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Mūsų įmonė kupina idėjų ir energijos. 
Ar galima langų profiliuose atrasti naujų techninių sprendimų? BE ABEJO!
Jeigu manai kitaip – vadinasi, nematei mūsų pasiūlymo! 

Rinkdamiesi mūsų profilius, Jūs renkatės ne tik produktą, bet ir ilgametę „Wital“ patirtį, pagrįstą 
inovaciniais sprendimais, kokybiško aptarnavimu ir profesionalumu.

Stabili ir tolygi plėtra, pagrįsta naujų, turinčių pasisekimą vietinėje ir tarptautinėje rinkose produktų 
gamyba rinkai, ir nuolat didėjantis klientų skaičius patvirtina, kad priimta plėtros strategija yra teisinga. 
Naudodami Europos verslo palaikymo fondus, mes kuriame šiuolaikines inovacines technologijas.

Mūsų prekės ženklo produktai atitinka 
Europos normas. Rūpindamiesi aplinka,
mes naudojame kalcio ir cinko stabilizatorius, 
o gamybinės atliekos visiškai utilizuojamos. 
Šie pranašumai liudija apie mūsų galią, 
stabilumą ir potencialą, kuriuos mes
nuolat plėtojame.

Europos normos
„Wital“ sistema – tai net tik patraukli išvaizda ir 
patikima apsauga nuo šalčio, bet ir energijos 
taupymas, kuris pasiekiamas dėl gerų šilumos 
laidumo charakteristikų.

Taupymas

Naudojame šiuolaikinius techninius 
sprendimus, prieinamus rinkoje. 
Bendradarbiaujame su žymiausiais pasaulio 
žaliavų tiekėjais iš Vokietijos, Didžiosios 
Britanijos, JAV, Austrijos, Olandijos Belgijos, 
Švedijos, Italijos ir Lenkijos. 

Inovacinės technologijos 

Nuosavas automatizuotas maišymo 
kompleksas leidžia gaminti PVC
žaliavą aukštos kokybės langų ir durų
profilio gamybai.

Naudojame inovacinę technologiją kaip
klientų lūkesčius pateisinančio lenkiško 
produkto kūrimo pagrindą. 

Lenkiškas produktas 

Pasiruošę ateičiai
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– Šešių kamerų profilio struktūra ir dviejų kamerų
 stiklo paketų taikymo galimybė leidžia išgauti labai
 geras termoizoliacines ir akustines savybes.

– Universali sistema PRESTIGE STANDARD puikiai
 tinka statant tiek šiuolaikiškos architektūros
 individualius ir daugiabučius namus,
 tiek renovuojant seną būstą. 

– Yra siūlomi du lango sąvaros tipai, leidžiantys
 Jums pasirinkti labiau tinkantį dizaino sprendimo
 variantą: tiesų ar įstrižą sąvaros profilį.

– Profiliai ekologiškos technologijos pagrindu
 naudojant kalcio ir cinko stabilizatorius.  

– Apvalios profilio formos suteikia langams patrauklią
 šiuolaikišką išvaizdą, o plati armavimo kamera –
 didelio stabilumo.

– Aštuonių milimetrų rėmo ir sąvaro užleidimas
 užtikrina patikimą apsaugą nuo skersvėjų,
 dulkių ir vandens.  

– Trylikos milimetrų furnitūrinis griovelis leidžia
 naudoti priešįsilaužiminę furnitūrą. 

– Lango* šilumos laidumo koeficientas Uw sudaro
 0,95 W/m²K stiklo paketui Ug=0,7 W/m²K.

– Didelė laminuotų profilių spalvų gama leidžia
 sukurti universalius langus bet kokiam interjerui.

Uw sudaro 0,95 W/m²K

Lango* šilumos laidumo koeficientas
(stiklo paketui Ug=0,7 W/m²K)
*Lango dydis
1230 mm x 1480 mm .
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INOVACINĖS TECHNOLOGIJOS
AUKŠTA KOKYBĖ
LENKIŠKAS PRODUKTAS
Mūsų įmonės užimamas plotas – daugiau nei 5 h,
kuriame yra dvidešimt technologinių linijų 
langų ir durų profilių gamybai.

didelė
laminavimo
spalvų gama

Laminavimas
Mes naudojame patikrintas, kokybiškas laminavimo 
plėveles, pasižyminčias aukštu cheminiu ir 
mechaniniu atsparumu, patvarumu esant bet 
kokioms oro sąlygoms ir temperatūros 
svyravimams.

INOVACINĖS TECHNOLOGIJOS
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