalinio polikarbonato sienų ir stogo danga, atspari smūgiams ir atšiaurioms oro sąlygoms 

• 100% žalingų UV spindulių apsauga 

• Daugiau kaip 80% šviesos pralaidumas 

• Rinkinyje visos reikalingos tvirtinimo detalės 

• Išsami montavimo instrukcija 

• Šiltnamio ilginimas kas 2 metrus 

Papildomai galima komplektacija: 

• Storesnė danga 

• Stoglangis 

• Automatinis atidarytuvas 

GARANTIJA 

2 metų garantija šiltnamio karkasui, 10 metų gamintojo garantija dangai. 

Šiltnamio karkas pagamintas Rusijoje, kanalinio polikarbonato danga ES gamintojų. 

 

 



ŠILTNAMIS DELTA 

  

PREKIŲ ASORTIMENTAS 

Plotis, m Ilgis, m Aukštis, m Plotas, m2 

2,50 2,20 2,20 5,50 

2,50 4,30 2,20 10,75 

2,50 6,40 2,20 16,00 

2,50 8,50 2,20 21,25 

2,50 10,60 2,20 26,50 

2,50 ir t.t. kas 2,1m 2,20 .... 

* Galimybė prailginti neribojamai kas 2,10m 

  

 APRAŠYMAS 

Šiltnamis Delta yra namuko formos ir pagamintas iš 

cinkuotų 20x20mm kvadratinių vamzdžių. Šis 

šiltnamis nutildo kritikus, kurie sako jog namuko 

formos šiltnamis nėra tinkamas, nes žiemos metu 

sniegas nenuslenka kaip nuo arkinio tipo šiltnamio. 

Šiame šiltnamyje yra sumontuoti H profiliai, kurių 

pagalba labai paprastai kanalinio polikarbonato 

danga yra slankiojama. Tad žiemos metu 

demontuosite stogo dangą be jokių pastangų, o 

iškritęs sniegas ant žemės, gerina dirvožemį. 

Pavasario - vasaros metu, slankiojanti stogo sistema 

bus puikus sprendimas ventiliacijai. Iš abiejų galų 

yra varstomos durys, so papildomis orlaidėmis 

vėdinimui. Šiltnamio šonai sandarinami guminėmis tarpinėmis, suteikiančiomis šiltnamiui geras izoliacines 

savybes. 

 

PRIVALUMAI 

• Slankiojanti plokščių sistema 

• Sandarinmo tarpinės 

• Nereikalingas pamatas 

• Šiltnamis įkasamas tiesiai į žemę galuose esančių T formos profilų pagalba 

• Tvirtas ir rūdims atsparus cinkuoto plieno karkasas 

• Kanalinio polikarbonato sienų ir stogo danga, atspari smūgiams ir atšiaurioms oro sąlygoms 

• 100% žalingų UV spindulių apsauga 

• Daugiau kaip 80% šviesos pralaidumas 

• Rinkinyje visos reikalingos tvirtinimo detalės 

• Išsami montavimo instrukcija 

Papildomai galima komplektacija: 

• Storesnė danga 

  

GARANTIJA 

2 metų garantija šiltnamio karkasui, 10 metų gamintojo garantija dangai. 

Šiltnamio karkas pagamintas Rusijoje, kanalinio polikarbonato danga Europos Sąjungos gamintojų. 

