
UAB BALTIJOS POLISTIRENAS 

 

 

JEI JUMS REIKIA SUPAKUOTI DRAMBLĮ ...  

 

 

 

 

 

Mes siūlome mūsų EPS pakuotę – jam bus šilta ir saugu! 
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Gerbiamieji, 

UAB „Baltijos polistirenas“ įsikūrė 2002 m. rudens pabaigoje Garliavoje, Kauno rajone. 

Bendrovėje sumontuota moderniausia Lietuvoje polistireninio putplasčio gamybos įrenginių linija, 

naudojant naujausias technologijas ir griečiausius Europos gamintojų kokybės reikalavimus. Įmonė 

gamina įvairaus tankio statybinį baltąjį polistireninį putplastį bei  neoporą, lygiomis ir frezuotomis 

briaunomis.  

Polistireninis putplastis gaminamas iš plėtriojo polistireno (EPS) granulių. Jį 1951 metais pirmą kartą 

susintetino Vokietijos bendrovė BASF. Bazinė EPS medžiaga yra polistirenas – aromatinis termoplastiškas 

polimeras, kuris gaminamas stireno (C8H8) suspensinės polimerizacijos metu. 
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2006 m. sausio mėnesį pradėjo veikti pakuočių gamybos cechas. Daugiau kaip 2000 m2 ploto pastate 

sumontuota dujinė garo katilinė, kompresorinė, aušintuvai ir kita infrastruktūra. Polistireninių pakuočių 

gamybos ceche pastatyti vienuolika skirtingo modelio labai didelio našumo firmos „KURTZ“ formavimo 

automatų. Šie įrenginiai yra vieni geriausių pasaulyje.  

 
 

Polistireninės pakuotės šiuo metu pasaulyje plačiai naudojamos įvairios buitinės technikos (šaldytuvų, 

skalbyklių, viryklių ir kt.), elektroninių prietaisų (televizorių, kineskopų, audio-video aparatūros), maisto 

produktų (uvies konteinerių, vienkartinių indų, mėsos padėklų ir kt.), suvenyrų ir kitų prekių pakavimui, 

įvairias polistirenines detales ir kitus formuotus gaminius, pagal individualius kliento užsakymus. 

Visais atvejais mūsų bendrovės specialistai padeda užsakovams pasirinkti tinkamą gaminį, taiko lanksčią 

apmokėjimo ir aptarnavimo sistemą, rūpinasi gamybos kokybe ir produkcijos pristatymu. Mūsų žmonės 

– svarbiausia ką turime, kadangi tik jų pastangomis galime įtikti net reikliausiems klientams. 
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Galime pagaminti ir specifinių savybių (dvigubo tankio ir kt.) pakuotes. Net nedidelis polistireninės 

pakuotės tūris gerai sugeria energiją. Ši pakuotė patikima, tvirta, gerai apsaugo prekę nuo vibracijų, 

kritimų ir smūgių. Ji yra puikus šilumos izoliatorius, atspari drėgmei, draugiška aplinkai, nenuodinga.  
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Polistireninis putplastis yra chemiškai neutrali medžiaga, tinkanti maisto produktų pakavimui, jam lengva 

suteikti pačią įvairiausią formą. Pakuotė iš polistireninio putplasčio yra labai lengva, nes 98% jos tūrio 

sudaro oras.  

 

Pakuotė, lyginant su pakuojamo produkto kaina, turi būti labai pigi, neteršti aplinkos ir privalo būti 

perdirbama. Polistireninio putplasčio pakuotės visiškai tenkina šias sąlygas. 
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Mūsų gaminamas produktas atitinka Europos šalių standartus LST EN 13163, todėl jis gali būti 

vartojamas ir kitose Europos sąjungos šalyse. Įmonėje įdiegtos kokybės vadybos (EN ISO 9001:2008) ir 

aplinkos apsaugos vadybos (EN ISO 14001:2004) sistemos.  

 

Kaip mus rasti  
 

  

 

 

Maloniai prašome kreiptis esant bet kokiems klausimams. 

S.Lozoraičio g. 15A, Garliava, Kauno raj.  Tel.: 8 37 551518, info@balpol.lt 

Vadybininkas - Darius Vasiliauskas,  mob. tel.: +370 656 39360, el. paštas: prekyba@balpol.lt 

Rinkodaros direktorius - Nerijus Miliukas, mob.tel. : 8 656 60696, el.paštas: nerijus.miliukas@balpol.lt  
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