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Komforto užtikrinimas

1. grindinio šildymo privalumai

2. reikia ne tik šildyti bet ir vėsinti

3. ar galima vėsinti grindimis?

4. vėsinimo lubomis sprendimai

5. patalpų T kontrolės sistema



│
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31 ES direktyva

• Būtina imtis priemonių, kad kuo daugiau pastatų ne tik atitiktų 

galiojančius minimalius energinio naudingumo reikalavimus, 

bet ir efektyviau naudotų energiją, taip sumažinant tiek 

energijos vartojimą, tiek išmetamą anglies dvideginio kiekį.

• pastato energinis naudingumas – apskaičiuotas arba 

išmatuotas energijos kiekis, reikalingas patenkinti su įprastu 

pastato naudojimu siejamą energijos poreikį, įskaitant, inter 

alia, energiją šildymo, vėsinimo, vėdinimo, karšto vandens ir 

pastato apšvietimo reikmėms.

• sąnaudų atžvilgiu optimalus lygis – energijos vartojimo 

efektyvumo lygis, užtikrinantis mažiausias sąnaudas per 

numatomą ekonominio gyvavimo ciklą.
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Šildymo - vėsinimo sistemos?

Šildymo ir vėsinimo sprendimai
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Šildymas radiatoriais?
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Pagrindinis privalumas:
- pigesnė sistema nei grindinis šildymas?

dar tikrai neaišku...?

Iššūkiai:
- dizaino, vietos klausimas (negalima užstatyti baldais!)

- kokie saugūs T parametrai? -> radiatoriaus T iki 45°C!

- eksploatacijos sąnaudos (didesnė už UFH sistemos)

- ilgaamžiškumas? -> yra pvz. kai prarūdija po 5 metų

- pritaikoma tik šildymui (vėsinimui reikia kitos sistemos!)
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• pateikiamos nudegimų, kai žmogaus oda 

prisiliečia prie karšto kieto paviršiaus, 

temperatūros ribinės vertės. Joje taip pat 

aprašomi nudegimo, kai žmogaus 

neapsaugota oda prisiliečia prie karšto 

paviršiaus, rizikos vertinimo metodai.

• ši ISO 13732 dalis taikoma visų rūšių 

objektų karštiems paviršiams: įrangos, 

gaminių, pastatų, natūralių objektų ir kt.

• standartas taikomas bet kokioje aplinkoje, 

pvz., darbo vietoje ar namie, naudojamiems 

gaminiams. Jis taikomas karštiems gaminių 

paviršiams, prie kurių gali prisiliesti sveiki 

suaugusieji, vaikai, vyresnio amžiaus 

žmonės ir žmonės, turintys fizinę negalią.

LST EN ISO 13732-1:2008 Šiluminės aplinkos ergonomika. 
Prisiliečiančio prie paviršiaus žmogaus reakcijos vertinimo metodai. 
1 dalis. Karštieji paviršiai (ISO 13732-1:2006)
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Šildymo ir vėsinimo sprendimai

Kondicionieriai

• skleidžia triukšmą

• nemažas oro judėjimas

• nevienoda temperatūra

• persišaldymo rizika 

Jokio komforto:
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Komforto sąlygos ISO 7730 :
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1. T patalpos T 20-24°C (vasarą 23-26°C),

T grindų 19-26°C temperatūros,

vertikalus T skirtumas < 3 K

2. oro judėjimo vidutinis greitis 0,1-0,25 m/s

3. oro drėgnumas 40 - 60 %



│

Grindinio šildymo privalumai
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• komforto užtikrinimas - puikus ir vienodas temperatūros

pasiskirstymas visame plote

• higieniškas šildymas - nėra oro turbulencijos, dulkių, 

alergenų, mažesnės erkučių problemos 

• dizainas ir vietos taupymas - radiatorių negalima 

užstatyti, būtina palikti laisvas zonas

• pinigų taupymas - >12% pigesnis šildymas, nes 

patalpose galima palaikyti mažesnes patalpų T

• šilumos šaltinio pasirinkimas - gali būti bet koks kuras 

(kietas, skystas, elektra, miesto tinklų ...)

