Durys

Novatoriška

 Vienas pagrindinių „Plieninio skydo“ pranašumų
yra tai, kad ekonominio pakilimo metu įmonė
nuolat investavo į gamybos modernizavimą ir
gaminamos produkcijos bandymus Europoje
notifikuotose laboratorijose. Taip buvo sukurti
aukštos kokybės sertifikuoti gaminiai, kurie
dabar yra konkurencingi ne tik Lietuvoje, bet ir
itin aukštų Europos standartų besilaikančiose
užsienio šalyse

saugumo
koncepcija

Šiais neramiais laikais apie namų saugumą turbūt esame pagalvoję ne kartą.
Anot specialistų, įėjimo durys – viena
pagrindinių būsto apsaugos priemonių.
Tačiau ar iš tiesų užvėrus visas duris
galima nesijaudinti dėl namuose palikto
turto, artimųjų ir savo pačių saugumo?
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Durų modeliams, kurie skirti ne tik Lietuvos
Ne taip seniai atsirado nauja sąvoka: ap-

rinkai, bet ir eksportui į šalis, kur laikomasi
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skiriasi nuo įprastų šarvuotų durų?
Apsaugančios nuo įsilaužimo durys – tai tokios
durys, kurių konstrukcija atspari įvairiems įsilaužimo būdams (tai priklauso nuo saugumo
klasės). Šitai yra patikrinta ir patvirtinta notifikuotų laboratorijų tyrimų rezultatais. Paprastos šarvuotos durys – tai tiesiog paplitęs metalinių durų pavadinimas. Tokios durys dažnai
nieko bendra neturi nei su šarvais, nei su atsparumu įsilaužimui. Tokios durys nuo paprasčiausių medinių ar plastikinių skiriasi tik tuo,
kad jų galbūt nepavyktų išspirti vienu kojos
spyriu, tačiau panaudojus elementariausius įsilaužimo įrankius jos gali būti išlaužiamos greičiau nei per minutę, nepaisant netgi to, kad
tose duryse gali būti sumontuotos ir labai saugios spynos.
Daug investuojate į gaminamų durų bandymus. Kur ir kokius bandymus atliekate?
Garso izoliacijos, šilumos laidumo, varstymo patikimumo ir kai kuriuos kitus bandymus
Lietuvoje notifikuota atlikti Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto Statybinės šiluminės fizikos laboratorija.
Todėl minėtus bandymus mes atliekame šioje

 Apsauginės buto durys gali būti kuo
įvairiausio dizaino

laboratorijoje. Tačiau ši laboratorija neatlieka
priešgaisrinių bandymų ir nėra notifikuota at-

 Pagal architektų pateiktus eskizus suprojektuotos
ir pagamintos įėjimo durys Vilniaus senamiestyje
statomam penkių žvaigždučių viešbučiui

www.spec.lt

bandymus mes taip pat atliekame IFT Rozenheimo laboratorijoje.
Kuo tai naudinga jūsų klientams?
Sakoma: nebandysi – nežinosi. Jausdami didžiulę atsakomybę savo klientams, mes tiesiog
privalome būti tikri dėl savo gaminių kokybės
ir patikimumo. O ypač tada, kai durys turi apsaugoti nuo gaisrų ir įsilaužimų, nes šių nelaimių atveju padariniai būna ypač skaudūs. Todėl įsigiję mūsų apsaugines duris klientai gali
džiaugtis ne tik akivaizdžiomis jų ypatybėmis,
t. y. gera garso ir šilumos izoliacija, lengvu
varstymu, įmantriausių norų nevaržančiomis
dizaino galimybėmis, bet ir plika akimi nepastebimais, tačiau ypač svarbiais pranašumais –
atsparumu įsilaužimui ir ugniai.

 Specialiai Didžiosios Britanijos rinkai sukurtas prekinis ženklas „Shield Security Doors“ sulaukė itin didelio
britų susidomėjimo

Kaip planuojate toliau plėtoti savo įmonės
veiklą?
Niekada nepamirštame, kad tai, kas vakar buvo
gerai, rytojaus poreikių jau nebepatenkins. Todėl ir toliau eksperimentuojame kurdami naujus durų modelius, bandome jų ypatybes laboratorijose, stebime pasaulines durų gamybos
tendencijas ir patys dalyvaujame tarptautinėse
specializuotose parodose užsienio šalyse.
Pavyzdžiui, šių metų pavasarį pristatydami
specialiai Didžiosios Britanijos rinkai sukurtą prekių ženklą „Shield Security Doors“, dalyvavome parodose Londone „Grand Designs“
ir Birmingeme „If Sec 2009“, kur sulaukėme
itin didelio susidomėjimo. Nemažą įspūdį britams ir parodos svečiams padarė tai, kad įvairiausio dizaino durys kartu gali būti ir apsauginės nuo įsilaužimo.
Taip pat šiais metais mūsų partneriai dalyvavo
parodose pristatydami „Skydo“ gaminius savo
šalyse: Airijoje, Danijoje, Norvegijoje, Estijoje
ir Latvijoje, tad ateityje mes ir toliau planuojame plėsti savo veiklą naujose rinkose, taip
pat, be abejo, išlaikyti turimas lyderio pozicijas Lietuvoje.
Ačiū už pokalbį
						
Ieva Siminonytė-Putriuvienė

 Įsilaužimo bandymai notifikuotoje ift
Rosenheim laboratorijoje. Pagal ENV 1627
standartą bandomos ketvirtosios saugumo
klasės durys „Skydas Premium“. Laužiama
įvairiais laužtuvais, kalimo, pjovimo ir
elektriniais gręžimo įrankiais. Šios durys buvo
bandomos išlaužti net 77 minutes grynojo
laiko, bet jų atidaryti taip ir nepavyko

 Priešgaisrinių durų bandymai atliekami
notifikuotoje IFT Rozenheimo laboratorijoje
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