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Europos architektūra yra naujasis 
kompanijos projektas, kuriuo yra siekiama 
parodyti pirkėjui kuo įvairiausius mažosios 
architektūros gaminius, kartu su vaikų 
žaidimo aikštelėmis bei lauko sporto 
įranga. Šiame leidinyje yra bendraujama su 
kompanijos Starmax atstovais. Inverta.lt ir 
Starmax yra bendradarbiaujančios įmonės. 
Starmax yra vienas populiariausių 
gamintojų Europoje, kuris gamina vaikų 
žaidimų aikšteles, lauko sporto įrangą ir kt.

Nuo vizijos iki projekto!
Padedame surasti tinkamiausią 
sprendimą - konsultuojame, 
pateikiame brėžinius, techninius 
aprašymus.
Inverta ir partneriai prekiauja 
viešajai ir privačiai erdvei skirtais 
gaminiais. Mažosios architektūros 
produkcija, lauko sporto įranga, 
vaikų žaidimų aikštelėm - visi 
gaminiai atitinka Europos 
sąjungos keliamus reikalavimus ir 
yra sertifikuota.



Mūsų klientai žino, kad į iškilusias problemas, reaguojame 
greitai ir taip pat greitai jas išsprendžiame.

KUO IŠSKIRTINĖ LAUKO 
SPORTO ĮRANGA?

Marek‘as Starčevskis
Gaminu lauko sporto įrangą jau 15 metų. Iš 
pradžių pamačiau tokį sportinį inventorių 
Turkijoje ir supratau, kad Lenkijoje ir kituose 
šalyse žmonėms taip pat būtų įdomu 
treniruotis lauke. Šiuo metu savo 
produkcija prekiaujame visose Europos 
šalyse. 
Anksčiau sportinis lauko inventorius buvo 
paprastesnis, tad stengiamės jį nuolatos 
tobulinti, padaryti funkcionalesnį, 
modernesnį ir atsparesnį lauko sąlygomis.
 
Denis‘as: Taip pat mūsų gamyba gali būti 
unikali, todėl, kad mes iš tikrųjų bandome 
rasti tam tikrą kainos ir kokybės balansą.
Mes laisvai galime pasiūlyti prekių pagal 
kliento biudžetą ir poreikius. Tarkime, mes 
turime keletą treniruoklių kuri yra pigesni, 
tai visai ne dėl to, kad kokybė prastesnė, 
bet jai pagaminti reikia mažiau medžiagų. 
Taigi aptarnaujame klientus, turinčius ir 
mažesnį biudžetą, ir klientus, kurie nori 
aukščiausios kokybės.

Starmax Outdoor Fitness Center yra Lenkijos kompanija, 
kuri kuria lauko laisvalaikio gaminius jau 15 metų, be kurių 
neįsivaizduojame savo miesto, kaip vaikų žaidimo 
aikštelės, ir bei lauko sporto įrenginiai. 
Starmax savo gaminius platina visose Europos šalyse ir
turi vieną plačiausių lauko laisvalaikio gaminių 
asortimentų. Marek‘as Starčevskis, šios kompanijos 
savininkas, ir Denis‘as Boyko, pagrindinių klientų 
vadybininkas, atsako į aktualiausius klausimus apie 
gaminius ir išduoda paslaptį – ko reikia, kad gamyba 
klestėtų?

Marek‘as Starčevskis, šios kompanijos savininkas, ir 
Denis‘as Boyko, pagrindinių klientų vadybininkas

Kas garantuoja lauko 
sporto įrangos kokybę? 

Kokybė ateina iš rinkos. Šioje rinkoje dirbame 15 metų, todėl vien tai turėtų pasakyti, kad mes 
dirbame atsakingai ir kruopščiai. Mes savo gaminiams ne vien suteikiame 24 mėnesių garantiją, 
per kurią garantuojame, kad iškilusi problema bus išspręsta, tačiau ir naudojame kokybiškas 
medžiagas bei testuojame kiekvieną įrenginį. Konsultuojame, pateikiame brėžinius, techninius 
aprašymus ir taip pat padedame suprojektuoti lauko laisvalaikio erdves. Negana to, Starmax 
laikosi griežtų Europos standartų, kurie galioja kiekvienai kompanijai, kuri gamina tiek vaikų 
žaidimų aikšteles, tiek sporto įrangą. Pats standartas, BS EN 16630:2015, nurodo ne vien kaip reikia 
gaminti įvairią įrangą, bet kartu kaip ją testuoti.

Marek‘as Starčevskis
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Kaip užtikrinate įrangos 
saugumą?

Denis‘as: Žinoma. Mes visą laiką galvojame apie saugumą. Kiekvienas įrenginys yra pagamintas 
laikantis griežtų gamybos procesų normų ir mes gaminame savo prietaisus būtent pagal jas. Taip pat 
mūsų įmonėje yra žmonių, kurie testuoja įrenginius.

Ar norint gaminti įrangą bei 
ją viešinti, reikalingas 
sertifikatas?

Taip, mes turime visus sertifikatus ir reikiamus dokumentus, bet kokiam įrenginiui pagaminti.

