Norisi gyventi TAIP
„Bajorų alėjos“ – tai šiaurės vakarinėje Vilniaus dalyje, Bajoruose, kuriama mažaaukščių namų gyvenvietė, kurioje susilieja namų ir gamtos derinys. Į „Bajorų alėjas“ savo ilgametę
patirtį ir sėkmės istoriją iš vienos gražiausių gyvenviečių Lietuvoje „Santariškių namai“ perkelia įmonė „EIKA“.

BUTAI

KOTEDŽAI

PLANUOJAMA

G

rįžę namo „Bajorų alėjų“ gyventojai pateks į užmiesčio ramybę, o šalia namų ras jaukią ir patogią namų aplinką, kurioje
gerai jausis bet kokio amžiaus gyventojas ar svečias. Gyvenvietėje daug dėmesio bus skirta aktyviam laisvalaikiui ir bendruomenėms.
„Bajorų alėjose“ bus kuriama ypatinga gamtos oazė, per kurią
vingiuos iš akmenukų suformuota upelio vaga, žydės ilgamečiai augalai, žaliuos vijokliais apaugusios pergolės, gyventojų
patogumui bus įrengtos lauko kepsninių zonos ir poilsio gultai.
Gyvenvietėje bus suformuotos ir ilgamečių liepų, obelų, vyšnių
bei kitų medžių alėjos.

D

aug dėmesio bus skiriama gyventojų privatumui: dideli
atstumai tarp namų, individualūs kotedžų įėjimai, viena
daugiabučio laiptinė. Kalvotame reljefe išsidėstę namai
suformuos uždarą erdvę, kurioje karaliaus gamta, o vidiniuose
kiemuose nebus automobilių.
„Bajorų alėjų“ pastatų sandarumas atitiks A energinę klasę.
Gyvenvietės šildymas bus nepriklausomas nuo centrinio
miesto šildymo, kiekvienas namas turės atskirą dujinę katilinę.
Gyventojai patys galės nuspręsti, kada pradėti ir kada baigti
šildymo sezoną.

„Bajorų alėjos“ bus plėtojamos trimis etapais. Pirmasis etapas
prasidės 2014 metų pabaigoje, o pirmieji naujakuriai apsigyvens jau 2015 metų pabaigoje.

Apie vystytoją
Projekto plėtotoja „EIKA“ – viena didžiausių nekilnojamojo turto plėtros ir statybos įmonių grupių Lietuvoje, sėkmingai vystanti gyvenamųjų, komercinių, visuomeninių ir
kitos paskirties pastatų projektus, kurianti naują gyvenimo ir darbo kokybę. Nuo 1993 metų įmonė jau pastatė
daugiau nei 3000 butų ir 230 tūkst. kvadratinių metrų
ploto pastatų. „EIKA“ net šešis kartus buvo apdovanota
kaip geriausia nekilnojamojo turto plėtotoja Lietuvoje.
Geriausiais Lietuvoje yra tapę įmonės projektai „Santariškių namai“ bei „EIKOS namai Pilaitėje“.

Unikali gamta
Kalvotoje vietoje suformuota gyvenvietė
darniai susilies su aplinka. Teritorijoje bus
suformuotas didžiulis uždaras kiemas, kuriame atsivers ypatinga gamtos oazė. Per
kiemą vingiuos iš akmenukų suformuota
sauso upelio vaga, žydės ilgamečiai augalai, vidiniame kieme bus įrengtos kepsninių zonos ir poilsio gultai, pasivaikščiojimo takai. Gamtos rezidencijoje žydės ir
žaliuos daugiau kaip šimtas skirtingų
augalų rūšių. Unikalų kraštovaizdžio projektą parengė „Terra Firma LT“ ir Ramunė
Sanderson, kuri yra viena iš Bernardinų
sodo architekčių.
• unikalus kraštovaizdžio projektas
• daugiau nei šimtas skirtingų
augalų rūšių
• lauko kepsninių zonos
• pasivaikščiojimo takai
• poilsio gultai
• iš akmenukų suformuota 		
upelio vaga

