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Dizainas



      Džiaugiamės būdami lyderiais pramoninio dizaino srityje. Mūsų komanda turi daug 
patirties kuriant naujus produktus. Kuriant naują koncepciją ir gaminio išvaizdą 
bendradarbiaujama su inžinieriais, technologais, gamybinės įrangos gamintojais, gaminio 
surinkėjais. Kuriamų gaminių spektras- nuo paprastų buitinių elektronikos prietaisų 
išvaizdos  iki pramonės įrengimų dizaino.
       Sukurti produktai visuomet yra technologiški,  juos galima pagaminti naudojant 
optimalias medžiagas ir neišlaidaujant brangiai įrangai.  Atsižvelgiame į tai, kad išlietos 
detalės būtų kokybiškos, estetiškos, patvarios ir ne pernelyg brangios.

I N Ž I N E R I J A        D I Z A I N A S         G A M Y B A 



Tv priedėlis. Tai modernaus ir 
minimalistinio stiliaus kūrinys, 
pasižymintis geometrizuota forma. 
Višrutinėje plokštumoje matomos 
smulkios skylutės skirtos vidinių 
komponentų aušinumui. Skylučių 
kompozicija pasitarnauja kaip 
dizaino elementas.
 

Viršutinis 
dangtelis

Linzė

Dugnas

Galinė
panelė

TV PRIEDĖLIS



PULSOMETRAS 
PLAUKIKAMS

Pulsometras sukurtas plaukikams, 
kurie aktyviai sportuoja ir daug 
laiko praleidžia vandenyje. Led 
indikatoriaus spalva informuoja 
apie širdies puslą, įspėja apie jo 
padidėjimą. Ergonomiškas ir 
sportiškas dizainas puikiai 
prisitaiko prie plaukiko ir netrugdo 
jam laisvai judėti.
 



SNIEGO VALYTUVAS
„DURASWEEPER“

Sniego valytuvas skirtas 
valyti sniegą nuo  transporto 
priemonių. Besisukantis 
šepetys nuvalo sniegą nuo 
sunkvėžimio priekabos ar 
autobuso stogo. Šepečio 
aukštis patogiai valdomas 
pulteliu. Visi darbiniai 
mechanizmai paslėpti po 
plieno skydais. Tokiu būdu jie 
apsaugomi nuo išorinio 
poveikio, bei  suteikia 
prietaisui estetinį vaizdą. 



ULTRAGARSINIAI 
PRIETAISAI VEIDO ODOS 
LYGINIMUI

Ultragarsiniai prietaisai skirti 
lyginti veido odai. Dizainas 
buvo kuriamas tiek 
profesionaliems, tiek butinio 
vartojimo prietaisams. 
Profesionalūs prietaisai 
(dešinėje) skirti įvairioms 
įmonėms, gydymo 
įstaigoms. Ergonomiškas ir 
modernus dizainas puikiai 
deri su naujomis 
technologijomis, 
panaudotomis šiuose 
prietaisuose. Led juosta 
šonuose vartotojui praneša 
apie prietaiso veikimo 
režimą. Prietaisai pagaminti 
iš plastiko bei įvairių metalų.



Buitinio naudojimo 
prietaisams skirtas dėklas, 
kuris taip pat skirtas 
įkrovimui bei valdymui.

Ultragarsiniai prietaisai 
butininiam naudojimui



KORPUSAI ELEKTRONIKAI

Tai penkių skirtingų korpusų 
rinkinys namų automatikos 
elektronikai. Šie prietaisai 
naudojami patalpų šviesoms, 
temperatūrai ir vėdinimui 
kontroliuoti. Prietaisai 
montuojami į elektros 
įtaisams skirtas dėžutes 
sienose ir nauojant KNX 
jungtį  integruojami į 
sistemą. Taip pat jie gali būti 
montuojami ant DIN bėgelių.  



LIETI KORPUSAI 
ELEKTRONIKAI
LIETI KORPUSAI 
ELEKTRONIKAI. SERIJINIAI 
GAMINIAI



SIGNALIZACIJOS 
VALDYMO PULTAS

Siganlizacijos pultelis- tai 
pastatų apsaugos sistemos 
dalis. Stiklinė panelė priekyje  
gaminiui suteikia estetikos ir 
elegancijos. Prietaisas deri su 
minimalistiniais ir 
prabangiais interjerais. 
Pultelis valdomas sensoriniu 
būdu - po stiklu įmontuoti 
sensoriniai mygtukai. 



SIGNALIZACIJOS 
VALDYMO PULTAS. 
SERIJINĖS GAMYBOS 
PAVYZDYS. 



Viršutinis dangtis  

Pagrindinis korpusas

Durelės

Ventiliacijos anga

Valdymo panelė

LABORATORINĖ KROSNIS

Laboratorinė krosnelė 
(klientas iš Lietuvos). Pagal 
kliento užsakymą kuriamas 
gaminio dizainas ir 
inžinerinis projektavimas. 
Krosnelės dizainas 
minimalistinis- aiškios linijos, 
ryški geometrinė forma, taip 
išlaikėme kitiems įmonės 
gaminiams būdingą stilių. 
Panaudotas nerūdijantis 
plienas ir stiklas suteikia 
prietaisams būdingos 
estetkos pojūtį.



Prototipas 

PATALPŲ APŠVEITIMO 
VALDIKLIS

Sensorinis apšvietimo 
valdiklis skirtas įjungti/išjunti 
šviesas patalpose. Galima 
užprogramuoti iki penkių 
šviestuvų, kurie būtų lengvai 
valdomi piršto prisilietimu. 
Tamsiu paros metu jungiklio 
žiedelių centrai lengvai 
matomi, nes naudojamas 
vidinis pašvietimas. Centrinis 
mygtukas apatinėje eilėje 
skirtas išjungti visas 
apšvietimo zonas. 



