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Vildika – gerai žinoma baldų ga-
mintoja ir pardavėja Lietuvoje.

Atsižvelgdami į įvairių verslo ir 
visuomeninių organizacijų porei-
kius mes esame įrengę daug gerai 
žinomų įmonių biurų ir visuome-
ninių patalpų. Mūsų išskirtinumas 
– stilingi ir modernūs kompleksiniai 
sprendimai Jūsų biurui, nuo baldų, 
kėdžių iki stelažų, bei virtuvėlių.

Vildika – is well-known furniture 
manufacturer and seller in Lithu-
ania. 

Due to a variety of business and 
social needs of organizations we 
have installed a lot of well-known 
corporate offices and public spaces. 
Our identity is stylish and modern 
integrated solutions for your office, 
from furniture and chairs to the 
metal shelves, and kitchenette’s.
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CITY

Efektyviam kolektyvo darbui šiandien labai svarbūs 
tapo komunikacija ir bendradarbiavimas.

For effective team work today  communication and 
collaboration has become a very important.

fIdus amIka

Darbuotojų baldai 

Office Furniture Systems

una sQarT
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una

Naujiena 
New range

Nauji apgalvoti sprendimai sėkmin-
gai Jūsų įmonės veiklai.

Išskirtinės detalės ir funkcionalu-
mas – šiuolaikiško biuro atspindys. 

The most recent solutions will 
make your office more comforta-
ble.

Exclusive details and functionality – 
reflection of the modern office.
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amIka

Baldų sistema AMIKA pasižymi 
aiškiomis ir lengvomis formomis, 
pritaikyta judriam, nuolat besikei-
čiančiam įmonės darbo ritmui.

Su AMIKA Jūsų biuras atrodys 
draugiškas darbuotojams bei lan-
kytojams.

AMikA range has clear and mild 
forms adapted for busy and cons-
tantly changing company rhythm.

With AMikA range your office will 
look friendly for your office staff 
and visitors.



10 11  

fIdus

Funkcionalumas ir praktiškumas 
geriems Jūsų rezultatams!

Functionality for your good results!
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ErGOnOmIC masTEr

sėsk sTOkImOVE

ImOVE

Reguliuojamo aukščio 

stalai  Sit-stand desks

Reguliuojamo aukščio stalai Jūsų darbo vietoje leidžia 
dirbti sėdint ir atsistojus. Vieno mygtuko paspaudimu 
stalviršis pakyla į pageidaujamą aukštį. Turint galimybę 
keisti darbinę padėtį darbo metu sumažėja raumenų 
įtampa, ilgiau išliekate darbingesnis ir produktyvesnis.

Sit-stand desks in your workplace will allow to work 
while seated or/and standing.With one-touch button 
desktop rises to the desired height. With the ability 
to change the working position muscle tension will be 
reduced to minimum.
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nOTus

EranGE

ImOVE

Biuro baldai šiuolaikiškiems ir de-
mokratiškiems vadovas, atviriems 
naujoms idėjoms ir pasiūlymams.

Office furniture for a modern and 
democratic executive who is open 
to new suggestions and ideas.

mITO sQarT

Vadovo baldai 

Executive furniture
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nOTus

Švarios, tiesios, elegantiškai 
paprastos NOTUS baldų linijos 
atkartoja jau kurį laiką populiarias 
pasaulines biuro baldų tendencijas, 
kurioms būdingas lakoniškumas ir 
funcionalumas. 

Su baldų sistema NOTUS Jūsų įmo-
nė bus solidesnė ir stilingesnė!

Clean, straight, elegantly simple 
range NOTUS echoes now popular 
worldwide office furniture trends, 
which is characterized by the func-
tionality. 

The furniture system NOTUS will 
make your company more robust 
and more stylish.
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ImPuLs

CITY

Pasitarimų stalai  

Conference furniture

amIka a

Posėdžių salėje priimami svarbiausi 
įmonės sprendimai. 

Čia kviečiami svečiai ir susibūria 
įmonės kolektyvas, tad pasitarimų 
vieta turi būti stilinga, funkcionali 
ir patogi.

The most serious decisions and 
solutions in the companies are de-
cided in the conference rooms. 

