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Kodėl turėtumėte rinktis UAB „Eternit Baltic“? Mes galime labai aiškiai atsakyti į šį klausimą. 
Tačiau, jei reikėtų apsiriboti tik vienu argumentu, tai būtų šis: mes pažįstame vieni kitus.
UAB „Eternit Baltic“ yra Lietuvos įmonė, užaugusi kartu su jumis ir neatskiriama nuo Lietuvos 
kraštovaizdžio. Mes esame arti jūsų, todėl puikiai žinome žemės ūkio sektoriaus poreikius ir 
tendencijas. Dirbant su Lietuvos ūkininkais, išgryninome savo produktus ir sukūrėme stogų 
įrengimo sprendimus, tinkančius jūsų vykdomai veiklai.

Jau daugiau nei 20 metų esame patikimas jūsų partneris. Mūsų siūlomi pluoštinio cemento 
banguoti lakštai padės sukurti tvarią aplinką jūsų gyvūnams ir leis pasirūpinti geriausiai poreikius 
atitinkančia jūsų produktų ir medžiagų sandėliavimo vieta. Jeigu pasirinksite 
UAB „Eternit Baltic“, tai reikš, kad pasirinkote ateitį be jokių rūpesčių. Būtent dėl to ir esame 
žinomi.

ATEITIS  
BE RŪPESČIŲ
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PASITIKĖKITE 
BANGUOTŲ LAKŠTŲ
SPECIALISTU
 

UAB „ETERNIT BALTIC“   PATIKIMAS PARTNERIS JAU DAUGIAU NEI 20 METŲ

UAB „Eternit Baltic“ siūlo įvairius tvarios stogo ir fasado dangos sprendimus, kurių 
privalumai jau seniai išbandyti ir patvirtinti. Mūsų specialistai padės jums teisingai 
pasirinkti. Drauge su jumis pasirūpinsime, kad būtų užtikrinta tiek ūkyje laikomų gyvūnų, 
tiek ten dirbančių žmonių gerovė.

–
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Daugiau kaip 20 metų
Nuo 1993 metų mes tapome tarptautinio kapitalo įmone. 1997 
metais pristatėme rinkai savo pirmuosius produktus be asbesto. 
Dėl ilgametės statybų patirties, įmonė UAB „Eterni Baltic“ yra 
patyręs, patikimas ir solidus partneris, įgyvendinant bet kokius 
žemės ūkio statybos projektus. 

Individualios konsultacijos
Mūsų specialistai yra pasirengę patarti žemės ūkio atstovams ir 
padėti pasirinkti tinkamiausią sprendimą konkrečiam sandėliui 
arba gyvūnų laikymo vietai. Produktų vystymo skyrius nuolat 
dirba, siekdamas optimizuoti produktų kokybę, kad mūsų 
banguoti lakštai visiškai atitiktų jūsų reikalavimus. Jeigu jums 
iškyla klausimų po stogo dangos sumontavimo, prašome 
susisiekti su savo pardavimo konsultantu.  

Pagalba remontuojant ir renovuojant
Reikia atnaujinti gyvulių laikymo vietą? Turite pašalinti nuo stogo 
asbestinę dangą? Mūsų specialistai atvyks ir kartu su jumis aptars 
efektyviausias ir saugiausias galimybes. Mes rekomenduosime 
partnerius, kurie padės įgyvendinti jūsų planus. Remontas 
ir renovacija neretai yra dėmesio vertas pasirinkimas tiek 
ekonomine, tiek ekologine prasme, kai senoji stogo konstrukcija 

dar gera, arba kai nusprendžiama montuoti saulės baterijų 
plokštes ar įrengti „žaliąjį“ stogą. Visas procesas (nuo senos 
dangos nuėmimo iki naujos dangos sumontavimo) užtruks, kiek 
galima trumpiau, tad rezultatu galėsite džiaugtis jau po kelių 
savaičių.

Platus asortimentas
Mes siūlome jums rinktis iš plataus ir įvairaus banguotų pluoštinio 
cemento lakštų asortimento. Priklausomai nuo konkretaus 
sprendimo, jūs tikrai rasite, ką išsirinkti iš  UAB „Eternit Baltic“ 
lakštų įvairovės: „Eternit Agro pro“ ar „Eternit Agro“. Rinktis jums. 
Mes siūlome plačiausią stogo vėjalentėms, kraigams ir briaunoms 
skirtų priedų asortimentą. Atsižvelgdami į šlaito nuolydį, kiekvienam 
užsakymui individualiai parenkame ir pagaminame priedus.

