Ypatingas
dėmesys
kokybei
Nestandartiniai gaminiai
Mes gaminame nestandartinius metalo
gaminius (konstrukcijas, detales, ruošinius) ir
įrenginius pagal užsakovo arba mūsų
konstruktorių parengtus brėžinius.
Nestandartiniai gaminiai daromi iš įvairių
medžiagų, naudojant visus įmonėje taikomus
technologinius procesus: pjovimą, karpymą,
lankstymą, valcavimą, universalų ir programinį
tekinimą, frezavimą, suvirinimą, apvalų ir
plokščią šlifavimą, smėliavimą, kt. Kokybę
užtikrina naudojama moderni kompiuterizuota
įranga ir aukštos kvalifikacijos specialistai.
Mūsų bendrovėje atliekamos ypač tikslios
medžiagų pjovimo operacijos:

Du dešimtmečiai sėkmingos veiklos
1991 metais įkurta uždaroji akcinė bendrovė „Arginta“
šiuo metu yra pirmaujanti metalo apdirbimo įmonė
Lietuvoje. Pagrindinės mūsų įmonės veiklos kryptys yra
nestandartinių metalo gaminių projektavimas bei gamyba
ir berėmio stiklo furnitūros gamyba.
Ne mažiau svarbi veiklos sritis – vandentvarka. 1995 m.
pradėję veiklą nuotekų tvarkymo ir vandens tiekimo srityje,
esame įgyvendinę ar kaip partneriai esame dalyvavę
įgyvendinant ne vieną vandentvarkos projektą.
Aukščiausius kokybės standartus atitinkanti bendrovės
veikla ir pasiekimai ne kartą įvertinti Lietuvos ir Europos
mastu. 2005 m. mūsų įmonė pripažinta inovatyviausia
Lietuvoje, o 2006 m. mūsų bendrovė buvo pripažinta viena
iš sparčiausiai besivystančių įmonių Europos Sąjungoje –
nuo 2000 metų įmonės metinė apyvarta vidutiniškai auga
po 50 procentų. Naują postūmį plėtrai suteiks 2007 m.
baigtas įgyvendinti gamybinės bazės modernizavimo
projektas. Naujose administracinėse-gamybinėse
patalpose sudarytos optimalios sąlygos dirbti, o
gamybinėje erdvėje sumontuota moderni įranga leidžia
greitai ir kokybiškai atlikti sudėtingiausius užsakymus.
Naujausias mūsų pasiekimas – 2008 m. liepos mėnesį
UAB „Arginta“ atstovas buvo perrinktas į Lietuvos
inžinerinės pramonės asociacijos „Linpra“ prezidiumą. Tai
Lietuvos inžinerinės pramonės sektoriaus pasitikėjimo
bendrove „Arginta“ ir jos visuotinio pripažinimo įrodymas.

pjovimo lazeriu – šis būdas pasižymi dideliu
pjovimo greičiu ir pjūvio kokybe, pjaunami
įvairaus storio metalo lakštai, vamzdžiai bei
profiliai; lazeriu galima atlikti markiravimą;
pjovimo vandens srove su abrazyvu –
galima pjauti bet kokias medžiagas nuo visų
rūšių plieno iki popieriaus; šis būdas ypatingas
tuo, kad medžiagos paviršiaus neveikia šiluma,
dėl to nekinta medžiagos savybės;
plazminio pjovimo – galima pjauti iki 45 mm
storio juodąjį ar nerūdijantį plieną ir aliuminį.
Esame įsigiję modernių suvirinimo įrenginių,
kurie leidžia taikyti šiuolaikiškus suvirinimo
būdus. Visi bendrovėje dirbantys suvirintojai
periodiškai atestuojami trečiosios šalies, o
įmonės technologui suteiktas Europos
suvirinimo inžinieriaus sertifikatas. 2004 metais
mūsų bendrovė sertifikuota pagal metalų
lydomojo suvirinimo kokybės valdymo
sistemos standartą LST EN ISO 3834-2.

