
Svarbiausi UAB „NorDan“ 
įvykiai 2021 metais



2021 metais stiprinome savo pozicijas Norvegijoje bei Švedijoje ir 
sėkmingai žengėme į kitas rinkas. Įvykdėme pirmuosius aliuminio užsa-
kymus Jungtinėje Karalystėje, Airijoje ir Danijoje. Užbaigėme aliuminio 
langų ir durų sertifikavimo Danijos rinkoje procesą.

Šiais metais išplėtėme aliuminio 
gaminių spektrą ir pradėjome 
gaminti langus bei duris iš 
„Schüco“ aliuminio profilių. Taip 
siekiame patenkinti augantį 
rinkos poreikį ir suteikti didesnį 
pasirinkimą savo klientams.

Augančios investicijos į komercinės ir 
gyvenamosios paskirties NT objektus di-

dino mūsų gaminių paklausą tikslinėse rin-
kose. 2021 metais sulaukėme užsakymų už 

14 mln. Eur. Išskirtinis gegužės mėnuo, kai aliuminio 
užsakymų vertė viršijo 1,4 mln. Eur per mėnesį.

ALIUMINIS



uPVC

Pristatėme uPVC 
naujieną – apverčiamą 
ALTER langą. Langas 
gali būti laminuojamas 
iš abiejų pusių ir yra 
populiarus renovacijos 
projektų sprendimas.

Nuo rudens mūsų 
klientai Norvegijoje turi 
galimybę uPVC skundus 
registruoti per bendrą 
„NorDan“ AS sistemą. 

Spalį dalyvavome vienoje didžiausių 
Skandinavijos statybos sektoriaus 
parodų „Bygg Reis Deig 2021“ 
Norvegijoje. „NorDan“ stende 
pristatėme į vidų varstomą ARCTIC 
serijos uPVC langą. Parodoje taip pat 
buvo eksponuojami mūsų gaminti 
HelAlu serijos aliuminio langai, lauko 
durys, stumdomos sistemos. 



Neišvengėme logistikos grandinės trukdžių. Dėl žaliavų trūkumo vėlavo 
jų tiekimas, ilgėjo gamybos bei gaminių pristatymo laikas. Taip pat augo 
žaliavų kainos. Tiekimo situacija rudenį stabilizavosi, metus baigsime su 90 % 
viršijančiu DOT (angl. „Delivery on time“) rodikliu. Šiuo metu tiekimo ir mūsų 
gamybos terminai trumpėja ir yra vieni geriausių rinkoje. 

COVID-19 reikšmingos įtakos įmonės veiklai neturėjo, situacija ir toliau lieka stabili. 
Beveik visi darbuotojai turi imunitetą COVID-19 infekcijai, todėl kasdieninė darbinė 
aplinka kelia ženkliai žemesnę riziką nei prieš metus. 

IŠŠŪKIAI



INVESTICIJOS

Nestabdėme investicijų ir 2021 metais įgyvendinome ne vieną svarbų 
projektą. Pavasarį persikraustėme į naują biurą, vasarą užbaigėme 
gamybos pastato renovaciją, kiemo rekonstrukciją. Atnaujintoje teritorijoje 
pastatėme 1000 m2 dydžio sandėlį.  



NARYSTĖ, RĖMIMAS

UAB „NorDan“ vis aktyviau 
dalyvauja tiek verslo, tiek 
Mažeikių bendruomenės 
gyvenime. Gegužės mėnesį 
tapome Norvegijos-Lietuvos 
prekybos rūmų nariais.

Ir toliau bendradarbiaujame 
su Mažeikių futbolo klubu 
„Atmosfera“. Vasarą buvo 
suorganizuotas pirmasis 
vaikų futbolo čempionatas 
„NorDan“ taurei laimėti. 
Prisidėjome prie pirmosios 
mergaičių komandos klubo 
istorijoje įsteigimo. 