 

 



ŠILTNAMIS M-PLIUS 

  

PREKIŲ ASORTIMENTAS 

Plotis, m Ilgis, m Aukštis, m Plotas, m2 

1,56 4,18 1,75 6,52 

  

 APRAŠYMAS 

Šiltnamis M-Plius yra kompaktiškiausias 

šiltnamis rinkoje. Atsižvelgdami į klientų 

poreikius, turinčius nedaug sodinamojo ploto 

kieme, gamintojas sukūrė tokį šiltnamį, jog 

tilptų net ir mažiausiame kieme. Šiltnamis 

ypatingai tvirtas, atlaiko net iki 90 kg/m2 sniego 

apkrovas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVALUMAI 

• Arkinė šiltnamio forma, neleidžianti kauptis sniegui 

• Cinkuotų omega formos profilių karkasas 

• Nereikalingas pamatas 

• Šiltnamis įkasamas tiesiai į žemę galuose esančių T formos profilų pagalba 

• Tvirtas ir rūdims atsparus cinkuoto plieno karkasas 

• Kanalinio polikarbonato sienų ir stogo danga, atspari smūgiams ir atšiaurioms oro sąlygoms 

• 100% žalingų UV spindulių apsauga 

• Daugiau kaip 80% šviesos pralaidumas 

• Rinkinyje visos reikalingos tvirtinimo detalės 

• Išsami montavimo instrukcija 

Papildomai galima komplektacija: 

• Storesnė danga 

  

GARANTIJA 

2 metų garantija šiltnamio karkasui, 10 metų gamintojo garantija dangai. 

Šiltnamio karkas pagamintas Rusijoje, kanalinio polikarbonato danga Europs Sąjungos gamintojų. 

 

 

 

 

 

 



ŠILTNAMIS ALFA 

(IŠ VAMZDINIO PROFILIO) 
  

PREKIŲ ASORTIMENTAS 

Plotis, m Ilgis, m Aukštis, m Plotas, m2 

3,00 4,00 2,10 12,00 

3,00 6,00 2,10 18,00 

3,00 8,00 2,10 24,00 

3,00 10,00 2,10 30,00 

3,00 ir t.t. kas 2m 2,10 .... 

Šiltnamius galima dar papildomai prailginti pagal Jūsų poreikį. 

  

 APRAŠYMAS 

Šiltnamiai Alfa yra vienas iš ekonomiškiausių 

vamzdinio proflių šiltnamių rinkoje. Tai 

patvirtina šiltnamio ypatingai žema kaina. 

Šiltanmio karkasas pagamintas iš cinkuotų 

vamzdžių. Tvirtas ir kokybiškas šiltnamio 

karkasas, tarnaus daugelį sezonų ir atlaikys 

atšiauriausias žiemas ir sniego apkrovas. 

Gamintojas garantuoja, jog šiltnamis atlaikys 

net 50kg/m2 sniego apkrovas, o papildomai 

įsigijųs sutvirtinimo strypą, šiltnamio apkrovos 

padidėja net iki 120kg/m2. Skirtumas tarp lankų 

1m, kas suteiks didelį kiekį šviesos, taip būtinos 

augalams. Šiltnamis tvirtinasi tiesiai į žemę, T 

formos profilų pagalba. Jam nereikalingas 

pamatas. 

 

PRIVALUMAI 

• Arkinė šiltnamio forma, neleidžianti kauptis sniegui 

• Cinkuotų kvadratinių vamzdžių karkasas 

• Nereikalingas pamatas 

• Šiltnamis įkasamas tiesiai į žemę galuose esančių T formos profilų pagalba 

• Tvirtas ir rūdims atsparus cinkuoto plieno karkasas 

• Kanalinio polikarbonato sienų ir stogo danga, atspari smūgiams ir atšiaurioms oro sąlygoms 

• 100% žalingų UV spindulių apsauga 

• Daugiau kaip 80% šviesos pralaidumas 

• Rinkinyje visos reikalingos tvirtinimo detalės 

• Išsami montavimo instrukcija 

• Šiltnamio ilginimas kas 2 metrus 

Papildomai galima komplektacija: 

• Storesnė danga 

  

GARANTIJA 

2 metų garantija šiltnamio karkasui, 10 metų gamintojo garantija dangai. 

Šiltnamio karkas pagamintas Rusijoje, kanalinio polikarbonato danga Vokietijoje arba Austrijoje 

 

 

 


