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UAB „Traidenis“ plečia savo veiklą užsienyje
Bendrovės plėtrą užsienio
šalyse dar labiau įrodo ir pastovus
domėjimasis „Traidenio“ produkcijos
diegimu tolimuosiuose kraštuose.
Pasak bendrovės specialistų, šiuo
metu gaunama nemažai užklausimų
iš Moldovos. Paminėtina, kad ši šalis
dar tik pradeda gauti ES struktūrinių
fondų lėšas aplinkosaugai, taigi ateities perspektyva įsitvirtinti dar viename krašte itin reali.

Klientai vertina gaminių
kokybę
Per šiuos metus pavyko įsitvirtinti
ir Lenkijos rinkoje. Lietuvoje vertinami ir didelę paklausą turintys
NV tipo buitinių nuotekų biologinio
valymo įrenginiai individualiems namams nenuvylė ir kaimynės Lenkijos
vartotojų.
Bendrovė „Traidenis“, prieš šešiolika metų pradėjusi veiklą vandenvalos srityje, šiandien yra žinoma kaip
Kuo ypatingas NV tipo įrenginys?
Anot
bendrovės darbuotojų, tai
viena didžiausių įvairių talpų ir nuotekų valymo įrenginių gamintoja.
pats populiariausias – Lietuvoje ir
užsienyje – NV tipo individualiam
apšiltintas talpas geležies sulfato
Vos tik pradėjusi savo veiklą UAB stiklaplasčio nuo 100 iki 5 000 m³
namui skirtas buitinių nuotekų
„Traidenis“ ypač daug dėmesio skyrė bei talpas geriamam vandeniui, kurių laikymui objektui Kaliningrade. AB
valymo įrenginys nuo 2010 m. liepos
„Lifosa“ užsakymu buvo pagaminta
vidinė sienelė padengiama specialia
gaminių kokybei ir patikimumui,
1 d. yra ženklinamas CE ženklu pagal
nestandartinės formos chemiškai
todėl bendrovės įrenginiai greitai ta- medžiaga, tinkama sąlyčiui su geriEN standartą 12566-3. Šio gaminio
atspari talpa – purslų gaudiklis.
po populiarūs ir netruko įgyti pirkėjų amuoju vandeniu. Talpos buvo tesįvairios modifikacijos leidžia ne tik
Šiandien UAB „Traidenis“ gali pel- kokybiškai tvarkyti nuotekas, bet
tuojamos nacionalinės visuomenės
ir partnerių pasitikėjimą tiek Lietunytai didžiuotis tuo, kad jų gaminius ir spręsti problemą, atsirandančią
sveikatos priežiūros laboratorijos
voje, tiek užsienyje. Iki ekonominės
(įvairių tūrių talpas, nuotekų siurcheminių tyrimų skyriuje. Pirmosios
krizės pradžios įmonė eksportavo
nuotekų valymo įrenginiuose susidarblines) užsisako partneriai iš Danijos,
geriamojo vandens talpos buvo
apie 50 procentų savo produkcijos
ius dumblui. NV-T Comfort buitinių
Švedijos ir kitų šalių.
eksportuotos tiek į ES, tiek ir į NVS
į Rusiją, Baltarusiją, Lenkiją, Latviją,
nuotekų biologinio valymo įrenginys
Šiais metais gautas užsakymas
šalis.
Ukrainą.
yra skirtas Lietuvos, Lenkijos, Skandiir iš Vokietijos įmonės skruberio –
„Traidenis“ pažangiomis techEkonominės krizės metu įmonė
navijos bei NVS šalių rinkoms.
nologijomis gamina gaminius, kuriais biodujų išvalymo talpos gamybai.
sugebėjo pasinaudoti ES teikiama
Technologinių įrenginių tobuliniPraėjusiais metais skruberiai „Traidgali didžiuotis tarptautinėje arenoje.