Tvari kokybė
Mūsų banguoti lakštai pagaminti iš pluoštinio cemento ir aukštos 
kokybės tvarių kompozicinių medžiagų, kurioms naudojamos 
natūralios žaliavos.
ISO14001 sertifikatas patvirtina, kad mes rimtai žiūrime į aplinkos 
apsaugą.
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PLUOŠTINIO CEMENTO BANGUOTI LAKŠTAI

BANGUOTI LAKŠTAI IŠ 
PLUOŠTINIO CEMENTO 
PASIŽYMI UNIKALIOMIS 
SAVYBĖMIS

Kodėl turėtumėte gyvūnų laikymo vietų, angarų arba sandėlių stogus ir fasadus dengti 
banguotais lakštais iš pluoštinio cemento? Todėl, kad tai unikali statybinė medžiaga, 
padedanti sukurti puikias sąlygas čia laikomiems gyvūnams ir produktams, taip pat čia 
dirbantiems žmonėms.



7

PLUOŠTINIO CEMENTO BANGUOTI LAKŠTAI

Gyvūnų gerovei užtikrinti
ir produktams sandėliuoti

Gera garso izoliacija
Banguoti lakštai iš pluoštinio cemento pasižymi ne tik labai geromis šiluminėmis savybėmis, 
bet ir aukštos kokybės garso izoliacija. Dėl šios akustinės savybės stipriai sumažinama gyvūnų 
patiriamo streso tikimybė, be to, tampa maloniau dirbti tokioje aplinkoje. Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto mokslininkai pažymi, kad gyvūnų laikymo vietose triukšmo lygis neturėtų viršyti 70 – 
80 dB.

Nedegi medžiaga
Pluoštinis cementas yra nedegus. Mūsų banguoti lakštai taip pat pasižymi puikiomis 
priešgaisrinėmis savybėmis (degumo klasė A2-s1, d0 pagal EN 13501-1).

Atsparumas cheminiam poveikiui
Pluoštinis cementas nepūva, jo neveikia pelėsiai, bakterijos, kenkėjai ir cheminės medžiagos. Prie 
pluoštinio cemento lakštų nelimpa purvas, ant jo nesidaugina bakterijos. Mūsų siūlomi banguoti 
lakštai padės sukurti optimalią aplinką laikomiems gyvūnams ir produktams.

Optimali ventiliacija
Pluoštinis cementas yra natūraliai orui pralaidi medžiaga, mažinanti kondensato susidarymą ir 
neleidžianti formuotis rūdims. Todėl stogas yra atsparesnis aplinkos poveikiui net ir tada, kai sąlygos 
yra itin skatinančios koroziją (pavyzdžiui, fermose, kur išsiskiria didelis azoto kiekis). Be to, UAB „Eternit 
Baltic“ banguoti lakštų dažai yra difuziški ir leidžia stogui kvėpuoti. Gerai vėdinamoje patalpoje gyvūnai 
jausis geriau. Iki visiško minimumo sumažinamas, dėl karščio arba krintančių susikondensavusių 
vandens lašų, gyvūnų patiriamas stresas.
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PLUOŠTINIO CEMENTO BANGUOTI LAKŠTAI

Sklandus ir saugus montavimas

Greitas įrengimas
Sumontuoti stogo dangą iš banguotų pluoštinio cemento lakštų labai paprasta. 
Trumpiausius lakštus pakelti ir su jais dirbti gali vienas žmogus. Taigi per trumpą laiką 
sumontuosite aukščiausios kokybės reikalavimus atitinkantį stogą. Būtina pasirūpinti, kad 
būtų laikomasi montavimo nurodymų ir profesionalaus stogų dengimo taisyklių.
Žr. mūsų „Banguotų lakštų montavimo instrukciją“.

Naujiena: Darbuotojus sauganti danga
Saugumas yra absoliutus prioritetas. Todėl jau ne vienerius metus į savo banguotus 
lakštus dedame apsaugines juosteles, taip užtikrindami optimalų atsparumą 
mechaniniam poveikiui. Apsauginės juostelės neleidžia lakštui suskilti, esant staigiai 
apkrovai darbuotojui apvirtus ar pan. Tai nereiškia, kad ant stogo nebereikia laikytis 
saugos reikalavimų, tačiau saugumo juostelės leis saugiau montuoti stogo lakštus ir 
atlikti stogo priežiūros darbus.
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Šilto stogo sprendimas: izoliacinė danga ir banguoti lakštai
LSMU mokslininkai rekomenduoja apšildyti stogą, jei norite sudaryti tinkamas sąlygas 
savo gyvūnų laikymui ar gaminamos produkcijos sandėliavimui. Galimi du izoliavimo būdai: 
dengiant izoliacinę dangą po ilginiais arba virš jų. Izoliuodami šiuos pastatus taip pat 
sumažinsite energijos sąnaudas bei padidinsite fermos/ sandėlio energinį efektyvumą.

