
MOBILŪS STATINIAI
pardavimas ir nuoma

Surenkami 
konteineriai

 Sandėliavimo
patalpa

 Chemikalų
saugykla

 Sodininko
vasarnamis

 Namo ar sodo
sandėlys

 Saugykla-slapavietė
 Automobilio garžas
 Statybinių

medžiagų
saugojimas

Mobilus nameliai

 Statybinius
namelius

 Komercinius biurus
 Poilsinius namelius
 Kontrolės postus
 Pagalbinės

patalpos
 Sandėliavimo

patalpos

Techniniai duomenys
 Konteineris pagamintas iš 0,75 mm storio

galvanizuoto lakšto
 Karkasas pagamintas iš 2 mm storio galvanizuoto

lakšto
 Konteineriai tiekiami su vienvėrėmis arba

dvivėrėmis durelėmis priekinėje arba šoninėje
sienelėje (su rankenomis ir užraktais)

 Konteinerio matmenys, visiškai atidarius duris, yra
1930x1930 mm

 Konteinerio grindų danga – 35 mm medinės
lentos

Konteinerio 
ilgis Plotis Aukštis Svoris (kg)

2,25 m 2,2 m 2,2 m 395
3 m 2,2 m 2,2 m 450
4 m 2,2 m 2,2 m 560
5 m 2,2 m 2,2 m 670
6 m 2,2 m 2,2 m 780

ARVILA

Transportavimas
• Konteineriai transportuojami išardyti
• Visiškai sumontuoti konteineriai gali būti keliami

kranu arba automobiliniu krautuvu
• Kėlimui kranu yra numatyti specialūs įtaisai

kampuose

ARVILA

ARVILA



     UAB „ARVILA“  Lietuvoje siūlo įsigyti apšiltintus statybinius ar 
poilsinius namelius, komercines patalpas ir biurus, kontrolės postus, 
pagalbines patalpas ir daugelis kitų variantų, kuriuos įmonė gali 
suprojektuoti ir pagaminti pagal Jūsų užsakymus arba brėžinius, su pilna 
arba daline vidine įranga ar komplektacija, kurią taip pat turite galimybę 
pasirinkti patys.
      Tai pat siūlome  išsinuomoti standartinius namukus.

 Standartinio namuko trumpas aprašymas

Išmatavimai
Standartinio namuko išoriniai matmenys - 6000 x 2500 x 2800 mm.

Išorinės sienos
Išorinės sienos apmuštos profiliuotais metaliniais lakštais „RANNILA PP-20” padengtos 
„PE“ paviršiumi. Karkasinės sienos sumontuotos iš metalinio profilio ir pripildytos 100 mm  
akmens vatos pašildinimu. 

Stogas
Medinės perdangos (100 x 50 mm). Atstumas tarp perdangų - 600 mm. Stogas pripildytas 
100 mm  akmens vatos pašildinimu.Visa konstrukcija padengta antiseptiku. Stogas 
padarytas iš 22 mm OSB ir apklijuotas 4mm bitumine rulonine medžiaga.

Grindys
Grindys  padarytos iš  medinių lentučių (100 x 50 mm).Atstumas tarp lentučių -  400 mm. 
Grindys pripildytos 100 mm putų polisteroliu. Grindys padengtos 22 mm OSB plytelėmis.

Vidaus apdaila
Sienos-drėgmei atspari laminuota faniera.
Lubos- drėgmei atspari laminuota faniera.
Grindys padengtos linoleumu.

Durys ir langai
Langai-stiklo paketas baltuose  PVC rėmuose.
Durys-plastmasinės ir metalinės.

Elektroinstaliacijos
Standartinės instaliacijos komplektacija: vidinis apšvietimas (du šviestuvai) ir keturi 
elektros lizdai.

Statybiniai nameliai

Sanitarinė patalpa

Saugos postai

Ofisai ir biurai

Sandėliavimo patalpa

Sauna

      UAB „ARVILA“siūlo įsigyti surenkamus konteinerius, kuriuos galima pritaikyti,kaip sandėliavimo 
patalpos,sodininko vasarnamis,pagalbines patalpos ,saugykla-slapavietė,chemikalų saugykla,automobilio garažas.
        Tai pat siūlome  išsinuomoti standartinius surenkamus konteinerius.

Modifikacijos – šoninės durelės
 Konteineriai tiekiami su vienvėrėmis arba dvivėrėmis durelėmis priekinėje

arba šoninėje sienelėje (su rankenomis ir užraktais)
Modifikacijos – langeliai
 Konteineriai gali turėti 850x750 mm dydžio langelius su langinėmis arba

300x577 mm dydžio langelius be langinių
Modifikacijos - grindys 

Grindys gali būti 4 tipų:
 35 mm storio grindlentės
 12 mm storio plastiko lakšto grindys (polipropileno konstrukcijos,

padengtos poliesterio derva)
 Karšto galvanizavimo cinkuoto plieno grindys su piešiniu kryptimi prieš

slydimą
 Karšto galvanizavimo cinkuoto plieno dvigubos grindys su grotelėmis

Modifikacijos – stogo sutvirtinimo įtaisas
 Konteineris gali turėti stogo sutvirtinimo įtaisą

Modifikacijos – konteinerių sujungimas
 Konteineriai gali būti statomi vienas ant kito, atitinkamai juos

pritvirtinant

 Konteineriai yra tiekiami su vienvėrėmis arba dviviėrėmis
durelėmis priekinėje arba šoninėje sienelėje (su rankenomis ir
užraktais).

 Konteinerius galima pakuoti taip, kad jie taptų plokšti, tokiu būdu
sumažinant transportavimo sąnaudas.

 Visiškai sumontuoti konteineriai gali būti keliami kranu arba
automobiliniu krautuvu.

 Kėlimui kranu yra numatyti specialūs įtaisai kampuose.
Naudojimas – medžiagų saugojimas
 Konteineris tinka bet kuriai medžiagai saugoti
 Konteineryje gali būti numatyti lentynų tipo laikikliai

Naudojimas – chemikalų saugojimas
 Naudojami laikinam cheminių medžiagų, naftos produktų ir

degių medžiagų, kurių pliūpsnio temperatūra viršija 100°C ir
kurios nereaguoja su cinku, saugojimui.

Naudojimas – „slaptavietė“
 Konteineris gali būti naudojamas kaip „slaptavietė“  kokiems nors

daiktams saugoti ne darbo metu
Naudojimas – automobilio garažas
 Konteineris turi papildomas šonines duris automobiliui išvažiuoti

Naudojimas – sodo sandėlis
 Konteineris gali būti naudojamas sodo padargams bei inventoriui

saugoti
 Kėlimui kranu yra numatyti specialūs įtaisai kampuose

Naudojimas – įranga
 Konteineryje gali būti numatyti lentynų tipo laikikliai

Naudojimas – paviršiaus apdorojimas 
 Konteinerio išoriniai paviršiai gali būti dažomi milteline danga

bet kuria RAL spalva. Milteline danga gali būti dažomi ir vidiniai
paviršiai

 Konteinerių dalys gali būti dažomos dvigubu miltelių sluoksniu.




