” DOLENA“ – MEDINIAI NAMAI

MEDIS GERESNEI GYVENAMAJAI APLINKAI

N

amai – vieta, aplink kurią sutelkti visi esminiai mūsų
gyvenimo įvykiai. Būtent todėl kiekvienas iš mūsų
stengiamės susikurti saugią ir sveiką namų aplinką.

Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir ekologija tampa vis
svarbesniais klausimais, nulemiančiais žmogaus santykį
su gamta. Gyvenamųjų namų statyba – sritis, kurioje taip
pat reikia atsižvelgti į šiuos faktorius. Keturi pagrindiniai
dalykai, kuriais turi pasižymėti mūsų namai: ekologiškumas,
ekonomiškumas, sveika aplinka ir saugumas.

Kaip suderinti visus šiuos požymius viename name? Atsakymas – mediniai namai, pastatyti iš natūraliausios ir seniausiai
namų statybai naudojamos medžiagos, kuri vis dar plačiai naudojama namams ręsti ir Šiaurės Amerikoje, ir Šiaurės Europoje.
Ekologiškumas: mediena yra natūrali ir atsinaujinanti statybos medžiaga.
Ekonomiškumas: medinės konstrukcijos lengvai ir greitai pastatomos, todėl taupo pinigus ir laiką. Be to, yra daug
paprastų konstrukcinių sprendimų, kurie padeda sumažinti
šildymo sąnaudas.
Sveika aplinka: medis natūraliai palaiko pastovią drėgmę
patalpose, o sienojai neišskiria kenksmingų medžiagų.
Saugumas: kilus gaisrui medinės konstrukcijos išlieka atsparios
apkrovoms ilgesnį laiką nei metalo ar gelžbetonio struktūros.
Mediniai statiniai ypač atsparūs požeminiams drebėjimams.
Tikimės, kad informacija, kurią rasite šioje brošiūroje, suteiks Jums
naujų minčių apie tai, koks galėtų būti Jūsų svajonių namas.

MES ØGYVENDINAME KLIENTˆ IDñJAS

JÌSˆ NAMO UNIKALUMAS PRASIDEDA
NUO JÌSˆ IDñJOS

U

AB „Dolena“ tikslas –
pastatyti tokį namą,
kurio kiekviena detalė
atspindėtų Jūsų unikalumą ir priderinti konstrukcinius sprendimus prie Jūsų
idėjų.
Mūsų specialistai padės
Jums kiekviename namo
statybos etape.

Mašininiu būdu apdoroti rąstai yra vienodų išmatavimų ir formų, itin tiksliai
supjauti ir lygūs. Rankomis apdoroti rąstai sukuria ne tokį „civilizuotą“ įspūdį,
bet išlaiko savo unikalumą. Kiekvienas rąstas yra išskirtinis.

Mes padėsime Jums paversti idėją eskizu, priimti
sprendimus apie tai, kokio
dizaino duris ar langus parinkti, kaip suderinti spalvas, ir kartu suprojektuosime Jūsų namą. Taip bendromis jėgomis sukursime
Jūsų svajonių namus.

Karkasinius namus dažniausiai renkasi tie, kurie nori modernesnio stiliaus statinio. Namo karkasas statomas iš vertikalių ir horizontalių medinių konstrukcijų,
kurios supjaunamos mūsų gamykloje. Karkasas apšildomas ir uždengiamas interjero ir eksterjero plokštėmis, kurios gali būti apipavidalintos pagal kliento
pageidavimus.

Glaudus bendradarbiavimas su Jumis mums padeda įgyvendinti tikslą:
sukurti namus, kurie
bus išskirtinai Jūsų.

U

AB „Dolena“ siūlo dviejų tipų namus: rąstinius ir karkasinius. Vienintelė
statybinė medžiaga, naudojama rąstiniams namams – medžio masyvas.
Rąstai gali būti apdorojami rankomis arba mašininiu būdu.

Žengdami pirmą žingsnį link bendradarbiavimo, pasiūlysime Jums konstrukcinius sprendimus ir apipavidalinimą, kuris atitiktų Jūsų norus ir derėtų prie
aplinkos.

MES PASTATYSIME JÌSˆ SVAJON¢

KAIP SñKMINGAI ØGYVENDINTI PROJEKTÑ

S

tatant namą reikia nueiti ilgą kelią, kurį sunku įveikti vienam. UAB „Dolena“ suteikia galimybę konsultuotis su
įmonėje dirbančiais specialistais, kurie padės suprojektuoti ir
pastatyti Jūsų namus.
Pirmiausia reikia išsiaiškinti Jūsų poreikius, galimybes ir
įsigilinti į vietos, kurioje stovės namas, ypatumus.

Jei neturite brėžinių, mes esame pasirengę kartu su Jumis
sukurti namo projektą, kuris atspindės Jūsų norus. Po to bendrai nuspręsime, kokias statybines konstrukcijas naudosime,
kokius energijos taupymo būdus pasitelksime, ir sutvarkysime reikalingus dokumentus namo statybai.
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Užbaigus šį etapą, jau bus galima išsirinkti langus, duris, spalvas ir kitas detales.

2

Namas Lietuvos lygumose. Rankinio apdirbimo rąstai.

Kol namas bus renčiamas mūsų įmonėje, Jūs patys galėsite
stebėti visą gamybos procesą. Savo klientus kviečiame apsilankyti pas mus gamykloje arba, jiems pageidaujant, galime
atsiųsti nuotraukas, dokumentuojančias procesą.
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Pabaigus darbus gamykloje, namas išardomas, pakraunamas
į sunkvežimius ir pristatomas į statybos vietą, kur mūsų meistrai jį vėl surenčia ant paruoštų pamatų.

