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ARČIAU
GAMTOS
M O D E R N I Ų  P O I L S I O  N A M E L I Ų  K V A R T A L A S  P R I E  E Ž E R O !



Projekto lokacija
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Projektas „Arčiau Gamtos“ įsikūręs
Ukmergės rajone, Toliūnų kaime, šalia

gilią istorinę praeitį turinčio Siesikų
miestelio.

 
 

Savo naująjį poilsio namelį asfaltuotais
keliais iš daugumos Lietuvos miestų

pasieksite greitai ir patogiai!



Nuo kvartalo pradžios iki Siesikų
ežero pakrantės - vos 30 metrų. Šią
lokaciją projektui pasirinkome dėl
ypač gražios gamtos - aplink daug

žalumos bei vandens, kas yra
ypatingai svarbu norint kokybiškai

pailsėti.

Jūsų poilsio namelis bus pastatytas
5-6 a. sklype, todėl turėsite daug

asmeninės erdvės savo poilsiui bei
įvairioms veikloms! 



Funkcionaliai suprojektuotas    41kv. m. ploto
namelis, kuriame galėsite naudotis visais

svarbiausiais privalumais – elektra,
vandentiekiu, nuotekų sistemomis bei internetu.

Namelis pastatytas naudojant natūralią
medieną – medinius rąstelius, tad ilsitės

sveikoje aplinkoje!

Poilsio namelio su sklypu kaina - 32 950 eurų.



Bazinė komplektacija Mediniai langai
Namelyje bus įstatyti klijuotos pušies medienos langai. Tai
suteiks dar daugiau natūralumo, estetikos ir jaukumo bei
užtikrins maksimalų medžio pojūtį Jūsų namuose. Klijuota
mediena sumažina išsikraipymo riziką, todėl tokie langai yra
atsparesni aplinkos poveikiui ir ilgaamžiškesni už medienos
masyvo langus. 

Medinės vidaus durys
Namelyje bus įstatytos klijuotos pušies medienos įsprūdinės (filinginės)
vidaus durys. Jos interjerui suteiks modernumo ir elegancijos. Klijuota
mediena sumažina išsikraipymo riziką, todėl tokios durys yra
atsparesnės aplinkos poveikiui ir ilgaamžiškesnės už medienos masyvo
duris. Guminės durų tarpinės užtikrins tylesnį ir patogesnį varstymą bei
sumažins triukšmo sklidimą į kitas patalpas.

Medinės grindys
Namelyje bus suklotos pušinės obliuotų lentų medienos masyvo
grindys. Tai yra geriausias
pasirinkimas natūralumą ir jaukumą vertinantiems žmonėms.



Bazinė komplektacija Metalinės lauko durys
Namelyje bus įstatytos antracito spalvos metalinės lauko durys su
putų polistirolo plokštės užpildu, dviguba sandarinimo juosta,
apsauginiais kaiščiais nuo durų iškėlimo ir dviem spynomis, kurių
viena – 3 krypčių. Visa tai sumažins vėjo, šalčio ir triukšmo patekimą 
vidų ir suteiks daugiau saugumo Jūsų ramiam poilsiui.

Stogelis virš lauko durų
Virš lauko durų bus pritvirtintas dekoratyvinio dizaino milteliniu
būdu dažytas aliuminio konstrukcijos stogelis su 6 mm storio
polikarbonatine danga ir latakėliu lietaus vandens nubėgimui.
Stogelis durims suteiks ilgalaikę apsaugą nuo kritulių ir UV
spindulių.

100% baigtumas
Namelis bus įregistruotas Registrų centre su 100% baigtumu.
Gausite pilnai funkcionuojantį Jūsų poilsiui paruoštą namelį.



Bazinė komplektacija Vandentiekio sklendės
Norėdami apsaugoti vamzdžius nuo užšalimo, itin paprasto ir
patvaraus sklendžių mechanizmo dėka patogiai ir lengvai
išleisite vandenį iš vamzdynų. Vandenį atsukti galėsite net ir
žiemą, todėl poilsis Jūsų namelyje bus komfortiškas ištisus
metus.

Elektros įvadas namelyje (5 kW)
Namelyje bus įvestas 5 kW trifazis elektros įvadas. Jums
nereikės rūpintis ir papildomai mokėti už elektros atvedimą,
beliks tik pasirašyti sutartį su elektros energijos tiekėju.

Vandentiekio ir kanalizacijos įvadai namelyje
Namelyje bus įvesti vandentiekio ir kanalizacijos įvadai, prie
kurių galėsite iškart prisijungti. Jums nereikės rūpintis ir
papildomai mokėti už vandens gręžinį, vandentiekio ir nuotekų
tinklų projektavimą ir atvedimą.



Bazinė komplektacija Nuotekų rezervuaras
Buitinių nuotekų laikymui įrengsime 3,2 kub. m. rezervuarą. Jis
pagamintas iš aukščiausius reikalavimus atitinkančios polietileno
medžiagos, kuri yra nekenksminga, atspari korozijai bei itin
ilgaamžiška. Nuotekų rezervuaras turi visas reikiamas deklaracijas ir
techninius pasus, kurie atitinka visus naujausius reikalavimus bei
yra pigiau ir paprasčiau eksploatuojamas nei valymo įrenginiai.
*(nuotekų išvežimas Ukmergės r. kainuoja tik 6,1 Eur / kub. m.).

