Sodybos KIEMAS

Plastikinis

RŪSYS –

inovatyvus pasirinkimas
Kaip kilo idėja gaminti
rūsius? Kokia šio gaminio
istorija?
Jau treji metai, kaip „LZT group“ Šiauliuose turi modernią nestandartinio
plastiko produktų gamyklą. Kadangi
gamykloje galima pagaminti beveik
bet kokį produktą, reikėjo fantazijos
ir rinkos analizės, kad sukurtume
inovatyvų gaminį. Pastebėjome, kad,
bėgant laikui ir keičiantis madoms,
naujos statybos privačiuose namuose
jau labai retai projektuojamas ir įrengiamas betoninis rūsys – tai labai
brangu, nepraktiška, be to, susiduriama su labai aktualia drėgmės ir
gruntinio vandens problema, o šlapias
rūsys niekam nereikalingas. Tačiau
gyventojai vėliau susiduria su labai
opia problema – kur laikyti žalias bei
konservuotas daržoves ir aibę kitų
tik sezoniniam naudojimui reikalingų
daigtų – roges, žoliapjoves, įvairius
laistymo ir plovimo prietaisus, kurių yra
beveik kiekvienuose namuose. Taip
gimė idėja pagaminti plastikinį, visiškai
sandarų, į gamtos poveikį nereaguojantį rūsį, kuris gali būti montuojamas
po namu statybos stadijoje arba bet
kur kliento sklype po žaliąja veja.

UAB „LZ technika“ – kryptingai ir stabiliai
dirbanti įmonių grupė, pelniusi nuolatinį klientų
ir partnerių pasitikėjimą. Per ganėtinai trumpą
laiką sėkmingai įgyvendinta daugiau kaip 1000
projektų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse.
Į klausimus atsako „LZT group“ atstovas
Edgaras Lideikis.

ĮDOMU
„LZT Group“
pagrindinės veiklos:
 Inžinerinių tinklų projektavimas ir statyba.
 Nuotekų valymo įrenginių pardavimas,
montavimas ir priežiūra.
 Naftos, riebalų gaudyklių, priešgaisrinių
rezervuarų pardavimas ir montavimo
darbai.
 Nestandartinių plastiko gaminių projektavimas, gamyba,
prekyba, montavimas.

Ar plastikinio rūsio
sienos pakankamai
tvirtos ir atsparios dirvos
spaudimui?
Pagrindinė rūsio konstrukcija gaminama iš metalinio rėmo, apsiūto
specialiomis „Paneltim“ polipropile-
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Rūsio vizualizacija
montavimo metu.

 Metalinių konstrukcijų projektavimas,
gamyba, prekyba,
montavimas.

Parodose naudojamas rūsio projektas.

Realus produktas „Restos“ parodoje su parodai
skirtu atvertu konstrukcijos kampu.

ninėmis plokštėmis, kurios sudarytos
iš smulkių tuščiavidurių kubelių. Tai
– ypač lengva, sandari ir labai stipri
konstrukcija, gebanti atlaikyti didelį
grunto slėgį.

reikėtų rinktis plastikinį
rūsį savo sodybai?

Kokio dydžio, talpos rūsiai
yra populiariausi?
Mes galime pagaminti bet kokių
matmenų ir formų rūsį pagal kliento
poreikius ir pageidavimus, tačiau pats
populiariausias ir kartu, manau, optimalus yra 6 m2 rūsys (3 m ilgio x 2 m
pločio), kurio aukštis yra 2 metrai, kad
į jį įlipęs žmogus jaustųsi komfortiškai
ir galėtų laisvai judėti.

Pagal kokius kriterijus

Svarbu numatyti savo poreikius, apsispręsti dėl dydžio, montavimo vietos
bei įėjimo į rūsį tipo, kuris gali būti
šoninis (į rūsį patenkama pro šoną)
bei viršutinis (į rūsį patenkama pro
angą rūsio viršuje).

Ar greitai sumontuojamas
toks rūsys? Ar galima jį
montuoti po namu?
Rūsio montavimas – labai svarbus ir
atsakingas darbas. Rekomenduočiau,
kad tai atliktų atestuota, tokius darbus ne pirmą kartą vykdanti įmonė.
Mes galime pasiūlyti ne tik pagaminti,

Po žaliąja veja kliento kieme sumontuoto rūsio vizualizacija.

www.sodospalvos.lt

tačiau ir įrengti kliento pageidaujamą
rūsį tiek po namu, tiek jo sklype nurodytoje vietoje. Montavimas paprastai
užtrunka vieną darbo dieną.

Ar sudėtinga
plastikiniame rūsyje
kovoti su pelėsiu?
Kaip prižiūrėti tokį
rūsį, kad jame laikomi
produktai, konservai
kuo ilgiau išsilaikytų?
Kokia įmanoma rūsio
komplektacija?
Sumontuotas rūsys turi dvi ventiliacines angas korpuso viršuje. Klientui
pageidaujant, galime sumontuoti priverstinę ventiliacijos sistemą, – tuomet
drėgmės faktorius tampa nebeaktualus. Grunte užkastame rūsyje ištisus
metus laikosi 5–8 °C temperatūra,
labai palanki laikyti daržoves bei konservuotus produktus. Pagal užsakovo
norus sumontuojamas apšvietimas,
elektros instaliacija, medinės grindys,
lentynos, aruodai ar net vyno butelių
saugykla. Tai – tikrai reikalingas, patogus ir naudingas produktas namams,
sodybai ar poilsiavietei.

www.bnvi.lt
MANO SODYBA
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