
   
 
Techninės SUBLOKUOTŲ NAMŲ charakteristikos 
 
Pamatai. Gręžtiniai pamatai su gelžbetoniniu apšiltintu rostverku. Cokolis apšiltintas 10 cm putų 
polistireno plokštėmis su struktūriniu tinku. 
 

Išorinės sienos. Išorės pastato sienos  25 cm storio keraminių blokelių mūro, apšiltintos 15 cm storio 
putų polistirolo plokštėmis su struktūriniu tinku. 
 

Fasadas. Įrengiamas akrilinis-silikonis struktūrinis tinkas. 
 

Vidaus sienos. Vidaus pertvaros (nešančios sienos) mūrinės iš 20 cm storio keraminių blokelių. 
 

Perdangos ir lubos. Tarpaukštinės perdangos - surenkamos gelžbetoninės perdangos, siūlės užtaisomos 
iš viršaus, iš apačios neglaistomos. Antro aukšto lubos sutapdintos su stogu. 
 

Langai ir palangės. Langai plastikiniai, 5 kamerų VEKA profiliai. Atsidarantys dviem kryptimis, su 
mikroventiliacija. Įstiklinimas - vienos kameros stiklo paketai su selektyviniu stiklu. Lauko palangės iš 
skardos, dengtos plastizoliu, vidaus palangės neįrengiamos. 
 

Durys. Pagrindinio įėjimo į namą išorinės durys plastikinės, įstiklintos vienos kameros stiklo paketu su 
selektyviniu stiklu. Vidinės Buto durys neįrengtos, vidinių durų angos netinkuotos. 
 

Grindys. Pirmo aukšto grindys – ant sutankinto grunto įrengiamas ne mažesnio kaip 5 cm storio 
betoninis grindų pagrindas. Antro aukšto grindys – iš surenkamų gelžbetoninių perdangos plokščių 
viršutinis paviršius. Grindų dangos ir drėgnų patalpų hidroizoliacija neįrengta. 
 

Stogas ir lietvamzdžiai. Sutapdintas, apšiltintas kieta akmens vata, dengtas ruloninė danga, įrengiami 
ventiliuojami parapetai. Išorinis lietaus vandens nuvedimas, lietvamzdžių ir latakų sistema iš skardos, 
dengtos poliesteriu.  
 

Vandentiekis ir kanalizacija. Name yra įrengtas vandentiekio įvadas ir buitinių (kanalizacijos) nuotėkų 
išvadas, kurie prijungti prie kvartalinių vandentiekio ir buitinių nuotėkų tinklų. Kvartaliniai tinklai  yra 
prijungti prie UAB „Kauno vandenys“  magistralinių vandentiekio ir buitinių nuotėkų tinklų Kauno mieste. 
 

Dujos. Dujotiekio įvadas atvestas iki numatytos dujų apskaitos vietos prie/ant sklypo ribos. 
 

Elektra. Ties žemės sklypo riba įrengta namo elektros apskaita. Name įrengtas įvadinis elektros skydelis, 
su įvadiniu automatiniu išjungėju. Įrengiamas silpnų srovių skydelis be prietaisų, pro namo pamatą 
iškišamas instaliacinis vamzdis silpnų srovių įvadams.  
 

Vėdinimas. Įrengiama mechaninė ventiliacijos sistema. Ventiliacijos angos įrengiamos: virtuvėje, 
sanmazguose, katilinėje. Oro padavimas sprendžiamas per langų mikroventiliacinę padėtį.  
 

Laiptai. Laiptai buto viduje neįrengiami. Įrengiami laikini statybiniai laiptai į antrą aukštą. 
 

Židinys. Mūrijamas kaminas iš pilnavidurių keraminių plytų. 
 

Garažas. Mūrinis, integruotas į pastatą, su pakeliamais vartais.  
 

Teritorijos sutvarkymas. Teritorija aplink namą apželdinama (išlyginamas augalinis gruntas, užsėjama 
žolė ir privoluojama), aplink namą įrengiama nuolaja. Įrengiama trinkelių danga nuo sklypo ribos iki 
garažo bei įėjimo į namą. 


