UAB „Piktora“ įkurta 2016 metais (2017 m. kovo mėn. pavadinimas buvo pakeistas į UAB
„Insola“). Bendrovė Trakų r. savivaldybėje įgyvendino projektą - pastatė 3 aukštų gamybinės ir prekybos
paskirties pastatą, kuriame įrengta inovatyvi poliuretano sandarinimo putų gamybos linija ir jų prekybos
vieta.
UAB „Insola“ planuojamas gaminti gaminys – vieno komponento putų poliuretanas (toliau –
POLINOR). Įmonė bus pirmoji Lietuvoje, kuri pradės gaminti šį produktą.
Naujojo gaminio – putų poliuretano naujumas yra tas, kad jis yra tinkamas konstrukcijų šilumos
izoliacijai ir naudojamas purškimo būdu. POLINOR yra puiki šilumą izoliuojanti medžiaga:
•
•
•
•

Statyboje (sienos, kambarių pertvaros, pastogės grindų šilumos izoliacija, stogai, pamatai, cokoliai ir
t.t.)
Automobilių gamyboje (šilumos ir triukšmo izoliacija, furgonų, šaldytuvų, izotermų šilumos
izoliacija)
Laivų statyboje naudojamas pertvarų šilumos izoliacijai, neleidžia atsirasti kondensatui.
Gamyboje naudojamas ten, kur reikalinga šilumos izoliacija.

Įdiegta technologinė įranga pasižymės technologijų ekologiškumu, procesų optimizavimu ir
gamybos procesų sparta. Įdiegtos modernios technologijos gamybos procese iki minimumo sumažins
gamybos atliekų kiekį. Naujas produktas bus sertifikuojamas – o tai sudarys galimybę išplėsti įmonės
eksportą į naujas rinkas. Planuojamas projekto rezultatas – įrengta gamybos linija, sukurtos 29 darbo vietos,
padidintas darbo našumas.
UAB „Insola“ sėkmingai įgyvendino projektą „UAB „Piktora“ inovatyvios poliuretano
sandarinimo putų gamybos linijos diegimas““ pagal Europos Sąjungos finansuojamą paramos priemonę
Regio Invest LT+ Nr. 02. Priemonė įgyvendinama Trakų rajone.
Projekto vertė – 3 184 090,70 EUR.
Skirtas finansavimas – 1 432 840,82 EUR.
Projekto finansavimas - Europos regioninės plėtros fondo lėšos.
UAB „INSOLA“ projekto tikslas – gamybinės ir prekybos paskirties pastato statyba bei inovatyvios
poliuretano sandarinimo putų gamybos linijos įrengimas.
Projektui pasibaigus tęstinumas bus užtikrintas toliau investuojant į aukštos pridėtinės vertės produktų
gamybą. Po projekto įmonė taip pat investuos (tik mažesniais nei projekto metu mastais) į kokybiškų
gaminių gamybos įrangą, produktų sertifikavimą, naujų pardavimų kanalų kūrimą Lietuvoje, ES šalyse bei
kitose valstybėse, plės profesionalią vadybos komandą, bendradarbiaus su šalies mokslo institucijomis naujų
produktų kūrimo ir esamų produktų kokybinių parametrų gerinimo srityje. Bus plečiama įmonės gamybinė
bazė, atnaujinami įrengimai, didinamas personalo skaičius, didinamas įmonės darbo našumas,
produktyvumas ir konkurencingumas.

Projekto įgyvendinimo pradžia 2017 metų rugpjūčio mėnuo - pabaiga 2018 metų lapkričio mėnuo.

