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DALINĖ APDAILA 
 

 
NAMO CHARAKTERISTIKOS 
 
Energetinis naudingumas - B klasės: 

-stogo šilumos perdavimo koeficientas – 0,16 (normatyvas pagal STR – 0,16); 
-išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas – 0,2 (normatyvas pagal STR – 0,2); 
-langų šilumos perdavimo koeficientas – 0,9 (normatyvas pagal STR – 1,6). 
Akustinio komforto sąlygų klasė - B klasės (normatyvas pagal STR – C). 
 
Konstruktyvas: 

Namo laikančiosios konstrukcijos ir išorinės sienos – monolitinis gelžbetonis. 
 
Fasadų apdaila: 

Ant metalinio karkaso montuojama HPL fasadinė plokštė arba termomedienos dailylentė, apšiltinta 20 
cm mineraline vata arba polistirenu , tinkuojant dekoratyviniu tinku, balkonuose - HPL fasadinė plokštė 
arba termomedienos dailylentė. Cokolis apklijuotas akmens masės arba klinkerinėmis plytelėmis. 
 
Stogas: 

Sutapdintas (dviejų sluoksnių bituminė) , apšiltintas iki 30 cm akmens vatos, lietaus nuvedimo 
sistemomis šildomomis elektriniais kabeliais. Visi parapetai apšiltinti, hidroizoliuoti, apskardinti. 
 
Perdangos ir lubos: 

Tarpaukštiniai perdengimai – monolitinis gelžbetonis. 
 
Laiptinė: 

Monolitiniai gelžbetoniniai laiptai, sienos dažytos, metaliniai dažyti turėklai. Laiptinės laiptų ir aikštelių 
danga – akmens masės plytelės. 
 
Užėjimas, bendros patalpos, holas: 

Sienos dažytos dekoratyviniu tinku, grindys akmens masės plytelės. Įrengiamos akustinės surenkamos 
lubos. Įrengiamas domofonas ir magnetinis atidarymas, holo ir bendrasis apšvietimas su judesio 
davikliais. 
 
Apsauga: 

Lauke prie laiptinės ir požeminiame (garažų) aukšte įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. 
 
Automobilių garažų aukštas: 

Vienam garažui skiriamas vienas pagrindinio įvažiavimo ir individualaus garažo vartų pultelis. 
Įvažiavimas nuožulniu pandusu per automatinius pakeliamus vartus su priešgaisrine automatika. 
Patekimas iš pastato į automobilių garažų aukštą liftu ir laiptais. Įrengtos automatinė priešgaisrinė, CO 
ir dujų nuotėkio valdymo sistemos. Grindys – šlifuotas betonas su vandens nutekėjimo sistema. Lubos 
– natūralus gelžbetonis. Garažų vartai automatiniai, sunumeruoti. Įrengta virštinkinė elektros 
instaliacija, sumontuotas bendras apšvietimas su judesio davikliais. Garažuose atskira elektros 
apskaita, apšvietimas ir atskiras automatas elektromobilių pakrovimo stotelių įrengimui. 
 
Gerbūvis: 

Aplinkai pilnai sutvarkyta - privažiavimas išklotas trinkelėmis, šaligatvis iki namo laiptinės, viena – dvi 
vietos išsikrovimui ar žmonėm su negalia, žalios zonos apželdintos dekoratyviniais augalais, namo 
aplinkos apšvietimas, vaizdo stebėjimo kameros, vaikų žaidimo aikštelė. 
 
BUTŲ/SVEČIŲ APARTAMENTŲ CHARAKTERISTIKOS 

 
Pertvaros: 

Atitvarai tarp butų įrengiami iš dviejų sluoksnių 12 cm silikatinių plytų arba ARKO blokelių, 
tarpsluoksnyje montuojant 5 cm kietos mineralinės vatos, iš išorės tinkuotos bei 1 kartą glaistytos. 
Atitinka pagerintą B akustinę komforto klasę. Monolitinės sienos tinkuotos. Buto vidaus pertvaros gali 
būti įrengiamos pagal pirkėjo projektą (išplanavimą suderinus su pastato architektu), jei projekto 
korektūra bei kainos pasikeitimas pagal projekto korektūrą abipusiai (Pardavėjo ir Pirkėjo) suderinama 
sutartyje nurodytu laiku. 

http://www.turniskiu7a.lt/


  2 iš 2 

  www.turniskiu7a.lt 

 
Lubos: 

Monolitinis gelžbetonis, netinkuotos. Patalpų aukštis ne mažiau 2860 mm. 
 
