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Plastikiniai lauko kubilai – 
patogus malonumas

Medinis lauko kubilas reikalauja daug priežiūros. Todėl norintiems įsigyti lauko kubilą verta 
pagalvoti apie plastikinį. Tai ne tik puikus būdas patirti malonumą. Jis dar ir daug patogesnis 
už medinį, nes priežiūros plastikiniam kubilui reikia mažai.

Maudymasis kubile – tikras sveikatos ir malonumų 
šaltinis, jame pasilepinus užplūsta jėgos. O šiltas 
jo vanduo daro tą malonumą prieinamu ir šaltuoju 
metų laiku.  Tad nenuostabu, kad lauko kubilai tampa 
kultiniu malonumu Lietuvoje, ypač dabar, kai dėl 
ekonominės situacijos daug kas renkasi atostogas 
mūsų šalyje. Sunku su kuo nors palyginti malonumą 
pasinerti į šiltą vandenį šaltą žiemą. Juk ne veltui 
legendos teigia, kad japonų dievai sutvėrė pasaulį 
būtent maudydamiesi pirties kubile.

Bet medinis lauko kubilas gali jo savininkui suga-
dinti nuotaiką. Jam reikia gana daug priežiūros.  Kai 
tik oras sušyla, kubilo jau nepatartina laikyti tuščio. 
Mat ilgai pabuvęs tuščias jis išdžiūsta ir ima smarkiai 
leisti vandenį. Net trumpai tuščią pastovėjusį medinį 
kubilą reikia subrinkinti – iš pradžių iš jo bėga vanduo, 
nustoja tik plyšiams „užsitraukus“ dėl išbrinkusios 
medienos. O po ilgesnio laiko tarpo problemos tampa 
gerokai sudėtingesnės.

Suprantama, vandens sąnaudos ir išlaidos tada 
išauga. Mat vandenį mediniame kubile reikia 
ir nuolat keisti – tai tenka daryti kas kelias 
dienas. Mat ilgiau laikant jame vandenį atsi-
randa kita problema – vanduo žaliuoja ir įgyja 
nemalonų kvapą, ypač greit tai nutinka, kai 
lauke karšta. Jeigu nekeisite vandens, teks 
naudoti chemikalus. 

„Yra būdas, kaip palengvinti sau gy-
venimą – siūlome kubilus, kurių išorinis 
sluoksnis – iš medžio, o vidinis  - iš plastiko 
– polipropileno, - pasakoja Mantas Žarskus, 
Kauno įmonės „Lauko kubilai“ vadovas. 
- Polipropilenas yra visiškai saugi medžia-
ga, jinai neturi absoliučiai jokio neigiamo 
poveikio aplinkai. – Iš tokio kubilo vandenį 

galima išleisti, kai jame nebesimaudoma ir kaitinanti 
krosnelė – atšalusi. Plastikinį kubilą galima ištisus 
metus laikyti be vandens, nesibaiminant, kad jis gali 
perdžiūti ar suskilti“.

„Lauko kubilai“ siūlo ne tik plastikinius lauko 
kubilus, bet ir lauko bei vidaus baseinus iš polipro-
pileno plastiko. Baseinai ir kubilai iš polipropileno 
gali būti įkasami į žemę, o su mediniu to jokiu būdu 
nepadarysi – juos reikia įtaisyti per 15 centimetrų 
nuo žemės, ant polių.    

Kubilai komplektuojami su pritaikytomis malkinė-
mis vidinėmis ar išorinėmis krosnelėmis – jos įkaitina 
vandenį kubile per 2-4 valandas.  Kubilai gali būti 
pagaminti nestandartiniai – pagal užsakovo poreikius. 

Poilsis be vandens – tik pusė poilsio. Maudymasis 
kubile su karštu vandeniu skatina kraujagyslių plė-
timąsi – tuo pačiu ir organų aprūpinimą krauju bei 
deguonimi. Tai puiki profilaktika nuo slogos ar gripo, 
taip pat nuo reumato. Vasarą, kai karšta, kubilą 
puikiausiai galima naudoti vietoj tvenkinio, nešildant 
jame vandens.
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Brangiam automobiliui 
reikia geros apsaugos sistemos

Turite brangų automobilį? Važinėjate juo ne tik Lietuvoje bet ir užsienyje? Vertėtų investuoti 
į atitinkančią automobilio lygį apsaugos bei paieškos sistemą.