Berėmio stiklo furnitūra
Vandentvarka

Mūsų įmonė gamina nerūdijančio
plieno ir aliuminio tvirtinimus bei
furnitūrą vidinėms berėmio stiklo
pertvaroms, varstomoms ir
stumdomoms durims, stiklo stogeliams
virš lauko durų bei pastatų lauko
stikliniams fasadams. Gaminame
berėmio stiklo fasadų tvirtinimui
naudojamus specialius nerūdijančio
plieno šarnyrinio sujungimo mazgus.
Taip pat siūlome įvairius laiptų stiklo
pakopų ir stiklo turėklų nerūdijančio
plieno laikiklius.
Visi mūsų įmonės gaminiai yra
ilgaamžiai, o gamybinės veiklos
procesai yra sertifikuoti pagal aplinkos ir
kokybės vadybos sistemos standartų
LST EN ISO 14001:2005 bei LST EN ISO
9001:2001 reikalavimus. Esame įdiegę
gamybos valdymo programą „Monitor“,
kuri leidžia patikimai valdyti vykstančius
gamybinius procesus ir analizuoti
pardavimo rodiklius įvairiais aspektais.
Už kokybės vadybos įgyvendinimo
rezultatus 2007 m. buvome apdovanoti
Nacionaliniu kokybės prizu.

Pirmasis stambus mūsų įmonės
vykdytas vandentvarkos projektas buvo
Vilniaus miesto nuotekų valyklos
rekonstrukcija. Pagrindinės
vandentvarkos darbų kryptys yra
nutekamojo vandens valymo ir vandens
gerinimo įrenginių parinkimas,
projektavimas ir montavimas;
technologinių įrengimų ir vamzdynų
montavimas; technologinių įrengimų ir
procesų paleidimo bei derinimo darbai.
Palaipsniui mūsų įmonės teikiamų
paslaugų sąrašas plėtėsi ir dabar dar
apima galimybių studijų paruošimą,
techninę paramą įgyvendinant upių
baseinų projektus, pirkimo
dokumentacijos parengimą, statybos
darbų techninę priežiūrą, projektų
vykdymo priežiūrą, projektų dalinę
ekspertizę, techninių projektų
paruošimą ir t. t.
Turime subūrę stiprią vandentvarkos
inžinierių komandą. Mūsų
vandentvarkos specialistai nuolat kelia
savo kvalifikaciją dalyvaudami
specializuotuose seminaruose,
kvalifikacijos kėlimo kursuose, vidiniuose
ir išoriniuose mokymuose. Teisę vykdyti
darbus ypatingos svarbos objektuose
mūsų specialistams suteikia Aplinkos
ministerijos išduoti kvalifikacijos
atestatai statybos darbams, techninei
priežiūrai, projekto vykdymui,
ekspertizei ir kt.

Efektyvus
vadovavimas ir
kvalifikuoti
specialistai
Efektyvią veiklą užtikrina ne tik
naujausios gamybos technologijos, bet
pirmiausia pas mus dirbantys žmonės – jų
patirtis ir gebėjimai. Įmonėje kaip darni
komanda dirba kvalifikuoti
projektuotojai, vadybininkai, kitų sričių
specialistai ir darbininkai. Didelį dėmesį
skiriame žinių vadybai. Skatiname
tobulinti darbuotojų profesines žinias,
tuo tikslu nuolat organizuojame
mokymus ir seminarus bendrovės
mokymų salėse, kviečiame ekspertus
pasidalyti informacija apie technologijų ir
vadybos naujoves. Daug dėmesio
skiriame bendradarbiavimui su profesinio
rengimo institucijomis, taip siekiame
prisidėti prie ateities specialistų ugdymo.
Valdyti sudėtingus gamybos procesus
nėra paprasta. Be jau minėtos „Monitor“
programos, vieni pirmųjų Lietuvoje
pradėjome įgyvendinti dar vieną procesų
valdymo priemonę – LEAN efektyvumo
didinimo principą. LEAN sistema padeda
surasti silpnąsias įmonės procesų grandis,
pakelti darbo efektyvumą ir sumažinti
gamybos sąnaudas. Tokiu būdu
didinamas konkurencingumas, keliama
darbuotojų motyvacija.