Privatumas
• mažaaukščiai namai
• uždaras vidinis kiemas be
automobilių
• individualūs kotedžų įėjimai
• laiptinės aikštelėje tik 3 kaimynai
• apsauginės žaliuzės pirmuose
aukštuose
• atskiros vaikų žaidimo aikštelės
Gyvenvietėje namai suformuos uždarą
erdvę, tad po vidinį kiemą vaikščios tik gyventojai. Dideli atstumai tarp namų, individualūs kotedžų įėjimai, viena daugiabučio
laiptinė, o laiptinės aikštelėje tik 3 kaimynai. Kiemuose nebus automobilių, bus suformuotas didžiulis vidinis kiemas. Pirmuose
aukštuose bus sumontuotos apsauginės žaliuzės, kurios apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių ir atstos naktines užuolaidas.
Prie kiekvieno daugiabučio namo bus suformuotos atskiros vaikų žaidimo aikštelės.

Patogumas
Didelis butų ir kotedžų pasirinkimas nuo 1
iki 4 kambarių. Kotedžai suprojektuoti taip,
kad gyventojai galėtų pasirinkti erdvesnius 4 kambarių butus per du aukštus ar
2–3 kambarių, išsidėsčiusius viename
aukšte. Daugiabučiame name pirkėjai galės rinktis iš kompaktiškų ir funkcionaliai
suprojektuotų 1–3 kambarių butų. Kotedžų pirmuose aukštuose ir ant stogo bus
įrengtos terasos. Kotedžų pirmuose aukštuose bus įrengtos daiktadėžės žoliapjovėms, lauko baldams ar kitiems daiktams
laikyti. Keturių aukštų namuose butai bus
įrengti su erdviais balkonais, kuriuose gyventojai galės jaukiai leisti vakarus grožėdamiesi „Bajorų alėjų“ parku.
• didelis butų ir kotedžų
pasirinkimas
• funkcionalus išplanavimas
• erdvūs kiemeliai, terasos ir
balkonai
• daiktadėžės

Kokybė
Namai bus pastatyti iš itin kokybiškų medžiagų. Vienas svarbiausių gyvenvietės
privalumų – pastatų šiluminės savybės
bei nedidelės eksploatacijos sąnaudos.
Pastatų sandarumas atitiks A energinę
klasę. Namuose bus sumontuoti A klasę atitinkantys itin sandarūs langai. Bus
išvedžioti mechaninio vėdinimo kanalai
rekuperacijai įsirengti. Šildymas bus nepriklausomas nuo centrinio miesto šildymo, namai turės atskiras dujų katilines.
Kotedžuose bus įrengtas grindų šildymas
vandeniu. Jie bus mūriniai, apklijuoti ilgaamžiu klinkeriu. Kotedžų fasadas bus
apšiltintas 22 cm, o daugiabučių – 28 cm
neoporo sluoksniu. Daugiabučiai bus pastatyti iš naujos kartos surenkamo gelžbetonio.

• kokybiškos medžiagos –
klinkeris, medis
• A klasės pastato sandarumas
• A klasės sandarūs langai
• galimybė įsirengti rekuperaciją
• apšiltinimo sluoksnis –
neoporas iki 28 cm
• ilgaamžis naujos kartos
surenkamas gelžbetonis

Vieta ir susisiekimas
Netoli didieji prekybos centrai (BIG, „Domus Pro“, „Akropolis“, „Ozas“, „Senukai“),
mokyklos, darželiai ir gydymosi įstaigos.
Itin patogus susisiekimas su miesto centru Ukmergės gatve nuosavu transportu.
Netoli namų važiuoja miesto ir priemiestiniai autobusai. Ateityje planuojamas
šiaurinis aplinkkelis M. Lietuvio gatve,
kuris dar labiau pagerins susisiekimą.
Gyvenvietėje planuojama statyti nedidelį
prekybos centrą, kuriame bus patogu apsirūpinti kasdienio vartojimo prekėmis.
• netoli namų apsipirkimo vietos,
mokyklos, darželiai

