GYVENTI VISUS METUS

LEGENDA

Nėra miesto žmogaus, kuris mintimis bei norais būtų
per toli nuo gamtos. Žmogui reikia gamtos, reikia
matyti, jausti, uosti ją, stebėti kaitą.
METŲ LAIKAI – tai subalansuoto gyvenimo simbolis,
leidžiantis žmogui jaukiai įsikurti ne tik savo būste, bet
ir erdvėse aplink. Saugoti aplinką ir gerbti gamtą – ne
taisyklė, o kasdienio gyvenimo įprotis, padedantis kurti
tvirtą ryšį su būstą supančia aplinka, noriai tausoti ir
puoselėti ją.
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VISORIAI
VISORIAI – tai rajonas, kuris palengva atsikrato sąsajų
su industrine aplinka ir fragmentiška infrastruktūra ir
tampa vieta, kuri turi daug potencialo tapti miesto
žmogaus aktyvaus poilsio oaze, didele gyva judėjimo
bei sporto aikštele ar poetišku miško taku.

Iš tiesų – kuo tik panorėsi, nes visa aplinka čia gali tapti
tavo įkvėpimu ar vieta, motyvuojančia įsilieti į tvaresnį
ir sąmoningesnį pasaulį.

ŽEMĖLAPIS
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7 KM IKI MIESTO CENTRO

7 MIN IKI VISORIŲ MIŠKO PARKO

BALTUPIŲ
PROGIMNAZIJA

HARMONINGA VIETA GYVENTI

ŽIEMOS SPEIGAS
parduotuvės, degalinės

ARCHITEKTŪRA
METŲ LAIKUS projektuoja UAB SP ARCHITEKTŲ GRUPĖ
su vedančiuoju architektu SAULIUMI PAMERNECKIU,
kurie kurdami vizualinius projekto sprendinius siekė, kad
miškas vizualiai įsilietų į kvartalą, o projektuojami namų
tūriai bei jų architektūrinė raiška būtų integrali aplinkai.

Kvartalą sudaro namai nuo keturių iki devynių aukštų.

Alėja priešais kvartalą.

Sklypo užstatymas – netaisyklingas perimetrinis, kuris
pagal Visorių gatvę pereina į taisyklingą perimetrinį su
pirmuose aukštuose planuojamomis komercinėmis
patalpomis.
Projektuojamame sklype suformuojami trys vidaus
kvartalai. Tarp kvartalų projektuojamos dvi viešos
pėsčiųjų alėjos, jungiančios Visorių gatvę su Visorių
miško parku, esančiu šiaurinėje dalyje. Tokiu būdu
suformuojamos privačios zonos kvartalų viduje
ir viešos zonos tarp kvartalų – pėsčiųjų gatvės.

IŠPLANAVIMAS
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VIDINIS KIEMAS

C2

B1

C1

1 KAMBARYS
29 kv. m.

1,5 KAMBARIO
31-35 kv. m.

2 KAMBARIAI
43-58 kv. m.

3 KAMBARIAI
62-68 kv. m.

4 KAMBARIAI
91-92 kv. m.

VISORIŲ G.
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TIPINIS IŠPLANAVIMAS. KORPUSAS B1

*KAI KURIŲ AUKŠTŲ IŠPLANAVIMAS SKIRIASI. DĖL DOMINANČIO AUKŠTO PLANO
SUSISIEKITE TIESIOGIAI SU BŪSTO PARDAVIMO PROJEKTŲ VADOVE.

VIDINIS KIEMAS

C2

B1

C1

1,5 KAMBARIO
31-35 kv. m.

2 KAMBARIAI
44-60 kv. m.

3 KAMBARIAI
62-74 kv. m.

VISORIŲ G.
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TIPINIS IŠPLANAVIMAS. KORPUSAS C1

*KAI KURIŲ AUKŠTŲ IŠPLANAVIMAS SKIRIASI. DĖL DOMINANČIO AUKŠTO PLANO
SUSISIEKITE TIESIOGIAI SU BŪSTO PARDAVIMO PROJEKTŲ VADOVE.

VIDINIS KIEMAS
1 KAMBARYS

C2

B1

C1

27 kv. m.

