
Vandens išvadas į lauką (buitiniam naudojimui).
 Šachta saulės baterijų komunikacijoms.
 Papildomas el. kabelio įvadas elektromobilio pakrovimui (galimybė ateityje pagal poreikį pasistatyti pakrovimo įrangą).
 Pašto dėžutė.
 Namo numeris.
 Išorinis kondicionieriaus blokas išorėje.
 Lauko stoginė: medinė, dengta 16 mm kanaliniu polikarbonatu.
 Lauko terasa: plastiko kompozito.
 Lauko daiktadėžė: medžio ir metalo konstrukcija.

PAMATAI: gręžtiniai poliai, monolitiniai rostverkai.

IŠORINĖS SIENOS: dujų silikato blokelių mūro, apšiltintos polistireniniu putplasčiu „Neopor“ (storis pagal A++ energinio naudingumo reikalavimus).

FASADO APDAILA: išorės fasado apdaila – klinkerio plytelės ir silikoninis dekoratyvinis tinkas pagal architektūrinius sprendinius.

PERDANGOS: I ir II a. - gelžbetoninių surenkamų plokščių.

STOGAS: sutapdintas, pagrindinės laikančios konstrukcijos – surenkamos g/b perdangos plokštės. Stogo nuolydis formuojamas iš polistireninio putplasčio. Stogas
apšiltinamas polistireninio putplasčio sluoksniu ir akmens vatos sluoksniu. Stogas dengtas dviejų sluoksnių prilydoma bitumine danga. Lietaus vandeniui nuvesti
įrengiamos lietaus surinkimo įlajos ir lietvamzdžiai.

VIDINĖS SIENOS: kotedžų vidinės sienos – 12 cm silikatinių blokelių mūras tinkuojamos gipsiniu tinku. Drėgnos patalpos - cementiniu.

GRINDYS: abiejuose aukštuose visame plote įrengtos išlyginamosios smėlbetonio grindys. Sanitariniuose mazguose hidroizoliacija neįrengta. 1-ame aukšte grindys
apšiltintos polistireniniu putplasčiu (storis 200 mm), 2-ame aukšte įrengta 20 mm akustinė vatos tarpinė. Įrengta grindinio šildymo sistema.

LUBOS: surenkamos g/b perdangos plokštės, lubų paviršius – betonas, nešlifuotas, netinkuotas, neglaistytas, nedažytas, sujungimai neužtaisyti. Pakabinamos gipso
kartono ar kitokio tipo lubos neįrengiamos.

LANGAI: 6 kamerų plastikinio profilio langų rėmai. Trijų stiklų, dviejų kamerų (užpildytų argono dujomis) stiklo paketai. Visi langai varstomi. Išorinės palangės – skardinės,
dengtos poliesteriu. Vidinės palangės neįrengtos. Vitrinos I ir II a iki grindų varstomos. Langai ir vitrinos montuojami į termoprofilius.

DURYS:  įėjimo į kotedžą durys pagal architektūrinės dalies sprendinius, apšiltintos, su vienu užraktu. Vidinės buto durys bei staktos neįrengiamos.

LAIPTAI: vidaus laiptų konstrukcija – neįrengiama.

VANDENTIEKIS: miesto vandentiekio, nuotekų komunikacijų įvadai. Vandentiekis atvedamas iki prietaisų pasijungimo taškų.

NUOTEKOS: buitinės nuotekos prijungtos prie miesto nuotekų tinklų. Lietaus nuotekos nuvedamos į už sklypo ribų įrengtą vandens telkinį. Sanitariniuose mazguose ir
virtuvėje nuotekų atšakos įrengtos iki numatytų santechnikos prietaisų vietų. 

ELEKTRA: įrengtas įvadinis paskirstymo skydelis su automatu. 22kW leistinoji galia, III kat. tiekimo patikimumo. Įvadas su pagrindiniais instaliacijos taškais (išvadai
rozetėms, jungikliams, skambučio mygtukui, taškas viryklei).

ŠILDYMAS: šildymo sistemos – montuojama kolektorinė grindinio šildymo sistema (automatika ir termostatai neįrengiami).

VĖDINIMAS: įrengta šachta gartraukiui ir oro šalinimui iš san. mazgų ortakiams pajungti. Vėdinimas – rekuperacinė sistema už papildomą mokestį.

SKLYPO SUTVARKYMAS: sklypas apsėtas veja, įrengta kompozitinė terasa. Automobilių parkavimas atvirose aikštelėse be ratų atmušėjų (vienam kotedžui priklauso dvi
parkavimo vietos). Privažiavimo keliai ir parkavimo aikštelės prie pastato - trinkelių danga, nuogrinda apie pastatą, veja. Įrengiama segmentinė 1,75m aukščio tvora. 

GYVENVIETĖS SUTVARKYMAS: takai kloti betono trinkelėmis, užsėta veja, pasodinti krūmai pagal sklypo gen. planą, įrengtas gyvenvietės apšvietimas. Teritorija aptverta,
šlagbaumai nestatomi. Vienoje gatvės pusėje įrengiamas šaligatvis.

APSAUGINĖ IR GAISRINĖ SIGNALIZACIJA: gaisrinė signalizacija - autonominiai priešgaisriniai davikliai. Apsauginė signalizacija - 1 aukšte varstomuose languose ir
duryse magnetiniai varstymo davikliai. Judesio davikliai įrengiami ties įėjimu į namą ir ties laiptais į 2-ą aukštą.

INTERNETAS: įrengiami interneto ryšio išvadai iš ryšio spintos į kambarius.

PAPILDOMA NAMO ĮRANGA:

PASTABA: projekto vystytojas turi teisę be atskiro įspėjimo keisti techninius sprendinius ar medžiagas, išlaikant energinio naudingumo klasei keliamus reikalavimus.

Patalpų perdavimo Pirkėjui metu Pardavėjas turi teisę pilnai neužbaigti šių darbų: 
1. Galutinis aplinkos sutvarkymas. 
2. Galutinis lauko inžinerinių sistemų įrengimas ir pridavimas atsakingoms institucijoms. 
3. Želdinių įrengimas.
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