Mes gamindami lauko sporto įrangas, vaikų žaidimo aikšteles laikomės griežčiausių reikalavimų, 
kuriuos nustato įstatymai. Prieš 10 metų, kai mes tik pradėjome gaminti įrenginius nebuvo tiek 
griežtu reglamentų – reikalavimų. Tačiau norėdami išlikti rinkoje ir siūlyti kokybiškus įrenginius 
turėjome pakeisti daugybę dalykų. Jie buvo smulkmeniški, bet vis tiek turėjome juos modifikuoti ir 
taip pritaikyti, kad jie būtų įdomus, funkcionalūs, bet kartu ir saugūs. Dabar mes savimi 
didžiuojamės, kad viską gaminame pagal Europos standartus ir reikalavimus. Nors standartai 
darosi griežtesni, tai mūsų nestabdo nuo inovacijų – stengiamės sukurti kuo modernesnių, 
saugesnių ir patvaresnių įrenginių. 

Asmenys dirbantys mūsų įmonėje yra baigę specialias studijas, mes jais vadiname master‘iais – 
mokytojais. Mokytojai visada išbando įrenginius ir užtikrina, kad įrenginiai būtų pakankamai saugūs 
naudojimui. Mokytojai – master‘iai mus prižiūri statybų procese. Jie yra tam paruošti ir apmokyti 
bei yra kvalifikuoti dirbti tokį darbą.

Denis‘as Boyko
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Kokie yra sporto įrangos 
kūrimo žingsniai?

Viskas prasideda nuo idėjos ir kliento poreikių. Kartais mes kuriame kažką naujo, įdomesnio, kad 
galėtume būti patrauklesni ir įdomesni klientams. 
Gaminame nestandartinius gaminius, kai mūsų klientai paprašo kažko išskirtinio. 
Pavyzdžiui, prieš 5 metus vienas mūsų klientas paprašė pagaminti lauko treniruoklius, kurie būtų skirti 
vaikams, nes tuometiniai treniruokliai buvo per dideli. Taigi, mes pirmieji Europoje pagaminome 
vaikišką lauko įrangą. Po poros metų patobulinome gamybos procesą ir sukūrėme dar geresnius 
įrenginius. Mes pirmieji Lenkijoje pradėjome gaminti sporto įrangą, tada praplėtėme savo asortimentą 
ir kartu atsirado parkūro įranga, batutai, vaikų žaidimų aikštelės. O šiuo metu mūsų inžinierius kuria 
tokį įdomu įrenginį, kad tokio dar niekas pasaulyje nėra sukūręs. Negana to, jis greitai išeis į rinką. 
Visada stengiamės padaryti kažką išskirtinio. Prieš 15 metų lauko treniruokliai nebuvo itin populiarūs. 
Jei kam nors sakydavau, kad dirbu tokioje srityje, žmonės su nuostaba žiūrėdavo į mane, ir jie 
nesuprasdavo, kaip galima sportuoti lauke. Kita vertus, kiti su pagarba žvelgdavo į mus, kaip mes 
kuriame treniruoklius, kurie atlaiko įvairias oro sąlygas. Visada žvelgiu į tai su šypsena, su pagarba 
savo komandai, kada parkuose ir kitose vietose po 5 metų išvystu sportuojančius asmenis, kurie 
naudoja mūsų sukurtą lauko sporto įrangą. 

Kas Jums 
padeda 
generuoti 
idėjas?
Čia dirbame kaip viena didelė šeima su daug kūrybingų žmonių. Idėjos čia kyla natūraliai ir 
lengvai. Klientai paprašo sukurti ką nors nestandartinio, o mes turėdami kūrybingų žmonių grupę 
suteikiame klientui tai, ko jis prašo. Vienas klientas prieš kurį laiką paprašė mūsų, kad mes 
sukurtume specialius stalus, kurie nebūtų pagaminti iš betono, kad jie taptų lengvesni. Todėl 
panaudojome kitas medžiagas kurios būtų lengvesnės ir juos pagaminome. Mes neturime 
standartų kūrybos procese.

Aš asmeniškai esu pamišęs dėl naujų idėjų. Man labiausiai patinka kurti kažką naujo. Pardavimas 
ir gamyba nėra tai, į ką aš orientuojuosi – jau turiu žmonių, kurie tai daro. Tačiau esu 
susikoncentravęs į naujas idėjas. Visada galvoju, ką galime padaryti geriau.
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Ar yra įrenginių, kurie 
pritaikyti žmonėms 
su negalia?

Taip, mes turime įrenginių pritaikytų žmonėms su negalia. 

Mes reaguojame į rinkos poreikius, o mūsų klientai mums sako, ko nori, tad mes stengiamės tai 
įgyvendinti. Mes galime padaryti beveik viską, tai nėra problema. 

Ar Jūsų sukurtos vaikų žaidimų aikštelės 
yra saugios?

Saugumas pas mus yra pirmoje vietoje. Mūsų sukurtos vaikų žaidimo aikštelės yra saugios, 
pritaikytos įvairaus vaikų amžiaus grupėms. Mes visada kuriame įrenginius laikydamiesi 
griežčiausiais įstatymais, mūsų gaminiai yra sertifikuoti atitinka visus Europos keliamus 
standartus.  Mes randame pusiausvyrą tarp saugumo ir smagumo. 

Straipsnį parašė Benita 
Bliuvaitė
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