
Pamatai 

 

Juostiniai iš surenkamų betoninių blokų. 

 
Pastato 
laikančios 
konstrukcijos 

Silikatinių plytų mūras. 

Išorinės sienos 

 

Silikatinių plytų mūras. Sienos iš lauko papildomai 
apšiltintos polistireniniu putplaščiu su akrilinio tinko  
apdaila.  ienų  šilumin   ar a atitinka stat bos norminių 
aktų nustatytus reikalavimus, keliamus B klas s 
energetinio naudingumo pastatams. 

Vidinės sienos ir 
pertvaros 

 aiptinių sienos  sienos tarp kaim ninių butų ir tarp ben ro 
naudojimo patalpų  – silikatinių plytų mūras  tinkuotos  
ne laist tos   i aus pert aros – m rin s  tinkuotos  
neglaistytos. 

Perdangos ir 
lubos 

 

Visos pastato perdangos – i      s r nkamų t  t m tų 
plok čių. Lubos netinkuotos, neglaistytos.  

Stogas 

 

Pastato sto as: šlaitinis.  ietaus nu e imas: išorinis.  to o 
danga – plienin   čerpinio profilio   en ta Puralu (PU). 
 to o šilumin   ar a atitinka stat bos norminių aktų 
reikala imus  keliamus   klas s ener etinio nau in umo 
pastatams. 

Langai ir 
palangės 

 

 e inių profilių lan ai  a  ti akriliniais  a ais iš išor s  
laku iš  i aus. Dviejų kamerų stiklo paketais.  šorin s 
palan  s aliuminio   i in s ne ren iamos.  an ų šilumin  
 ar a ir  arso i olia ija atitinka stat bos norminių aktų 
nustatytus reikala imus  keliamus   klas s ener etinio 
naudingumo pastatams. 

Durys 

 

Į jimo   but  –  ienerios šar uotos  au iasluoksn s  su 
 arso i olia iniu u pil u  su   iem sp nomis   akute   
buto numerio  enklu.  i in s buto  ur s ne ren iamos. 

 

Grindys 

 

Tarpaukštin se per an ose  ren iamas  arso ir sm  io 
i olia ijos sluoksnis  biraus u pil o sluoksnis ir armuotas 



 išl  inamasis  ementinis sluoksnis.  uto  rin ų  an os 
ne ren iamos. 

Balkonai 

 

Gel betonin s balkonų plokšt s  apšiltintos polistireniniu 
putplaščiu bei ap en ots akmens mas s pl tel mis. 
 etalinių tur klų apt  rimas. 

Židinys Kieviename bute  ren iama  ieta  i iniui su paruoštu 
  mtraukiu. Ži inio kapsul  neirengiama. 

Šildymas 

 

Šilumos šaltinis – kiekviename bute projektuojami 
dujiniai katilai šil  mui ir karštam  an eniui ruošti  su 
pilnu aprišimu  su automatikos komplektais  su 
ner  ijančio plieno   mtraukiais.  
Šil  mo sistema – kolektorin  su apatinio pajun imo 
radiatoriais su termostatiniais ventiliais. Vonios 
kambariuose numatyta galim b  pajun ti elektrin  
rankšluosčių   io intu  . 
 

Vėdinimas 

 

Kiekvienam buto san. mazgui yra suprojektuoti buitiniai 
oro ištraukimo  entiliatoriai.  irtu  s blokams numat tas 
 ieno  irtu inio  aubto oro išmetimo ortakis ir 
ben raap takinis oro ištraukimas iš  irtu  s.  
Š ie ias oras   patalpas pateks per ati aromus lan us arba 
orlai es   ren tas lan uose.   
Oro pritek jimui   san. ma  us numat tas 1 5  m pl š s 
 urų apačioje. 
 

Oro 
kondicionavimas 

Paliekama  alim b   ren ti esant poreikiui. 

Vandentiekis 

 

Prijun tas prie miesto ma istralinių tinklų. Karštas  an uo 
ruošiamas bute esančio  ujinio katilo pa alba. Karšto ir 
šalto  an entiekio sto ai – cinkuoto metalo, jungiamieji 
 am   iai nuo sto ų iki sanitarinių prietaisų – iš 
plastikinių  au iasluoksnių  am   ių. Atšakos   san. 
prietaisus  ren iamos kolektorin se    ut se   am   iai su 
akl mis at e ami iki projekte numat tų b simų  
san. prietaisų pajun imo  ietos. Prietaisai nemontuojami. 
Šalto ir karšto  an ens skaitikliai butams  ren iami laiptų 
aikštel se esančiose nišose.  



