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Sveiki, 

 

     Siunčiame preliminarią orinio šildymo kainą pagal žinomus namo duomenis. Tikslius skaičiavimus 

galėsime atlikti, kai turėsime namo brėžinius. Palyginus su kitomis sistemomis, kurios atlieka tik vieną 

šildymo funkciją, ši sistema yra kelių funkcijų derinys: šildymas, ventiliavimas, kondicionavimas vasarą, 

drėkinimas, filtravimas, sausinimas vasarą. 

 

ORINIO ŠILDYMO, VĖDINIMO, KONDICIONAVIMO SISTEMŲ KAINOS 

 

PLOTAS 

m
2
 

ORIENTACINĖ 

KAINA  

KONDICIONIERIUS/ 

ŠILUMOS SIURBLYS 

MIKROKLIMATO 

KAINA 

100-140 23’000 6’000 29’000 

140-180 26’000 7’000 33’000 

180-220 28’000 8’000 36’000 

220-260 31’000 9’000 40’000 

260-300 34’000 9’000 43’000 

300-350 37’000 9’000 46’000 

 I variantas  II variantas 
Kainos be PVM. Pateikiama orientacinė kaina. Užsakius tikslų sistemos projektą, kaina priklausomai nuo pastato konstrukcijos 

subtilumų gali tiek mažėti, tiek didėti (dažniausi iki 5%).  

 

 

I variantas 

Oro pašildytuvas, pirminis filtras, aukštos klasės filtras, drėkintuvas, programuojamas termostatas, nerūdijančio 

plieno dūmtakis, tvirtinimo rėmas, ortakiai –cinkuotos skardos (apvalūs, keturkampiai), izoliacija, sklendės, 

alkūnes, perėjimai, aklės, triukšmo slopintuvai (apvalūs, keturkampiai), tvirtinimo, montavimo medžiagos, grotelės 

(paduodamos-grindinės, sieninės,lubinės, ištraukiamos-sieninės, lubinės), kanaliniai ventiliatoriai ir montavimas. 

 

II variantas 

I variantas + Kondicionierius / šilumos siurblys – kompresorius (išorinis blokas), išgarintuvas (vidinis blokas), 

variniai vamzdeliai, izoliacija ir montavimas. 
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Palyginimas su kitomis sistemomis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Norėtumėm atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad rinkdamiesi patalpų mikroklimato sukūrimo sistemą - šildymą, 

vėdinimą, drėkinimą, oro valymą, prireikus ir kondicionavimą, viską gaunate vieningoje sistemoje. 

Namuose su orinio šildymo sistema yra įmanoma visų oro parametrų kontrolė. Šios funkcijos valdomos 

paprastu ar programuojamu įrenginiu termostatu.Valdymas nesudėtingas – programuojamu pulteliu šią 

sistemą galima valdyti ir reguliuoti – įjungti, išjungti, sumažinti ar padidinti bet kurio sistemos elemento 

veiklą. 

 Įrengimai  patikimi– juos galima išjungti tiek karščiausią vasarą, tiek šalčiausią žiemą (tai praktiškai 

neįmanoma naudojant vandenines sistemas) ir nebijoti gedimų. Sistema leis per kelias dešimtis minučių 

pakelti temperatųrą nuo minusinės iki +22°C. 

 Radiatorių nebuvimas- tai žymiai didesnės galimybės interjero planavimo ir švaros atžvilgiu. Projektuojami 

ortakiai paslepiami. 

 Orinio šildymo (jungiančio į sistemą 7 minėtas funkcijas) įrengimas beveik perpus pigesnis nei kelių 

nepriklausomų sistemų įrengimas.  

 Net jei  Jūsų namuose įrengtume tradicinį šildymą ir atskiras papildomas funkcijas: orlaides, oro 

drėkintuvus, kondicionierių ir t.t., niekad nepasiektume tokio efektyvumo ir komforto, kokį teikia orinio 

šildymo sistema, nes tik patalpų mikroklimato sukūrimo sistemoje visos šios funkcijos realizuojamos vienos 

instaliacijos metu, o visi įrengimai valdomi ir reguliuojami vienu programuojamu termostatu. Jums nesant 

namuose, nustatomas budintis režimas. Tiekiamas oras visados apdorojamas priklausomai nuo nustatytų 

šildymo, drėkinimo, oro valymo poreikių, todėl jis yra pakankamai grynas. To neįmanoma pasiekti įrengus 

tradicinius šildymo įrenginius.  

Orinio šildymo sistemos – puikaus patalpų mikroklimato sukūrimo bei šiltų, sveikų ir taupių namų garantas.  
 

 

Jeigu pageidaujate, galime susitikti Jums patogiu laiku ir aptarti iškilusius klausimus, pristatyti 

sumontuotą orinio šildymo sistemą. Neabejojame, kad išspręsime visus Jums iškilusius klausimus ar 

pageidavimus.  

 

Pagarbiai, 

Aleksas Sakalauskas 

MB "GDG" Good Decision Group 

Mob.8 620 20458 

aleksas@kaunas.omnitel.net 

 

 

Funkcijos 
Šildymas 
radiatoriais 

Grindinis 
šildymas Židinys 

Orinis 
šildymas 

Šildymas TAIP TAIP TAIP TAIP 

Ventiliavimas NE NE NE TAIP 

Kondicionavimas 
vasarą NE NE NE TAIP 

Drėkinimas NE NE NE TAIP 

Filtravimas NE NE NE TAIP 

Sausinimas vasarą NE NE NE TAIP 
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