Viršutinis dangtelis 

Apatinis dangtelis

Galinis dangtelis

Pirštų antspaudų
skaitytuvas.

ĮĖJIMO KONTROLĖS 
PRIETAISAS

Įėjimo kontrolės prietaisas 
(klientas iš Saudo Arabijos). 
Šis prietaisas turi pirštų 
antspaudų skaitytuvą, 
liečiamą ekraną su „Gorilla 
Glass“ stikliuku bei RFID 
funkciją. Projektavimo metu 
turėjome sukurti kuo 
mažesnį prietaisą, kuris 
derėtų prie modernaus 
interjero. Pirštų nuskaitymo 
įrenginys patalpintas po 
ekranu, kad dar labiau 
sumažinų prietaiso gylį.  



ĮĖJIMO KONTROLĖS 
PRIETAISAS. SERIJINĖS 
PRODUKCIJOS PAVYZDYS

PILNAI SURINKTAS PRIETAISAS

LED linzė

Višutinis dangtelis

Galinis dangelis

Apatinis 
dangtelis



VENTILIACIJOS ĮRENGINIO 
VALDIKLIS

VENTILIACIJOS ĮRENGINIO 
VALDIKLIS

Ventiliacijos įrenginio 
valdiklis skirtas kontroliuoti 
prietaiso parametrus. 
Lietimui jautrus ekranas 
leižia greitai ir patogiai keisti 
nustatymus.

Prietaisas skirtas valdyti namų 
sistemas ir įrenginius. Juo galima 
valdyti patalpų apšvietimą, šilumos 
sistemą, židinį, signalizaciją. 
Įrenginys turi liečiamą ekraną, 
operacinę sistemą, bei galimybę 
valdyti prijungus mobilujį telefoną.  



TABLETINĖ ŽVEJAMS

Tabletinė žvejams (klientas 
iš Lietuvos). Vieno iš 
didžiausių Lietuvos žvejybos 
reikmenų distributoriaus 
užsakymu, projektuojamas 
korpusas žuvų jauko 
tabletėms. Į korpuso vidų 
įdedama tirpstanti tabletė, 
korpuso dalys sujungiamos ir 
pervėrus valą tabletinė 
panardinama. Korpusas 
susideda iš dviejų vienodų 
dalių.

Surinkimas ir paruošimas žvejybai 



Vidinė detalė Dangtelis ir indas

Serijinės produkcijos pavyzdys

INDAS BIČIŲ ERKIŲ 
KIEKIUI NUSTATYTI

Tai indas skirtas bičių erkių 
kiekiui nustayti. Indas 
gaminamas iš trijų dalių: 
užsukamo dangtelio, sietelio 
su renkenėle bei indo. Visos 
dalys liejamos. Indelis 
privalo būti skaidrus, kad 
vartotojas matytų erkučių 
kiekį, kurios atskiriamos nuo 
bičių įpylus alkoholio.



PCB TESTAVIMO STENDAS

PCB tikrinimo adatinis 
universalus prietaisas 
(klientas iš Lietuvos). 
Projektuojame univerasalų,  
pagal poreikius lengvai 
pritaikomą PCB tikrinimo 
prietaisą. Tikslas, kad 
prietaisas būtų kuo 
universalesnis ir kuo 
ekonomiškesnis.



Galinė 
dalis

Apatinis 
dangtelis

Priekinė dalis

SIGNALIZACIJOS SIRENOS 
KORPUSAS 

Sirenos korpusas- tai pastatų 
apsaugos sistemos dalis. Kiti 
jos komponentai jau buvo 
baigti, todėl kuriant šio 
prietaiso dizainą turėjome 
išlaikyti vientisą gaminių 
stilių. Mėlynos korpuso dalys 
laidžios šviesai- po jomis 
integruoti LED.



Druskos filtro korpusas 
sudarytas iš viršutinio 
dangtelio su skaidria dalimi 
bei apatinės talpos. Apatinė 
talpa gaminama pūtimo 
būdu, o viršutinis dangtelis 
liejamas. Įgilinimai apatinėje 
dalyje atlieka ne tik dekoro 
funkciją, bet ir suteikia 
standumo esant pilnai talpai 
ir neleidžia sienelėms išlinkti.  

DRUSKOS FILTRAS



JUDESIO DAVIKLIS SU 
KAMERA

Judesio daviklis su kamera- 
tai pastatų apsaugos 
sistemos dalis. Daviklis 
liejamas iš trijų pagrindinių 
dalių: laikiklio prie sienos, 
galinio ir priekinio 
dangtelių. Daviklis turi 
judesio jutiklį bei vaizdo 
kamerą. Daviklio dizainas 
derintas prie kitų užsakovo 
įmonės gaminių.  



Kavos staliukas su 
interguotu muzikos grotuvu. 
Muzika valdoma stumdant 
specialias kaladėles stikliniu 
šviečiančiu paviršiumi, kurių 
kiekviena turi unikalų 
barkodą. Staliukas 
gaiminamas iš natūralaus 
medžio išfrezuojant 
ornamentus sienelėse. Šis 
staliukas ypatingas ir tuo, 
jog grojant muzikai kaičiasi 
staliuko šviesos spalva.

KAVOS STALIUKAS SU 
INETGRUOTU „MASH 
MACHINE“ MUZIKOS 
GROTUVU 

Muzikos valdikliai



KAVOS STALIUKAS 
FREZUOTAS IŠ ĄŽUOLO 

Skirtingų spalvų LED pašvietimas iš vidaus

Dangtis




