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DOLE TA .

I STORI JA

1953

Gamykla pagamino pirmąjį langą.

1992

Gamykla pervadinama ir tampa „DOLETA“. Gamykloje – 18 darbuotojų.
Pradedama skandinaviško tipo medinių langų gamyba.

1993

Pagaminamas pirmasis europietiško tipo medinis langas, kuris atitinka aukštus IV78 sistemos
reikalavimus.

1995

Rusija tampa pirmąja užsienio šalimi, į kurią „Doleta“ eksportuoja savo produkciją.

2000

„Doletos“ gaminami mediniai langai įvertinami nacionaliniu mastu ir įvardijami „Lietuvos metų
gaminiu“.

2001

„Doletai“ įteikiamas itin svarbus „Šilčiausio medinio lango“ sertifikatas.
Paleista visiškai nauja apvalių ir arkinių langų ir durų gamybos technika.

2002

„Doleta“ žengia į JAV rinką. Savo asortimentą papildo žiemos sodais, fasadinėmis sistemomis bei
aliuminio gaminiais.

2003

Bendrovės gaminiai pradedami eksportuoti į Ukrainą. Pradeda veikti nauja itin moderni langų
dažymo linija.

2004

„Doletos“ gaminiai pradedami eksportuoti į Vokietiją, Angliją ir Kazachstaną.

2005

Gaminiais pradedama prekiauti Airijoje. „Doletos“ specialistai suprojektuoja ir pagamina pirmąjį
neperšaunamą medinį langą.

2005

Pagamintas pirmasis medinis langas padengtas bronza. Atidarytas filialas užsienyje – SB „Doleta“ Latvijoje.

2007

„Doletos“ gamykloje, kuri išplečiama iki 20 000 kv. m, sumontuojamos ir paleidžiamos aukštos
klasės automatinės medienos apdirbimo sistemos ir robotizuotos dažymo linijos.

2008

Gamyboje „Doleta“ pradeda naudoti unikalią medinių dalių impregnavimo technologiją, o jos
specialistai suprojektuoja ir pagamina pirmąjį garsą izoliuojantį medinį langą.

2009

Pradedami gaminti specialiai Rusijos, Kazachstano ir Viduriniųjų Rytų šalims skirti paauksuoti,
išskirtiniai, mediniai langai.

2010

„Doleta“ pripažįstama geriausia pasyvių medinių langų sistemos gamintoja „Passivhaus Institut“
parodoje Insbruke, Austrijoje.

2011

Pradedamas gaminių eksportas į Japoniją.

2012

Gyvenamųjų namų kvartalui Japonijoje, Saporo mieste, suteikiamas „Doleta Jama Hama“ vardas.

2013

„Doletos“ gamybinėje laboratorijoje sukuriama energiją taupanti medinių langų sistema
pasyviems namams „Doleta 10 Thermo“.

2014

Už stiklu dengtą medinį „Avangard“ langą „Doleta“ apdovanojama „Lietuvos metų gaminio
2014“ aukso medaliu.

2015

„Doleta“ investuoja į automatinius aliuminio langų, durų, fasadų gamybos įrenginius (1600 kv. m.)

2016

„Doleta“ pradeda savo gaminius eksportuoti į Iraną ir Kirgizstaną.

2017

25 metų jubiliejus

2018

Rekonstruojant XIX amžiaus pastatą Sankt Peterburge, langų gamyba patikėta „Doletai“.
Pilnai atkuriame ir atkartojame net smulkiausias detales. Gaminio aukštis – 10,8 m., o plotis – 5,3 m.

2019

„Doleta“ praplečia gaminių asortimentą: Veidrodinėmis durimis; Skandinaviškomis skydinėmis
lauko durimis; Slėptu prancūzišku balkonu.

2020

„Doleta“ pristato sprendinį moderniems pastatams – DOLETA LINE, kurio išskirtinumas plokštuma
tiek iš lauko, tiek iš vidaus.

2021

Pradėjome masinę priešgaisrinių į lauką ir į vidų atidaromų langų gamybą.

2022

30 metų jubiliejus.

KU R

„UAB Doleta“ yra viena moderniausių ir
inovatyviausių langų ir durų gamintojų
tiek Lietuvoje, tiek Europoje ir yra puikiai vertinama dėl savo medienos ir medienos-aliuminio langų, durų, fasadų,
žiemos sodų kokybės.
Nuo 1953 m. „Doleta“ produktai eksportuojami į įvairias pasaulio šalis, rytuose: Japoniją, Rusiją, Kazachstaną,

Ukrainą, vakaruose: Austriją, Vokietiją,
Angliją, Airiją, JAV; pietuose: Ispaniją,
Prancūziją, Italiją, šiaurėje: Norvegiją,
Daniją, Grenlandiją ir daugelį kitų.
Bendradarbiavimas su įvairių šalių architektais ir partneriais lemia nestandartinių gaminių ir sprendimų paklausą.
Daugiau nei 20 konstruktorių komanda
suprojektavo ir sukūrė 35 skirtingas

