
Šildymas, vėdinimas,  
oro kondicionavimas 
Verslui ir namams



Šildymo, vėdinimo ir 
oro kondicionavimo sistemos 

Tiekiame įvairių gamintojų šildymo, šaldymo, 
oro kondicionavimo ir šalčio mašinas visoje 
Lietuvoje – tiek biurams ir komerciniams 
pastatams, tiek privatiems namams.

Mūsų didžiausias privalumas – kompleksiniai sprendimai bet kokiam objektui. Jums nereikės gal-
voti, kokį įrenginį pasirinkti, nes mes parinksime idealiausią mikroklimato sistemą pagal geriausią 
kainos, galios ir energinio efektyvumo santykį.

Paslaugos: 

Atliekame ŠVOK sistemų projekta-
vimą, montavimą, garantinį ir po 
garantinį aptarnavimą, techninę 
priežiūrą.

Tiekiame įvairių gamintojų buitinius 
ir pramoninius ŠVOK prietaisus.

Nuomojame ŠVOK sistemų  spe-
cialistus - projektuotojus, vadovus, 
montuotojus, izoliuotojus. 

Įgyvendiname ŠVOK projektus  
laivams – nuo projektavimo, iki 
montavimo ir priežiūros.

Mūsų partneriai:

Mob.: +370 609 84453                                     El. paštas: service@amekus.eu



Šildymo vėdinimo ir 
oro kondicionavimo sistemos MAXA

Lubinis šildymas ir
vėsinimas Zehnder

MAXA – tai viena pirmaujančių kompanijų pramoninės ir buitinės šildymo, šaldymo ir vėdinimo 
įrangos gamybos srityje, kurios produktai yra sertifikuoti Eurovent. Įmonė turi daugiau nei 350 
atstovybių visoje Europoje, Azijoje ir Afrikoje, o produkcija yra parduodama daugiau nei 35 pas-
aulio valstybėse. 

UAB Amekus yra oficialus MAXA produktų  atstovas Lietuvoje ir tiekiame šią įrangą:

Spinduliuotės plokštės užtikrina natūralų mikroklimatą, nes veikia panašiai, kaip ir supanti gam-
tinė aplinka. Vėsinimo metu nesusidaro šalto oro srovės, o konvekcinio šildymo metu – dulkėtas 
oras. Spinduliuotės sprendimai šildymo ir aušinimo metu veikia ne orą, o paviršius, tokiu būdu 
galima sutaupyti iki 40 proc. energijos sąnaudų.  

Lubinio šildymo ir vėsinimo sprendimai šiuo metu yra sėkmingai įgyvendinti Šiaurės ir Vidurio 
Europoje, o taip pat ir įvairiuose komerciniuose nekilnojamojo turto objektuose Estijoje. 

• Oru aušinamos šalčio mašinos 
• Pramoniniai Šilumos siurbliai 
• VRF sistemos 
• Kompresoriniai kondensatoriniai įrenginiai 
• Buitiniai Šilumos siurbliai oras-vanduo 
• Buitiniai šilumos siurbliai oras-oras 
•• Buitiniai oro kondicionieriai

Adresas: Kretingos g. 24a, LT-92211 Klaipėda, Lietuva 

Spinduliuotės plokštės nenutrūkstamos lini-
jos siekia 60 tiesinių metrų, darbinė tempe-
ratūra nuo 30 iki 115 C. Produktai: „Zehnder 
ZIP“, „Zehnder ZBN“.

Aukštų ir 
didelių patalpų 
sprendimai

Verslo, komerciniai 
ir gyvenamieji 
pastatai

Pakabinamų lubų konstrukcijoje arba kaip at-
skiros pakabinamos konstrukcijos „Zehnder 
CBL“ arba AML; arba gipso lubų konstrukcijos 
„Zehnder PAM“



Krengos g. 24a LT-92211 
Klaipėda, Lietuva  

www.amekus.eu

  

UAB „AMEKUS SERVICE“ 

Mob.: +370 609 84453 
El. paštas: service@amekus.eu


