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Bendrovė „Tubes International“ siūlo pramoninių 
žarnų, jungčių ir hidraulinių žarnų sprendimus visoms 
pramonės šakoms. Įmonė įsteigta 1993 m. ir šiuo metu 

turi sukurtą nuosavą produktų bei paslaugų pardavimo tinklą.

Nuo pat pradžių kompanija bendradarbiauja su žymiais 
viso pasaulio gamintojais. Tai suteikia galimybę siūlyti 
produktus, atitinkančius aukščiausius techninius, 
saugos ir aplinkosaugos reikalavimus.

Faktai:
1993 „Tubes International“ įsteigta Lenkijoje.
1993 - 1998 Klientų aptarnavimas ir produktų pardavimas 
klientams bendrovės centrinėje būstinėje. 
1998 Priimta nauja įmonės strategija ir sukurtas nuosavas 
prekybos tinklas Lenkijoje.
2001 Modernios bendrovės būstinės su sandėliais ir 
gamybinėmis patalpomis statyba.
2002 Įmonės plėtros strategija tarptautiniu mastu: 
• 2002 Tubes International s.r.o., Čekijos Respublika
• 2005 TOW Tubes International, Ukraina
• 2007 Tubes International s.r.o., Slovakija
• 2007 UAB Tubes International, Lietuva
• 2008 OOO Tubes International, Rusija
• 2010 TOO Tubes International, Kazachstanas
• 2015 Tubes International Norge AS Norvegija
2003 Įteiktas kokybės vadybos sertifikatas pagal 
ISO 9001:2000 standartą (išduotas DNV).
2007 Įmonė tapo Europos pramonės tiekėjų organizacijos 
EDIS nare – www.edisnet.com.
2007 Įsteigtas gamybos skyrius specialiems antgaliams 
gaminti.
2008 Gautas leidimas žarnoms gaminti pagal direktyvą 97/23/
EB dėl slėginių įrengimų.
2011 Įmonė įdarbina 300 aukštos kvalifikacijos darbuotojų.
2012 Naujo sandėlio ir logistikos centro atidarymas 
Poznanėje. 
2013 Atidarytos įmonės atstovybės Irake. 
2015 Įmonės atstovybės atidarymas Vokietijoje. 
2015 Internetinės parduotuvės atidarymas. 
2016 Įmonėje dirba virš 400 aukštos kvalifikacijos 
darbuotojų. 
2017 Paleista nauja ERP IT sistema. 
2018 25-osios „Tubes International“ metinės. 
2019 Naujos internetinės parduotuvės versijos paleidimas. 
2020 Atidaroma nauja įmonė su projektavimo ir vykdymo 
profiliu pramonės infrastruktūros srityje - Tubes Engineering. 
2021 Įmonės atstovybės Italijoje atidarymas. 
2022 Prisijungimas prie NAHAD asociacijos

Beveik 30 metų patirties 
tiekiant žarnas ir jungtis pramonei  

www.tubes-international.com

Apie įmonę
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Apyvarta

Strategija ir misija

„Tubes International“ - tai viena iš dinamiškiausiai 
Europoje besivystančių bendrovių pramoninių 
žarnų ir jungčių srityje. Daugiametė patirtis 

pramonės rinkoje lemia didelį mūsų Klientų pasitikėjimą 
– gauname vis reiklesnių ir pavojingesnių užduočių. Mūsų 
veiklos patirtis ir procedūros yra nuolatos verifikuojami 
skirtinguose kvalifikaciniuose bei moksliniuose centruose 
ir dokumentuojami įvairios rūšies sertifikatais, leidimais 
ir ataskaitomis. Tai leidžia tobulinti įmonės veiklą. Mūsų 
bendrovės strategija yra grindžiama svarbiausia „Tubes 
International“ misijos prielaida:

„Suvokdami atsakomybę, susijusią su mūsų 
teikiamais produktais ir paslaugomis, bei 
atsižvelgdami į naujus reikalavimus pramonei, 
mes pareiškiame, kad sieksime visiškai patenkinti 
mūsų Klientų poreikius, susijusius su siūlomų 
prekių asortimentu, produktų ir paslaugų kokybe 
bei profesionaliu aptarnavimu, visapusiškai 
dalyvaujant visiems įmonės darbuotojams“.

Mūsų veiksmai yra nukreipti į keturias pagrindines sritis:

• sekimas tapti išskirtiniu Kliento partneriu, tiekiančiu 

pramonines žarnas ir jungtis,
• rinkos plėtra, kuriant nuosavą prekybos tinklą,
• novatoriški ir pramonei saugūs technologiniai 

sprendimai,
• profesinis mūsų bendrovės darbuotojų tobulėjimas.
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Rinka ir kokybė

Rinka ir mūsų klientai
Dėl  p lataus  asor t imento i r  mūsų darbuotojų 
k ompetenci jos ,  „Tubes  I nternat ional “  t iek iamos 
pramoninės  žarnos  i r  jungt ys  yra  p lač ia i 
naudojamos įva i r iems sprendimams daugybėje 
pramonės  sektor ių .  K l ienta i ,  pas i t ik ėdami 
mūsų s iū lomais  produkta is  i r  pas laugomis , 
pat ik i  mūsų įmonei  i t in  sudėt ingus  pro jektus 
pramoninių  žarnų i r  jungčių  s r i t y je .