Renkantis apsaugos ir paieškos sistemą, verta 
atkreipti dėmesį ne tik į jos techninį patikimumą, bet 
ir į paslaugų geografiją. Juk sistema, kuri veikia vien 
Lietuvoje, niekuo nepadės jums, jei su automobiliu 
išvažiuosite pailsėti prie Adrijos jūros ar verslo reikalais 
nuvyksite į Rusiją.

Tam, kad sistema veiktų ir kitose šalyse, reikia, kad 
jos operatorius turėtų sutartis su kitų šalių mobiliojo 
ryšio operatoriais. Būtinos ir sutartys su tenykštėmis 
apsaugos tarnybomis – kad jos galėtų ateiti į pagalbą 
incidento atveju. 

„Lietuvoje vadinamųjų I lygio automobilių, kurie 

yra brangesni nei 100 000 litų, draudimo kompanijos 
nedraudžia, jei savininkas neturi sutarties su apsaugos ir 
paieškos paslaugų teikėju, - pasakoja Tomas Šumskas, 
UAB „Altas“ generalinis direktorius. – Taip jau yra, kad 
brangus ir geras automobilis patraukia ir nusikaltėlių 
dėmesį. Norint juo važinėti saugiai, derėtų į saugumą 
investuoti“. 

UAB „Altas“ siūlo savo klientams „Cobra-Connex“ 
automobilių paieškos sistemos paslaugas. 

„Tai sistema, kurią sukuriant dalyvavo pasaulinio 
garso IT įmonės „Siemens“ ir „Trimble“, skaitmeninių 
žemėlapių sudarytojai „TeleAtlas“ ir „Navteq“, taip pat 
vienas didžiausių Europos GSM ryšio operatorių „Sun-
rise“, - pasakoja UAB „Altas“ vadovas. – Sistema labai 
patikima, informacija joje tiesioginiu ryšiu perduodama 
į nuolat veikiantį serverį Šveicarijoje. Sistemos opera-
torius turi sutartis su didžiausiomis saugos tarnybomis, 
dirbančiomis 36 Europos šalyse, Rusijoje, kitose NVS 
šalyse. Kalbant apie patikimumą, gal pakaktų pasakyti, 
kad „Cobra-Connex“ sistemą kaip gamyklinę apsaugą 
naudoja tokie garsūs automobilių koncernai kaip 
„Bentley“, „Ferrari“, „Porsche“, Lamborghini“ ir kiti. 
Lietuvoje draudikai rekomenduoja „Cobra-Connex“ kaip 
aukščiausio lygio apsaugos sistemą.“

Lietuvoje „Altas“ „Cobra-Connex“ sistemą siūlo kartu 
su apsaugos tarnyba „G4S Lietuva“, daugeliui girdėtą 
ir ankstesniu jos pavadinimu  - „Falk Security“. Jeigu 
incidentas įvyksta kitose šalyse, signalas apie tai auto-
matiškai perduodamas tų šalių apsaugos tarnyboms, ir 

jos nedelsdamos imasi veiksmų.
„Automobilyje sumontuojamas specialus apsaugos 

modulis, kuris siunčia informaciją apie automobilio 
buvimo vietą, - pasakoja pašnekovas. – Tas modulis 
mūsų įmonėje montuojamas aukščiausios kvalifikacijos 
specialistų, laikomasi griežčiausių slaptumo reikalavimų. 
Pati sistema yra lengvai suderinama su sudėtingiausio-
mis automobilio elektroninėmis sistemomis“.

Sistemos „Cobra-Connex“ operatorius griežtai laikosi 
privatumo reikalavimų. Informacija apie automobilio 

1. Sistema labai patikima, informacija joje 
tiesioginiu ryšiu perduodama į nuolat veikiantį 
serverį Šveicarijoje. Sistemos operatorius turi 
sutartis su didžiausiomis saugos tarnybomis, 
dirbančiomis 36 Europos šalyse, Rusijoje, kitose 
NVS šalyse. 

2. „Cobra-Connex“ sistemą kaip gamyklinę apsaugą 
naudoja tokie garsūs automobilių koncernai kaip 
„Bentley“, „Ferrari“, „Porsche“, Lamborghini“ ir kiti. 
Lietuvoje draudikai rekomenduoja „Cobra-Connex“ 
kaip aukščiausio lygio apsaugos sistemą.“

3. Per 5 metus Lietuvoje nėra dingęs nei vienas 
šios sistemos saugomas automobilis. Įspūdingi 
sistemos veikimo rezultatai ir globaliu mastu: 
grąžinta savininkams daugiau nei 1 000 pavogtų 
automobilių, padėta išvengti maždaug 50 milijonų 
eurų vertės žalos“.