1,5 KAMBARIO
34-40 kv. m.

2 KAMBARIAI
45-54 kv. m.

3 KAMBARIAI
62-76 kv. m.

4 KAMBARIAI
80-81 kv. m.

VISORIŲ G.
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TIPINIS IŠPLANAVIMAS. KORPUSAS C2

*KAI KURIŲ AUKŠTŲ IŠPLANAVIMAS SKIRIASI. DĖL DOMINANČIO AUKŠTO PLANO
SUSISIEKITE TIESIOGIAI SU BŪSTO PARDAVIMO PROJEKTŲ VADOVE.

A++ KLASĖ
A++ energetinės klasės
pirmo aukšto butuose bus
šildomos grindys, likusiuose
aukštuose – sumontuoti
radiatoriai. Suprojektuota
rekuperacinė sistema leis
namus aprūpinti gaiviu oru,
kuris neatvėsins namų ar jų
neįkaitins.

KONSTRUKCIJA
Jūsų ramaus poilsio niekas
netrikdys, nes modernių
monolitinio gelžbetonio
konstrukcijų dėka butuose
bus gera garso izoliacija.

POILSIO ERDVĖS
Pirmojo aukšto butai turės
erdvias terasas ar balkonus,
kuriuose bus galima pailsėti
ar turiningai praleisti laiką
su šeima ar draugais. Taip
pat čia galima rasti poilsio
bei komercines patalpas.

EIKA GARANTIJA
Projektui bus taikoma EIKA
garantija, todel galėsite būti
užtikrinti statybos darbų
kokybe bei galimybėmis
nemokamai pašalinti
defektus, jei tokių atsirastų.
Be to savo patogumui
visuomet galite užsisakyti
individualią EIKA apdailą,
kuriai taip pat taikoma
garantija.

TVARUMAS
Įsigijus būstą ankstyvoje
statybų stadijoje, galėsite
koreguoti jo išplanavimą
pagal savo poreikius ir taip
sutaupyti ne tik laiko, nes
nebereiks perdaryti jau
įgyvendintų sprendinių, bet
ir pinigus, nes reikės įsigyti
mažiau statybinių medžiagų.

SAUGUMAS
Projekte, kiekvieno etapo
kiemas bus aptvertas ir
rakinamas, ties įėjimais ir
įvažiavimais bus įrengtos
vaizdo kameros, todėl
visuomet galėsite jaustis
saugiai. Automobiliams bus
įrengta požeminė aikštelė,
o dviračiams – rakinama
saugykla ir sandėliukai.
Elektromobilių vietos bus
įrengtos kvartalo teritorijoje.

TECHNINIAI
PRIVALUMAI

PROJEKTO
VALDYTOJAS
METŲ LAIKAI yra pirmasis EIKA DEVELOPMENT FUND
fondo, valdomo UAB EIKA ASSET MANAGEMENT (EAM),
vystomas gyvenamosios paskirties projektas. EAM
yra investicijų valdymo įmonė, nuo 2016 m. teikianti
paslaugas informuotiesiems investuotojams. EAM veikla
yra licencijuojama ir prižiūrima Lietuvos banko. Valdymo
įmonė turi teisę valdyti informuotiesiems investuotojams
skirtus kolektyvinio investavimo subjektus.
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METŲ LAIKAI projekto valdytoja investuotojų pritarimu
buvo paskirta UAB EIKA – viena didžiausių nekilnojamojo
turto plėtros ir statybos paslaugų įmonių grupių Lietuvoje,
sėkmingai plėtojanti gyvenamuosius, komercinius,
visuomeninius ir kitos paskirties projektus. Per daugiau
nei 29 metus EIKA pastatė beveik 5800 butų ir 590 tūkst.
kvadratinių metrų ploto pastatų. Tai – modernios ir
kokybiškos erdvės, kuriose gera gyventi. Miestai, kuriuose
jauku būti.

KONTAKTAI

GRETA URBONAITĖ
EL. PAŠTAS: GRETA.URBONAITE@EIKA.LT
TEL. +370 618 79173
METULAIKAI.LT
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