Šiuo metu bendrovė teikia savo paslaugas šioms 
pramonės šakoms:
•  chemijos pramonė
•  naftos chemijos pramonė
•  kasybos pramonė
•  energetikos pramonė
•  dujų pramonė
•  laivų statybos pramonė
•  maisto pramonė
•  farmacijos pramonė
•  automobilių pramonė
•  statybų pramonė
•  elektronikos pramonė
•  metalurgijos pramonė

Dėl išsamesnės informacijos apie konkrečius nurodymus 
pasirinktoje srityje ar dėl tam tikro produktų panaudojimo 
prašome tiesiogiai susisiekti su mūsų įmone.

„Tubes International“  garantuoja produktų ir 
teikiamų paslaugų kokybę, kurią patvirtina įvairių 
rūšių sertifikatai. 
Saugumą ir atitikimą Kliento reikalavimams 
patvirtina Kokybės ir Atitikties Sertifikatai, 
pateikiami pagal Kliento pareikalavimą.

 Svarbiausi bendrovės sertifikatai:
• ISO 9001:2008 išduotas DNV
• ISO 9001:2009 išduotas TDT
• Atitikties sertifikatas WE, išduotas UDT
• ISO 3834-2:2007 išduotas TDT-CERT
• NATO – tiekėjo kodas
• WDT – įgaliojimai
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Produktai

Greito sujungimo 
jungtys, jungtys, 
apkabos, vožtuvai
• įvairių standartų jungtys:
    (CAMLOCK, TW, STORZ, NOR, GOST, SMS, API …)
• sausojo blokavimo jungtys
• avarinio atjungimo jungtys
• srieginės ir flanšinės jungtys
• sukamosios jungtys
• higieninės jungtys
• antgaliai, jungtys
• pildymo pistoletai
• apkabos ir pramoniniai vožtuvai

Pramoninės žarnos 
ir kompensatoriai
• termoplastinės žarnos
• guminės žarnos
• silikoninės žarnos
• kompozitinės žarnos
• plieninės žarnos
• guminiai kompensatoriai
• plieniniai kompensatoriai
• tefloniniai kompensatoriai
• tekstiliniai kompensatoriai



Produktai
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Pneumatika
• pneumatinės žarnos
• PUSH IN tipo jungtys 
• pneumatinės greito sujungimo jungtys
• paskirstymo vožtuvai
• FRL tipo oro paruošimo elementai 
• cilindrai ir kitos pavaros
• oro pistoletai

www.tubes-international.com

Hidraulika ir aukštasis 
slėgis
• guminės žarnos
• termoplastinės žarnos
• WATERBLAST tipo žarnos 
• žarnų apkaustai 
• jungtys DIN 2353, JIC, ORFS
• hidrauliniai vamzdžiai
• greito sujungimo jungtys, sukamosios 

jungtys
• vožtuvai, hidrauliniai siurbliai
• matavimo sistemos
• manometrai
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Mašinos ir įrenginiai
• žarnų presavimo įrenginiai
• žarnų pjovimo įrenginiai
• žarnų drožimo įrenginiai
• žarnų ženklinimo įrenginiai
• žarnų testavimo įrenginiai
• žarnų valymo įrenginiai
• stovai žarnoms
• hidraulinių vamzdžių lenkimo ir apdirbimo įrenginiai

Kiti produktai
• būgniniai žarnų vyniotuvai 
• žarnų apsaugos ir apdangalai
• guminės ir metalinės tarpinės
• techniniai sandarinimai
• konservavimo priemonės ir pramoninė chemija

Produktai
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Pramoninių žarnų 
gamyba

Gaminame sukomplektuotas pramonines 
žarnas, tiksliai pritaikytas projektuojamos 
arba jau esančios Kliento sistemos 

darbo sąlygoms. Mūsų privalumas – vienetinė 
ir daugiaserijinė žarnų gamyba, pagal griežtai 
apibrėžtus Klientų reikalavimus. Siūlomame 
asortimente yra lanksčių žarnų vandeniui ir orui, 
vandens garams, maisto medžiagoms, kurui, 
alyvoms bei kitiems naftos produktams, visokių 
rūšių cheminėms medžiagoms, dujoms, kietosioms 
medžiagoms ir pan.

Hidraulinių ir aukštojo 
slėgio žarnų gamyba

Gaminame visokių tipų hidraulines žarnas 
– nuo standartinių guminių hidraulinių, 
termoplastinių, tefloninių žarnų iki 

specializuotų žarnų ultra aukštiems spaudimams 
iki 3200 barų. Užsiimame tiek serijine gamyba, tiek 
vienetiniais gaminiais pagal Kliento specifikaciją. 
Klientui pageidaujant, atliekame papildomus darbus 
su žarna, pvz.: specialus ženklinimas, papildomi 
bandymai, valymas, individualus pakavimas ir kt.