• draugiškas aplinkai - efektyviai  panaudojama 

alternatyvi (geoterminė, soliarinė ir kt.) energija 

• galima ir vėsinti - veikia efektyviai, aukštesniais 

parametrais, be kondensato susidarymo 
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1. danga, skiedinys, izoliacija

2. atstumas tarp vamzdžių

3. vamzdžių gylis (skiedinio virš)

4. vamzdis, jo matmuo

5. paviršiaus T šildymo / vėsinimo

Šlapio tipo grindys

Grindų konstrukcija: 



Šlapio tipo grindys
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Uponor Clasic 16-20

Uponor Taker 14-16

Uponor Minitec 9,9

Uponor sprendimai: 



Sauso tipo grindys

│

1. šilumą paskirstančios metalinės plokštės  

2. grindų danga

3. vamzdis

4. paviršiaus T šildymo / vėsinimo 

Grindų konstrukcija: 
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Sauso tipo grindys

Uponor Siccus 14 ir 20

Uponor Calma 17 ir 20

Uponor Siccus FX 16 

Uponor sprendimai: 
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Pastatas šyla dėl išorinių ir vidinių šaltinių

- būtinas vėsinimas
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iki 2/3 vėsinimo poreikio

yra dėl saulės įtakos (67%): 
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Šildymas vėsinimas paviršiais
šilumos perdavimo koef., paviršiaus ribojama T ir galia

šildymo vėsinimo galios prie 20°C patalpos T šildymui ir 26°C patalpos T vėsinimui

šiluminė galia: q = ŠPkoef. x (Tpaviršiaus - Tpatalpos)
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Komforto sąlygos - grindų T:

• žemiausia grindų T yra 19°C

• T gridų optimaliausia yra 24°C

• gyv. zonoje aukščiausia Tgr. 29 (27)°C



│

LST EN standartai
LST EN 1264-3:2000 
(EN 1264-3:1997) 

2000-12-15

Grindų šildymas. Sistemos ir sudedamosios dalys. 
3 dalis. Parinkimas

LST EN 1264-4:2002 
(EN 1264-4:2001) 

2002-10-10

Grindų šildymas. Sistemos ir sudedamosios dalys. 
4 dalis. Įrengimas

LST EN 1264-5:2009 
(EN 1264-5:2008) 

2009-02-13

Paviršiuje įmontuotos vandeninės šildymo ir aušinimo sistemos. 
5 dalis. Šildymo ir aušinimo paviršiai, įmontuoti į grindis, lubas ir 

sienas. Šiluminės galios nustatymas

LST EN 15377-1:2008 
(EN 15377-1:2008) 

2008-10-31

Pastatų šildymo sistemos. Įmontuotų vandeninių sistemų, skirtų
paviršiams šildyti ir aušinti, projektavimas. 

1 dalis. Projektinės plotinės šildymo ir aušinimo galios nustatymas

LST EN 15377-2:2008 
(EN 15377-2:2008) 

2008-10-31

Pastatų šildymo sistemos. Įmontuotų vandeninių sistemų, skirtų
paviršiams šildyti ir aušinti, projektavimas. 

2 dalis. Projektavimas, matmenų nustatymas ir įrengimas

LST EN 15377-3:2008
(EN 15377-3:2007) 

2008-01-30

Pastatų šildymo sistemos. Įmontuotų vandeninių sistemų, skirtų
paviršiams šildyti ir aušinti, projektavimas. 

3 dalis. Atsinaujinančios energijos šaltinių naudojimo 
optimizavimas



│

A tipas

B tipas

C tipas

LST EN 1264,15377



LST EN 

15377

│

D tipas

E tipas

F tipas

G tipas



│

A tipo grindų konstrukcija



Perdavimo skaičiavimas
Uponor diagramos
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Šildymui ir vėsinimui (dauguma)

Konkrečiai grindų konstrukcijai!

Konkretiems duomenims:

- vamzdžio diametras

- vamzdžio gylis (skiedinio virš)!

- skiedinio šilumos laidumas!

