
Profesionalus šilumos gamybos 

įrangos didmeninis tiekėjas Lietuvoje



Kas mes esame? 

UAB Artakija yra profesionalus šilumos gamybos įrangos didmeninis 
tiekėjas Lietuvoje galintis pasiūlyti įvairius sprendimus:

Pastatų 
administratoriams

Šilumos tiekimo 
tinklams

Profesionaliems 
montuotojams

Rangovinėms 
organizacijoms

Pramonės 
įmonėms

Viešajam 
sektoriui



Mūsų misija, tikslas:

Užtikrinti komfortišką šilumos tiekimą vystant, diegiant pažangias energijos gamybos, vartojimo ar 
nuskaitymo sistemas pasižyminčias aukštu efektyvumu, kurios sumažina energetikos sistemų 

sąnaudas ir jų žalingą poveikį aplinkai.

Padidinti 
komforto lygį

Sumažinti 
energijos vartojimą

Sumažinti 
eksploatavimo 

kaštus

Pateikti 
ekonomiškai 

pagrįstus 
sprendimus

01 02 03 04



Profesionalus šilumos ir gamybos įrangos 

didmeninis tiekėjas Lietuvoje

Veiklą vykdome
nuo 1999 m. 

Modernizavome daugiau kaip 
2000 šilumos punktų

Diegiame šilumos kiekio 
nuskaitymo ir valdymo įrangą

Turime didelę patirtį 
modernizuojant 
dujines katilines iki 10 MW

Užtikriname garantinį                              
ir po garantinį aptarnavimą

Turime techninio 
aptarnavimo tarnybą



Mūsų paslaugų  geografija 

Vilnius 

Kaunas 

Klaipėda Panevėžys
Renovuotos 50 –ties 
pastatų inžinerinės 
sistemos per metus  

22 m. atstovaujame
BOSCH katilų 

gamintoją 

50

22

Sumontuojama įvairių 
galingumų dujinių ir 
biokuro katilinių per 

metus

Atstovaujame >20
žinomiausių gamintojų 

10

20+



Siūlome platų prekių 

asortimentą 

didmeninėmis 

kainomis Dujiniai, biokuro katilai 
(nuo buitinio iki 

pramoninio)

Šilumos siurbliai
(oras-vanduo, žemė 

vanduo)

ŠVOK sistemų produktai ir 
komplektacija

Visas asortimentas mūsų svetainėje

http://www.artakija.lt/
http://www.artakija.lt/
http://www.artakija.lt/
http://www.artakija.lt/


Siūlome platų prekių 

asortimentą 

didmeninėmis 

kainomis

Visas asortimentas mūsų svetainėje

http://www.artakija.lt/


Spirotech sprendimai 

leidžiantys pasiekti 

maksimalų vandens sistemų 

našumą ir efektyvumą



Spirotech produktai

SPIROTOP, SPIROTOP SOLAR

SPIROVENT, SPIROVENT SOLAR, 
SPIROCOMBI 

Vandenyje esančių oro burbuliukų 
atskyrimas ir šalinimas

Vandenyje esančio oro šalinimas

SPIROVENT SUPERIOR

Vandenyje ištirpusio oro šalinimas

SPIROTRAP, SPIROCOMBI FILTRAI

apsaugantys vandenį nuo šiukšlių, purvo
(magnetiniai ir nemagnetiniai)

SPIROPRESS

Oro, purvo šalinimo ir slėgio palaikymo sistema

hidraulinė oro ir purvo šalinimo sistema

SPIROCROSS



Moderni duomenų surinkimo ir 

apskaitos sistema:

• Šilumos punkto nuotolinis valdymas

• Suskaičiuoja sunaudotos šilumos kiekį

• Pateikia šilumos suvartojimo kiekį nuo nurodytos dienos

• Parodo praėjusių metų suvartotos šilumos kiekį

• Duomenis perduodami į  duomenų bazę nuotoliniu būdu

• Galima pasirinkti matavimo periodą

• Sistema turi apsaugą nuo neleistino įsikišimo į sistemą

• Patogus prisijungimas prie programinės įrangos 

• Paprastas valdymas

• Neribotas nuskaitymo prietaisų kiekis

• Nuolatinė sistemos priežiūra ir aptarnavimas



• Atliekame visų tipų šilumos ir karšto vandens įrangos 

monitoringą bei nuotolinį valdymą

• Diegiame daliklines šilumos apskaitos sistemas

Diegiame visų tipų šilumos ir karšto                  

vandens skaitiklių duomenų 

nuskaitymo sistemas

Atliekame papildomos įrangos 

monitoringą:

• Temperatūros matavimo

• Slėgių matavimo

• Mikroklimato parametrų stebėjimo sistemų

• Technologinių parametrų stebėjimo sistemų



Ypatingas dėmesys kokybei



Mūsų įgyvendinti 

projektai skirtingose 

veiklos srityse



Šilumos punktų 

gamyba ir 

komplektacija

Kasmet pagaminame 

daugiau kaip 100 

šilumos punktų

• Montuojame laiko patikrintus aukštos 
kokybės komponentus (Danfoss, 
Spirotech, Wilo, Siemens, Kelvion ir t.t.)

• Siūlome individualius ir ekonomiškai 
pagrįstus sprendimus

• Užtikriname sumontuotai įrangai 
garantinį ir pogarantinį aptarnavimą



Šilumos punktų gamyba ir komplektacija



Šilumos punktas



Šilumos punktas



Dujinės ir skysto 

kuro katilinės



Kieto kuro katilinė 



Dirbame  su patikrintais prekių ženklais:

http://www.artakija.lt/www.artakija.lt/Produktai/katilai-ir-originalus-priedai/unical.html
http://www.artakija.lt/uploads/Fernox%20skrajute%20webui.pdf
http://artakija.lt/Produktai/prekes-pagal-gamintojus.html?cntnt01filter1=GIOANOLA
http://www.artakija.lt/www.artakija.lt/Produktai/prekes-pagal-gamintojus.html?cntnt01filter1=RUB
http://www.artakija.lt/Produktai/prekes-pagal-gamintojus.html?cntnt01filter1=Junkers


Susisiekime:

Vilnius

Žalgirio g. 131
info@artakija.lt

Kaunas

Gaižiūnų g. 5
info.kaunas@artakija.lt

Klaipėda

Tilžės g. 53
info.klaipeda@artakija.lt

Panevėžys

Smėlynės g. 49-49
info.panevezys@artakija.lt

+370 5 275 69 26

www.artakija.lt

http://www.artakija.lt/mailtinfo@artakija.lt
http://www.artakija.lt/mailtinfo.kaunas@artakija.lt
mailto:info.klaipeda@artakija.lt
mailto:info.panevezys@artakija.lt

