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Daugiabučių namų gyvenvietė „EIKA namai Pilaitėje“ plė-
tojama Karaliaučiaus gatvėje. Nuo čia per keliolika minučių 
pėsčiomis galima pasiekti Salotės paplūdimį arba Gėlužės 
ežero pakrantę, parduotuves, kavines, mokyklas, darželius 
ar gydymo įstaigas. Vos už kelių minučių kelio yra įrengtos 
viešojo transporto stotelės „Karaliaučiaus“ bei „Pajautos“, 
kurios garantuoja greitą susisiekimą su kitais miesto rajo-
nais. Naudojantys nuosavą transportą gyventojai miesto 
centrą gali pasiekti šalia esančiu Pilaitės prospektu ar nau-
juoju Vilniaus aplinkkeliu.
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Butai tik su pilna apdaila

Automobilių saugykla



SAUGUMAS

Visa kvartalo teritorija apšviesta ir aptverta tvora, 
įrengti įvažiavimo vartai kartu su įėjimo kontrole ir stebėjimo 
kameromis, tad kvartale Jūs ir jūsų artimieji jausitės saugiai.

GARANTINIS APTARNAVIMAS

Bute atsiradus defektams, klientai gali kreiptis į 
vidinį EIKA garantinio aptarnavimo skyrių, kuris rūpinasi, kad 
pagal Lietuvos Respublikos statybų įstatymą, atsiradę garan-
tiniai statinio defektai būtų taisomi operatyviai. Klientai, įsigiję 
namus „Eika namai Pilaitėje“ projekte užklausą dėl garantinio 
aptarnavimo gali teikti platformoje – mano.eika.lt. 

KOMFORTAS

Kvartalo namų turinčių A+ energinę klasę butuo-
se numatyta decentralizuota rekuperacinė vėdinimo sistema. 
Kiekviename buto kambaryje išorinėse sienose montuojami 
sieniniai rekuperatoriai, sugrąžinantys dalį šilumos su tiekiamu 
šviežiu oru. Pirmuosiuose namų aukštuose įrengiama grindi-
nio šildymo sistema, kuri padeda šilumai tolygiai pasiskirstyti 
bute. Kituose namų aukštuose montuojami lakštiniai plieno ra-
diatoriai. Kiekviename name yra įrengti liftai. Takeliai projekte 
grįsti trinkelėmis, įrengti dviračių takai. Šalia įėjimų įrengtos 
mašinų stoginės, vidiniame kieme įrengta antžeminė automo-
bilių stovėjimo aikštelė. 

BUTŲ PASIRINKIMAS

Kvartalą sudaro 3 devynių aukštų ir 4 šešių aukštų 
namai, pastatyti trimis etapais. Projekte galima rinktis erdvius 
ir ergonomiškai išplanuotus 1-4 kambarių butus su balkonais 
arba privačiomis terasomis. Esant poreikiui yra galimybė ap-
jungti butus. 

APLINKA

Projektas „Eika namai Pilaitėje“ turi uždarą, bene 
didžiausią Pilaitėje privatų 35 arų skverą, kurio apželdinimu ir 
įrengimu rūpinosi kraštovaizdžio specialistai. Jaukiame kieme 
auga medžiai ir krūmai, žydi gėlės, yra sukurtos aktyvaus po-
ilsio, sporto ir žaliosios zonos. Vaikai gali smagiai leisti laiką 
jiems pritaikytose žaidimo aikštelėse, o vyresni gyventojai pri-
sėsti ant suoliukų arba papietauti įrengtoje pergolėje ir pasi-
mėgauti supančia gamtos oaze.

 
KOKYBIŠKAS BŪSTAS

Šiame EIKA plėtojamame projekte taikomos tech-
nologijos užtikrina namų sandarumą bei puikią šilumos ir gar-
so izoliaciją butuose, dėl to pastatytuose namuose pasiektos 
aukščiausios – A+ ir A++ energinio naudingumo bei B ir C gar-
so izoliacijos klasės. Namai kvartale statomi iš naujos kartos 
surenkamo stambiaplokščio gelžbetonio, kuris yra ilgaamžis 
ir itin patvarus. Butuose sumontuoti 6-ių kamerų plastikinių 
langų rėmai, užpildyti 2 kamerų – 3 stiklų paketais, su vidiniu 
selektyviniu stiklu.





DALINĖ APDAILA

Renkantis būstą su daline apdaila, turėsite daug laisvės 
saviraiškai ir tikėtina, kad sutaupysite. Tačiau perkant 
būstą su daline apdaila įvertinkite, jog jums patiems 
reikės ieškoti meistrų ir idėjų interjerui, pirkti apdailos 
medžiagas ir įrangą, rūpintis atliekamų darbų kokybe ir 
terminais.
Minimalus dalinės apdailos paketas suteikiantis galimy-
bę įsirengti būstą savarankiškai.

