
PATALPOS APRAŠYMAS

Statinys 7-8 (septynių-aštuonių) aukštų pastatas su gyvenamosios ir poilsio paskirties patalpomis bei požemine ir 
antžeminėmis parkavimo vietomis. 

Pastato energetinė 
klasė 

A 

Garso izoliacija Pastatas atitiks „C“ akustinę pastato klasę. 
Pastato laikančios 
konstrukcijos 

Surenkamos gelžbetoninės kiaurymėtos perdangos plokštės. 

Išorinės sienos Trisluoksnės betono-neoporo kompozito blokinės sienos. Fasadinė pusė dažoma pagal pastato projektą 
(PP) 

Laiptinė, liftai Laiptinių apdaila pilna. Kiekvienoje laiptinėje įrengiamas liftas. Pirmųjų aukštų holuose įrengtos pašto 
dėžutės. 

Požeminė automobilių 
stovėjimo aikštelė 
(uždaro tipo) 

Požeminės automobilių stovėjimo aikštelė yra uždaro tipo. Aikštelė skirta lengviesiems automobiliams 
parkuoti, joje įrengtos ir statinio techninės patalpos. Automobilių parkavimo vietos suskirstytos linijomis ir 
sunumeruotos. Draudžiama statyti automobilį su dujine įranga. 
Vartai į aikštelę segmentiniai metaliniai, pakeliami, su automatine pavara. 
Aikštelė nešildoma, mikroklimatas nekontroliuojamas. Sandėliukai nešildomi, mikroklimatas 
nekontroliuojamas. 
 

Vandentiekis Vandentiekis prijungtas prie miesto magistralinių tinklų. Karštas vanduo ruošiamas pastato šiluminiame 
mazge. Vandens apskaita - įrengiami šalto ir karšto vandens įvadiniai skaitikliai visam pastatui bei šalto ir 
karšto vandens skaitikliai kiekvienam būstui.. 

Elektra Numatyta atskira pastato bendro naudojimo patalpų ir kiekvieno būsto elektros apskaita. 
Video stebėjimas Pastatuose, prie įėjimų į pastatus ir prie įvažiavimų į parkingus įrengiama vaizdo stebėjimo įranga. Rūsyje 

techniniuose patalpose įrengiami vaizdo įrašymo taškai. 
Aplinkos sutvarkymas Įrengtos vaikų žaidimo aikštelės, suoliukai. Asfaltbetonis, trinkelių danga, šaligatviai, apželdinimas, gatvės 

ir kiemų apšvietimas, kiti gerbūvio elementai įrengiami pagal pastato dangų planą ir apželdinimo projektą. 
 

 
Apdaila Dalinė apdaila 
Sienos  Sienos tarp būstų - surenkami blokai, netinkuotos. neglaistytos. 
Langai, palangės. Langai – plastikiniai, trijų stiklų, dviejų kamerų stiklo paketu su selektyviniu stiklu.  

 
Balkonai Balkonų elementai – konsolinė gelžbetoninė surenkama konstrukcija be apdailos. Sumontuoti metaliniai 

turėklai su daliniu užpildu. 
Pirmo aukšto terasos Terasos išklojamos terasinėmis lentomis. Įrengiamos metalinės tvorelės arba metaliniai turėklai. Tarp 

kaimyninių terasų įrengiami atitvarai. 
Viršutinių aukštų 
(stogo) terasos 

Terasos išklojamos terasinėmis lentomis. Sumontuoti metaliniai turėklai su daliniu užpildu. 

Būsto įėjimo durys Įėjimo į būstą durys šarvo tipo, daugiasluoksnės su garso izoliaciniu užpildu. 2 spynos. Įrengta “Akutė”. 
Durys su pritraukėju. Durų atmušėjas neįrengiamas. 

Vėdinimas, 
rekuperacinė sistema, 
ventiliatoriai 

Būsto vėdinimas mechaninis pastato išorinėse sienose įrengtos angos oro paėmimui. Rekuperatoriaus 
montavimas numatytas koridoriaus zonoje, drabužinėje arba san mazgo patalpoje. Oro išmetimo ortakis 
sumontuotas būste esančioje šachtoje. Vamzdžių šiluminę izoliaciją draudžiama pažeisti. Pirkėjas 
įsirengia pats  rekuperacinę sistemą (mechaninę ventiliacijos sistemą su šilumogrąža), gartraukį, 
vėdinimo ortakius ir apdailos groteles, būsto pilnos apdailos atlikimo metu. Pirkėjas montuoja 
recirkuliacinį gartraukį (atskirai nuo rekuperacinės sistemos). 
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Būsto dalinės 
apdailos darbai 
 
 
 

Sienos Gipso kartono pertvaros įrengtos pagal gamintojo technines specifikacijas. Išorinio gipso 
sluoksnio siūlės neužtaisytos, paviršius neglaistytas. 

Lubos Surenkamos gelžbetoninės kiaurymėtos perdangos plokštės, vietomis monolitiniai 
gelžbetoniniai ruožai. Lubos netinkuotos, neglaistytos. 

Grindys Visame būsto plote, išskyrus san. mazgo patalpą, įrengtas betoninis išlyginamasis pagrindas 
ant garsą izoliuojančio sluoksnio. Grindų danga neįrengiama. Numatoma galimybė įrengti 
elektrines šildomas grindis (san. mazgo patalpoje). 

 
Sanitariniai 
prietaisai 

Virtuvės zonoje iki projektinių sanitarinių prietaisų privedamas karštas, šaltas ir nuotekų 
vamzdžiai. Į sanitarinio mazgo patalpą atvedamas šaltas, karštas vanduo ir kanalizacijos 
vamzdis. Po patalpą vamzdynai nevedžiojami. 

Vidinės durys Vidinės būsto durys bei staktos neįrengtos. 
Šildymo 
prietaisai 

Centrinė šildymo sistema nuo miesto šiluminių tinklų, kuri bus paskirstyta laiptinėje į būstus 
su individualia apskaita. Būstuose įrengta kolektorinė -šakotine  šildymo sistema. Šildymo 
prietaisai numatomi balti plieniniai apatinio pajungimo radiatoriai su įmontuotais 
termostatiniais ventiliais 
 

Jungikliai, 
lizdai, 
ventiliatoriai 

Kiekviename būste sumontuotas elektros skydelis su automatiniais jungikliais pagal pastato 
projektą. Laidai iki kištukinių lizdų ir jungiklių atvedami gamykloje sumontuotais 
vamzdeliais, esančiais gelžbetonio sienoje. 
 

Silpnos 
srovės 

Kiekviename būste sumontuotas silpnų srovių tinklų (televizijos, telefono, interneto) 
paskirstymo skydelis. Įrengiamas pasikalbėjimo, namo durų atidarymo ragelis (domofonas). 
Durų skambutis nemontuojamas. 

Šviestuvai Šviestuvai nemontuojami. 
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PASTABA: Pateikiami preliminarūs duomenys, kurie gali būti keičiami ar tikslinami projektavimo ar statybos
                    metu dėl reikalingų ir būtinų konstruktyvinių ir/ar inžinerinių sistemų sprendinių tikslinimo.


