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Apie įmonę

„Ecoranga group“ tikslas – tapti inžinerinių, technologinių projektų kūrimo
lyderiais, kurie įgyvendina inovacinius, patikimus, efektyvius ir
ekonominius sprendimus. Šiems tikslams įgyvendinti mes pasitelkiame
patikimus technologinius sprendimus. Pagrindinis mūsų Grupės tikslas yra
tinkamai atlikti darbus ir patenkinti užsakovo poreikius.

Šalys ir partneriai

Bendrovė „Ecoranga group“ dirba daugelyje pasaulio šalių. Mes nuolat
augame ir plečiamės, todėl ieškome patikimų partnerių ilgalaikiam,
efektyviam, abipusiai naudingam ir sąžiningam bendradarbiavimui.
Tikimės, kad mūsų bendradarbiavimo rezultatas bus ne tik abipusė
finansinė nauda, bet ir malonus, optimalus bendravimas. Jeigu Jūs norite
prisijungti prie mūsų Grupės, mes mielai išnagrinėsime mūsų
bendradarbiavimo galimybes.

Kodėl mes

Mes esame profesionalių inžinierių komanda, kuri siūlo palankiausius ir
priimtiniausius sprendimus, kurie leidžia taupyti laiką ir lėšas. Savo tikslams
pasiekti mes pasitelkiame pažangiausias technologijas, kurios užtikrina
kokybę, o taip pat ir sutarties terminų laikymąsi. Mes garantuojame
patikimą, laiku atliktą ir kokybišką darbą. Darbai yra atliekami “nuo nulio”
iki “raktų įteikimo”. Mes nuolat lankome objektus, skubiai reaguojame į
pastabas ir pasiūlymus. „Ecoranga group“ pasižymi tuo, kad jos aukštos
kvalifikacijos specialistai suranda optimalius, patikimus, inovacinius
technologinius sprendimus, kurie leidžia pasiekti optimalių rezultatų.
Kiekvienam technologiniam, inžineriniam projektui mes rengiame
individualius pasiūlymus, atsižvelgdami į užsakovo poreikius, klimato
sąlygas, vietovės specifiką.



Mūsų grupę sudaro

� Konsultantai - finansininkai: teikia informaciją, užsakovui apie 

galimybes pritraukti finansines lėšas iš įvairių šaltinių projektui 

vystyti. Rengia paraiškas finansavimui iš Pasaulio banko, Europos 

rekonstrukcijos ir plėtros banko, Europos investicijų banko, 

komercinių bankų, ES ir kitų fondų.

� Projektų admininstratoriai - valdytojai: rengia konkursų 

dokumentus, atlieka pirkimų organizavimą, vykdo dokumentų ir 

ataskaitų teikimą atsakingiems asmenims ir institucijoms, atlieka 

objekto techninę priežiūrą.

� Projektuotojai: atlieka techninio ir ekonominio pagrįstumo analizę, 

parenka technologinius sprendimus, atlieka pilnai visus projektavimo 

darbus.

� Technologai: pagal pateiktus išeities duomenis parenka 

technologinius sprendimus, parenka technologinę įrangą, teikia 

konsultacijas užsakovui technologiniais kalusimais.

� Statybinkai: kokybiškai ir greitai atliks statybos darbus nuo nulio iki 

rakto.

� Inžinieriai: atlieka įvairaus tipo inžinerinių systemų įrengima, 

paleidimą, derinimą.

� IT specialistai: technologinių procesų valdymui automatikos ir 

elektrotechnikos systemų idiegimas.

� Įrangos pardavėjai: teikia konsultacijas dėl technologinės įrangos, 

vykdo jos pardavimą ir tiekimą.

� Montuotojai: montuoja technologinę įrangą, atlieka technologinės 

įrangos paleidimo derinimo darbus, vykdo darbuotojų apmokymus, 

kaip eksploatuoti įrenginius.

� Servizo grupė: atlieka technologinės įrangos garantinė ir pogarantinį 

remontą.



Paslaugos ir produktai

Teikiamos paslaugos

� Projektavimo darbai: atliekame visus projektavimo darbus, kurie yra

būtini projekto vystimui. Turime aukšto lygio architektus, inžinierius,

technologus, kurie galės patarti užsakovui koks sprendimas yra

tinkamesnis ir būtų priimtinesnis jam.

� Galimybių studijų rengimas: atliekame pilna vietovės analize,

rengiame priešprojektinius pasiūlymus, apskaičiujame reikiamų

investicijų į projektą sumą, parenkame technologija kuri bus

tinkamiausia užsakovui.

� Projektui finansų pritraukimas: ieškome finansinio šaltinio kas galėtų

finansuoti projektą, rengiama paraiškas finansavimui gauti ir

užtikriname finansavimo gavimą.

� Projekto administravimas:projekto vykdymo metu atliekame

autorinę darbų priežiūrą, teikiame techninės priežiūros paslaugas,

vydome su objekto vystimo eiga susijusias procedūras.

Technologiniai sprendimai ir produktai

� Vandens gerinimui: mechaniniai filtrai, nugeležinimo filtrai, 

minkštinimo filtrai, atbulinis  osmosas.

� Nuotekų valymui: mechaniniai, biologiniai, cheminiai nuotekų 

valymo įrenginiai, flotatoriai, membranos.

� Dumblo tvarkymui - perdirbimui: tankinimas, džiovinimas, 

sausinimas, granuliavimas, pūdimas, kompostavimas, deginimas.

� Atliekų tvarkymui - perdirbimui: rūšiavimas, kompostavimas, 

biodžiovinimas, pūdimas, deginimas, energijos išgavimas iš kaupų ir 

pavertimas į elektros energiją.