Patikimumas
Projekto plėtotoja „EIKA“– viena didžiausių nekilnojamojo turto plėtros ir statybos įmonių grupių Lietuvoje, sėkmingai
vystanti gyvenamųjų, komercinių, visuomeninių ir kitos paskirties pastatų projektus, kurianti naują gyvenimo ir darbo
kokybę. Nuo 1993 metų įmonė jau pastatė daugiau nei 3000 butų ir 230 tūkst.
kvadratinių metrų ploto pastatų. „EIKA“
net šešis kartus buvo apdovanota kaip
geriausia nekilnojamojo turto plėtotoja
Lietuvoje. Geriausiais Lietuvoje yra tapę
įmonės projektai „Santariškių namai“ bei
„EIKOS namai Pilaitėje“.

• patogus susisiekimas
Ukmergės gatve

• patyręs NT plėtotojas

• šiaurinis aplinkkelis

• sėkminga „Santariškių namų“
patirtis

• prekybos centras gyvenvietėje

• 3000 butų

TECHNINIAI
SPRENDIMAI
Pastato sandarumas
Pastato sandarumas atitiks A energinės klasės namo reikalavimus. Kuo pastatas sandaresnis, tuo mažesnės šildymo sąnaudos ir šilumos praradimas.

Langai

Langai
Bus sumontuoti A klasę atitinkantys energiškai efektyvūs
langų profiliai: šešių kamerų su trimis sandarinimo tarpinėmis. Trijų stiklų, dviejų kamerų paketas leis užtikrinti pasyvių
namų langams keliamus reikalavimus. Langų šilumos laidumo
koeficientas U svyruoja 0,7–1,0 W/m2K (norminis U svyruoja
1,4–1,6 W/m2K).

Balkonai

Apsauginės žaliuzės
Pirmuose aukštuose ant langų ir balkonų durų bus įrengtos
apsauginės žaliuzės, kurios apsaugos Jūsų namų privatumą.

Stogas
Stogas bus sutapdintas, dengtas prilydoma danga. Stogo termoizoliacinės šiltinimo medžiagos sluoksnis siekia iki 450
mm. Šilumos laidumo koeficientas U sieks 0,10 W/m2K (norminis U = 0,16 W/m2K).

Grindys
Siekiant pagerinti grindų šilumines savybes, grindyse bus
įrengiamas papildomas 90 mm šilumos izoliacijos sluoksnis
tarp aukštų, nuo grunto pirmame aukšte net iki 200 mm.

Vėdinimas
Bus suprojektuotas mechaninis vėdinimas su šilumokaičiu
(rekuperacija), kad būtų sumažintas šilumos praradimas ir
pagerinta patalpų oro kokybė. Natūraliai vėdinant patalpas
(atidarant langus ar duris) prarandama iki 30 proc. pastato
šildymui reikalingos šilumos. Vėdinimo sistema veikia šilumogrąžos principu, išmetamas iš patalpų oras pašildo tiekiamą į patalpą lauko orą. Šilumogrąžos efektyvumas siekia
iki 90 proc., todėl šilumos praradimą per vėdinimą galima
sumažinti iki 3–5 proc. Pastatuose bus išvedžioti mechaninio
vėdinimo kanalai, o gyventojai galės įsirengti rekuperaciją
individualiai pagal poreikį.

Sandėliukai

Stogas
Terasos
Lubos
Pastato sandarumas

Vėdinimas

Grindys
Apsauginės žaliuzės

Automobilių stoginės
Kiemeliai

Kotedžai LIEPA

– tai naujos kartos mažaaukščiai kotedžai, kuriuose bus įrengti butai su individualiais įėjimais,
terasomis ant stogo ir privačiais kiemeliais.

