
Poilsio pastatai “Parko vilos” Klaipėdos pl. 39, Palangoje 

Pastatų konstrukcijų ir dalinės apdailos aprašymas 

	  
Pamatas, sienos, pertvaros, fasadas 

Pamatai -  gelžbetoniniai poliai apjungti gelžbetotniniu monolitiniu rostverku.   

Išorinės sienos - iš blokelių mūro (180 mm), apšiltintos polistireno arba vatos plokštėmis iš lauko 
pusės aptaisyta keraminėmis čerpėmis ir termomedienos arba degintos medienos dailylentėmis. 
Viduje – tinkuotos sienos.  

Sienos tarp kambarių – blokelių mūras, tinkuotas arba apklijuotas g/k plokštėms. 

Perdangos ir lubos 

Perdangos – iš surenkamų gelžbetoninių perdangos plokščių arba monolitinės. 

Lubos – neįrengiamos.  

Stogas 

Apšiltintas 30 cm mineralinės vatos sluoksniu, dengtas keraminėmis čerpėmis. 
Lietaus nuvedimas išorinis – lietvamzdžiais.  

Langai, lauko durys ir vidaus durys 

Langai - aliuminio rėmo arba medinio kaustytu aliuminiu rėmo langai. Trijų stiklų paketas.  

Išorinės  durys – aliuminio profilio arba medinės kaustytos aliuminiu su trijų stiklų paketu. 

Terasos – medinės, be padengimo alyva ar dažais.  

Grindys 

Visame namo plote įrengtas armuotas betoninis išlyginamasis sluoksnis ant šiluminės ar triukšmo 
izoliacijos su išvedžiotu grindiniu šildymu. 

Laiptai į antrą aukštą – išbetonuoti. 



Šildymas 

Šilumos gamyba vykdoma šilumos siurbliu (oras – vanduo). Galimybė name individualiai 
(autonomiškai) pagal poreikį reguliuoti šildymą. Name išvedžiotas grindinis šildymas pirmame ir 
antrame aukštuose.  

Vėdinimas 

Su šilumogrąža, paimama šiluma iš vidaus išmatemo oro ir grąžinama atgal į pastatą arba per 
šilumos siurblį arba per rekuperatorių.  

Vėsinimas / kondicionavimas 

Nenumatomas, bet galimas įsirengti savo lėšomis. 

Vandentiekis, buitinės nuotekos, prietaisai 

Buitinės nuotekos prijungtos prie miesto buitinių nuotekų tinklų. 

Lietaus nuotekos – centralizuoti tinklai. 

Šaltas vanduo -  prijungtas prie miesto vandentiekio tinklų su individualia apskaita.  

Šiltą vandenį ruošia šilumos siurblys. Santechniniai prietaisai – neįrengiami. 

Elektra 

Įvadas – vienfazis, su individualiu apskaitos skaitikliu kiekvienam būstui, kiekvienam būstui nuo 8 
kW iki 10 kW. Butuose įrengti elektros skydeliai su automatiniais saugikliais, išvedžiota 
konstrukcijose paslėpta elektros instaliacija, šviestuvų išvadai.  

Sandėliukai 
 
Lauko sandėliuką priklausomai nuo to reikia pirkėjui jo ar ne, galės kiekvienas įsirengti individualiai, 
pagal vystytojo nurodytą projektą su išdėstytu medžiagiškumu ir gabaritais. Įsigyti savo lėšomis 
galima bus iš vystytojo arba iš kito tiekėjo. 

Automobilių parkavimas 

Atvira automobilio parkavimo vieta prie namo. Į kainą įskaičiuota viena parkavimo vieta. Antrosios 
parkavimo vietos kaina – 8000 eur.  

Gerbūvis 

Pilnai sutvarkytas gerbūvis, įrengiami privažiavimo keliai, automobilių parkavimo aikštelės pagal 
teritorijos ir dangų projektą. Aptverta, pilnai sutvarkyta ir apželdinta teritorija, pasėta veja, kiemas ir 
privažiavimas, grįstas trinkelėmis arba ažūro danga, įrengiamas teritorijos apšvietimas.  

Papildoma informacija :  

• Energetinė klasė – A 
• Pilną apdailą galima bus įsigyti iš statytojo, bus paruošti keli apdailos pasiūlymai. Kaina tikslinama  

2021 3 ketvirtyje.  
 
 

 
Pastaba: Įmonė pasilieka sau teisę medžiagas, gaminius ir mechanizmus keisti į kitus, savo išvaizda, 
techninėmis ir kokybinėmis charakteristikomis lygiaverčius arba geresnius. 