Skaidrūs lakštai stoge ten, kur reikia
Banguotus lakštus iš pluoštinio cemento lengva derinti su skaidriais lakštais. Skaidrūs 
lakštai praleidžia į patalpą taip reikalingą dienos šviesą, tačiau jeigu pro juos patenka 
tiesioginiai saulės spinduliai, taip pat gali sukelti temperatūros svyravimus. UAB „Eternit 
Baltic“ skaidrius lakštus galima montuoti  bet kurioje stogo vietoje. Galima bet kur įmontuoti 
vieną skaidrų lakštą arba pageidaujamoje stogo vietoje sukurti ištisas šviesos juostas. 
Nepamirškite, kad vidurdienį saulės spinduliai negali kristi tiesiai ant gyvūnų.
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Tvarus ir užtikrintas rezultatas

Natūralumas 
Mūsų banguoti lakštai pagaminti iš tvarios medžiagos – pluoštinio cemento. 95% 
pluoštinio cemento sudaro mineralinės žaliavos (kalkės, smėlis, vanduo ir klintys), kurių 
gamtoje apstu ir kurios išgaunamos vietinėje teritorijoje – Lietuvoje. 

Be to, pluoštinis cementas pasižymi šiomis ypatingomis savybėmis: lakštai iš šios 
medžiagos yra ploni ir lengvi, tačiau tuo pat metu kieti, tvirti ir lengvai apdirbami. Tai 
unikalus statybų produkto savybių derinys.

Nepraleidžia lietaus ir sniego
Lietaus ir sniego nepraleidžianti stogo danga ypač svarbi produktų sandėliams.
Nuo stogo sandarumo priklauso sandėlyje laikomų produktų (pavyzdžiui, šakniavaisių, 
grūdinių kultūrų ir daržovių) kokybė ir vertė. Norite pasirūpinti papildoma apsauga 
nuo kritulių? Tuomet rekomenduojame lakštus „Eternit Agro“. Šie banguoti lakštai turi 
didesnes užlaidas šonuose (į plotį), todėl šie kraštai yra sandaresni. Banguotus lakštus 
„Eternit Agro“ taip pat rekomenduojame rinktis, kai stogo šlaito nuolydis mažas, arba kai 
stogo šlaitas ilgas.

 

PLUOŠTINIO CEMENTO BANGUOTI LAKŠTAI
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Aplinkos ir stogo darna
Banguoti lakštai nuo seno yra įprasti Lietuvos kraštovaizdžiui. Dailus banguotas profilis leidžia 
stogo dangai susilieti su aplinka. Taigi neatskiriama mūsų koncepcijos dalis yra ne tik šių lakštų 
pritaikymas žemės ūkio sektoriaus reikmėms, bet ir grožis bei architektūriniai aspektai. Kai 
kuriais atvejais, pavyzdžiui, dengiant maniežus, dekoratyvi stogo išvaizda yra ne mažiau svarbi.
 

Nepralaidus orui stogas 
Pasirinkus ir teisingai paklojus tinkamą izoliacinę dangą, galima banguotų lakštų stogą įrengti 
visiškai nepralaidų orui. Taigi jūsų statinys bus didesnio energinio naudingumo, ir jūs galėsite 
kontroliuoti energijos sąnaudas.

30 metų garantija
Prabėgęs laikas įrodė, kad UAB „Eternit Baltic“ banguoti lakštai patikimai tarnauja bet kokiomis 
sąlygomis, todėl gamintojas gali suteikti 30 metų garantiją visų banguotų lakštų kokybei. 
Mes taip pat užtikriname, kad visi dažyti banguoti lakštai, veikiami UV spindulių ir atmosferos 
poveikio, tolygiai senės, todėl stogo išvaizda išliks vientisa. Neatsiras rūdžių dėmių ar spalvos 
nevienodumų.
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PRODUKTŲ APŽVALGA
 

UAB „Eternit Baltic“ siūlo platų pluoštinio cemento banguotų lakštų asortimentą. Pristatome 
naujieną: mūsų asortimentą papildė lakštai „Eternit Agro Pro“, taip pat siūlome lakštus 
„Eternit Agro“, kurie pasižymi padidintu atsparumu vandens ir sniego pralaidumui per lakštų 
sujungimus.

