
Przez wszystkie dni wystawy 
niezwykła ekspozycja była otoczona 
przez ciekawskich, którzy bądź to wy-
rażali podziw wobec niewidzianych 
dekoracji, bądź interesowali się pro-
duktami spółki. Sigitas Leonavičius - 
dyrektor generalny spółki „Traidenis” 
powiedział, że nie przypadkowo zor-
ganizował jubileusz w REŚCIE. Jego 
zdaniem jubileusz spółki ma być nie 
tylko świętem pracowników, świętuje 
się, jak zwykle w kręgu zamkniętym, 
ale musi to być też impreza dla obec-
nych i przyszłych klientów, wszyst-
kich uczestników wystawy. 

Firma na wystawie zademonstro-
wała swoje najlepsze wyroby - zbior-
niki wielowarstwowe przeznaczone 
dla projektów bioenergetycznych, 
zbiorniki paliwowe dla stacji paliwo-
wych, zbiorniki odporne chemicznie 
(pH 0-14), a także luksusowy produkt- 
termobeczkę (jacuzzi), dzięki które-
mu można się poczuć jak w zbiorniku 
wodnym kraju geizerów - Islandii. 

UAB Traidenis produkuje zbiorni-
ki dwuwarstwowe i trzywarstwowe z 
termoizolacją. Opór cieplny ścianek, 
których w zależności od grubości 
ścianki i typu wypełniacza może wy-
nosić od 0,02 do 9,6 kv. m K/W i wię-
cej. Zbiorniki akumulacyjne używane 
są razem z kotłami dla twardego pali-
wa, kolektorami słonecznymi w elek-
trowniach wiatrowych w systemach 
pomp cieplnych.  Zbiorniki termo-
izolacyjne używane są w procesach 
biotechnologicznych, w produkcji 
biogazu i biopaliw.

Najbardziej popularne - na Litwie 
i za granicą – urządzenie do oczysz-
czania ścieków gospodarczych i by-
towych typu NV, przeznaczone dla in-
dywidualnego domu od 1 lipca 2010 
roku jest oznakowane znakiem CE 

„Traidenis” upamiętniając swoje 15-lecie otworzył drzwi 
do rynku starszych krajów członkowskich Unii Europejskiej

Znajdująca się w Dzukii spółka „Traidenis” 15-ą rocznicę swojej działalności zaznaczyła nietradycyjnie: dla wystawy RESTA skon-
struowany został średniowieczny trzypiętrowy zamek, zaś w jego wnękach  firma prezentowała swoje wyroby.

zgodnie ze standardem EN 12566-3. 
Jedna z nowości - to urządzenie do 
biologicznego oczyszczania ścieków 
bytowo-gospodarczych NV-T Com-
fort przeznaczone na rynki Litewski, 
krajów skandynawskich i krajów 
WNP. Ten produkt odznacza się bar-
dzo wysokim stopniem oczyszczania, 
który przewyższa wymagania stawia-
ne przez kraje UE i WNP, również w 
usuwaniu azotu i fosforu. 

Doświadczenie krajów UE wska-
zuje, że decentralizacja sieci ścieko-
wych jest znacznie bardziej efektyw-
na, w porównaniu do centralizacji 
sieci ściekowych dokonywanej na 
Litwie ze środków wsparcia UE, kiedy 
to mieszkańcy zmuszani są do pod-
łączania się do scentralizowanych 
sieci ściekowych. Spółka proponuje 
budowanie systemów modułowych 
oczyszczania ścieków bytowo-go-
spodarczych typu zamkniętego, które 
pozwoliłyby nie tylko oszczędzać jak 
również  produktywnie wykorzysty-
wać środki UE, ale także oszczędzać 
energię elektryczną, zmniejszać cenę 
wody i ścieków. 

Pompownie ścieków produko-
wane przez UAB „Traidenis” są uznane 
w Rosji, na Białorusi, w Polsce. Firma 
współpracuje z dostawcami pomp 
„Wilo” , „Hydro-Vacuum”, które zapew-
niają jakość produkcji. W tym roku 
firma zaczęła produkować pompow-
nie ścieków z systemem oddzielania 
naniesień, t.j. w korpusie ze szklanej 
wiązki „Traidenisa”  zamontowana jest 
pompownia ścieków typu suchego 
„Hydro-Vacuum”, która odznacza się 
znacznie mniejszym zużyciem ener-
gii elektrycznej, wygodą w nadzoro-
waniu i prostotą.