This space must be stylish, func-
tional and comfortable as here 
guests are invited and company 
employee’s gathers for the meet-
ings.
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nETa

Priimamojo baldai

Reception furniture

Stilingi priimamojo baldai – tarsi 
įmonės vizitinė kortelė, bylojanti 
apie biuro šeimininkų svetingumą.

 

Stylish furniture for reception room 
are like a company‘s business card 
telling about the hospitality of the 
office hosts. 

OrGanIC

ZIG-ZaG 

LInEa

VaLdE
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Akustinės atitvaros 
Acoustic wall systems
BuZZIVILLE

Akustiniai paneliai
Acoustic panel

Akustiniai skydai
Acoustic screen
BuZZIBLInds

Akustiniai taksofonai
Acoustic telephone booth
BuZZIHOOd

Akustiniai minkštasuoliai
Acoustic meetingspace 
BuZZIHuB

Akustiniai paneliai 3D
Acoustic panel 3D

Akustiniai skydai
Acoustic screen
BuZZIPLanTs

Kėdutės
Stool 
BuZZImILk

Akustiniai pufai
Acoustic pouf BuzziCube
BuZZICuBE 3d

Akustiniai krėslai
Acoustic lounge chair
BuZZImE

Akustiniai šviestuvai
Acoustic lamp 
BuZZIsHadE

Šviestuvai
Chandelier
BuZZILIGHT

BuZZIHOOd

Akustinės sistemos sugers triukšmą Jūsų 
darbo vietoje. Mūsų siūlomi puikūs spren-
dimai ne tik sumažins garsą, bet ir padarys 
Jūsų biurą stilingesnį.

Acoustic systems will absorb noise in your 
workplace. Excellent solutions we offer not 
only reduce the volume, but also make your 
office more stylish.

Akustiniai sprendimai 

Acoustic solutions 
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CLuB VICTOrIa HELLOkaIka

mOdY

Minkštasuoliai ir kėdės Sofas,  

settees and chairs

mOdY CLuB VIsIOn

sITnEss CHIEf 100OPEn arT 10

4mE 

waIT

CHEsTEr

OPEn POInT P

sTEP

HIGH sIT uP

sITnEss 10

nEXT u

X-PandEr

ZEn
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LadY sITnEss dELuXE

sITnEss 15

LadY sITnEss

sITnEss CHIEf 500

GaLILEO 8 TIGEr uP 4 a

saIL 8GT mEsH

aLumEdIC® 20 aLumEdIC® LImITEd s kOmfOrTaLumEdIC® 10

ErGOmEdIC® 100-3

w7

ErGOmEdIC® 100-1

TITan® 20
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Dokumentų spintos
Cabinets for documents

Mobilieji stelažai
Mobile Shelving Systems

Kartotekų spintos
Filing cabinets

Persirengimo spintelės
Clothers lockers

Persirengimo spintelės
Clothers lockers

Metaliniai baldai  

Metal furniture

Vildika verslo ir visuomeninėms 
įmonėms gali pasiūlyti plačiausią 
asortimentą metalinių baldų – nuo 
įvairaus dydžio ir saugumo katego-
rijų seifų, dokumentų ir kartotekų 
spintų, persirengimo spintelių iki 
stelažų.

Dirbtuvių įranga
Workshop furniture

Stelažai
Shelvings

Persirengimo spintelės
Clothers lockers

Seifai
Safes

Vildika is able to offer to business 
and public companies the widest 
range of metal furniture – from 
safes, documents and filing ca-
binets, clothes lockers of various 
sizes and safety categories to 
shelvings.
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snOw arEna

manOdraBužIaI.LT wurTH LIETuVaGrG BankInG EQuIPmEnT Hk EurOPEmBC fInanCE

mYkOLO rOmErIO unIVErsITETas

kaunO JėZuITų GImnaZIJa VILnIaus BaLsIų PaGrIndInė mOkYkLa

Projektai
Projects
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Tel. +370 5 2755680
info@vildika.lt
www.vildika.lt

VILNIUS
P. Lukšio g. 18, LT-08222 Vilnius
Darbo laikas: P.-Pn. 8.00-17.00

VILNIUS
P. Lukšio st. 18, LT-08222 Vilnius
Business hours: M-Fr 8.00 a.m. – 5.00 p.m.