PRODUKTŲ APŽVALGA
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Banguoto lakšto„Eternit Agro Pro“ skerspjūvis

Banguotas lakštas su apsaugine juostele

Tikrosios spalvos gali skirtis nuo pavaizduotų paveikslėlyje. Dėl tikslios spalvos, 
kreipkitės į konsultantą.

* Galimi ir kiti banguotų lakštų ilgiai. Nestandartinių ilgių banguoti lakštai 
gaminami pagal specialų užsakymą.
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Banguotų lakštų „Eternit Agro Pro“ privalumai: 
• apsauginės juostelės kiekvienoje bangoje;
• lakštai su nukirstais kampais, patogesniam montavimui;
• sandėliuojame populiariausių spalvų ir matmenų lakštus; 
• lakštai atsparūs cheminiam poveikiui;
• difuziški lakštai; 
• kvėpuojantis dažų sluoksnis;
• degumo klasė A2-s1, d0 pagal EN 13501-1;
• garso izoliacija atitinka standartą EN 494;
• paženklinti CE ženklu.

Stogo sprendimo privalumai: 
• ekspertų konsultacijos ir patarimai;
• pilno stogo sukomplektavimas ir sąmatos paskaičiavimas;
• praktiniai stogo montuotojų mokymai;
• nemokamos pristatymo ir iškrovimo paslaugos;
• projektuotojų, konstruktorių ir architektų paslaugos.

Asortimentas 
• Bangų skaičius, vnt.  6
• Bangos aukštis, mm  51
• Bangos plotis, mm  177
• Išilginis persidengimas, mm 200
• Skersinis persidengimas, mm 47
• Lakšto ilgis*, mm   1250; 1600; 1750;
    2500; 3650
• Lakšto naudingas ilgis, mm  1050; 1400; 1550;
    2300; 3450
• Lakšto plotis, mm   1097
• Lakšto naudingas plotis, mm 1050
• Lakšto storis, mm   6

Grafito

RudaKlasikinė 
raudona

Žalia

Tamsiai 
raudona

Juoda

Nedažyta
(šviesiai pilka)

Vyšninė

PRODUKTŲ APŽVALGA

UAB “Eternit Baltic” ūkiui siūlo jūsų poreikius atitinkantį, profesionalų stogo sprendimą, skirtą moderniam 
ūkiui, kuris neapsiriboja vien stogo dangos parinkimu. Tai išskirtinis dėmesys, konsultacijos ir patarimai 
jūsų ūkio šakai.
Pluoštinio cemento banguoti lakštai „Eternit Agro Pro“ vakarų Europoje yra patys populiariausi, dėl:

∫ galimybės pasirinkti įvairių ilgių lakštus;
∫ plataus spalvų pasirinkimo;
∫ plačiausio stogo detalių asortimento.

PROFESIONALUS PARTNERIS MODERNIAM ŪKIUI
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Banguoto lakšto „Eternit Agro“ skerspjūvis

Banguotas lakštas su apsaugine juostele

Asortimentas 
• Bangų skaičius, vnt.  8
• Bangos aukštis, mm  41
• Bangos plotis, mm  150
• Išilginis persidengimas, mm 150
• Skersinis persidengimas, mm 80
• Lakšto ilgis*, mm   1750; 2500
• Lakšto naudingas ilgis, mm  1100; 1600; 2350
• Lakšto plotis, mm   1130
• Lakšto naudingas plotis, mm 1050
• Lakšto storis, mm   6

Banguotų lakštų „Eternit Agro“ privalumai:
•  ypač tinka šlaitams, kurių nuolydis nuo 5° iki 15°;
•  patikimai apsaugo nuo lietaus ir sniego, kai stogo šlaitas ilgas;
•  apsauginės juostelės kiekvienoje bangoje;
•  nespalvoti lakštai, tačiau galime pasiūlyti ir dažytus
standartinių spalvų lakštus;
•  lakštai atsparūs cheminiam poveikiui;
• difuziški lakštai; 
• kvėpuojantis dažų sluoksnis;
•  degumo klasė A2-s1, d0 pagal EN 13501-1;
•  gera garso izoliacija;
•  atitinka standartą EN 494;
•  lakštai paženklinti CE ženklu.

* Galimi ir kiti banguotų lakštų ilgiai. Nestandartinių ilgių banguoti lakštai 
gaminami pagal specialų užsakymą.

