MAŽOJI BENDRIJA

„MUREKA“
S.Lozoraičio g. 19 Garliava Kauno r. LT53228

ĮMONĖS PRISTATYMAS

2015, Kaunas
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MB „Mureka“ Statybos produkcijos sertifikavimo centre atestuota statybinė įmonė įsikūrusi
S.Lozoraičio g. 19, Garliavoje. Mes esame vidutinio dydžio statybinė įmonė kurioje pastoviai dirba nuo 60
iki 70 darbuotojų. Mūsų patyrę darbuotojai kokybiškai atlieka visus statybos darbus nuo pamatų įrengimo
iki pastato pridavimo valstybinei komisijai. Savo darbų kokybę jau esame įrodę didelėse statybos
aikštelėse, tikimės tapti ir Jūsų įmonės partneriais.
MB „Mureka“ vadybos sistema paremta trimis kokybės vadybos standartais: ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001. Šie sertifikatai liudija, kad MB „Mureka“ vadovaujasi visais tarptautiniais vadybos
sistemos standartais, jaučia atsakomybę aplinkai, aktyviai mažina savo procesų, produktų ir paslaugų
poveikį aplinkai, užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą darbo vietoje.
Savo veiklą įmonė yra apdraudusi Rangovo Bendrosios Civilinės bei Darbdavio Civilinės
atsakomybės draudimu.
Pagrindiniai MB „Mureka“ konstruktyvai :
 Monolitinių ir surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų įrengimas (gręžtiniai ir juostiniai
pamatai, kolonos, sienos, perdangos);
 Laikančių ir apdailos mūro sienų įrengimas;
 Vidaus ir išorės sienų tinkavimo darbai;
 Pilnas vidaus patalpų apdailos įrengimas (g/k pertvaros, plytelių klijavimas PVC grindų
įrengimas);
 Pastatų inžinerinės sistemos
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PAGRINDINIAI MB „MUREKA“ STATYBOS OBJEKTAI 2013 - 2014 M.

Eil.
Nr

Statinio pavadinimas, adresas

Atlikti darbai

1

Kauno klinikų centrinio korpuso Eivenių g. 2, Kaunas,
patalpų susijusių su onkologinių ligų diagnostika ir
gydymu, rekonstrukcija

Silikatinių plytų mūro darbai

2

Gamybinės paskirties patalpų kapitalinio remonto
darbai,adresu Siūlų g.1,Kaunas

Tinkavimo darbai

3

Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų
kapitalinis remontism Studentų g.11,Akademijos
miest.,Kauno r.,

Lifto šachtos ardymo, pamato įrengimo, mūro darbai,
techninio aukšto mūro darbai

4

LSMUK traumų ir skubios pagalbos centro, laboratorijos
korpuso, automobilių parkingo ir ūkio pastatų, adresu
Eivenių g. 2.

Vidaus patalpų sienų ir grindų 9san. Mazgų) plytelių
klijavimo darbai.

5

Skirvytės g.23,Kaunas

Tinkavimo darbai

6

Sandėliavimo paskirties pastatas,Kuproniškių k. Nemėdžio
sen.,Vilniaus raj.

Mūro darbai

7

Taikos g.45c,Lt-93121, Neringa

Tinkavimo darbai

8

Antro aukšto mūro darbai, Anapilio g.11,Vilnius

Mūro ir statybos darbai

9

Savanorių pr.169, Kaunas

Tinkavimo darbai

11

Administracinis pastatas, Miškininkų g.1,Kazlų Rūda

1-o aukšto patalpų paprastojo remonto darbai

12

Bagotosios girnikijos , Jūrės kaimas, Kazlų Rūdos sen.
savivaldybė

Remonto darbai.

13

Biokatilinės Biruliškių g. 6A statybos darbai

Mūro sienos,surenkamos g/b perdangos

14

Veisiejų regioninio parko direkcijos administracinio
pastato,Adressu Santarvės g.9 Veisiejuose ,Lazdijų raj.