Vaikų darželis Norvegijoje. Karkasinė
konstrukcija.

Namas Norvegijos
ežero pakrantėje.
Mašininio apdirbimo
rąstai.

Nuo to momento jau galite ruošti įkurtuvių pakvietimus savo
artimiesiems.

KARKASINIˆ NAMˆ STRUKTÌRA

Linija GARDEN

Linija MODERN

Garažams, pavėsinėms ar kitiems sodybos statiniams

Lankstumas moderniai aplinkai

U=
0,19
W/m K
2

MA·ININIO APDIRBIMO RÑSTAI

◆ 45x20 mm oro tarpas.

U=
1,63
W/m K

◆ 10 mm vėjo izoliacija.

90 mm rąstas

◆ 20 mm storio horizontalios
išorinės lentos arba kita apdaila.

2

◆ Storis ties kampu – 150 mm.
◆ 45/70/90x130, 140x160 mm sienojai.

◆ 145x45 mm medinis karkasas.
◆ 145 mm šiluminė izoliacija.
◆ Garų izoliacija.
◆ 50 mm šiluminė izoliacija.
◆ 12 mm vidinė apdaila.

Linija DOUBLE

Linija PASSIVE

Medis iš vidaus ir išorės

Ekologija visiems

U=
0,10
W/m K
2

◆ 45x28 mm oro tarpas.

U=
0,25
W/m K

◆ 50 mm kieta izoliacija.

90 mm rąstas

◆ 20 mm storio horizontalios
išorinės lentos arba kita apdaila.

◆ 250x45 mm medinis karkasas.
◆ 250 mm izoliacija.
◆ Garų izoliacija.
◆ 95x45 mm papildomas karkasas.
◆ 95 mm izoliacija.
◆ 12 mm vidinė apdaila.
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◆ 150 mm išsikišimai.
◆ 45/70/90x130 mm, 140x160 mm sienojai.
◆ 30 mm priešvėjinė šilumos izoliacija.
◆ 70 mm šilumos izoliacija.
◆ 45/70/90x130, 140x160 mm sienojai.

MA·ININIO APDIRBIMO RÑSTAI
Linija LIVING

Linija ECO

Gamtos natūralumas susilieja su moderniu gyvenimu

U=
0,29
W/m K
2

90 mm rąstas

RANKINIO APDIRBIMO RÑSTAI

Idealiai tinka turistiniams viešbučiams, harmoningai susiliejantiems su gamta

◆ Išsikišimai ties kampu – 150 mm.
◆ 45/70/90x130 mm, 140x160 mm sienojai.
◆ 45x20 mm sienos ventiliacija.
◆ Vėjo izoliacija.
◆ Kompensuojamieji mechanizmai.

U=
0,73
W/m K
2

◆ Rąstų išsikišimai – 200 mm.
◆ 150 / 200 mm pločio ir 200 -300 mm aukščio sienojas.

200 mm
rąstas

◆ Medinis 45x100 mm karkasas.
◆ 100 mm šiluminė izoliacija.
◆ Garų izoliacija.
17mm vidinė apdaila.

Linija RESIDENCE

Linija NATURAL

Šiuolaikiškas namas su natūraliu medžio interjeru

U=
0,21
W/m K
2

90 mm rąstas

Šiuolaikinis gyvenimas autentiškoje aplinkoje

◆ 20 mm išorinė apdaila.
◆ 45x20 mm sienos ventiliacija.
◆ Vėjo izoliacija.
◆ 45x150 mm medinis karkasas.
◆ 150 mm šiluminė izoliacija.

U=
0,17
W/m K
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200 mm
rąstas

◆ 20 mm išorinė plokštė.
◆ 45x20 mm sienos ventiliacija.
◆ Vėjo izoliacija.
◆ 45x150 mm medinis karkasas.
◆ 150 mm šilumos izoliacija.

◆ Kompensuojamieji mechanizmai.

◆ Kompensuojamieji mechanizmai.

◆ Garų izoliacija.

◆ Garų izoliacija.

◆ 45/70/90x130 mm, 140x160 mm sienojai.

◆ 150 / 200 mm pločio ir 200 -300 mm aukščio sienojas.

U

AB „Dolena“ – Lietuvoje įsikūrusi norvegų kapitalo
įmonė, savo veiklą pradėjusi 1994 metais. Nuo pirmųjų
dienų didelį dėmesį skyrėme inovacijoms, nuolat investavome į gamybos procesus ir stengėmės patenkinti kiekvieno
kliento poreikius. Šios priežastys mums padėjo išaugti į vieną
rimčiausių medinių namų gamintojų Lietuvos ir Skandinavijos rinkose.
Įmonė perėmė skandinaviškas medinių namų statybos tradicijas ir pritaikė šiuolaikines technologijas joms įgyvendinti.

UAB „Dolena“
Gamyklos g. 11
LT-96155 Gargždai
Lietuva
Tel. (8 46) 455281
Faks. (8 46) 455280
El. p. info@dolena.lt
www.dolena.lt
Įmonės kodas 163396927
PVM mokėtojo kodas LT633969219

Šiandien UAB „Dolena“ gali pasiūlyti įvairių tipų medinius namus, kurie renčiami naudojant tradicinius įrankius ir technologijas. Šių namų statyboje lengva tiksliai atitaikyti kiekvieną
detalę pagal Jūsų norus.
Įmonės specialistų kolektyvas yra pasirengęs Jums padėti
kiekviename namo statybos žingsnyje.

Atspausdinta ant ekologiško popieriaus, pagaminto iš antrinių žaliavų ir atspausdinta ekologiškiausioje Lietuvos spaustuvėje – UAB „Druka“

VISIEMS PRIEINAMA SKANDINAVI·KA
KOKYBñ IR PROFESIONALUMAS