UAB „Eternit Baltic“ pluoštinio cemento banguoti lakštai „Eternit Agro“ skirti ūkininkams, kurie 
ieško saugios ir patikimos stogo dangos, pritaikytos jų ūkio šakai ir sudarančios gerą mikroklimatą 
gyvūnams bei sandėliuojamai produkcijai. Šie lakštai yra tokio pačio profilio, kaip ir sovietmečiu 
naudoto šiferio, todėl Lietuvoje populiarūs, dėl:

∫ galimybės pasirinkti įvairių ilgių lakštus;
∫ plataus stogo detalių asortimento;
∫ lakštai turį tokį patį plotį ir tokias pat bangas, kaip šiferiniai lakštai, todėl renovuojant pastatus, 
   nereikia pergrebėstuoti stogo konstrukcijos.

UŽTIKRINTAS PASIRINKIMAS KIEKVIENAM ŪKIUI

Tikrosios spalvos gali skirtis nuo pavaizduotų paveikslėlyje. Dėl tikslios spalvos, 
kreipkitės į konsultantą.

Grafito

RudaKlasikinė 
raudona

Žalia

Tamsiai 
raudona

Juoda

Nedažyta
(šviesiai pilka)

Vyšninė



Šilumos izoliacinė medžiaga montuojama po ilginiais

Banguoti lakštai
Banguoti lakštai

Šilumos izoliacinė medžiaga
Šilumos izoliacinė medžiaga

Šilumos izoliacinė medžiaga montuojama virš ilginių
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ŠILTŲ STOGŲ SPRENDIMAS 
 
Kuriant šiltų stogų sistemą, suderinti pluoštinio cemento banguotų lakštų privalumai ir 
šilumos izoliacija. UAB „Eternit Baltic“ rekomenduoja du šilumos izoliavimo sprendimus, 
kai izoliacinės plokštės dengiamos virš arba po ilginiais.

Daugiau nei trečdalis CO2 emisijos vyksta dėl to, kad 
pastatuose reikia palaikyti tam tikrą temperatūrą. Dėl šios 
priežasties vis griežtinami gyvenamųjų ir pagalbinių pastatų 
energinio efektyvumo reikalavimai. Dėl šių tendencijų UAB 
„Eternit Baltic“ nuolat tobulina savo produktus ir siūlo stogo 
dangos ir šilumos izoliavimo sprendimus. Tinkama šilumos 
izoliacija yra efektyviausias būdas sumažinti energijos 
suvartojimą pastatuose, tai sudaro energinio naudingumo 
standarto (EPS) pagrindą. Gerai izoliuotame pastate 
energijos suvartojimas gali sumažėti dviem trečdaliais.

Šilumos izoliacija žemės ūkio paskirties 
pastatams

Statant žemės ūkio paskirties pastatus gyvulių laikymo, 
melžimo, sandėliavimo ir rūšiavimo patalpoms bei kitos 
paskirties pastatams ir erdvėms taikomi specialūs izoliavimo 
reikalavimai. Siekiama užtikrinti pastovią temperatūrą ir 
maksimaliai kontroliuoti patalpų mikroklimatą, naudojant 
minimalias išlaidas ir pastangas. Žemės ūkio ir sodininkystės 
produkcijos sandėliuose itin svarbu sumažinti drėgmės, 
puvimo ir ligų keliamus nuostolius. Gerai šilumos izoliacijai 
pastatuose, UAB „Eternit Baltic“ rekomenduoja dvi stogo 
dangos ir šilumos izoliacinio sluoksnio sistemas: įrengiant 
šilumos izoliacijos sluoksnį virš arba po ilginiais.

PRODUKTŲ APŽVALGA
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KODĖL REIKIA
BANGUOTUS LAKŠTUS
IZOLIUOTI (ARBA NE)?
 

UAB „Eternit Baltic“ daug dėmesio skiria stogo dangos kokybei. Labai svarbi ne 
tik medžiagų kokybė, bet ir jų savybės. Norint užtikrinti optimalią gyvūnų gerovę 
arba produktų kokybę, labai svarbu pasirūpinti geru pastato vidaus klimatu.
Jeigu norite užtikrinti geriausią įmanomą gyvūnų savijautą ir tuo pačiu sumažinti 
energijos sąnaudas, turėtumėte apsvarstyti stogo izoliavimo galimybę.

IZOLIAVIMO GALIMYBĖS
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IZOLIAVIMO GALIMYBĖS

Stogų su banguotų lakštų danga izoliavimas priklauso nuo statinio 
tipo (gyvūnų laikymo vieta ar sandėlis) ir paskirties (laikomos 
kiaulės, paukščiai, žirgai, galvijai, grūdai ar vaisiai). Nuo to priklauso, 
ar apskritai reikia izoliuoti stogo dangą. Mūsų patirtis rodo, kad 
egzistuoja trys izoliavimo variantai.
Toliau pateikiama jų apžvalga.