Paslaugos 
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Antgalių gamyba 
pagal kliento 
specifikaciją

Pagal specifinius kliento poreikius 
gaminame antgalius pramoninėms 
ir hidraulinėms žarnoms, adapterius 

ir reduktorius su visokių rūšių pajungimais 
(metriniais, coliniais, flanšiniais ir t.t.). Antgaliai 
gaminami iš anglinio, nerūdijančiojo 
ir rūgščiai atsparaus plieno, žalvario, 
polipropileno bei kitų medžiagų.

Mašinų ir įrenginių 
techninė priežiūra 
bei kitos paslaugos

Atliekame garantinę ir pogarantinę 
mūsų parduodamų mašinų bei 
įrenginių techninę priežiūrą. Turėdami 

tinkamai apmokytą personalą, originalių 
atsarginių dalių ir atitinkamų įrankių, galime 
užtikrinti aukštą pas mus pirktos įrangos 
patikimumą.

Papildomai siūlome Jums šias paslaugas:

• techninė priežiūra 24 valandas per 

parą tam tikrose prekybos vietose,

• pramoninių žarnų techninė priežiūra 

pas Klientą,

• mūsų Klientų apmokymai pramoninių 

žarnų ir jungčių srityje.

Paslaugos
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Susisiekimas

Greičiausias ir patikimiausias 
būdas susisiekti su mūsų 
įmone
• Kontaktas telefonu ir elektroniniu paštu 
Susidomėjusius Klientus prašome susisiekti telefonu ar 
elektroniniu paštu su centrine bendrovės būstine arba 
artimiausiu „Tubes International“ bendrovės skyriumi. 
Reikiamą kontaktinę informaciją Jus rasite mūsų 
interneto svetainėje.

• Interneto svetainė
Rekomenduojame Jums mūsų interneto svetainę, kurioje 
pateikta aktuali informacija apie įmonę, produktus ir 
paslaugas.

• Katalogas
Jūsų paslaugoms taip pat siūlomas katalogas (knyga arba 
CD) penkiomis kalbomis: lenkų, anglų, čekų ir lietuvių. Jums 
pageidaujant, pristatysime jį nemokamai.

• Bukletai ir lankstinukai
Produktai, reikalaujantys papildomos techninės informacijos, 
pateikti specializuotuose informaciniuose bukletuose mūsų 
interneto svetainėje.
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Produktų ir paslaugų 
pardavimas mūsų įmonėje
„Tubes International“  šalia Jūsų

Vadovaudamiesi priimta bendrovės veikimo 

strategija – būti kuo arčiau Kliento – mes siūlome 

ir rekomenduojame Jums produktų ir paslaugų 

pardavimą mūsų tinkle. Skyrių sąrašą rasite mūsų 

interneto svetainėje. 

Vykdydami prekybą skyrių tinkle, mes siūlome Jums šiuos 
patogumus:
• platų asortimentą vietoje,

• greitą techninį aptarnavimą hidraulinių ir pramonių 

žarnų gamyboje,

• techninį aptarnavimą 24 valandas per parą skyriuose, 

kurie šiuo metu teikia tokias paslaugas (naujausias 

sąrašas yra pateiktas interneto svetainėje),

• technines konsultacijas ir mokymus.

Pardavimas

Pastoviems ir strateginiams klientams papildomai 

siūlome patrauklias pardavimų formas ir nuolaidas, 

galimybę rezervuoti prekes bei kitus individualius 

susitarimus.



www.tubes-international.com

UAB Tubes International
Savanorių pr. 176 C, LT-03154 Vilnius

LIETUVA 
tel.: +370 5 2639372

mob. tel: +370 620 18826

el. paštas: vilnius@tubes-international.com

Tubes International s.r.o.
Teslova 1117/2
702 00 Ostrava-Přívoz
ČEKIJA
tel.: +420 596 133 329
mob. tel: +420 774 761 212

el. paštas: ostrava@tubes-international.com

ТОВ ТУБЕС Iнтернешнл
вул. Б. Хмельницького, 106
79024, Львiв
UKRAINA
tel.: +380 32 245 93 41
mob. tel: +380 504 329 392

el. paštas: lviv@tubes-international.com

Tubes International s.r.o.
ul. Kragujevská 12
01001 Žilina
SLOVAKIJA 
tel.: +421 911 923 711
mob. tel: +421 911 285 688

el. paštas: zilina@tubes-international.com

Tubes International Sp. z o.o.
ul. Bystra 15A
61-366 Poznań,
LENKIJA
tel.: +48 61 653 02 22
el. paštas: tubes@tubes-international.com

ТОО Tubes International Kazachstan
ул. Резника 16
100000 Караганда
KAZACHSTANAS
tel.: +7 7 212 909 395
mob. tel. +7 7 775 777 027

el. paštas: karaganda@tubes-international.com

Kontaktai ir prekybos tinklas 

WR-FT-02-LT

Tubes International Norge AS
Kvålkroken 38
4323 Sandnes

NORWEGIA
tel. +47 51 32 92 17

el. paštas: stavanger@tubes-international.com 