- sausų konstrukcijų atveju kas ant (prieš grindų dangą)
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Uponor sprendimai šildymui vėsinimui
šildymas vėsinimas

sistema paviršius vamzdis konstrukcija Su, mm ʎ, W/mK R, m2K/W H/C cc (H), mm cc (C), mm

1Minitec grindys PE-Xa 9,9x1,1 šlapia 4 1,0 0 - 0,15 H/C 5/10/15 5/10/15

2Plaster sienos PE-Xa 9,9x1,1 šlapia 10 0,7 0 - 0,15 H/C 8/10/14 8/10/14

3Plaster lubos PE-Xa 9,9x1,1 šlapia 10 0,5 0 - 0,15 H/C 8/10/14 8/10/14

4Plaster lubos PE-Xa 9,9x1,1 šlapia 10 0,8 0 - 0,15 H/C 8/10/14 8/10/14

5Renovis sienos PE-Xa 9,9x1,1 sausa 4 0,3 0 - 0,15 H/C gipso paneliai

6Renovis lubos PE-Xa 9,9x1,1 sausa 4 0,3 0 - 0,15 H/C gipso paneliai

7Siccus grindys PE-Xa 14x2,0 šlapia 30 1,2 0 - 0,15 H/C 15/22,5/30 15

8Siccus grindys PE-Xa 14x2,0 sausa 25 0,28 0 - 0,15 H/C 15/22,5/30 15

9Siccus sienos PE-Xa 14x2,0 šlapia 10 0,7 0 - 0,05 H/C 10/15/20 15

10Siccus sienos MLC 14x1,6 sausa 15 0,24 0 - 0,05 H/C 10/15/20 15

11Siccus sienos PE-Xa 14x2,0 sausa 15 0,24 0 - 0,05 H/C 15 15

12Clasic grindys PE-Xa 14x2,0 šlapia 45 1,2 0 - 0,15 H/C 10/15/20/25/30 10/15/20/25

13Clasic grindys PE-Xa 16x2,0 šlapia 45 1,2 0 - 0,15 H/C 10/15/20/25/30 10/15/20/25

14Clasic grindys PE-Xa 17x2,0 šlapia 45 1,2 0 - 0,15 H/C 10/15/20/25/30/40 10/15/20

15Clasic grindys PE-Xa 20x2,0 šlapia 45 1,2 0 - 0,15 H/C 10/15/20/25/30/40 10/15/20

16Nordic grindys PE-Xa 17x2,0 sausa 22 0 - 0,15 H/C 20 20

17Nordic grindys PE-Xa 20x2,0 sausa 25 0,13 0 - 0,15 H 30 30

18Nubos grindys UPP 16x2,0 šlapia 45 1,2 0 - 0,15 H/C 10/15/20/25/30 10/15/20

19Siccus FX grindys UPP 16x2,0 sausa 18 1,2 0 - 0,15 H 20 20

20Industry grindys PE-Xa 25x2,3 šlapia 60 - 340 2,1 0,02 H 15/30/45 30



Grindinio šildymo sistema
Susideda

│

1. vamzdžiai ir jo tvirtinimas

2. reguliuojami kolektoriai, vamzdžių jungtys bei 

kolektorinės spintelės

3. patalpų kontrolės sistema:

- pavaros kolektoriaus kontūruose

- termostatai atskirose zonose

- valdiklis prie kolektoriaus ne tik pavarų ir termostatų 

komutacijai:

• siurblio ar katilo atjungimui / valdymui

• pavarų, siurblio pramankštinimui, diagnostikai 

• visos sistemos valdymui iš vienos vietos / per atstumą

• šildymo/vėsinimo perjungimui



Vamzdis grindiniam šildymui

Uponor Comfort Pipe Plus  
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• PE-Xa atitinka EN ISO 15875 ir EN 1264 

• modifikacija > 70 %, lankstus ir elastingas 

• atsparus mechaniniems pažeidimams (iki 20 %)

• atsparus kritinėms temperatūroms - žemai, aukštai

• deguonies difuzijos barjeras atitinka DIN 4726

• barjeras padengtas papildomu apsauginiu sluoksniu

• vamzdis turi „šiluminę atmintį“ – pašildžius atstato formą

• jungiamas Q&E jungtimi (be sandariklio, plastikinė)

• galima montuoti iki –10°C, rekomenduojama > 0°C

• pagamintas Švedijoje Wirsbo patirtis nuo 1972 m.