INDIVIDUALI APDAILA

EIKA individuali būsto apdaila kuria jaukią, išskirtinę ir 
asmenybę atskleidžiančią namų erdvę.
Interjero projektas skirtas tik jums ir kurtas kartu su ju-
mis. Jus apdailos sprendimų kelyje ves profesionalus 
dizaineris, kartu su juo rinksitės medžiagas, įrangą ir 
baldus. Apdailos darbus atliks profesionalūs darbų ran-
govai, už darbų kokybę ir terminus yra atsakinga EIKA. 
Jūsų susikurtos apdailos suma gali būti įtraukta į būsto 
paskolą.
Naujuose namuose įsikursite su maloniais kūrybiniais 
rūpesčiais.



EIKA APDAILA

Būstas su visa EIKA apdaila – tai patogus ir greitas būs-
to įrengimas su EIKA garantijomis. Tokią apdailą šiuo 
metu siūlome trečiame projekto name (N3). Tai yra 
standartizuoti, sukurti profesionalių dizainerių 3 lygių 
apdailos variantai, iš kurių kiekvienas naujakurys galės 
išsirinkti tinkamiausią pagal poreikius ir galimybes.

Turite klausimų apie apdailą?
Ramunė Vytė
ramune.vyte@eika.lt

SUBTILI

199 EUR/m2Apdailos kaina nuo

PRAKTIŠKA

239 EUR/m2Apdailos kaina nuo

RACIONALI

289 EUR/m2Apdailos kaina nuo

Jums patinkantį apdailos variantą galite rinktis su 
EIKA VR arba apžiūrėti gyvai!
Apdailos kainą žinosite iškart, kai išsirinksite jums 
patinkantį butą. Apdailos suma gali būti įtraukta į 
būsto paskolą.

Įsigyjant būstą su individualia arba daline apdaila, 
siūlome partnerių teikiamas nuolaidas apdailos 
medžiagoms.



Tipinis trečio aukšto planas iš VIII-ojo namo.

Keturių kambarių butai yra 
paskutiniame namo aukšte.

vieno kambario dviejų kambarių trijų kambarių keturių kambarių

25–40 m2 43–53 m2 60–65 m2 73–76 m2

Vidinis kiemas

Tvankstos g.



Siūlome išbandyti naujos kartos technologiją ir per virtualios 
realybės akinius pažvelgti į savo būsimus namus projekte 
„EIKA namai Pilaitėje“. Patalpų ir baldų parametrai yra identiški 
tikram vaizdui, todėl sukuriamas įspūdis, lyg žvalgytumėtės po 
savo būsimą butą.
Galite apžiūrėti kiekvieną butą „EIKA namai Pilaitėje“ projekte, 
pajusdami realias patalpų erdves, matydami, kaip jis atrodytų 
įrengtas bei pažvelgti pro savo būsimų namų langus. Taip pat 

Projekto valdytoja EIKA – viena didžiausių nekilnojamojo turto plėtros ir statybos įmonių Lietuvoje, 

sėkmingai plėtojanti gyvenamųjų, komercinių, visuomeninių ir kitos paskirties pastatų projektus, ku-

rianti naują gyvenimo ir darbo kokybę. Nuo 1992 metų įmonė jau pastatė daugiau nei 5600 butų 

ir daugiau nei 580 tūkst. kvadratinių metrų ploto pastatų. EIKA daug kartų buvo apdovanota kaip 

geriausia nekilnojamojo turto plėtotoja Lietuvoje, įmonės projektai yra vertinami tiek Lietuvoje, tiek 

užsienyje.

galite pasivaikščioti projekto vidiniame kieme bei įsivaizduoti, 
kaip savo laisvalaikį leidžiate jame. Pasirinkite norimą butą ir 
pasivaikščiokite po savo būsimus namus su EIKA VR. Taip pat 
turite galimybę rinktis Jums patinkantį visos apdailos lygį tre-
čiame projekto name su EIKA VR pagalba. 
Atvykite į mūsų pardavimų ofisą Karaliaučiaus g. 9A ir būstą 
rinkitės naudodamiesi naujausiomis technologijomis ir spren-
dimą priimkite drąsiai!



Vieta 
mieste

Susisiekite dėl būsto

 +370 616 20540 
rita@eika.lt

eikanamaipilaiteje.lt
Leidėjas pasilieka teisę koreguoti projektą.

Informacija yra aktuali leidimo dieną.