Grindys: 

Visame butų/apartamentų plote įrengtas betoninis išlyginamasis pagrindas.  
 
Langai: 

Klijuoto medžio langai (nedygiuota pušis) su trijų stiklų paketais montuojami su specialiomis garo 
izoliacine iš vidaus ir vėjo izoliacine iš lauko plėvelėmis. - taip užtikrinant puikų sandarumą bei 
ilgaamžiškumą izoliacijai tarp lango rėmo ir sienos. 
 
Balkonai ir terasos: 

Pilna apdaila. Balkonų grindys apdailintos akmens masės plytelėmis, maumedžio arba pušinėmis 
termomedienos grindimis. Antrame ir trečiame aukšte sumontuoti grūdinto stiklo aptvėrimai su 
ąžuoliniu porankiu. Terasos iš maumedžio arba pušies termomedienos. Įrengtas apšvietimas ir lauko 
rozetės. 
 
Vandentiekis: 

Prijungtas prie miesto magistralinių tinklų. Namuose įrengtas vandens įvadas. Šiltas vanduo bus 
ruošiamas dujinio katilo. Vamzdžiai su aklėmis privedami iki būsimų sanitarinių prietaisų patalpų. 
Bendro naudojimo patalpose įrengti vandens skaitikliai. 
 
Nuotekos: 

Magistraliniai buitinės kanalizacijos vamzdynai įrengiami iš PVC garsą izoliuojančių vamzdžių. 
Vamzdžiai išvedžiojami pagal projektą iki sanitariniu prietaisų patalpų. 
 
 
Šildymo sistema: 

Kondensacinis dujinis katilas kiekviename bute/apartamente, grindinis (nėra radiatorių) , su individualia 
dujų apskaita bei kiekvienos patalpos automatiniu reguliavimu. 
 
Vėdinimas: 

Natūralus oro pritekėjimas per orlaides sienose (kiekvienoje patalpoje) arba automatiniai mini 
rekuperatoriai (Lunos )kiekvienoje patalpoje su automatiniais valdikliais (papildomas kainos priedas). 
 
Šaldymas: 

Speciali vieta ant stogo kondicionierių įrengimui (metalinis tvirtinimo karkasas) ir iš ten iki kiekvieno 
buto yra galimybė pakloti šaldymo trasas. 
 
Elektros tinklai: 

Butų/apartamentų elektros apskaitos įrengiamos elektros skydinėje. Buto/apartamento viduje 
įmontuotas tarpinis elektros skydelis, kuriame sumontuoti automatiniai jungikliai ir prijungta elektros 
įtampa. Ne ilgiau kaip iki pastato pripažinimo tinkamu naudoti butas aprūpinamas laikina statybine 
elektra. Pardavėjas turi teisę įrengti laikiną skaitiklį butui sunaudojamos elektros energijos apskaitai. 
Pastovų buto elektros skaitiklį LESTO įrengia pagal atskirą buto savininko prašymą. Buto savininkas 
privalo tokį prašymą LESTO pateikti per 10 dienų po Pardavėjo pranešimo, bet ne vėliau kaip per 10 
dienų po pastato pripažinimo tinkamu naudoti. Bute išvedžioti elektros laidai su varinėmis gyslomis (ne 
mažiau 3 gyslų), pagal pridedamą schemą (abipusiai iki sutartyje nurodyto termino suderintą Pardavėjo 
ir Pirkėjo) pastatytos potinkinės paskirstymo ir montažinės dėžutės. 
 
Silpnosios srovės: 

Komunikacijų šachtoje nuo rūsio iki stogo paklojami PVC vamzdžiai –optinio kabelio (GALA ir TEO 
internetas) ir kitiems silpnų srovių magistraliniams laidams nutiesti. Kiekvieno aukšto laiptinėje 
pastatoma silpnų srovių paskirstomoji dėžutė, nuo šios i butus paklojami PVC vamzdžiai i buto holą, 
kuriame pastatoma silpnų srovių paskirstomoji dėžutė. Pajungimo darbus po abonentinės sutarties 
pasirašymo atlieka TEO ir kiti galimi tiekėjai. Bute įrengiamas pasikalbėjimo-namo durų atidarymo 
ragelis (domofonas). Butų bei bendrose patalpose įrengiama priešgaisrinė signalizacija.  
 
„Protingų namų“ valdymo sistema pagal atskirą susitarimą (papildomas kainos priedas). 
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