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Apie mus

Siūlome pilnus spredimus pagal Jūsų poreikius, 
taupydami Jūsų laiką ir pinigus.

Greitis

Nedelsiant reaguojame į darbų atlikimo poreikį, bei 
pateikiame greitus ir išsamius atsakymus. Turime 
didžiausią įrangos kiekį ir galime pasiūlyti tikriausiai  
greičiausią darbų įgyvendinimą Lietuvoje.

Profesionalumas

Klausimus ir uždavinius sprendžiame naudodamiesi ne 
tik savo patirtimi, bet ir geriausiomis tos srities program-
omis. Braižome statybinius brėžinius apgalvodami aibę 
subtilybių - konstrukcijas, reikalavimus ir kitą.

Sumažintos 
šildymo šaldymo

išlaidos

Pašalina bet kokį
oro pralaidumą

Ekologiška
medžiaga

 Apsauga nuo
pelėsio

Sveikesnė gyvena-
moji aplinka

Vientisas 
sluoksnis 
 (besiūlis)

Lengva
medžiaga

Nustabus sukibimas
su paviršiais

Garso
izoliacija

Apsauga nuo šilumos
ir šalčio pralaidumo

Sumažintos
būdas

Greitas izoliavimo
būdas

HIDROIZOLIACINĖS DANGOS
Plokščių stogų hidroizoliavimas
Bituminių dangų restauravimas
Siūlių ir probleminių vietų hidroizoliavimas
Stogų, terasų, balkonų, pamatų, 
kelių, tiltų hidroizoliavimas

ŠILTINIMAS POLIURETANO PUTOMIS
Vidiniam šiltinimui - atvirų porų poliuretanas
Išoriniam šiltinimui - uždarų porų poliuretanas
Plokščių stogų šiltinimui-uždarų porų poliuratanas
Oro tarpų šiltinimui - uždarų porų poliuretanas
Oro tarpų šiltinimui - atvirų porų poliuretanas

DAUGIASLUOKSNĖS PLOKŠTĖS
Daugiasluoksnių „Sandwich” plokščių pardavimas
Plokščių montavima
Pro�liuotas paklotas
Poliuretaninių plokščių sistemos
Lenktos skardos konstrukcijos
Poliuretanu apšiltintos stogų dangos
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 „TermMax“ jau 5 metus sėkmingai auganti 
įmonė, kuri Lietuvos rinkai pristato tik pačius 
inovatyviausius statybų sprendimus. Nuolatos 
augant pastatų energetinio naudingumo reikalavi-
mams, mes sprendžiame, kaip potogiai, greitai, 
kokybiškai bei ekonomiškai naudingiausiu būdu 
padėti mūsų klientams.  Specializuojamės įvairių 
paviršių izoliavimo srityje, kuri apima sprendimus 
nuo pamatinių iki baigtinių pastatų konstrukcijų.  
 Teikdami paslaugas stengiamės sukurti naudą 
Jums ir aplinkiniams. 

Šiltinimo poliuretanu privalumai

Sisteminiai sprendimai 

Hidroizoliacinių dangų  privalumai

427
Įgyvendinti projektai

152000
Padengti kvadratiniai metrai

24 val.
Išsiųstas pasiūlymas per

77
Turimų sistemų/sprendimų

skaičius

Atsparus
chemikalams

Labai
elastinga

Puikus
sukibimas

 Kokybiškas
įrengimas

Įsišaknijimo
apsauga

Besiūlės
medžiagos

Išgarina
dregmę

Apsauga
Nuo UV

Neslidūs
paviršiai

Tinka geriamam
vandeniui

Neįkaista
nuo saulės

Įvairių Spalvų
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