Produkcja firmy jest certyfiko-
wana w Rosji, posiada certyfikaty 

zgodności. Urządzenie można mon-
tować również w strefach aktywnych 
sejsmicznie, na dalekiej północy, jak 
również w gorących regionach. 

Używając zaawansowanych 
technologii „Traidenis” produkuje wy-
roby, z których może być dumny na 
arenie międzynarodowej. Obchodząc 
15-ą rocznicę działalności spółka cie-
szy się udanym wejściem na rynek 
krajów skandynawskich i krajów UE. 
Pierwsze produkty firmy już wyru-
szyły do Danii, Norwegii, Szwecji, 
urządzenie do oczyszczania przezna-
czone dla indywidualnego domu już 
zostało wywiezione do Francji. Trwa-
ją negocjacje w sprawie współpracy z 
jednym z największych producentów 
urządzeń do oczyszczania ścieków w 
Niemczech. Firma nosząca imię słyn-
nego księcia litewskiego Traidenisa, 
do tej pory zawojowała rynki: polski, 
białoruski, rosyjski, łotewski, ukraiń-
ski. Sprzedaż poza granicami Litwy w 
danym momencie sięga 60% i ciągle 
rośnie. Całkiem niedawno UAB „Tra-
idenis” otworzyło nowe biuro w Wil-
nie ul. S. Žukausko 4-110. 

UAB „Traidenis” w dziedzinie 
przemysłu ochrony środowiska jest 
wyjątkowym przedsiębiorstwem ze 
względu na swoje możliwości i sze-
roki profil działalności w całej Europie 
Wschodniej i Środkowej oraz w kra-
jach WNP. 

Korzystając ze wsparcia UE 
przedsiębiorstwo założyło labora-
torium badań naukowych i rozwoju 
eksperymentalnego, w którym wyko-
nywane są różnego rodzaju badania 
poliestru. Umożliwiło to stworzenie 
zbiorników dwu- i trzywarstwowych 
z różnymi wypełniaczami i in. W trak-
cie projektu wdrożono nowoczesny 
sprzęt produkcji zbiorników sposo-

bem nawijania, nabyty został robot 
przemysłowy. Korzystając z narzędzi 
wsparcia strukturalnego UE „E-Verslas 
LT” wdrożono programy zarządzania 
biznesem „Monitor” i zarządzania re-
lacjami z klientem (CRM). Pozwoliło to 
na polepszenie jakości wyrobów oraz 
na bardziej efektywne zarządzanie 
procesami zachodzącymi w firmie.

Przedsiębiorstwo przez lata swo-
jej działalności osiągnęło wysoki po-
ziom innowacji i technologii, zajęło 
pozycje lidera rynku wewnętrznego, 
rynków Europy Wschodniej i Środko-
wej, jak również krajów NVP. 

Ze wszystkich nagród otrzyma-
nych w ciągu 15 lat najważniejsza jest 
Nagroda Jakości Narodowej otrzy-
mana w 2010 roku. „Nagrodą Jakości 
Roku 2011” produkcja firmy została 
doceniona również w Polsce, gdzie 
zyskała certyfikat centrum jakości 
Europejskiej za realizację jakościowej 
i chroniącej środowisko produkcji. W 
2010 roku firma wygrała Narodowy 
Konkurs Nagrody Innowacji, w kon-
kursie LVDK została uznana za naj-
bardziej innowacyjne przedsiębior-
stwo i zdobyła nagrodę „Najlepszej 
pszczoły biznesu 2010”, ósmy rok z 
rzędu zdobyła nagrodę „Skutecznie 
Pracującego Przedsiębiorstwa”, w 
konkursie „Osiągnięcia w ochronie 
środowiska” organizacja przez UAB 
„Traidenis” bezodpadowego procesu 
technologicznego w produkcji wyro-
bów poliestrowych uzyskała nagrodę 
w nominacji „Proces (produkcja) naj-
bardziej przyjazny/a środowisku”.

W roku 2007 UAB „Traidenis” zo-
stała uznana za „Przedsiębiorstwo 
społecznie odpowiedzialne”, firma 
bierze udział w projekcie wspierają-
cym przejrzysty biznes „Biała fala”.


