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EKSPORTO PLĖTRĄ

lemia ne vien rinkodara

siekia nuo 2-os iki 4-os klasės. Tai ypač
svarbu eksporto plėtrai.
Kuo skiriasi naujasis atsparumo įsilaužimui standartas nuo senojo?
Šiuolaikinių technologijų fone nuo
1999 m. galiojęs WK saugumo klasės
standartas paseno. Jį pakeitė daug griežtesnis šarvuotų durų klasifikavimas pa-

dabar RC4 bandymas tęsiasi ilgiau nei
valandą. Yra ir kitų pakeitimų: nurodyti papildomi laužimo (kalimo, pjovimo,
gręžimo) įrankiai, griežtesni tapo spynų
reikalavimai, o smūginės apkrovos padidintos beveik dvigubai. Anksčiau spyna
galėjo būti tokios pačios saugumo klasės
kaip ir durys, o štai dabar spyna turi būti
kur kas aukštesnės klasės. Pavyzdžiui,

Suomija, Švedija, Norvegija, Danija, Belgija,
Olandija, Liuksemburgas, Airija, Didžioji
Britanija, Čekija, Slovakija, Ispanija, Rusija,
Baltarusija, Kazachija, Estija, Latvija, net ir
Nigerija bei Pietų Afrikos Respublika –
tai dar ne visos pasaulio šalys, į kurias jau
eksportuojamos Lietuvoje pagamintos durys.

Kalbiname savo srityje lyderiaujančios durų gamybos įmonės „Plieninis skydas“ komercijos direktorių Marką Vyšniauską ir prašome
pasidalyti sėkmingo darbo patirtimi – įdomu sužinoti tokio įspūdingo proveržio užsienio rinkose prielaidas.
Su kuo, Jūsų manymu, labiausiai yra
susijęs šalyje pagamintų durų eksporto
augimas?
Dvylikos metų rinkoje patirtis rodo,
kad svarbiausia ne tik neatsilikti nuo jos
keliamų naujų reikalavimų, bet ir siekti
pirmauti. Sakyčiau, kad neužtenka tik
stebėti pasaulines durų gamybos tendencijas, reikia „bėgti priešais traukinį“.
Šiais konkurencijos laikais negana vien
efektingų rinkodaros šūkių. Vartotojai
išmoko atsirinkti tuos gaminius, kurie
tenkina esminius poreikius. Vienas tokių
poreikių – saugumas. Su juo susijusi visame pasaulyje didėjanti atsparių įsilaužimui durų paklausa.
Galima sakyti, kad Europos šalyse buvome pionieriais, nes šia kryptimi dirbome dar neįsigaliojus naujam atsparumo įsilaužimui standartui
EN1627:2011. Jau prieš jį patvirtinant
turėjome didelį įdirbį – gaminome kur
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Gal galite paminėti keletą reikšmingų objektų ar garsių užsakovų?
Saugumą užtikrinančias mūsų
duris varsto Lietuvos ambasados Londone darbuotojai, pro jas į darbovietę
žengia Japonų ambasados tarnautojai
Danijoje, Šveicarijos – Baltarusijoje.
Lietuvoje pagamintos neperšaunamos
durys Anglijoje saugo tokių įžymybių,
kaip rusų oligarchas R. Abramovičius
ir seras Eltonas Džonas, ramybę. Už
neperšaunamų iš Lietuvos importuotų durų ir langų Londone gali saugiai
gyventi popmuzikos žvaigždė Adele.

UAB „Plieninis skydas“ komercijos direktorius Markas Vyšniauskas

kas saugesnes nei konkurentai duris.
Nuo 2009 m. pirmieji Lietuvoje pradėjome gaminti neperšaunamas duris
„Skydas Premium FB4“, kurių bandymus atliko notifikuota „Beschussamtes
Ulm“ laboratorija Vokietijoje. Manau,

