
UAB STIKLITA jau 25-erius metus dirba architektūrinio stiklo apdirbimo pramonėje ir rinkai siūlo stiklo sprendimus 
interjerui, eksterjerui, namams, biurams, pramonės ir kitiems verslo ar viešiesiems objektams.

Džiaugiamės, galėdami suteikti išskirtines nuolaidas visiems JEEP CLUB LITHUANIA klubo nariams. 
Pateikus narystę įrodantį pažymėjimą, suteiksime didmeninę nuolaidą stiklo gaminiams:

Stiklo gaminiai Kaune:
prekyba@stiklita.lt

UAB STIKLITA
Varnių g. 48 B, LT-48403
Kaunas
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Daugiau informacijos apie mūsų gaminius ir paslaugas www.stiklita.lt

mob.nr.: +370 695 79973

JEEP KLUBO NUOLAIDOS

AUTOMOBILIŲ STIKLAMS
* nuolaida automobilių stiklams Kauno, Vilniaus, Šiaulių Stiklitos 
salonuose.

STANDARTINIAMS/DEKORUOTIEMS IR LED VEIDRODŽIAMS
išsirinkite savo svajonių veidrodį su led apšvietimu internetinėje 
parduotuvėje www.mirrorsled.com, čia didelis įvairių formų ir dydžių 
veidrodžių su priekiniu/galiniu/dvigubu LED apšvietimu pasirinkimas.

STIKLINĖMS DURIMS
varstomo ar stumdomo tipo stiklinės durys plačiai pritaikomos buitinės, 
gamybinės, komercinės ar visuomeninės paskirties patalpose. Kuriame 
ir įgyvendiname individualių durų stiklo dizainą: raštuoto, dekoruoto, 
su UV spauda.

STIKLO PERTVAROS
projektuojame, gaminame ir montuojame stiklo pertvaras, kurių dėka 
erdvės lengvai atskiriamos išlaikant patalpos vientisumą.

STIKLO STOGELIAI
skaidraus ar tonuoto stiklo stogeliai - lengva ir saugi konstrukcija, 
užtikrinanti pastato fasado lengvumą.

STIKLO VITRINOS/STENDAI
pagaminsime ir sumontuosime nuo paprasčiausių iki sudėtingų 
konstrukcijų prekybinės ar ekspozicinės paskirties vitrinas bei 
stendus.

STIKLO GRINDYS/TURĖKLAI
stiklinės grindys ir turėklai - tai elegancija, lengvumas ir originalus
interjero sprendimas, vizualiai didinantis patalpos erdvę.

AKVARIUMAI/TERARIUMAI
pagal individualius užsakymus gaminame akvariumus ir terariumus 
derindami juos prie patalpos išplanavimo. 

STIKLAS ŽIDINIAMS
aukštą temperatūrą atlaikanti židinio stiklų keramika apsaugoja patalpą
nuo žarijų. Renkantis apsauginius stiklus po židiniu, apsaugojame 
medines ar laminatu išklotas grindis.

STIKLO KONSTRUKCIJOS BALKONAMS IR TERASOMS
įstiklintas balkonas ar terasa leis mėgautis šia erdve esant
permainingiems orams visais metų laikais. Praktiški ir patogūs stiklo sistemų
varstymo būdai pavers jūsų patalpų erdves dar jaukesnėmis.

RĖMINĖS STIKLO-ALIUMINIO KONSTRUKCIJOS, FASADAI
įgyvendiname išskirtinius projektus kurdami individualius techninius 
sprendimus, paverčiančius architektų idėjas realybe.

PRIEŠGAISRINĖS DURYS IR PERTVAROS
visuomeninės paskirties pastatams siūlome sertikuotą Lietuvoje ir ES
ugniai atsparią aliuminio, stiklo ir vitrinų sistemą WESTA.

* nuolaida stiklo gaminiams galioja Kauno Stiklitoje.

Automobilių stiklai Kaune:
autostiklai@stiklita.lt

mob.nr.: +370 686 66290 mob.nr.: +370 616 20650

Automobilių stiklai Vilniuje:
servisas@stiklita.lt

mob.nr.: +370 615 61274

Automobilių stiklai Šiauliuose:
deividas@stiklita.lt
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