
Karkasiniai namai yra paprastas ir ekonomiškas būdas gyvenamojo būsto statybai 

Karkasiniai namai dar kitaip kartais vadinami skydiniais namais. 

Skydinis namas – tai namas, pastatytas iš gamykloje pagamintų karkasinių sienų skydų. Šie namai ekologiški ir šilti, greitai surenkami. Nepriklausomai nuo 

sezono, skydinį namą galima surinkti per kelias savaites. Medinio skydinio namo konstrukcijos surenkamos iš specializuotame ceche pagamintų skydų.  
 
Privalumai 

• Karkasiniai namai statomi tik iš natūralių medžiagų. 

• Karkasiniai namai yra aukštos kokybės, o jų broko tikimybė yra minimali. Pagrindinis statybos procesas vyksta gamykloje pasitelkiant pažangias 

gamybos technologijas ir laikantis techninių reikalavimų. 

• Tai trumpas statybos laikas, bei bendros finansinės ir laiko sąnaudos. 

• Karkasinio namo energijos nuotėkis yra mažas, todėl jame gyventi bus ekonomiška ir šilta. 

• Gerai pastatytas karkasinis namas gali tarnauti daugiau nei šimtą metų. Galite būti tikri, kad karkasinis namas. Jums tarnaus visą gyvenimą. 

 
 
 
 
Rąstiniai namai. Senos tradicijos - Naujos technologijos. 

Rąstinis namas - šiltas, jaukus ir sveikas gyventi. 

• Ekologiškas 

• Ekonomiškas 

• Estetiškas 

• Ilgaamžiškas 

 
Siūlomos apvalių rąstų konstrukcijos gyvenamųjų namų statybai nuo 18 iki 22 cm diametro, o stačiakampių nuo 14 iki 18 cm diametro. 

Statant iš mažesnio diametro rąstų namą, siūloma daryti papildomą namo vidaus apšiltinimą, naudojant akmens vatą. 

Namo vidaus apdaila labai įvairi: galima apdirbti sienas dailylentėmis, gipso kartono arba OSB plokšte, išklijuoti plytelėmis. Langai ir durys EURO standarto 

iš klijuotos medienos, įvairių pozicijų, dydžių, stiklo paketų. 

Rąstiniams namams rekomenduojame sunkesnes stogo dangas: betoninių ir molinių čerpių, nendrių, šiaudų, skiedrų. Galima dengti ir kita stogo danga kaip 

bitumine, šiferio, skardos ir kt. Stoglangiai naudojami pagal projektus bei kliento pageidavimus. Stogas yra apšiltintas, kurio pastogė dažniausiai apkalama 

dailylente, OSB arba gipso kartono plokšte. 

Grindys apšiltintos ir dengiamos įvairia grindų danga: spygliuočių, kietmedžio grindų lentos, parketai, plytelės. Laiptai gaminami iš spygliuočio bei 

kietmedžio, įvairių stilių: sukti, tiesūs. 

Perdengimas apšiltinamas akmens vata. Gali būti paliekami matomi perdengimo balkiai. Lubų danga labai įvairi. Siūlome senovinį stilių iškalant lubas „lentą 

ant lentos“, lublentes, gipso kartono arba OSB plokštes. Terasų dangos taip pat įvairios. 

Namams dažyti naudojami specialiai medienai dažyti skirti dažai, kurie turi medienos impregnantų, įvairią spalvų gamą ir kuriais dažant išlieka matoma 

medienos struktūra. 

Namų šildymo sistema labai įvairi: židiniai, kieto kuro, dujų katilai, elektra. 

 
 
 


