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GAMINIO APRAŠYMAS 

 

 

APRAŠYMAS 

Aukštos kokybės mediniai garso užtvarai pagaminti iš specialiai apdorotos pušies (esant poreikiui galimos ir 

kitos medienos rūšys) itin gerai sugeria arba reflektuoja triukšmą. Elementai turi CE sertifikatus ir atitinka 

Europos standartų keliamus reikalavimus. Elementai turi būti įdedami į išanksto įrengtus H tipo stulpus 

įrengtus spraustiniuose ar gręžtiniuose poliuose ir atramti ant betoninių pamatų. Garso užtvaro maksimalus 

aukštis yra 6 m. 
 

 
 

PRITAIKYMAS 

Garso užtvarai pagaminti iš medienos suteikia ypatingas dizaino galimybes, yra ekologiški (CO-neutralus), 

daro svarų įnašą aplinkos ir gamtos išteklių tausojimo srityje.  

 

PRIVALUMAI 

 Cheminė medienos apsauga vykdoma spūdinio imgrenavimo metodu. 

 Švelniai žalsvas atspalvis. 

 Impregnavimas draugiškas aplinkai ir išliekantis nuolatinai. 

 Kadangi užtvaras atsparus druskoms, nėra būtinas specialus stulpų apdorojimas. 

 

GAMINIO SAVYBĖS 

 Viršutė ir apitinė juostos pagaminos iš profiliuotų skersinių sijų. 

 Vertikalus užraktas ir dailylenčių apkala nugarinėje užtvaro pusėje. 

 Priekyje įrengiamas garso izoliacijos sluoksnis uždengtas juodu stiklo pluošto dembliu.  

 Vertikalūs užapvalinti tašeliai atlieka apsauginę garso izoliacijos ir dekoro funkcijas. 

 Vertikalios rėmo sijos turi specialius išfrezavimus skirtus iš anksto įspraudžiamai siūlės 

sandarinimo juostai.  

 Papildomas tvirtinimas pleištų pagalba. 
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GAMINIO APRAŠYMAS 

 

MATMENYS IR PARAMETRAI 

Garsą sugeriančio elemento žaliava Akmens vata, stiklo audinio demblis  

Elemento aukštis (maks. 6 m) 1000 mm; 1500 mm; 2000 mm (standartinis) 

Elemento ilgis 3960 mm (standartinis) 

Elemento storis 170 mm 

Svoris 55 kg/m2 

Garso slopinimas DIN EN 1793-1      9 DB 

Garso atspindėjimas DIN EN 1793-2     32 DB 

Stulpai HE(A/B/M)160 
 

 

KAINA 

Pavadinimas  Kiekis, m
2
 Kaina, Lt/m

2
 (be PVM) Suma, Lt (su PVM) 

 

Garso užtvaras LIGNA 

 

 

1 

 

235,00 
 

284,35 

 

Pastaba: į kaina neįtraukti įrengimo darbai (montavimas, pagrindo betonavimas). 

 

 

 

 

Kontaktai pasiteiravimui  

 

Povilas Valutkevičius 

  

Projektų vadovas  

Mob.: 8-615-57172  

El. p.: povilas@mosas.lt 
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