Fasadų sienų ir angokraščių tinkavimas

15

Adresu V. Krėvės 118, Kaunas

Vidaus sienų paruošimo,lyginimo, glaistymo,dažymo ir
plytelių klijavimo darbai

16

Veisiejų regioninio parko direkcijos administracinio
pastato,adresu- Santarvės g.9 Veisiejuose ,Lazdijų raj.

Vidaus sienų ir angokraščių tinkavimas

17

Adresu V. Krėvės 118, Kaunas

Fasadinių sienų tinkavimas,vidaus sienų dažymas

18

Adresu V. Krėvės 118, Kaunas

Vidaus tinkavimo darbai

19

Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalas su
administraciniu pastatu.Rekonstravimas.Niugriovimas.
Nauja statyba. K.Baršausko g.66 Kaunas

Fasadinių klinkerio plytelių klijavimo darbai

20

Studentų bendrabutis, Miškininkų g. 1,Kazlų Rūda

Stogo remontas

21

“Vaikų darželio pastato pritaikymo slaugos namams“,
Adresu Darželio g. 6,Dotnuvos miestelis,Kėdainių raj.

Sienų ir grindų plytelių klijavimo darbai

22

Pylimų kaimas,Vilniaus raj. Sudarvės seniūnija

Vidaus sienų tinkavimas

23

Juozapavičiaus pr.27

Fasadinio mūro darbai

24

Administracinio pastato rekonstravimo darbai,adresu
S.Žukausko g.13,Ramučių gyv.Karmėlavos sen.Kauno raj.

Apdailos mūras
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25

Kauno klinikų centrinio korpuso Eivenių g. 2, Kaunas,
patalpų susijusių su onkologinių ligų diagnostika ir
gydymu, rekonstrukcija

Plytelių klijavimo darbai

26

Kauno klinikų centrinio korpuso Eivenių g. 2, Kaunas,
patalpų susijusių su onkologinių ligų diagnostika ir
gydymu, rekonstrukcija

Tinkavimo darbai

27

Kauno klinikų centrinio korpuso Eivenių g. 2, Kaunas,
patalpų susijusių su onkologinių ligų diagnostika ir
gydymu, rekonstrukcija

Tinkuotų sienų vidinių angokraščių, lubų ir sienų glaistymodažymo darbai

28

Administracinio pastato rekonstravimas, adresu
S.Žukausko g.13,Ramučių gyv. Karmėlavos sen. Kauno raj

Apdailos mūro įrengimo darbai

29

Gyvenamojo namo rekonstrukcija

Besijinių perdangų betonavimas, sutapdinto stogo įrengimas
šiltinant polistirolo plokštėmis

30

LSMUK traumų ir skubios pagalbos centro, laboratorijos
korpuso, automobilių parkingo ir ūkio pastatų, adresu
Eivenių g. 2.

Pastato sienų (pertvarų) mūro darbai, pastato fasado sienų
klinkerio mūro įrengimo darbai; vidaus sienų glaistymodažymo darbai; pastato fasado sienų šiltinimo ir struktūrinio
tinko įrengimo darbai; pastato vidaus sienų
(pertvarų),monolitinio kolonų tinkavimo darbai,

31

LSMUK traumų ir skubios pagalbos centro, laboratorijos
korpuso, automobilių parkingo ir ūkio pastatų, adresu
Eivenių g. 2.

Vidaus patalpų sienų ir grindų 9san. Mazgų) plytelių
klijavimo darbai.

32

Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų
kapitalinis remontas Studentų g.11,Akademijos
miest.,Kauno r.,

Rekonstruojamos lifto šachtos pamatų ir esamų sienų
griovimo, naujų lifto šachtos pamato ir sienų įrengimas

33

Rytųg.18,Kaunas

Vidaus apdailos darbai

34

Kuro išdavimo punkto rekonstrukcija, adresu Keramzito
g.5, Kaunas

Tvoros pamato įrengimas

35

Gydymo paskirties statinio su kitos paskirties
patalpomis,Savanorių pr.169,Kaunas

3 aukšto vidaus sienų apdailos darbai( glaistymas, dažymas)

36

Ežero g.1B,Kaunas

Mūro darbai

37

Vaistų logistikos centras su administracinėmis
patalpomis,Ramučių km.,Karmėlavos seniūnija, Kauno raj.

