
 
 Įmonės „Kauno šilas“ pristatymo pradžia  
  
„Kauno šilas“ kaip bendrovė egzistuoja maždaug tiek pat metų, kaip ir esam Nepriklausoma Lietuva. Iš rinkos 
dalyvių esam seniausi, manom, kad daugiausiai patyrę ir vertinami rinkoje. Mes, mūsų veikla yra 
polestireninio putplasčio, t.y. termoizoliacijos gamyba ir pateikimas į rinką. Bendrovė yra lietuviško kapitalo, 
praėjusi natūralaus vystymosi raidą, pastoviai išlaikiusi didžiausią rinkos dalį, atsakingai produktą vysčiusi 
rinkoje ir tą tęsia iki šios dienos; aktyviai dalyvauja PP asociacijos veikloje (beje, asociacija yra įsteigta būtent 
bendrovės iniciatyva), o savo ruožtu PP asociacija yra tarptautinės organizacijos JUMEX narė ir taip pat 
bendrovė dalyvauja tenai aktyviai.  
Gal porą žodžių apie pačią produkciją, kas tai yra per daiktas. Bendrovės gaminamas produktas PP, angliška 
santrumpa EPS – („extended polystyrene“), - tai labai efektyvi ir palyginus pigi termoizoliacija, kuri iš esmės 
susideda 98 % -ais iš oro ir tiktai 2 % - iš polestireno. Oras yra labai patikimai įskliaustas celėse, jis iš ten 
neišsisklaido, o kaip žinia, oras yra labai geras šilumos izoliatorius, tokiu būdu medžiaga pasižymi labai 
puikiomis termoizoliacinėmis savybėmis.  
Jos panaudojimas yra tiek naujų namų statyboje, tiek atliekant renovaciją. Iš šalutinių taikymo sričių yra 
medicina, pakuotė, maisto produktų pakuotė, saugyklos ir t.t.  
Labai platus pritaikymo diapazonas. Lietuvoje visų galimybių taikymo ne visada rasime, bet ši medžiaga 
taikoma ir automobilių pramonėje ir t.t.  
Anksčiau buvau minėjęs, kad bendrovė praėjo natūralaus vystymosi stadiją. Šiuo metu turime du gamybos 
padalinius. Mūsų pajėgumai yra pakankamai dideli, didžiausi Lietuvoje. Antras padalinys yra Vakarų 
Lietuvos zonoje.  
  
  
Žodžiai  
  
aprūpinti, aprūpina, aprūpino  suteikti pakankamai priemonių, daiktų  
asociacija mot. susivienijimas, sąjunga  
bendrovė mot.  ūkinis susivienijimas  
darbo pajėgumas įmonės galimybė daug pagaminti ir realizuoti  
darbuotojas, -a vyr., mot. kas dirba įmonėje  
darbuotojų kaita  procesas, kai darbuotojai nepasilieka ilgai darbovietėje  
didinti, didina, didino investicijas  daryti taip, kad investicijų daugėtų  
direkcija mot. įmonės vadovybė  
įmonė mot. gamybos ar prekybos ūkinis vienetas  
įmonės plėtra  įmonės ekonominis ir fizinis plėtimasis  
įmonės vadovas, ė  direktorius, -ė  
investicija mot. lėšų įdėjimas; įdėtos lėšos  
naudoti, naudoja, naudojo patirti naudą; vartoti kaip priemonę  
padalinys vyr. sudedamoji dalis, skyrius  
pasižymėti, pasižymi, pasižymėjo  išsiskirti iš kitų  
pavaldinys, -ė vyr., mot. tas, kuris pavaldus kitam  
pramonė vyr. žaliavų, energijos gavyba, gamybos priemonių ir vartojimo reikmenų gamyba  
prietaisas vyr. įrenginys, priemonė gaminti  
produktas vyr. gamybos rezultatas  



skųstis, skundžiasi, skundėsi reikšti nepasitenkinimą, guostis dėl vargo  
termoizoliacija mot. šilumos izoliacija  
termoizoliacinė medžiaga šilumos izoliacijos medžiaga  
tiekti, tiekia, tiekė aprūpinti (medžiagomis)  
užsisakyti, užsisako, užsisakė pavesti padaryti, susitarti  
žaliava mot. medžiaga, skirta apdirbimui  
  