parama: įkūrė mokslinių tyrimų ir
mas, taikant griežčiausius gamybos
enio“ specialistų buvo sumontuoti
eksperimentinės plėtros laboratoriją, Visa įmonės gaminama produkcija
standartus, sudarė sąlygas bendrovei
biodujų jėgainėse Lenkijoje ir Daniyra sertifikuota tiek Lietuvoje, tiek
įdiegė pažangią talpų gamybos
įsitvirtinti kaimyninėje Lenkijoje ir
joje.
ir užsienyje. Įmonės gaminiai yra
vyniojimo būdu technologiją,
kasmet 30 proc. padidinti gamybos
„Tai nuoseklaus ir kryptingo
sumontuoti ir seismiškai aktyvioje
įsigijo pramoninį robotą. Verslo
apimtį šios šalies rinkoje. Kalbant
darbo rezultatai. Pirmieji žingsniai į
zonoje Turkmėnistane.
valdymui palengvinti bendrovės
apie šio tipo buitinių nuotekų valymo
Vokietijos ir Skandinavijos šalių rinkas
vadovybė įdiegė programą „Moniįrenginius, verta akcentuoti ir tai,
buvo žengti dalyvaujant tarptautinėje
tor.“ Šie niuansai leido pagerinti
kad šiais metais pirmoji NV tipo
pasaulinio lygio aplinkosaugos ir
gaminių kokybę bei efektyviau valįrenginių partija buvo eksportuota ir
Šiais metais įmonė įgyvendino
atliekų tvarkymo parodoje IFAT
dyti įmonėje vykstančius procesus.
į Slovėniją.
ENTSORGA Miunchene (Vokietijoje),
„Lindstrom“ skalbyklos nuotekų
Produkcijos kokybę užtikrina ir
Šiuo metu UAB „Traidenis“ dirba
valymo įrenginių projektą Slovėnijoje. kurioje šiais metais mūsų bendrovė
įmonėje nuo 2004 m. įdiegtos appilnu pajėgumu. Bendrovės speciallinkos apsaugos vadybos sistema ISO „Traidenis“ atliko skalbyklos nuotekų buvo vienintelė įmonė iš Lietuvos,
istai ruošiasi dalyvauti rudeninėse
dalyvaujanti parodoje trečią kartą“,
valymo įrenginių (flotatoriaus, sr14001 bei kokybės vadybos sistema
parodose Lietuvoje ir užsienyje bei
– sakė bendrovės generalinis direktoauto išlyginimo rezervuaro, dumblo
pagal ISO 9001 standartus.
kviečia įvairias statybines organizacitankintuvo) projektavimo, gamybos, rius Sigitas Leonavičius.
jas tapti verslo partnerėmis.
montavimo, bei paleidimo–derinimo
darbus. Maksimalus skalbyklos
Bendrovės nuotr.
našumas 210 kub. m/d, optimalus –
Per pastaruosius metus UAB
14kub. m/val.
„Traidenis“ užsakymų portfelis tik
Tai jau antras „Traidenio“ propilnėjo: bendrovė įsitvirtino naujektas šiai bendrovei, pirmasis buvo
jose rinkose (Skandinavijos šalys,
įgyvendintas prieš kelerius metus
Slovėnija, Vokietija) ir praplėtė savo
Klaipėdoje esančioje „Lindstrom“
produkcijos asortimentą kuro talposkalbykloje.
mis, dvisluoksnėmis, trisluoksnėmis
UAB „Traidenis“
Šiais metais bendrovės spetalpomis su termoizoliacija.
Pramonės g. 31B, 62175 Alytus
cialistai pagal Švedijos įmonės
Šiais metais UAB „Traidenis“
Tel. (8 315) 78 263
„Malmberg Water AB“ pateiktą
rinkai siūlo naują produkciją: suE. p. info@traidenis.lt
užsakymą pagamino dvi 53 kub. m
renkamas antžemines talpas iš
www.traidenis.com

Tarptautiniai projektai

Įsitvirtino užsienio rinkose