Neperšaunamomis „Plieninio skydo“
durimis ypač domisi tie užsakovai, kurie
nori namuose įsirengti saugos kambarį
(panašiai kaip rež. Davido Fincherio
filme „Panikos kambarys“).
kad dabar paklausiausios yra durys su
papildomais saugumo elementais, turinčios bandymais įrodyto patikimumo sertifikatus. Taip pat labai svarbus
lankstus klientų aptarnavimas, operatyvus montavimo problemų sprendimas,
ilgalaikių (iki 5 metų) garantijų suteikimas. Ne mažesnę svarba didinant eks-

portą tenka ir įdirbiui parodų užsienyje
metu, kai užsitikrinamas tenykščių partnerių pasitikėjimas ir palaikymas.
Ar pasitikima Lietuvoje pagamintų durų saugumu?
Paskutiniu metu visame pasaulyje didėja susidomėjimas durų atsparumo įsilaužimui bandymų rezultatais. Norėdami
garantuoti užsakovams, kad mūsų durys
atitinka naujausių Europos standartų atsparumo įsilaužimui keliamus reikalavimus, bandymus atliekame ne Lietuvoje,
nes pas mus jiems atlikti nėra notifikuotų laboratorijų. Pasirinkome prestižinę
laboratoriją „Ift Rosenheim“ Vokietijoje.
Joje bandymai atliekami pagal visus įmanomus vagių įsilaužimo būdus. Ši laboratorija itin griežtai laikosi nustatytų reikalavimų, todėl džiugu, kad jos išduotais
sertifikatais galime patvirtinti savo durų
saugumą, kuris pagal poreikį ir modelį

daugiau galimybių įvykdyti bet kokius
užsakymus. Galime pagaminti įvairiausio dizaino ir apdailos duris – pradedant
klasikiniu ir baigiant high tech stiliumi.
Tad mūsų produkcija labai vertinama
Anglijoje ir kitose Europos šalyse, kuriose siekiama išsaugoti istorinių pastatų
eksterjerų autentiškumą, nesunaikinti
išlikusių senovinių interjerų.
Neperšaunamomis „Plieninio
skydo“ durimis ypač domisi tie užsakovai, kurie nori namuose įsirengti
saugos kambarį (panašiai kaip rež.
Davido Fincherio filme „Panikos
kambarys“). Durys tokį seifo tipo
kambarį gali apsaugoti nuo įsilaužimo, šūvių ir net sprogdinimų. Taip
pat jos gali iki 45 dB izoliuoti garsą,
apsaugoti nuo dūmų, gaisro plitimo.
Beje, prireikus galime įtaisyti ir neperšaunamus langus ar vitrinas.

Nuo klasikinio... ...iki high tech stiliaus

gal atsparumo įsilaužimui RC saugumo
klasės standartą EN1627:2011. Pagal
senąjį standartą reikėdavo išbandyti tik
vieno, pasirinkto durų taško atsparumą
laužimui. Naujasis standartas reikalauja,
kad laužiant tašką po taško kas 10–20 cm,
nuosekliai būtų išbandyta visa durų
konstrukcija. Pagal ankstesnius reikalavimus bendras durų laužimo laikas priklausė nuo saugumo klasės ir buvo nuo 3
iki 20 min., o pagal naujus tokį laiką durys turi atlaikyti kiekviename atskirame
laužimo taške. Taigi RC saugumo klasės
durys laužimą atlaiko nepalyginti ilgiau
nei WK saugumo klasės durys. WK4
bandymas užtrukdavo apie 10 min., o
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4-os saugumo klasės duryse privalu įtaisyti aukščiausios – 7-os saugumo klasės
spyną.
Kuo dar jūsų durys patrauklios užsienio
šalių pirkėjams ir kodėl jie pasitiki jų
kokybe?
Durų kokybę užtikrina ir gamybos
technologija. Modernias, itin patikimas
stakles įsigijome Japonijoje ir Vokietijoje.
Didžiulį dėmesį skiriame jomis dirbančių specialistų kvalifikacijai kelti. Įmonės
darbuotojai siunčiami tobulinti įgūdžių
į Vokietiją, Japoniją, Prancūziją – juk
aukštos kvalifikacijos profesionalus darbas šiuolaikiška įranga sudaro kur kas

Eksportuojate į užsienį daugiau nei
60 % produkcijos. Kokių rūpesčių padaugėjo?
Praėjusiais metais turėjome tiek užsakymų, kad juos pildydami net vėlavome.
Dabar pagrindinis rūpestis – laiku suspėti įvykdyti visus užsakymus.
Kalbino Dalia Zilinskienė

Kalvarijų g. 77, Vilnius
Tel. +370 5 232 66 47
marketing@door.lt
www.door.lt
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