PE-Xa (“susiūtas” polietilenas)

Klijų sluoksnis

O2 difuzijos barjeras EVOH

Apsauginis sluoksnis iš PE

Uponor CPP PE-Xa vamzdis 25 x 2,3 mm

Parametrai šildymui 70 °C/7,2 bar

Maks. darbinis slėgis (T vandens 20 °C) 15,4 bar (atsargos 
faktorius ≥ 1,25)

Maks. darbinis slėgis (T vandens 70 °C) 7,2 bar (atsargos 
faktorius ≥ 1,5)

Kristalizacijos minkštėjimo T 133 °C

Rekomenduojama montavimo T ≥ 0 °C

Min. lenkimo spindulys 125 mm

Patikimas, eksloatacija >50 m

640 m / 2 -> 320 m 



Kolektoriai

│

Uponor Varia Plus:

• poliamidas armuotas stiklo pluoštu

• modulinio surinkimo principas (1+3+4+6+BK)

• d17 ir d20 Q&E arba ¾” Euro jungtimis

• 2 termometrai ir apvedimo vožtuvas (BK)

• su balansiniais arba debitomačiais (FM) 

• balansavimo padėties užrakto principas

• papildoma komplektacija:

- 1” uždarymo ventilių komplektas (2vnt.)

- 1” balansinio ir vožtuvo komplektas

- alkūnės pajungimui iš apačios (2vnt.)

/ pavaros M30 NC išoriniu sriegiu 24V, 230V



Magna kolektorius Modulinio pramoninio plastikinio kolektoriaus duomenys:

Vamzdžio pajungimas G 1.

Maks. darbinė temperatūra 70 °C

Maks. darbinis slėgis 6 bar

Maks. bandymo slėgis (24 h ≤ 30°C) 10 bar

Kvs reikšmė pad./grįžt. ventilių 2,35 m3/h

Maks. srautas per kolektorių 8 m3/h

Maksimalus kontūrų kiekis 20



Ecoflex Thermo VIP
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Patalpų kontrolės sistema

beim Anstieg der 
Innentemperatur von 
20°C auf 22°C

FBH: 50%
Radiator: 7%
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Patalpų kontrolės sistema

Reikalavimai termostatų vietoms:



│

Patalpų kontrolės sistema

Termostatų vietos:



│

Smatrix Pulse komutatorius R-208:

• Sistemos valdymo aplinka namuos ir išvykus

• Prieiga prie Uponor Cloud sistemos

• Vietinės ir nuotolinės prieigos per Smatrix Pulse aplikaciją

• Galimybė integruoti į „Google Home“ ir „Amazon Alexa“

• Laidinė jungtis su Base/Wave kontroleriu

• Prieiga prie interneto laidu arba Wi-Fi

• Integruotas „savas“ Wi-Fi

• Integruota kontolerio antena

• Apjungia grindinio šildymo/vėsinimo ir lubinio vėsinimo valdymą
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Patalpų kontrolės sistemos

Uponor Smatrix Pulse

Smatrix Base Kontroleris Pulse X-245 BUS 6XSmatrix Pulse Com R-208 Smatrix Wave Style T-169 termostatai

Privalumai:

- šildymo ir vėsinimo valdymas;

- nuotolinis valdymas;

- rasos taško kontrolė;

- dinamimis balansavimas (DEM);

- ploni Style termostatai.



Grindinis šildymas daugiabučiuose
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Lietuvoje objektai veikiantys > 20 metų

Dauguma naujų Lietuvoje daromi su UFH, 

Estijoje kolegos tvirtina kad tapo norma

Reikėtų spręsti kartu su DKV ruošimu

Daugėja klausimų kaip panaudoti ir vėsinimui 

(UFH&C) 



Vėsinimas grindimis
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Reikalingas vandens kiekis praktiškai lygus!

Šildymas vėsinimas paviršiais

kodėl galima suderinti?



Grindinis šildymas
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patalpos 20 °C ir grindų Tvid 23 °C (33 W/m2)

paviršiaus T skirtumas jaučiamas > 2 °C

šilumnešio T vidutinė apie 33 °C

šilumnešio T vidutinė apie 17 °C

paviršiaus T vidutinė apie 22 °C

patalpos 25 °C - > 33 W/m2

T skirtumas paviršiuje ir patalpos: 
24°C 24°C

22°C

33°C 33°C

21°C 21°C23°C

17°C 17°C
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Vėsinimas (šildymas) grindimis

20x2,0 PE-Xa (45 mm betono virš vamzdžių, betono laidumas 1,2)