M ES

ESAM E

langų/ durų konstrukcijas, todėl įmonė
yra novatoriškiausia langų gamintoja ir
langų mados kūrėja.
Mes eksportuojame daugiau nei 3 ketvirtadalius savo gaminių.
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2020
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2007 m. pabaigoje fabrikas buvo išplėstas,
jame buvo įrengtos aukščiausios klasės
mašinos ir įrengimai. Turėdama 20000 m2
pramoninio ploto ir daugiau nei 176 darbuotojus, įmonė per mėnesį gali pagaminti 10000 m2 langų ir durų.
2007 m. išplėtus gamyklą, buvo pradėta
naudoti nauja ir iki šiol unikali automatinio impregnavimo ir džiovinimo įranga,
kurioje atskiros langų dalys du kartus įmirkomos ekologiškomis medžiagomis, automatiškai išdžiovinamos ir surenkamos. Po
automatinio impregnavimo gaminiai keliauja į dažymo liniją, kur padengiami trimis ekologiškų dažų sluoksniais. Šis procesas užtikrina geresnę medienos ir spalvų
apsaugą, ilgaamžiškumą ir ilgalaikiškumą.
Be to, paviršiaus kokybė gali būti lyginama
su baldų.

Privatus namas
Niujorkas, JAV

Privatus namas
Niujorkas, JAV

„Doleta“ yra gerai pažįstama kaip nestandartinių gaminių gamintoja ir kūrėja.
Didžiausias dėmesys skiriamas gaminio
techninėms savybėms, garantiniam ir
pogarantiniam aptarnavimui bei pagarbiam bendravimui su klientais.

Privatus namas
Niujorkas, JAV
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„Blue Lagoon“ viešbutis
Islandija

Pagrindinių gamintojų modernių technologijų, komponentų ir apdailos medžiagų pritaikymas leidžia įmonei pasiūlyti
aukščiausią gaminių kokybę.

„Blue Lagoon“ viešbutis
Islandija
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Langai ir durys yra kiekvieno žmogaus individualaus gyvenimo būdo išraiška. Galima pasirinkti iš daugybės langų gaminių, tačiau tik nedaugelis gali pasiūlyti unikalų gaminį kuris
savo ilgaamžiškumu, ilgalaikiškumu ir energijos efektyvumu
prilygsta įmonės „Doleta“ gaminiams. Įmonė kuria, gamina
ir tobulina savo produktus, kurie patenkina įvairius poreikius
ir reikalavimus bei pasižymi aukščiausia kokybe. Bendrovėje
yra išskirtinis specialistų padalinys, įskaitant kūrėjų, dizaino,
apsaugos ir statybos, kurie sunkiai dirba, kad kiekvienas gaminys patenkintų aukščiausius klientų reikalavimus.

Privatus namas
Vilnius, Lietuva

Valley Villa laimėjo apdovanojimą “2017 Residential Architect Design Awards”

Privatus namas
Vilnius, Lietuva

Valley Villa laimėjo apdovanojimą “2017 Residential Architect Design Awards”

Privatus namas
Kačerginė, Lietuva
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Apartamentai
Vilnius, Lietuva

Privatus namas
Niseko, Japonija
Sankt Peterburgas
Rusija

Privatus namas
Vilnius, Lietuva
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Mediena yra viena iš seniausių medžiagų
Žemėje ir tai, kad ji tūkstančius metų išlaikė laiko išbandymą, yra akivaizdus jos
nepakartojamų pranašumų įrodymas.
Mediena iš kitų statybinių medžiagų išsiskiria savo vertingiausiomis izoliacinėmis
savybėmis, patvarumu ir grožiu. Dėl savo
išskirtinio tinkamumo perdirbti, ši natūrali
medžiaga gali būti pagaminta bet kokios
formos. Mediena, kaip atsinaujinanti žaliava, taip pat visiškai atitinka šiuolaikinės
aplinkos apsaugos reikalavimus ir kovos
su klimato kaita principus. Visi bendrovės
produktai yra ekologiški.

Viešbutis
Niseko, Japonija

Viešbutis
Niseko, Japonija

Viešbutis
Niseko, Japonija

Viešbutis
Niseko, Japonija
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Volkswagen centras
Vilnius, Lietuva

„Doleta“ langai montuojami ambasadose ir aukščiausiose institucijose Lietuvoje ir visame pasaulyje, kur reikia
papildomos apsaugos ir saugumo.
7 metus iš eilės „Doleta“ produkcija
buvo apdovanota „Metų gaminio“
sertifikatais Lietuvoje. 2014 m. įmonė buvo apdovanota aukso medaliu
„Metų produktas“. Beje, pasyviųjų
langų parodoje Insbruko mieste, Austrijoje, „Doleta“ pelnė pripažinimą
kaip geriausia tarp pasyvių langų sistemų gamintojų.

