
Pastato, 
aplinkos 
elementai

Technin s charakteristikos, atliekam  dar , montuojamos rangos aprašymas

Lauko tinklai, 
pasijungimai

Vandentiekis, nuot kos, šilumos tiekimas - miesto centralizuoti. Internetas/ryšiai - vesti 
pastat .

Pamatai Poliniai monolitinio gel betonio pamatai.

Išorin s sienos
Išor s pastato sienos – keramzito blokeli  siena 15 cm, apšiltinta poliuretano plokšt mis (15 
cm) arba neoporu (18 cm), fasado apdaila – dekoratyvinis tinkas arba keramikin s/akmens
mas s plokšt s/plytel s.

Tarpbutin s 
pertvaros 

Kompleksin s keramzitini  blokeli  sienos, tarpas u pildytas akmens vatos plokšt mis, 
tarbutini  sien  storis 320-370 mm. 

Vidin s pertvaros Vidin s but  pertvaros – gipso kartono su garsu izoliuojan iu sluoksniu, neglaistytos, si l s 
neu taisytos. 

Perdangos ir 
lubos Monolitinio gel betonio perdangos. Lubos neglaistytos ir neda ytos.

Langai, palang s Plastikini  r m  langai su stiklo paketu. Lauko palang s skardin s, vidin s palang s 
ne rengiamos. Lang  šilumos laidumo koeficientas ne didesnis kaip 1,1 W/(m×K).

Durys, vartai But  durys padidinto saugumo klas s, su dvejomis spynomis ir akute. But  vidaus durys 
ne rengiamos. va iavimo  parking  vartai  su valdymo automatika.

Grindys Cementin s grindys su gars  izoliuojan iu tarpsluoksniu, sanitariniuose mazguose 
grindys nebetonuojamos.

Stogas Sutapdintas, apšiltintas (apšiltinimo sluoksnis nuo 20 iki 40 cm), hidroizoliuotas ritinine 
bitumine danga.

Šildymas 

Namo šildymui rengiama dvivamzd  kolektorin šildymo sistema. Kiekviename aukšte 
laiptin s zonoje esan iame paskirstymo kolektoriuje  butus, kur numatyta buto šildymo 
apskaita montuojami ir balansiniai ventiliai, kurie leis visame pastate šilum  paskirstyti tolygiai.
Butuose numatyti šildymo kolektoriai su automatiniais srauto reguliatoriais kiekvienam grind
šildymo kont rui. Butuose, atskir  patalp  temperat ros reguliavimui, paliekama galimyb
sirengti patalp  termostatus (valdomus radijo bangomis) ir valdymo blokus. Vonios kambaryje 
grindinis šildymas ne rengiamas. Vonios kambaryje numatyta galimyb sirengti elektrin
rankšluos i  d iovintuv  ir elektrinius pašildomuosius kilim lius grind  šildymui.

Liftai rengiami 3 keleiviniai liftai, kiekvienoje laiptin je po vien .

Vandentiekis, 
nuotekos

Vandentiekis jungiamas nuo esamo miesto magistralinio vandentiekio. kio ir buities 
reikm ms suvartojamo šalto ir karšto vandens apskaitai montuojami skaitikliai laiptin je. But
sanitariniuose mazguose bei virtuv se rengiami buitini  nuotek , karšto bei šalto vandens 
vadai iki projekte numatyt  tašk . Santechniniai prietaisai nemontuojami. Lietaus nuotek
sistema rengiama pagal projekt .

V dinimas

Butuose suprojektuotas nat ralus oro pritek jimas pro langus su priverstiniu oro ištraukimu iš 
virtuv s, wc, vonios kambario patalp  naudojant atskirus buitinius ventiliatorius. Virtuv je 
suprojektuotas atskiras v dinimo kanalas gartraukio pajungimui. Buitiniai ventiliatoriai ir 
gartraukiai nemontuojami. Butuose numatyta galimyb sirengti rekuperacij , numatyta anga 
fasade švie io oro pa mimui.

Elektra

rengiama atskira bendr  patalp  ir but  elektros apskaita. Bute rengiamas vadinis elektros 
skydelis su automatiniais jungikliais. Išor s sienose ir vidin se pertvarose išved iojami laidai 
pagal projekt . Rozet s, jungikliai, transformatoriai halogeniniam apšvietimui, šviestuvai ir kiti 
elektriniai prietaisai – ne rengiami. Butui tiekiamas elektros galingumas – 10 kW, 
komercin ms patalpoms – 15 kW. 

Silpnos srov s 

Laiptin je nuo r sio iki stogo paklojami PVC vamzd iai – televizijos, telefono, interneto, 
signalizacijos, pasikalb jimo sistemos ir kitiems silpn  srovi  magistraliniams laidams nutiesti.
Sumontuojamas pasikalb jimo – namo dur  atidarymo renginys (telefonspyn ).
Priešgaisrin  signalizacija rengiama pagal technin  projekt , butuose rengiami autonominiai
gaisro davikliai.
rengiama vidinio kiemo, pagrindini jim , po emin s stov jimo aikštel s vaizdo steb jimo
sistema.
Komercin se patalpose numatyta galimyb sirengti apsaugin  signalizacij .

Parkavimas Po eminis, pilnai rengtas, atliktas parkingo enklinimas.



Pagalbin s 
patalpos 
(sand liukai)

Sienos ir lubos neglaistytos, neda ytos. Grind  apdaila ne rengiama. rengiamos durys, virš 
dur rengiama ventiliacin  anga.

Balkonai, terasos Balkon  danga nat ralus betono paviršius, pirmuose aukštuose medin s teras  danga, 
balkon  atitvarai iš stiklo ir aliuminio konstrukcij .

Bendr  patalp
apdaila

Bendrojo naudojimo patalpos pilnai rengiamos. Sienos glaistytos, da ytos, grind  danga -
akmens mas s plytel s, rengtas apšvietimas.

Teritorijos 
sutvarkymas 

Pastato kieme rengiama betonini  trinkeli  danga, veja, rengiama vaik aidimo aikštel  ir 
kiti kiemo renginiai, rengiamas teritorijos apšvietimas.

 