Santykinė oro drėgmė 55,0 % Vėsinimas Šildymas

Patalpos temperatūra °C 26,0 22,0

ΔT tarp termofikato ir oro °C 8,5 13,5

Paduodama temperatūra °C 16,0 39,0

Grįžtama temperatūra °C 19,0 32,0

Vidutinė termofikato temperatūra °C 17,5 35,5

Grindų danga (varža) ir atstumas tarp vamzdžių: Galia ir paviršiaus temperatūra

parketas (0,1) – žingsnis 300mm 20 W/m2 22,7 °C 37 W/m2 25,4 °C

keramika (0,03) – žingsnis 300mm 26 W/m2 21,7 °C 47 W/m2 26,3 °C

parketas (0,1) – žingsnis 200mm 23 W/m2 22,2 °C 44 W/m2 26,0 °C

keramika (0,03) – žingsnis 200mm 29 W/m2 21,2 °C 59 W/m2 27,4 °C

parketas (0,1) – žingsnis 150mm 25 W/m2 21,8 °C 49 W/m2 26,5 °C

keramika (0,03) – žingsnis 150mm 31 W/m2 20,8 °C 65 W/m2 27,9 °C
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Rasos taško kontrolė

• patalpos T 25°C

• oro drėgmė 55%

• rasos taškas 15,4°C
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Sprendimai sienose



│

Uponor Plaster

9,9x1,1 PE-Xa vamzdis Comfort Pipe

Fiksavimo juosta cc 80, 100, 140 mm

Q&E jungtys d9,9 ir d20 Tichelmann 

Sienoms ir luboms:
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žingsnis 10 mm

20°C šildymo T 45°C (25K) galia 110 W/m2 

25°C vėsinimo 8K 54 W/m2 (10K 66 W/m2)

Uponor Plaster lubos



│

žingsnis 10 mm, 0,7 W/mK

20°C šildymo T 45°C (25K) galia 133 W/m2 

25°C vėsinimo 8K 44 W/m2 (10K 54 W/m2)

Uponor Plaster sienos
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Gipso paneliai lubose, sienose

Uponor Renovis

Pagrindiniai privalumai:
- naudojama kaip apdailos dalis gipso lubos

Iššūkiai:
- nedidelė galia;
- reikia derinti lubų planus
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Uponor Renovis sistema

Privalumai:

• sveika, gera savijauta;

• komforto užtikrinimas;

• laisvė interjero spendimams;

• mažos energijos sąnaudos;

• aiškus projektavimas;

• nesudėtinga kompletacija;

• greitas įrengimas.



│

Uponor Renovis lubos

20°C šildymo T 35°C (15K) galia 56 W/m2 

25°C vėsinimo 8K 38 W/m2 (10K 48 W/m2) 



│

20°C šildymo T 45°C (25K) galia 104 W/m2 

25°C vėsinimo 8K 35 W/m2 (10K 42 W/m2)

Uponor Renovis siena
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Registrai lubose

Uponor Thermatop M

Pagrindiniai privalumai:
- didesnė perdavimo galia*

- gali būti įvairi apdaila* 

Iššūkiai:
- reikia derinti lubų planus
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Uponor Thermatop M

vėsinimas ir šildymas lubose

Privalumai:

• gera savijauta, komforto užtikrinimas;

• įvairi lubų apdaila – ažūrinės ir pan.;

• mažos energijos sąnaudos;

• aiškus projektavimas, lengva komplektacija;

• standartinė besiūlių UPP vamzdžių sistema;

• greitas įrengimas.
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Uponor Thermatop M



Uponor sprendimai (sienos ir lubos) 



│

Thermally Active Building Systems

Standartinė TABS konstrukcija:

Betoninė monolitinė pastato perdanga

Vamzdynas aktyvuojantis betoninę konstrukciją

Perdangos armavimo elementai
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Vėsinimas paviršiais
TABS

Pagrindiniai privalumai:
- didelė terminė masė –

išnaudojama sukaupta vėsa;

- nėra prietaisų šildymui ir vėsinimui;

- du aktyvūs paviršiai patalpoje

Iššūkiai:
- negali būti uždarų pakabinamų lubų;

- sudėtingas valdymas;
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Kapiliarinė sistema (PP)

Projektavimas?:

• vamzdžiai be deguonies difuzijos barjero = reikia atskyrimo 

nuo katilinės šilumokaičiu;

• sudėtingas projektavimas, didelė specifikacija;

mažas diametras – trumpi kapiliarų ilgiai... 

deklaruojama ir reali perdavimo galia skiriasi iki 2k?;

priklauso kokia plokšte bus dengiami kapiliarai! 

