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PASIŪLYMAS  BENDRADARBIAUTI

UAB „OMETA“ - tai jau 14-tus metus Lietuvos rinkoje dirbanti įmonė, turinti labai didelę  
praktiką, profesionalią komandą ir didelius siekius. 

Šiuo metu bendrovė užsiima ne tik prekyba, importu, bet ir gamyba. Pas mus galima įsigyti  
metalinių stogų ir  sienų dangų, lietaus vandens nubėgimo sistemų, kraigų,  vėjalenčių,  palangių 
pagal jūsų pageidavimus ir pateiktus matmenis.

Čia  rasite  plokštuminius,  sekcijinius  arba 
susukamus  garažo  vartus.  Išsirinksite  puikios  kokybės 
metalines  tvoras,  taip  pat  stumdomus  arba  dvivėrius 
vartus.  Jiems  galėsime  įrengti  modernias  automatines  
atidarymo  sistemas.  Gaminiai  cinkuoti  karštu  būdu,  
arba  cinkuoti,  fosfatuoti ir dažyti milteliniu būdu, kas 
garantuoja  metalo  atsparumą  korozijai  Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis.

Garažo ir kiemo vartus, tvoras, bei panelines 
tvoras  VEGA  B  galime  įrengti  ir  pramoniniams 
objektams.

Įmonė  atestuota  LR  aplinkos  ministerijos,  
atestato Nr.3981 (suteikia teisę atlikti  statinio statybos  
darbus;  statinių  kategorija:  ypatingi  statiniai;  statinių 
grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; statybos  
darbų  sritis:  statybinių  konstrukcijų  (mūro,  betono,  
medžio) statyba, stogų įrengimas, apdailos darbai. 

Įmonė prekiauja  „CE Marking“ ("Conformité  
Européene")  ženklu  ir  ISO  9001:2000 standartus 
atitinkančia  produkcija,  užtikrinančia  visus  
reikalavimus  kokybei,  vartojimo  savybėms,  ekologijai  
bei saugumui.

  

UAB  „OMETA“ yra  oficialus  
Wisniowski atstovas Lietuvoje ir pirmoji jų  
produkcijos importuotoja Europoje.
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Įmonės veikla:

Didmeninė ir mažmeninė prekyba:
-garažo ir kiemo vartai;
-pramoniniai vartai;
-automatika vartams;
-metalinės tvoros;
-metalinė stogų ir sienų danga;
-apsauginės langų ir durų žaliuzės;
-kelio užtvarai;
-tvorų stulpai;
-evakuacinės kopėčios;
-medicininis krepuotas popierius.
Gamyba:
-cinkuotų, dažytų stogų ir sienų dangų profiliavimas;
-įvairūs cinkuotos, dažytos skardos gaminiai (kraigai, palangės, vėjalentės, lietvamzdžiai,  

parapetai);
-metalinės tvoros;
-balkonų ir laiptų aptvarai;
-voljerai.
Paslaugos:
-montavimo darbai;
-pogarantinis aptarnavimas;
-betonavimo darbai;
-BobCAT darbai;
-Savos produkcijos transportavimo paslaugos;
-Bendrastatybiniai darbai.

UAB  „OMETA“ filialas  yra  Vilniuje,  atstovybės  Kaune,  Klaipėdoje,  Šiauliuose,  
Mažeikiuose ir Jonavoje.

Įmonės atlikti darbai:
Kauno  LEZ,  „Aukštaitijos  vandenys“,  „Agrolitpa“,  „FEGDA“,  Kavaska  muitinės  

sandėliai,   „Kauptė“,  „Vilniaus  duonos  kombinatas“,  „Lietuvos  geležinkeliai“,  „Vesida“,  
„Sanitex“,  „Kadex“,  „Lietuvos  dujos“  bei  daugelis  kitų  įmonių.  Produkcija  yra  populiari  ir  
gyventojų tarpe.

Bendradarbiaujame su šiomis įmonėmis:
„Panevėžio  statybos  trestas“,  „Gerbūsta“,“Šakių  hidrotechnika“,  „Pakruojo  arka“, 

„Betula“, „Statybų trikampis“, „Ekonomiškos statybos centras“ ir kitos įmonės.

Darbus stengiamės atlikti  kokybiškai ir laiku,  patenkinti  užsakovų lūkesčius bei klientų  
poreikius.

Tikimės malonaus bendradarbiavimo!
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