Ofisų pastatas
Vilnius, Lietuva

Doleta buveinė
Kaunas, Lietuva
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Privatus namas
Palanga, Lietuva

Privatus namas
Nica, Prancūzija

Privatus namas
Kunigiškės, Lietuva

Privatus namas
Vilnius, Lietuva
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Viešbutis
Vilnius, Lietuva

„Doleta“ langai ir durys, pagaminti iš
daugybės medienos rūšių, yra šilti, atrodo dailiai ir estetiškai tiek iš vidaus,
tiek iš išorės. Dėl atšiaurioms oro sąlygoms atsparių elementų ir skirtingos
aliuminio profilių konfigūracijos kiekvienas gaminys yra išties ypatingas,
unikalus ir funkcionalus.

Privatus namas
Kaunas, Lietuva
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2014 m. atnaujinti aliuminio langų,
durų ir fasadų gamybos įrenginiai atveria neribotas galimybes įgyvendinant
reikliausių užsakovų projektus.

Privatus namas
Klaipėda, Lietuva

Įteiktas apdovanojimas “The Best Residential Building”

Privatus namas
Kulautuva, Lietuva

Privatus namas
Lietuva
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Turėdama moderniausią techniką,
pramoninius robotus, aukštos kvalifikacijos personalą, platų langų sistemų pasirinkimą ir lankstumą, įmonė
„Doleta“ gali pasiūlyti tinkamiausius,
individualiausius sprendimus kiekvienam projektui. Įvairių šalių architektai
ir partneriai turi neribotą kūrybinę
laisvę ir galimybę įgyvendinti įvairius
klientų norus.
Mums pavyko pranokti reikliausių
klientų lūkesčius.
Privatus namas
Niseko, Japonija

Privatus namas
Vilnius, Lietuva

Privatus namas
Vilnius, Lietuva
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POPULIARIAUSI
MEDINIŲ LANGŲ PROFILIŲ TIPAI
Doleta Modern
•
•
•
•

78/98 mm storio mediniai profiliai.
Stiklo paketai 28/52 mm storio.
Galimos skirtingos vidaus dekoro formos.
Uw iki 0,77 W/m²K.

Doleta Wood
•
•
•
•

78/98 mm storio mediniai profiliai.
Stiklo paketai 28/40/44/52 mm storio.
Galimos skirtingos vidaus dekoro formos.
Uw iki 0,79 W/m²K.

Doleta Scandinavia
•
•
•
•

Rėmo storis – 115 mm.
Stiklo paketo storis – 24/46 mm.
Galimos skirtingos vidaus dekoro formos.
Uw iki 0,79 W/m²K.
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POPULIARIAUSI
ALIUMINIŲ LANGŲ
PROFILIŲ TIPAI

Langai
• 76 mm storio profiliai.
• Stiklo paketai 28/52 mm storio.
• Uw iki 1.4 W/m²K.

Stumdomos durys
• 180 mm storio profiliai.
• Stiklo paketai 52 mm storio.
• Uw iki 1.4 W/m²K.

Lauko durys
• 77 mm storio profiliai.
• Stiklo paketai 28/52 mm storio.
• Uw iki 1.0 W/m²K.
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POPULIARIAUSI
UNIK ALIŲ (SPRENDIMŲ)
LANGŲ PROFILIŲ TIPAI
Doleta Avangard
• Išorinis rėmas ir varčia vienoje plokštumoje yra
padengti stiklu.
• 78 mm storio mediniai profiliai.
• Stiklo paketo storis – 80 mm.
• Uw iki 0,67 W/m²K.

Doleta Retro
•
•
•
•

Doleta Line
•
•
•
•
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Lygūs išorėje ir viduje.
78/98 mm storio mediniai profiliai.
Stiklo paketo storis – 80 mm.
Uw iki 0,67 W/m²K.

Galimos skirtingos vidaus dekoro formos.
78/98 mm storio mediniai profiliai.
Stiklo paketai 28/52 mm storio.
Uw iki 0,77 W/m²K.

BUVEINĖS ADRESAS

T. +370 319 57270
info@doleta.lt
Vilniaus g. 52
LT-59422 Jieznas, Lietuva
www.DoletaWindows.com

VILNIUS

M. +370 686 22898
vilnius@doleta.lt
Polocko g. 41
LT-01205 Vilnius, Lietuva

KAUNAS

M. +370 662 25476
M. +370 611 45607
kaunas@doleta.lt
Jonavos g. 16
LT- 44269 Kaunas, Lietuva

KLAIPĖDA

M. +370 614 78143
M. +370 615 58190
klaipeda@doleta.lt
Birutės g. 22
LT-91187 Klaipėda, Lietuva