Mūro darbai

38

Krėvės pr.118, Kaunas

Vidaus sienų tinkavimas

39

Piliuonos ambulatorija , Kauno raj. Taurakiemio seniūnija,
Piliuonos k. T.Masiulio g.4

Patalpų paprastojo remonto darbai

40

Krėvės pr.118, Kaunas

Vidaus grindų plytelių klojimas

41

Užutrakio dvaro sodybos, esančios Užutrakio g.15,
buvusios virtuvės rekontsravimo darbai.

Bendrastatybiniai-apdailos darbai.

42

VDU Mokslo paskirties pastatas Jonavos g.66,Kaunas

Sienų, lubų ir angokraščių glaistymo-dažymo darbai

43

Darbai

Bendrastatybiniai-darbai.

44

Kelmės krašto muziejus, Dvaro g.15,Kelmė

Kelmės dvaro rūmų mūro sienos ir išorės ir vidaus remonto
darbai

45

Kauno Šv.Antano Paduviečio parapijos esančios adressu
Radvilėnų pl.11, Kaunas

Tinkavimo darbai

46

Krėvės pr.118, Kaunas

Sienų, lubų ir angokraščių glaistymo-dažymo darbai

47

"Nacionalinio fizinių ir mokslo technologijų centro
sukūrimas" Saulėtekio al. 9, Vilnius

Mūro darbai, monolitiniai intarpo darbai
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48

Lietuvos energijos gamyba, AB priklausančioje rezervinėje
Lietuvos elektrinėje,adresu Elektrinės g.21,Elektrėnai

Valdymo pulto remonto ir grindų pasluoksnio ardymo darbai

49

PC Rimi esanti adresu Studentų g.19, Kaunas

Mūro darbai

50

Biokatilinės , statomos Biruliškių g.6A, Kaunas

Tinkavimo, betonavimo,apdailos darbai

51

"Kauno rajono Garliavos vaikų muzikos mokykla" Vytauto
pr. 54, Garliava

Sienų ir angokraščių tinkavimas, sienų ir lubų glaistymas ir
dažymas, pertvarų montavimas, plytelių klijavimas

52

Tvoros stulpų potinkininis mūras Dvaro g. 6, Paežerių km.,
Vilkaviškio raj.

tvoros stulpų potinkinis mūras

53

"Nacionalinio fizinių ir mokslo technologijų centro
sukūrimas" Saulėtekio al. 9, Vilnius

Lauko ir vidaus mūro darbai

54

Statybininkų g. 12, Kaunas

Tinkavimo darbai

55

Daugiabučių namų kvartalas, Baršausko g. 66, Kaunas

Vidaus sienų tinkavimo darbai

56

Administracinis pastatas, Pramonės pr. 23, Kaunas

Mūrijimo darbai

57

Administracinis pastatas, Savanorių pr. 109, Kaunas

Apatinės, viršutinės juostos glaistymas, dažymas, siūlų
glaistymas, bei kitų vietų glaistymas-dažymas

58

Gamybinis korpusas ir Biokuro katilinė, Elektrinės g. 21,
Elektrėnai

Sienų apdailos ir mūro darbai

59

Gydymo paskirties sąnatorinis gydyklų kompleksas,
Algirdo g. 22, Birštonas

Silikatinių plytų mūras, sąramų montavimas, monolitinių
sienų gruntavimas,

Mumis pasitiki:
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KONTAKTAI
Direktorius

Artūras Kornikas

+370 620 75749

Gamybos vadovas

Vytautas Kudirka

+370 630 07906

Statybos darbų vadovas

Audrius Baniulis

+370 630 07503

Statybos darbų vadovas

Antanas Bacevičius

+370 650 43318

Statybos darbų vadovas

Šarūnas Saltonas

+370 672 27532

Administratorė-apskaitininkė

Sandra Sakalauskaitė

+370 671 43141

E-paštas

info@mureka.lt

Internetinė svetainė

www.mureka.lt

Adresas

S.Lozoraičio g. 19,
Garliava

Tikimės abipusiai naudingo bendradarbiavimo!
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