Montavimas ir eksploatacija?:

• daug jungimo taškų, patikimumo klausimas;

• PP yra „silpna“ medžiaga, lengvai pažeidžiama; 

• kapiliarinis vamzdis neremonuojamas (užlydomas);

• ploni vamzdžiai gali užsikimšti (kas dažnai nutinka);

Praktiškai nepritaikoma grindyse; didelė kaina.
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Techninės specifikacijos:

• Comfort Pipe Plus vamzdžiai (PE-Xa)

• Varia Plus kolektoriai (plastiko)

• Smart S kolektoriai (NP)

• Magna kolektoriai (pramoniniai)

• Smatrix Wave kontrolė (belaidė)

• Smatrix Base kontrolė (laidinė 24V)

• Smatrix Base Pro kontrolė (laidinė 24V)

• Meltaway sistema (grunto tirpdinimo)

Uponor servisas projektuotojams
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Upoquick skaičiuoklė:

PE-Xa vamzdžiams PN6 16 - 110

MLC vamzdžiams PN10 16- 110

pagal slėgio nuostolius arba greitį

vandeniu arba gliukoliu

Uponor servisas projektuotojams
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Excel skaičiuoklės:

• grindinis šildymas (UFH)

• grindinis šildymas vėsinimas (UFH/C)

• sausos konstrukcijos UFH

• kontūro hidraulika 

• hidraulika su gliukoliu 30 %

Uponor servisas 

projektuotojams
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Uponor Rydberg II:

sniego tirpdinimui

bet kokiam šil. perdavimui

Uponor servisas 

projektuotojams
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Online skaičiuoklės:

• grindinis šildymas vėsinimas (UFHC)

• sausos konstrukcijos UFH

• kontūro hidraulika, hidraulika su gliukoliu 

• lubų paviršiaus temperatūra

• termoaktyvios plokštės (Tabs)

• sniego tirpdinimas (Snow Melting)

• BIO fermententizavimo talpų šildymas

Uponor servisas projektuotojams
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Heat 2:

Uponor servisas projektuotojams
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HSE nauja 3D versija 5 (licenzinė programa)

Demo versija pabandyti galima 3 mėnesius:

https://instalsoft.com/en/download/software/installation-files-of-programs-in-

standard-version/instalsystem-5-standard-versions-1/instalsystem-5-en-standard-

versions-1/798-uponor-hse-5-en/file.html

Uponor servisas projektuotojams

https://instalsoft.com/en/download/software/installation-files-of-programs-in-standard-version/instalsystem-5-standard-versions-1/instalsystem-5-en-standard-versions-1/798-uponor-hse-5-en/file.html
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Uponor BIM servisas

https://bim.uponor.com/home

Uponor servisas projektuotojams

https://bim.uponor.com/home


IUFH&C pramoniniuose objektuose

│

tolygi temperatūra visame plote

temperatūra ten, kur reikia (ne viršuje...)

mažas oro greitis, nėra jo cirkuliacijos

komfortiška ir saugi darbo aplinka

Argumentai: 
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IUFH&C pramoniniuose objektuose

Argumentai: 

efektyvesnis šildymas – mažesni kaštai

viena sistema ir vėsinimui! 

išnaudojamas visas pastato tūris

puikiausiai veikia su atsinaujinančiais šaltiniais
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Šildymas ir vėsinimas paviršiais

- be prietaisų, triukšmo, vėjo
Privalumai:

• komfortiškas temperatūros pasiskirstymas visame plote - tolygiai 

vėsina ir šildo visą patalpą; 

• nekelia skersvėjų – mažas oro judėjimo greitis;

• dirba be triukšmo – nėra mechaniškai judančių dalių, maži 

aptarnavimo kaštai; 

• šildymas ir vėsinimas viena, lengvai komplektuojama sistema, 

veikiančia be kondensato surinkimo;

• neužima vietos patalpoje – montuojama į pastato konstrukcijas;

• efektyviai veikia su alternatyvios energijos šaltiniais - mažos 

eksploatacinės išlaidos tiek šildymui, tiek vėsinimui; 

• ilgaamžė sistema - tarnauja virš 50 metų.



Ačiū už dėmesį!

Klausimai

│

arturas.laukys@uponor.com 

+370 652 94618




