
STOGAS

DARBAI ATLIEKAMI IKI NOTARINIŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO

IŠORINĖS SIENOS Pastato išorinės atitvaros yra suformuotos iš 380 ir 510 mm storio silikatinių plytų mūro 
bei 175 mm keraminių blokelių.

FASADAS

TARPBUTINĖS
PERTVAROS

ANTRESOLĖS

Įrengta grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę. Grindų pagrindas 
išbetonuojamas iki 70 mm armuoto betono sluoksniu, su įrengtu grindiniu šildymu. 
Išskyrus planuose numatomą sanmazgo vietą (sanmazge nebus įrengiamos betoninės 
grindys, bus palikta techninė galimybė išsivedžioti grindinį šildymą pagal savo poreikius). 
Grindų apdaila neįrengiama.

Sienų šiltinimui naudojamas EPS70 neoporas, storis – 200 mm. Neoporas armuojamas ir 
apklijuojamas molio spalvos klinkerio plytelėmis, bei vietomis padengiamas dekoratyviniu 
tinku. Dekoratyviniu tinku dengiamos šiaurinės sienos esančios ant kraštinių pastato 
korpusų. Vidinio korpuso šiaurinė siena – klinkeris. Visi angokraščiai – dekoratyvinis tinkas, 
tamsios spalvos.

LANGAI

Montuojami langai iš „Gealan“ S8000 profilio 6 kamerų 74 mm pločio profilio rėmo su 44 
mm 3-jų stiklų stiklo paketu su dviem selektyviniais stiklais. Išorės rėmo spalva – RAL 
9005 (juoda), vidus – balta. Lauko palangės cinkuota skarda dažyta juoda spalva. Vidaus 
palangės – neįrengiamos. Kiekviename lofte įrengiamas bent vienas langas varstomas 
dviejomis kryptimis (išskyrus 114b loftą).

Tarbutinės pertvaros įrengiamos iš blokelių mūro ir/arba gelžbetonio monolito ir/arba  
gipsokartono plokščių su metalinių karkasu ir akmens vata.

Antresolės įrengiamos iš metalinės konstrukcijos rėmo, ant kurio užsukama 22 mm storio 
OSB (orientuotų skiedrų) plokštė. Metalinis rėmas yra nugruntuojamas ir nudažomas RAL 
9005 (juoda) spalva. Antresolės grindų apdaila neįrengiama.

GRINDYS

Stogo konstrukcija:
1. Polietileno plėvelė;
2. Nuolydį formuojantis sluoksnis EPS100 (putų polistirolas) – nuo 20 iki 150 mm;
3. Šilumos izoliacijos sluoksnis EPS100 (putų polistirolas) – 200 mm;
4. Šilumos izoliacija iš kietos akmens vatos – 40 mm;
5. Bituminė prilydoma danga (apatinis sluoksnis);
6. Bituminė prilydoma danga (viršutinis sluoksnis).

TECHNINIS APRAŠAS

ELEKTRA
Įvestas 8kW galios elektros įvadas, į kurį įeina saugiklis ir srovės nuotekio relė. Vidaus 
instaliacijos tinklas nėra įrengiamas. Kiekvienas turi savo individualią apskaitą, kurios bus 
įrengiamos lauko paskirstymo spintose.



VIDAUS VANDENTIEKIS 
IR KANALIZACIJA

Įrengti buitinių nuotekų stovai, paliekant atšaką sanitarinių prietaisų pajungimui. 
Patalpų viduje nuotekų sistema neišvedžiota. Tiek nuotekų, tiek šalto vandens įvadas 
išvedžiotas iki sanitarinio mazgo. Karštas vanduo ruošiamas individualiai, elektrinio 
boilerio pagalba. Boileris neįrengiamas.

ŠILDYMAS

Nuo individualaus kolektoriaus (į komplektaciją įeina kolektoriaus laikiklis, žiedai – jų 
skaičius parenkamas pagal reikalavimus priklausančius nuo patalpos ploto plius vienas 
laivas žiedas sanmazgui. Vandens padavimo reaguliavimas į žiedus – mechaninis). 
Grindinis šildymas neįrengiamas sanmazgų patalpose (sanmazgo patalpoje nėra 
įrengtos betoninės grindys), bet paliekama techninė galimybė išsivedžioti grindinį 
šildymą. Nuo butuose esančių kolektorių nutiestos trasos iki vietinės bendros dujų 
katilinės. Kiekvieno lofto apskaita individuali, skaitikliai   įrengiami katilinės patalpose.

VĖDINIMAS

APLINKA Kieme esantys takeliai grindžiami betoninėmis trinkelėmis. Likusioje dalyje projekte 
numatytose vietose užsėjama veja. Įrengiamas apšvietimas kiemo teritorijai apšviesti.

VIETINĖ DUJŲ KATILINĖ

Įrengta vietinė dujų katilinė su dviem dujiniais katilais. Katilinė bus naudojama tik 
šilumos gamybai grindiniam šildymui. Karštas vanduo buitiniam naudojimui katilinėje 
nebus ruošiamas. Karštas vanduo bus ruošiamas boilerio pagalba, kurį susimontuos 
pats pirkėjas. Kiekvienam butui numatytas atskiras šilumos skaitiklis, kuris 
sumontuotas bendrose dujų katilinės patalpose.

TERASOS Pirmame aukšte (išskyrus 101 loftą) įrengiamos terasos.

BENDROS ERDVĖS
Laiptinių ir koridorių grindų danga išklojama plytelėmis. Dalis sienų glaistoma
ir dažoma, kita dalis susideda iš  atviro  monolitinio betono ir plytų mūro.
Laiptinėse bus įrengiami turėklai.

PARKAVIMAS

LUBOS Lubos loftuose paliekamos esamos.

LAIPTINĖS DURYS
Patekimui į laiptinę montuojamos aliuminio profilio įėjimo durys su 3 stiklų stiklo 
paketo vitrinomis. Rėmo spalva  RAL 9005 (juoda). Patekimui į laiptinę įrengiama 
kodinė spyna su domofonu.

Numatytas natūralus vėdinimas. Įrengti ventiliacijos įvadai, skirti vonios kambario ir 
virtuvės natūralaus oro ištraukimo pajungimui. Recirkuliaciniai gartraukiai 
perspektyvoje įrengiami pirkėjo lėšomis. Oro kondicionieriai neprojektuojami, 
neįrengiami.

Automobilių parkavimui įrengiama 11-os vietų parkavimo aikštelė rytinėje pastato 
dalyje. 

Prie įėjimų į laiptines įrengiami domofonai skirti  antro aukšto gyventojams ir pirmo 
aukšto 106, 107 ir 109 loftams. Į kiekvieną loftą atvesta ryšių kanalizacija skirta 
techniniam interneto laido pravedimui.

SILPNOS SROVĖS

* Pastato energingumo klasė: „B“
** Svarbu. Jeigu aprašyme nėra nurodytos konkrečios medžiagos ar konkretus darbų atlikimo 
būdas,medžiagas bei darbų atlikimo būdą statytojas parenka pats.