Glaudūs ryšiai
su
partneriais
Didžiąją produkcijos dalį (70 procentų)
eksportuojame į Europos, Skandinavijos šalis.
Iš ten mūsų gaminiai keliauja toliau į
atokiausias pasaulio šalis – Australiją, Braziliją,
Kiniją ir t. t. Glaudžiai dirbame ir su Lietuvos
mašinų pramonės, statybos, vandens tiekimo,
nuotekų valymo ir kitų sektorių įmonėmis.
Užsienio ir Lietuvos partnerių pasitikėjimą
pelnėme dėl laiku ir kokybiškai atliekamų
užsakymų, technologinių inovacijų taikymo ir
atsakingo mūsų požiūrio į partnerių poreikius.

„Ne vienerius metus aktyviai bendradarbiaujame su UAB
„Arginta“. Ši bendrovė greitai reaguoja į rinkos pokyčius ir
pasiūlo progresyviomis technologijomis pagrįstus
sprendimus, kurie su kaupu išpildo net drąsiausius mūsų
lūkesčius.“ – Vidas Turauskis, technikos direktorius, UAB
„Hrono fasadai“.

„Optimalus kokybės ir kainos santykis suteikia
„Argintos“ bendrovei pranašumų prieš konkurentus,
siūlančius panašius gaminius ir paslaugas. Mūsų
Lietuvos partneriai įrodė, kad jų taikoma kokybės
valdymo politika yra efektyvi ir tenkina griežtus
Europos Sąjungos reikalavimus.Tai leidžia tikėtis
ilgalaikio bendradarbiavimo ir sėkmingos ryšių tarp
mūsų įmonių plėtros, siekiat bendrų verslo tikslų.“ –
Veli-Matti Rautio, pirkimų vadybininkas,
RAUTE Corporation.

„Atnaujindami skrydžių valdymo techniką, ieškojome
patikimų partnerių. Darbas strateginiame šalies objekte,
kur reikia užtikrinti ypač griežtus skrydžių saugos
reikalavimus, buvo UAB „Arginta“ žmogiškų ir gamybinių
resursų išbandymas. Šiandien iš toli matomas sėkmingo
mūsų bendradarbiavimo rezultatas – naujos kartos
modernizuotą radiolokatorių laiko „Argintos“ pagaminta
konstrukcija.“ – Genadijus Matulaitis, technikos direktorius,
VĮ „Oro navigacija“.

Nuoširdus
rūpestis
darbuotojais
Kurdami naująjį pastatą, daug
dėmesio skyrėme darbuotojų darbo ir
poilsio sąlygoms. Visur daug šviesos,
erdvės, puikūs, pagal naujausias
technologijas įrengti persirengimo
kambariai, dušai, prausyklos, valgomieji.
Pertraukėlių metu norintieji gali sužaisti
stalo teniso partiją specialiai tam skirtoje
patalpoje, bendrovėje net organizuojami
darbuotojų stalo teniso turnyrai.
Projektuojant gamybines patalpas,
siekta sukurti ne tik modernią gamybos
bazę, bet ir kuo saugesnę darbo aplinką
įmonėje dirbantiems žmonėms – darbo
saugai skiriame išskirtinį dėmesį.

Dalyvavimas
socialiniuose
projektuose
Savo verslo sėkme norime dalytis su
visuomene, todėl dalyvaujame įvairiuose
ne pelno projektuose. Glaudūs ryšiai
susiklostė su Vilniaus Monmartru
vadinama Užupio respublika. Parėmėme
skulptūrinės kompozicijos „Prisikėlimo
angelas“ kūrimo ir pastatymo darbus. Šiuo
metu skulptūra stovi centrinėje Užupio
aikštėje ir yra tapusi šio rajono simboliu.
Be to, mūsų įmonė remia jaunų sporto
entuziastų įkurtą automobilių sporto
klubą „Artas racing“. Nepamirštame ir savo
kaimynų – gražiai bendradarbiaujame su
Verkių seniūnija, kurios teritorijoje esame
įsikūrę.