• Orui nepralaidus pastatas 
- mažesnės energijos 
sąnaudos.

• Patogiau prižiūrėti stogą.

• Sveika aplinka – mažesnės 
kiaulių gydymo sąskaitos, 
nes išvengiama šalto 
kondensato lašėjimo.

• Optimalus kamino 
efektas, kai kraigas 
atviras.

• Nėra skersvėjų, negrįžta 
šaltas oras.

• Sutaupoma nededant 
izoliacijos.

• Galvijai yra atsparūs 
šalčiui.

• Pigiau 
(derinant su netikromis 
lubomis).

• Pigesnis sprendimas 
(lakštai ir izoliacinės 
juostos).

• Pigesnis sprendimas 
nei izoliacinio sluoksnio 
montavimas po ilginiais.

Kartai izoliacija yra visiškai nereikalinga. 
Melžiamoms karvėms arba galvijams 
žiemą laikyti reikalinga vėsi patalpa. 
Jeigu vasarą gyvuliai laikomi lauke, 
tuomet mes rekomenduojame naudoti 
stogą be izoliacijos. Per daug investuoti 
į arklidžių maniežo stogo izoliaciją taip 
pat nevertėtų. Savaime suprantama, svarbu 
užtikrinti gerą vėdinimą.

JOKIOS IZOLIACIJOS

KIAULIDĖS KARVIDĖS

• Tam, kad būtų 
užtikrintas geras 
pastato vidaus klimatas, 
kontroliuojama 
temperatūra, 
drėgnumas ir gera 
kiaulių savijauta, visada 
rekomenduojama 
izoliuoti. 







 - netinka - tinka

- tinka

- tinka

- tinka

- tinka 

VISIŠKA IZOLIACIJA PO ILGINIAIS

Statinio sandarumas geriausiai bus 
užtikrintas visiškai izoliavus stogą 
(izoliacinis sluoksnis montuojamas po 
ilginiais).
Taip sumažinsite energijos sąnaudas, bus 
lengviau valyti aukšto slėgio įrenginiais.

VISIŠKA IZOLIACIJA VIRŠ ILGINIŲ

Svarbiausias šios sistemos privalumas 
– visiška ir pigesnė izoliacija. Izoliacinis 
sluoksnis dedamas ant ilginių, o lakštai 
tvirtinami per izoliacinę medžiagą prie 
ilginių.

Konkrečią situaciją atitinkantis 
stogo izoliavimas
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• Orui nepralaidus pastatas 
- mažesnės energijos 
sąnaudos.

• Patogiau prižiūrėti stogą.

• Sveika aplinka – mažesnės 
paukščių gydymo 
sąskaitos, nes išvengiama 
kondensato susidarymo.

• Patogu pakabinti 
lesyklas.

• Pigiau, derinant su 
netikromis lubomis.

• Arklidėms.

• Optimalus kamino 
efektas, kai kraigas 
atviras.

• Sveika aplinka – 
mažesnės žirgų gydymo 
sąskaitos, nes išvengiama 
šalto kondensato 
lašėjimo.

• Maniežams, nes žirgai 
sugeba palaikyti kūno 
temperatūrą.

• Sutaupoma nededant 
izoliacijos.

• Arklidėms.

• Pigesnis sprendimas 
nei izoliacinio sluoksnio 
montavimas po ilginiais.

• Orui nepralaidus 
pastatas - mažesnės 
energijos sąnaudos.

• Patogiau prižiūrėti.

• Palanki aplinka, nes 
išvengiama šalto 
kondensato lašėjimo.

• Visiškai apsaugo nuo 
agresyvios aplinkos 
poveikio.

• Orui nepralaidus 
stogas - mažesnės 
energijos sąnaudos.

• Lengva prižiūrėti.

• Tik tada, kai temperatūra 
nėra svarbi.

• Sutaupoma nededant 
izoliacijos.

• Didelė drėgmė gali 
pakenkti stogo 
konstrukcijai, o 
mikroklimato sukūrimui 
ir tinkamos temperatūros 
palaikymui reikalingos 
didesnės energijos 
sąnaudos, todėl būtina 
visiškai izoliuoti.

• Pigesnis sprendimas 
nei izoliacinio sluoksnio 
montavimas po ilginiais.

