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APIE
Vieta

Daugiabutis gyvenamasis namas įsikūręs tankiai
apgyvendintoje, puikiai išvystyta infrastruktūra
pasižyminčioje Vilniaus miesto dalyje – Naujininkuose,
Kapsų g. 11.    Namo gyventojai visas būtinas įstaigas,
parduotuves ir paslaugas pasieks vos 100 – 200 metrų
atstumu. Tiek parduotuvės („Iki“, „Lidl“, „Maxima“), tiek
darželiai, mokyklos, tiek poliklinika – pasiekiami
pėsčiomis. Nudžiugs ir tie, kurie nori pasiekti kitus
Vilniaus mikrorajonus, nes šalia ras autobusų ir
troleibusų stoteles ir gerai išvystytą viešojo transporto
infrastruktūrą. Vairuojantys automobilį Vilniaus miesto
Pietiniu aplinkeliu, esančiu vos už 1 km, išvengs mieste
esančių spūsčių.
 

4 km iki Vilniaus miesto centro ir Senamiesčio;
4 km iki Vilniaus Tarptautinio oro uosto;
2 km iki Vilniaus autobusų ir traukinių stoties;
1 km iki Vilniaus miesto Pietinio aplinkelio;
200 m iki viešojo transporto.

Konstrukcija
Skandinaviška technologija ir kokybė.  Šio surenkamo
gelžbetoninio namo detalės pagamintos pagal
kokybišką skandinavišką technologiją. Tai yra pilna
konstrukcinių sprendimų sistema skirta daugiaaukštei
gyvenamajai statybai. Ją sudaro gelžbetonio perdangos,
apšiltintos trisluoksnės išorės sienos, vidaus sienos,
laiptai ir laiptų aikštelės, liftų šachtos, balkonai,
parapetai, metalinės detalės.
 
Pagrindinės savybės:

Trisluoksnes sienines plokštes sudaro du
gelžbetonio sluoksniai, tarp kurių yra šilumos
izoliacijos sluoksnis (300 mm storio neoporas).
Nereikalingas papildomas namo sienų apšiltinimas.
A++ energetinis naudingumas.
Fasadai ypatingai patvarūs ir atsparūs aplinkos
poveikiui.
Gelžbetonio sienos puikiai izoliuoja triukšmą.
Surenkamojo gelžbetonio konstrukcijos yra
ilgaamžės ir atrodo estetiškai.
Didelis atsparumas ugniai.



Pastatas
7 aukštų pastatas, 54 butai, 6 komercinės patalpos.
Po namu - 2 aukštai automobilių parkavimui ir
sandeliukai.
Pirmame pastato aukšte įrengtos 6 komercinės
paskirties patalpos.
Įvairių plotų (nuo 32m2 iki 83m2) 1-4 kambarių butai.
Visi butai turi bent po vieną balkoną.
Individuali rekuperacinė sistema visuose butuose.
Grindinis šildymas.
Plastikiniai naujos kartos, itin pažangios
technologijos RENAU GENEO langai.
Pilnai išvedžiota elektros instaliacija.
Šarvuotos butų durys.
Pastatas įsikūręs ant aukšto kalno, pietinio vaizdo
pro langus niekas neužstos.
Didžiosios dalies butų bent dalis langų orientuoti į
saulėtąją, pietinę pusę.

Vystytojas 
UAB Constra
Daugiau kaip per 10 metų sukaupta darbo patirtis
statybų sektoriuje, leidžia įmonei vis geriau suprasti
kliento poreikius ir jam pasiūlyti kuo tinkamesnį
būstą. Įmonės tikslas – suteikti klientui namus,
kurie maksimaliai pagerintų jo gyvenimo kokybę.
Vystytojas puikiai supranta, kad šių dienų pirkėjas
yra išprusęs, kad klientas perka ne kvadratinių metrų
išraišką. Dabar pirkėjams būstas turi sudaryti
kokybės, patogumo, inovatyvių sprendimų,
išskirtinės išvaizdos bei aukšto energetinio
naudingumo visumą. Šiuolaikinės statybos yra
neatsiejamos nuo naujovių bei inovatyvių sprendimų
taikymo. A, A+ ar net A++ energetinis naudingumas,
saulės energijos integravimas į pastatą jau yra
naujas standartas, o ne retenybė.  Su
jau    įgyvendintais įmonės projektais galite
susipažinti puslapyje www.constra.lt







PIRMO AUKŠTO PLANAS





ANTRO AUKŠTO PLANAS





TREČIO AUKŠTO PLANAS





KETVIRTO AUKŠTO PLANAS





PENKTO AUKŠTO PLANAS





ŠEŠTO AUKŠTO PLANAS





ANSTATO PLANAS





POŽEMINĖS STOVĖJIMO AIKŠTELĖS IR
SANDĖLIUKŲ PLANAS -1





POŽEMINĖS STOVĖJIMO AIKŠTELĖS IR
SANDĖLIUKŲ PLANAS -2
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