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Laikančiosios 
konstrukcijos

Namo laikančiosios konstrukcijos – gelžbetoninės ir (arba) silikatinio mūro sienos 
ir surenkamos ir (arba) monolitinės gelžbetoninės perdangos plokštės.

Požeminis
parkingas

Įvažiavimas į uždarą požeminę automobilių saugyklą pro pakeliamus su auto-
matine pavara vartus, valdomus nuotoliniu būdu. Požeminės automobilių 
aikštelės sienos – monolitas ir atviras mūras. Grindys – trinkelių danga su 
pažymėtomis automobilių stovėjimo vietomis.

Sandėliukai Vidinės sienos, pertvaros – silikatinis ``mūras, netinkuotos, be apdailos. Lubos – 
betonas. Sumontuotos metalinės, rakinamos durys, virš durų įrengta vėdinimo 
anga.

Bendrųjų patalpų
apdaila

Bendrojo naudojimo patalpos pilnai įrengtos: sienų apdaila – dekoratyvinis 
tinkas, grindų danga laiptinėje – natūralus betono paviršius, koridoriuose – 
akmens masės plytelės, lubos koridoriuose – pakabinamos.

Balkonų, terasų
dangos

Balkonų danga – natūralaus betono paviršius. Terasose – sumontuota terasinių 
lentų danga.

Lubos Atviras perdangos plokščių betonas ir (arba) monolitinis betono ruožas. Galimy-
bė pasilikti atviro, tvarkingo betono lubas. Gipsokartonio lubos neįrengiamos.

Pertvaros Sienos tarp butų – silikatinis mūras. Tarpbutinių ir lauko sienų vidinės pusės 
paviršius – tinkas. Vidinės butų pertvaros – 2 sluoksnių gipso kartono plokštės iš 
kiekvienos pertvaros pusės. Pertvaros užpildas – garsą izoliuojantis sluoksnis. 
Išorinis pertvarų paviršius neglaistytas, siūlės ir sujungimai neužtaisyti.

Grindys Visame buto plote įrengtas smėlbetonio pagrindas su garsą izoliuojančiu 
tarpsluoksniu. Grindų dangos neįrenginėjamos.

Durys Įėjimo į butą durys ,,šarvo” tipo, rakinamos dvejomis spynomis, su ,,akute”. Vidinės 
buto durys pertvarose neįrengiamos.

Langai A+ klasę atitinkantys plastikiniai langai su trijų stiklų, dviejų kamerų stiklo paketu, 
antracito spalvos rėmu iš fasado pusės. Lauko palangės skardos lankstinių, 
vidinės palangės neįrengiamos.

Stogas Stogas – plokščias sutapdintas. Apšiltintas putų polistirenu, uždengtas rulonine 
danga su įrengta vidine lietaus nuvedimo sistema.

Fasadų apdaila Fasadas apšiltintas putų polistirenu, tinkuotas dekoratyviniu tinku, taip pat šiltina-
mas akmens vata, dengiamas fibrocementinėmis arba keramikinėmis 
plokštėmis.
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Teritorija Teritorijoje įrengtos vaikų žaidimo aikštelės, suoliukai, teritorija aptverta, apželdin-
ta. Nutiesti takeliai, įrengtas apšvietimas. Teritorija stebima vaizdo kameromis, 
sudaroma galimybė peržiūrėti vaizdo įrašus.

Silpnos srovės Kiekviename bute įrengta ryšių tinklų įvadinė dėžutė. Butuose įrengiami 
autonominiai priešgaisriniai davikliai, telefonspynė. Įrengta teritorijos vaizdo 
stebėjimo sistema. 

Elektra Įrengiama atskira bendrųjų patalpų ir butų elektros apskaita. Bute įrengiamas 
įvadinis elektros skydelis su automatiniais jungikliais. Rozetės, jungikliai, šviestuvai 
ir kiti elektriniai prietaisai – neįrengiami. Bute išvesti elektros laidai, sumontuotos 
potinkinės paskirstymo ir montažinės dėžutės jungikliams ir rozetėms. Butui 
teikiamas elektros galingumas – 5 kW. Laiptinėse, lauke išvedžiota pilna elektros 
instaliacija, apšvietimas.

Vandentiekis,
nuotekos

Vandentiekio ir nuotekų tinklai prijungti prie miesto magistralinių tinklų. Karštas 
vanduo ruošiamas šilumos punkte. Buto šalto ir karšto vandens skaitikliai sumon-
tuoti laiptinėse esančiose kolektorinėse spintose. Vamzdynai nutiesiami iki virtu-
vės ir vonios san. mazgų vietų. Santechniniai prietaisai nemontuojami. 

Vėdinimas Butuose sumontuoti išmanūs rekuperatoriai, pajungtas oro paėmimas, išmeti-
mas per stogą, patalpose oro padavimo/ištraukimo vamzdžiai neįrengiami. 
Įrengiamas atskiras ortakis gartraukio pajungimui.

Šildymas Įrengta centrinė šildymo sistema nuo miesto šiluminių tinklų. Skaitikliai šilumos 
apskaitai įrengiami laiptinėse esančiose kolektorinėse spintose. Butuose visose 
patalpose įrengiamas grindinis šildymas, reguliuojamas atskirais termoregulia-
toriais kiekvienai patalpai. Koridoriai – šildomi. 

Liftai Kiekviename name įrengiamas keleivinis liftas, pritaikytas žmonėms su negalia.

Antžeminis
parkingas

Įvažiavimas į aikštelę ribojamas pakeliamu elektriniu užtvaru, valdomu nuotoliniu 
būdu. Aikštelės danga – trinkelės su pažymėtomis automobilių stovėjimo
vietomis.