• Didelė drėgmė gali 
pakenkti stogo 
konstrukcijai, todėl būtina 
visiškai izoliuoti.

KARVIDĖS PAUKŠTIDĖS ARKLIDĖS ANGARAI ŽUVININKYSTĖS ŪKIAI

• Tam, kad būtų užtikrintas 
mikroklimatas ir 
kontroliuojama 
temperatūra bei 
drėgnumas, visada 
rekomenduojama 
izoliuoti.

- tinka

- tinka

- tinka

- tinka

- tinka

- tinka - netinka

- tinka - tinka

- tinka - netinka

- netinka











 

 

 





UAB „Eternit Baltic“ banguotais lakštais galima dengti ne tik stogą, bet ir fasadą. 
Nepriklausomai nuo jūsų veiklos: galvijų auginimo, maniežo eksploatavimo, javų ar 
kitų pasėlių auginimo ir saugojimo, banguoti lakštai garantuos tobulą apsaugą nuo 
lietaus bei estetinį vaizdą. Unikalios pluoštinio cemento, iš kurio pagaminti lakštai, 
savybės užtikrina ne tik optimalią aplinką laikomiems gyvūnams arba produktams, 
bet ir statinio tvirtumą.

SPRENDIMAI
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KIEKVIENAI VEIKLAI
TINKAMIAUSIAS SPRENDIMAS



„Noriu užtikrinti geras 
laikymo sąlygas savo 
kiaulėms, todėl renkuosi 
stogo dangą, už teisingą 
kainą, sukuriančią sveiką 
aplinką kiaulidėse.“

SPRENDIMAI



LUKAS,  
KIAULIŲ AUGINTOJAS

KODĖL BANGUOTI 
LAKŠTAI? 

Kiaulidžių aplinka visais laikais 
pasižymėjo agresyvia aplinka ir tarša. 
Pluoštinio cemento lakštų stogas 
yra sumanus sprendimas, dėl kelių 
priežasčių:

•  Banguoti lakštai nerūdija. 
•  Jie gerai slopina garsą, todėl 

gyvūnai patiria mažiau streso lyjant 
ar krintant krušai.

•  Šie lakštai puikiai derinami su 
izoliacine danga, dar labiau 
pagerinančia gyvūnų komfortą.

Mūsų specialistas mielai aptars su
jumis visas galimybes.

Mūsų produktai

Patarimas dėl izoliacijos

Rekomenduoja
LSMU mokslininkai

Visiška izoliacija 
po ilginiais

„Eternit Agro Pro“ „Eternit Agro“
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„Karvidėje
skersvėjai ir šalto
oro šuorai kenkia
galvijų kvėpavimo 
takams. Koks stogas 
būtų geriausias?”

SPRENDIMAI



Mūsų produktai

Patarimas dėl izoliacijos

Jokios izoliacijos Visiška izoliacija 
virš ilginių

Visiška izoliacija 
po ilginiais

„Eternit Agro Pro“ „Eternit Agro“
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JONAS,  
GALVIJŲ AUGINTOJAS

KODĖL BANGUOTI 
LAKŠTAI? 

Banguoti lakštai yra gera apsauga. 
Karvės yra jautrios karščiui, o ne 
šalčiui, todėl jeigu vasaras jos 
leidžia pievoje, siūlome šalto stogo 
sprendimą. Paprastai karvidės turi 
atviras sienas, dažnai derinamas 
su atviru kraigu. Norint optimizuoti 
kamino efektą ir sumažinti energijos 
pritekėjimą vasarą, galima izoliuoti 
stogą. Taip pat išvengsite šalto oro, 
patenkančio pro atviras sienas, 
sugrįžimo, nes oras galės sušilti. 

Rekomenduoja
LSMU mokslininkai
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SPRENDIMAI

„Mūsų sektoriuje sveikas 
klimatas nepaprastai svarbus. 
Banguotais lakštais dengtą 
stogą ir po ilginiais sumontuotą 
šilumos izoliaciją lengva valyti, 
taigi viskas pasiteisina! Tačiau 
ar toks stogas taip pat padės 
sumažinti energijos sąnaudas?“



Mūsų produktai

Patarimas dėl izoliacijos

Visiška izoliacija 
po ilginiais

„Eternit Agro Pro“ „Eternit Agro“
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ELZĖ,  
PAUKŠČIŲ AUGINTOJA

KODĖL BANGUOTI 
LAKŠTAI? 