Nuotekos 

 

 uitinių nuotekų  tinklai montuojami iš P    am   ių  
kurie pri e ami iki projekte numat tų b simųjų san. 
prietaisų pajun imo  ietos. Pastato buitinių nuotekų ir 
lietaus nuotekų  am   nai prijun iami prie miesto 
kanali a ijos tinklų. 

Elektra 

 

Buto viduje sumontuotas sieninis elektros paskirstymo 
sk  elis  kuriame sumontuotas   a inis kirtiklis  
 irš tampių apsau a   rupiniai automatiniai jungikliai. 
Į a inis  alin umas – 8 kW. Projekte numatytose vietose 
 ren iamos monta in s    ut s jun ikliams ir ro et ms. 
Lubose ir sienose iš e ami lai ai apš ietimo   ir kl s ir 
 artraukio pajun imui. Elektros skaitikl  A    esto  
sumontuoja ir elektros  tamp  pajun ia buto sa ininkui 
su arius abonentinę elektros tiekimo sutart .  

Transformatoriai halo eniniam apš ietimui  š iestuvai, 
jun ikliai  ro et s ir kiti elektros prietaisai butuose 
ne ren iami.  

Elektros instalia ija  ali b ti  ren iama pa al pirk jo 
projekt   jei projekto korekt ra bei kainos pasikeitimas 
abipusiai suderinamas sutartyje nurodytu laiku. 

Silpnos srovės 

 

Kiek iename bute atskirai  ren ta prieš aisrin  bei 
apsau in  si nali a ija  apsau ant patalpas  aisriniais 
  miniais  a ikliais  ju esio  a ikliais bei ma netiniais 
kontaktais.  a. aukšto butų lan ai papil omai apsau oti 
stiklo    io  a ikliais bei apsauginiais magnetiniais 
kontaktais (balkonų  ur s). 

Po emin je automobilių sau  kloje bei san  liukuose 
sumontuota ben ra kon ek in   aisrin  si nali a ija. 

Kiek iename bute atskirai  ren tas  i aus elektroninių 
r šių tinklas + T  tinklai.  is   alinę  ran   (T  prie  lis  
maršruti atorius ir pan.) pateikia pasirinktas r šių 
operatorius.  

Prie   a ia imo   kiemo teritorij  sumontuotas šla baumas 
(su pakeliama svirtimi). Jis bus valdomas pultelio pagalba 
(pultelius  aus butų šeimininkai) bei  omofonų pa alba. 



Prie šla baumo sumontuoti pasikalb jimo  ren iniai 
(domofonai su integruota vaizdo kamera), kurie skirti 
s ečių patekimui/iš a ia imui  /iš teritorijos (automobiliu). 
At kęs s ečias tur s  alim bę paskambinti šeimininkui 
surinkęs jo buto nr. Kiek iename bute atskirai sumontuoti 
pasikalb jimo ra eliai su monitoriumi  jų pa alba bus 
 alima mat ti  kas jums skambina prie šla baumo ar 
pa rin inių laiptin s  urų   leisti s eči  ar ne. Papil omai 
sumontuota balsin  išk ietimo panel  ( omofonas) prie 
laiptin s pa rin inių  urų. 

Laiptinės, holai 

 

Į jimo   laiptinę  ur s – medinio profilio su stiklo paketu  
 montuota ko ine sp na.  aiptin s laiptai monolitinio 
 el betonio.  i aus sienos tinkuotos   laist tos   a  tos. 
Lubos –  laist tos   a  tos.  umontuoti š iestuvai ir 
šil  mo prietaisai.  

Ko in s sp nos  laiptin s š iestu ai ir ju esio  a ikliai  
porankiai  pašto    ut s  buto numerio  enklas   urų 
ap a ai  skambučio m  tukas ir kiti aksesuarai bei 
 alutin  laiptin s ap aila atliekama po butų  i aus 
ap ailos  ren imo. 

Aplinkos 
tvarkymas 

 

Įren ta  aikų  ai imo aikštel   suoliukai. Trinkelių  an a  
šali at iai  ap el inimas  apš ietimas ir kiti ma osios 
ar hitekt ros elementai  ren iami pa al  erb  io projekt . 
Teritorijos steb jimui  ren iama  ai  o steb jimo sistema 
su  P tinklo kameromis  lei  iančiomis tiesio in   ai    
steb ti internetu. 

Požeminė 
automobilių 
saugykla 

 

Parka imo  ietų bei san  liukų  rin  s betonin s.  
 an  liukų sienos m rin s  lubos betonin s. Įren ta 
elektros instalia ija  sumontuoti š iestu ai  jun ikliai  
ju esio  a ikliai. Įren ta  aisro si nali a ijos sistema  
e akua ijos keliai.  teb jimui  ren iama  ai  o steb jimo 
sistema su  P tinklo kameromis  lei  iančiomis steb ti 
tiesio in   ai    internetu. 

 