TECHNINIAI
SPRENDIMAI

Išorinės sienos

Balkonai, terasos, kiemeliai

Išorinės pastato sienos bus mūrinės.
Fasadas bus apšiltintas 220 mm storio neoporo sluoksniu, kurio šiluminis
efektyvumas net 25 proc. didesnis už
analogiško storio baltąjį polistireninį
putplastį. Šilumos laidumo koeficientas
U siekia 0,12 W/m2K (norminis U = 0,2
W/m2K).

Poilsiui, jaukiems pasisėdėjimams, gražioms
gėlėms ir patogiam gyvenimui suprojektuoti
nuo 9 kv. m ploto balkonai, erdvūs nuo 45 iki
100 kv. m kiemeliai, bei didžiulės terasos ant
stogo iki 70 kv. m.

Šildymas
Šildymas bus reguliuojamas individuliai
kiekviename bute pagal gyventojo poreikius. Kiekvienas namas turės autonominę dujinę katilinę. Kotedžuose bus
įrengtas grindų šildymas.

Lubos

Sandėliukai
Šalia automobilių stoginių bus įrengti sandėliukai, kuriuose gyventojai galės laikyti
dviračius, automobilio padangas ir kitus rečiau naudojamus daiktus.

Automobilių stoginės
Gyventojų patogumui prie namų bus įrengtos automobilių stoginės, kad automobilio
žiemą neapsnigtų.

Butui ar kotedžui erdvumo suteiks aukštos, iki 2,8 m aukščio lubos.

Kotedžai LIEPA

Tipinis 1 aukšto planas

Š

2 kambarių kotedžai
(50–51 m2)

3 kambarių kotedžai
(61–62 m2)

4 kambarių kotedžai
(92–102 m2)

Butai VYŠNIA

– tai mažaaukščiai itin šilti namai, kuriuose suprojektuoti į dvi pasaulio puses orientuoti funkcionalūs butai su erdviais balkonais.

TECHNINIAI
SPRENDIMAI
Išorinės sienos

Butai VYŠNIA

Tipinis 3 aukšto planas
Š

Namai bus pastatyti iš naujos kartos
surenkamo gelžbetonio, kuris yra ilgaamžis ir itin patvarus. Gelžbetonis
sieninėms plokštėms suteikia didesnį
atsparumą ugniai bei užtikrina mažesnį
garso pralaidumą. Gelžbetonis veikia
kaip šilumos surinkėjas. Šiems namams
statyti bus panaudotos trisluoksnės
sieninės plokštės, apšiltintos 280 mm
neoporu, kurio šiluminis efektyvumas
net 25% didesnis už analogiško storio
baltąjį polistireninį putplastį. Išorinių
sienų šiluminė varža bus 5 m2K/W.

Balkonai
Poilsiui, jaukiems pasisėdėjimams, gražioms gėlėms ir patogiam gyvenimui
suprojektuoti erdvūs nuo 8 kv. m ploto
balkonai. Pasirinkti pristatomi balkonai,
siekiant išvengti šalčio tiltelių, susidarančių ties konstrukcijų jungtimis.

Šildymas
Šildymas bus reguliuojamas individuliai
kiekviename bute pagal gyventojo poreikius. Kiekvienas namas turės autonominę dujinę katilinę. Daugiabučiuose
bus įrengtas radiatorinis šildymas.

1 kambario butai
(41 m2)

2 kambarių butai
(43–53 m2)

3 kambarių butai
(58–59 m2)

3 min

Darželis

7 min

Mokykla

5 min

Prekybos centras BIG

20 min

Senamiestis

14 min

Gedimino pr.

8 min

Santariškių ligoninė

11 min

Gineitiškių ežeras

1 min

Miškas

9 min

Stotelė

BIG

Daugiau informacijos:
Mob. +370 678 02843
El. p. jovita.pagalyte@eika.lt

www.bajorualejos.lt
Leidėjas pasilieka teisę koreguoti projektą. Informacija aktuali leidimo dieną.

BIG

