
PASTATO IŠORĖS IR VIDAUS KONSTRUKCIJŲ APRAŠYMAS   

Pamatai. Gręžtiniai poliai, monolitinis rostverkas, rostverkas iš lauko šiltinimas putų polistirolu.

Lauko sienos. Išorinės sienos – pastato karkasas: akyto betono blokelių, išorėje apšiltintas putų 
polistirolo termoizoliaciniu sluoksniu. 

Fasadas. Fasadas – apšiltintas putų polistirolu. Fasado apdaila – dviejų tipų, pagal architektūrinės dalies 
brėžinius, dekoratyvinis tinkas, kita dalis fasadinių sienų – apdailos plytelės. Cokolis apklijuojamas 
apdailinėmis plytelėmis.

II-o aukšto perdanga. Kiaurymėtos gelžbetonio perdangos plokštės.

Stogo konstrukcija. Stogas sutapdintas. Stogo nuolydis į vieną pusę. Stogo laikančioji konstrukcija - 
kiarymėta gelžbetoninė perdanga. Apšiltintas vadovaujantis statybos normatyvinių aktų reikalavimais. 
Stogo danga ruloninė, dviejų sluoksnių. Lietaus nuvedimas - išorinis, lietaus loviais. 

Langai. Plastikiniai langai stiklinami 3 stiklų paketais su 2 selektyviniais stiklais PVC profilis skirtas 
langams, atitinkantis A++ klasės keliamus reikalavimus. Išorinės palangės – skardinės, vidinės – 
neįrengiamos. Vidutinis šilumos laidumo koeficientas U-1,0 W / m²K. Bent vienas langas patalpoje 
varstomas dviem kryptimis.

Grindys. Išbetonuotos grindys pirmame ir antrame aukšte.
 
Pirmo aukštos patalpų grindų konstrukciją sudaro:
• Sutankintas gruntas
• Polistireninio putplasčio plokštės
• Skiriamasis sluoksnis- polietileno plevelė
• Armuotas išlyginamasis betono sluoksnis
• Įrengiama grindinio šildymo sistema.

Antro aukšto patalpų grindų konstrukciją sudaro:
• Perdangos plokštė
• Garso izoliacija- akmens vatos plokštės
• Skiriamasis sluoksnis- polietileno plevelė
• Armuotas išlyginamasis betono sluoksnis.

Laiptai. Laiptų konstrukcija, gelžbetonis, apdailos ir turėklų nėra.

Vidinės sienos, kambarių pertvaros. Pertvaros – iš gipso kartono (75 mm cinkuotų metalinių profilių 
karkasas, užpildytas garsą izoliuojančia akmens vata ir iš abiejų pusių padengtas dvigubu gipso kartono 
plokščių sluoksniu). Siūlės tarp gipso plokščių neužtaisytos, paviršius neglaistytas, nedažytas.

Durys. Įėjimo durys – plastikinės, stiklinamos 3 stiklų paketais su 2 selektyviniais stiklais. PVC profilis 
skirtas durims, durų šilumos laidumo koeficientas U-1,4 W / m²K.

Baigtumo aprašymas
(Baigtumas 85%)



Vidaus elektra. Elektros apskaita lauke, namo dalyje elektra atvesta iki numatomo skydelio. Namo 
viduje įrengiamas elektros paskirstymo skydelis, kuriame sumontuojami automatiniai saugikliai. 
Pardavėjas turi teisę įrengti laikiną skaitiklį sunaudojamos elektros energijos apskaitai (bet ne ilgiau 
kaip iki namo perdavimo dienos). Pastovų namo elektros skaitiklį AB ESO įrengia pagal atskirą namo 
savininko prašymą, sudarius elektros tiekimo sutartį. 
Namo viduje išvedžiojami elektros laidai kištukiniams lizdams ir jungtukams (ne mažiau kaip 3 gyslų) 
pagal pardavėjo ir pirkėjo suderintą schemą (jeigu tokia schema buvo suderinta preliminarioje sutartyje 
numatyta tvarka ir terminais) arba techninį projektą. 

Išvedžiojami laidai lauko terasos kištukiniams lizdams. 

Transformatoriai LED apšvietimui, elektriniai gyvatukai, šviestuvai, jungikliai, kištukiniai lizdai ir kiti 
elektriniai prietaisai neįrengiami.

Silpnos srovės. Name išvedžiojami apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos laidai. Apsaugos ir gaisro 
aptikimo sistema neįrenginėjama, davikliai nemontuojami.

Vėdinimas. Įrengiamas ortakis gartraukiui. Įrengiami vėdinimo sistemos ortakiai abiejuose pastato 
aukštuose. Vėdinimo įrenginys nemontuojamas.  

Vandentiekis ir buitinės nuotekos. Vandentiekis – prijungtas prie miesto magistralinių tinklų. Vamzdžių 
įvadai su aklėmis pagal projektą, privedami taškai į virtuvę ir san. mazgus (be išvedžiojimo iki san. 
prietaisų). Sumontuojama vandens apskaita. Santechniniai prietaisai nestatomi. Buitinės nuotekos 
– įrengiami buitinių nuotekų stovai. Tualetų vamzdžiai privedami iki būsimųjų san. mazgų patalpų ir 
virtuvės patalpų (pagal projektą). Nuotekų vamzdžių pajungimą prie prietaisų atlieka pirkėjas.

VIDAUS INŽINERINIŲ SISTEMŲ APRAŠYMAS

Šildymas, karštas vanduo. Patalpų šildymui numatyta šildymo sistema oras-vanduo, išvedžiota 
grindinio šildymo sistema su visais kolektoriais ir kita būtina įranga. Karštas vanduo numatomas ruošti 
šilumos siurblio pagalba. Šilumos siurblys nemontuojamas.

Baigtumo aprašymas
(Baigtumas 85%)



Lauko aptvėrimas. Tvora įrengiama.

Bendra teritorija. Pagrindinė gatvė asfaltuota, įrengiamas apšvietimas ir atitvaras, įvažavimui.

Apželdinimas. Vidiniame kieme, išlygintas reljefas, pasėta žolė.

Automobilių parkingas. Trinkelių danga.

GERBŪVIS, LAUKO DARBAI

Terasos. Terasa įrengiama.
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