Paukštidės paprastai yra šildomos, 
todėl reikėtų daug dėmesio skirti 
energijos sąnaudų mažinimui.
Be to, paukštidžių valymas ir 
plovimas turėtų būti paprastas: 
kiekvieną kartą pardavus vištas, 
paukštidę reikia sutvarkyti, atlikti 
dezinfekciją. Koks geriausias 
sprendimas? Banguoti lakštai ir 
stogo izoliacija po ilginiais.

Rekomenduoja
LSMU mokslininkai



SPRENDIMAI

„Žirgynų arba maniežo statyba yra 
rimta investicija. Reikia pasirūpinti 
ne tik patogia ir sveika aplinka, bet 
ir statinio architektūros darna su 
aplinka. Todėl man labai svarbu 
pasirinkti partnerį, kuris gerai 
žinotų, koks sprendimas man 
labiausiai tinka.“



Mūsų produktai

Patarimas dėl izoliacijos

Jokios izoliacijos
(maniežui)

Visiška izoliacija po ilginiais 
(arklidėms)

„Eternit Agro Pro“ „Eternit Agro“
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KRISTINA,  
ŽIRGYNO SAVININKĖ

KODĖL BANGUOTI 
LAKŠTAI? 

Paprastai maniežai yra kompleksiški 
statiniai, o statinio estetinis vaizdas 
yra ne mažiau svarbus, nei kitos jo 
savybės. Kadangi mes siūlome platų 
įvairių spalvų ir matmenų banguotų 
lakštų asortimentą, tikrai pasirinksite 
mūsų įmonę, jeigu ieškote gražaus, 
patvaraus ir ekonomiškai naudingo 
sprendimo. Be to, banguotus 
lakštus galima derinti su šviesą 
praleidžiančiais lakštais ir šilumos 
izoliaciniu sluoksniu. Tai dar vienas 
privalumas, kuris gali būti labai 
svarbus jums ir jūsų gyvūnams.

Rekomenduoja
LSMU mokslininkai
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„Grūdai turi būti 
sandėliuojami sausoje 
ir gerai vėdinamoje 
patalpoje. Banguotais 
lakštais dengtas 
stogas puikiai atitinka 
šiuos reikalavimus.“ 

SPRENDIMAI



Mūsų produktai

Patarimas dėl izoliacijos

Jokios izoliacijos
(nešildoma ir nevėsinama 

patalpa)

Visiška izoliacija po ilginiais
(šildoma arba vėsinama patalpa)

„Eternit Agro Pro“ „Eternit Agro“
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GINTARAS,  
ŪKININKAS

KODĖL BANGUOTI 
LAKŠTAI?

Banguoti lakštai tarsi kvėpuoja. 
Jie užtikrina gerą ventiliaciją, o 
tinkamai sumontuoti ir užsandarinti, 
taip pat garantuoja, kad sandėlyje 
visada bus sausa. Šilumos izoliacija 
rekomenduojama tada, kai sandėlis 
šildomas arba vėsinamas. Jeigu 
aplinka patiria cheminį poveikį 
(pvz., sandėliuojama mediena 
arba popierius), izoliacija visiškai 
nereikalinga, pakanka vien banguotų 
lakštų.



Statykite be rūpesčių
UAB „Eternit Baltic“ yra lyderiaujantis 
gamintojas, siūlantis inovatyvius ir tvarius 
stogų ir fasadų sprendimus. Kadangi mūsų 
patirtis siekia daugiau nei 20 metų, esame 
patikimas ir solidus partneris, padėsiantis 
įgyvendinti gyvenamųjų, komercinių, 
pramoninių ir žemės ūkio pastatų ir statinių 
projektus.

UAB „Eternit Baltic“ gali pasiūlyti visapusišką 
šlaitinių stogų apdailos koncepciją, nes kuria, 
gamina ir parduoda visas tam reikalingas dalis. 
Mūsų kolekcija apima visas reikalingas 
priemones: nuo stogo plokštelių, keraminių ir 
betoninių čerpių iki banguotų lakštų.

UAB „Eternit Baltic“ priklauso Belgijos statybų 
pramonės grupei „Etex“. Grupės „Etex“ įmonės 
sudaro pasaulinę organizaciją, kurioje dirba 
daugiau kaip 17 500 atsidavusių žmonių, 
pasklidusių po 45 viso pasaulio  šalis.

www.eternit.lt

UAB „Eternit Baltic“
J. Dalinkevičiaus g. 2H, Naujoji Akmenė, 
LT-85118, Lietuva 

Tel.: +370 425 56849
Faks.: +370 4255673 
El. p.: leads@eternit.lt
www.eternit.lt

Nemokama konsultacija telefonu
+370 617 56577