Stebėjimo kameros
Kvartale bus įrengtos specialios naktinio režimo vaizdo
stebėjimo kameros, kurių pagalba teritoriją galėsite stebėti
realiu laiku, o prireikus – ir atsukti įrašą.
*Stebėjimo kameroms administracinis mokęstis NĖRA
taikomas

Stovėjimo aikštelė dviems automobiliams
Jums ir Jūsų svečiams visada bus kur pasistatyti transporto
priemones, nes prie kiekvieno namelio įrengsime nuosavą
stovėjimo aikštelę dviems automobiliams. Danga bus
suformuota iš skaldelės, todėl aikštele bus patogu naudotis
bet kokiu oru.



Bazinė komplektacija Paplūdimys
„Arčiau Gamtos” bendruomenės nariai saule bei vandens
pramogomis galės mėgautis prie pat namelių įrengtame smėlio
paplūdimyje. Čia taip pat bus įrengtas lieptas, skirtas poilsiui,
pramogoms ar net žvejybai.

Vaikų žaidimo aikštelė
Kvartale bus įrengta ypač svarbi vieta mažiesiems, kurioje
vaikai praleidžia didžiąją dalį laisvo laiko, susiranda
pirmuosius draugus, išmoksta pažinti aplinką, patys save ir
vieni kitus – vaikų žaidimų aikštelė. Svarbiausias prioritetas
įrengiant aikštelę – saugumas, todėl galėsite jaustis ramūs dėl
savo vaikų.

Pirtis
Pailsėti, atstatyti jėgas, atsipalaiduoti bei pasimėgauti ramybe
galėsite medinėje iki 10-ies asmenų talpinančioje
bendruomenės pirtelėje. Išsikaitinę pirtyje ir atsivėsinę
gaiviame ežero vandenyje galėsite atsipūsti jaukiame
priepirtyje.
*Lankymosi bei administravimo mokesčiai NĖRA taikomi.



Dažymo komplektacija

Visapusiška ilgalaikė medienos
apsauga

Namelio sienos (vidus ir išorė) bus
gamykliniu būdu impregnuotos,
nudažytos ir nulakuotos naudojant
ekologiškas profesionalias daniškas
priemones. Visa tai suteiks ilgalaikę
apsaugą nuo drėgmės, puvinio,
pelėsio, grybelio, kenkėjų ir UV
spindulių. Kadangi bus padengiamas
visas paviršiaus plotas (net ir
susineriančios dalys, kas būtų
neįmanoma dažant jau pastatytą
namelį, mediena taps atsparesnė
deformacijai, skilinėjimui bei pūslių
atsiradimui, bus mažiau veikiama
klimato (drėgmės ir UV spindulių) ir
ilgai išliks kaip nauja.

Vidaus durų dažymas
 

Vidaus durų (varčios, staktos ir
apvadų) impregnavimas, dažymas ir
lakavimas naudojant ekologiškas
profesionalias daniškas priemones
suteiks ilgalaikę apsaugą nuo
drėgmės, puvinio, pelėsio, grybelio,
kenkėjų ir UV spindulių, todėl Jūsų
namelio durys ilgai atrodys kaip
naujos.

Medinių langų dažymas
 

Gamyklinis medinių langų
iimpregnavimas, gruntavimas ir
dažymas antracito spalva suteiks
išskirtinę išvaizdą ir ilgalaikę
apsaugą nuo atmosferos poveikio.

Aukščiausios klasės grindų
vaškavimas

Nuvaškuotos medžio masyvo
grindys taps atsparesnės
įbrėžimams, įpjovimams bei
įvairioms dėmėms, todėl jos tarnaus
ilgiau, o prižiūrėti bus paprasčiau.

Pasirinkus pilną komplektaciją suteikiama 20% nuolaida!



Apšiltinimo komplektacija

Grindų apšiltinimas
Apšiltinus grindis 14 cm storio ekologiška
mineraline vata, kurios šilumos perdavimo
koeficientas U=0,29 W/(m²×K), šalčiui per
namelio apačią prasiskverbti į vidų bus
daug sunkiau. Ši vata, kitaip nei daugelis
kitų, gaminama be formaldehidų, fenolio,
akrilo, dirbtinių dažiklių ir baliklių ar kitų
kenksmingų priedų, kurie pakeisti
natūraliomis žaliavomis iš gamtos. Eurofins
Gold sertifikatas pažymi, kad dėl
naudojamo išskirtinio biologinio rišiklio
mineralinė vata tampa ne tik labai patvari,
bet ir atitinka aukščiausius galimus patalpų
oro kokybės standartus. Dar vienas labai
svarbus šios bekvapės mineralinės vatos
privalumas – tai visiškai nedegi, ugniai
atspari medžiaga.
Dovana šiltinantiems grindis – tinkliukas
nuo graužikų! Po namelio apačia bus
pritvirtintas metalinis tinkliukas, kuris
sumažins galimybę graužikams
apsigyventi apšiltinimo sluoksnyje bei
patekti į namelio vidų.

Pasirinkus pilną komplektaciją suteikiama 20% nuolaida!

Plastikiniai langai
Puikią šilumos ir garso izoliaciją Jūsų nameliui
užtikrins ELITE profilio 6 kamerų 80 mm
pločio plastikiniai langai su stiklo paketu,
kurio vienas stiklas yra selektyvinis, o tarpas
užpildytas argono dujomis. Vidutinis visų
langų šilumos perdavimo koeficientas U=1,29
W/(m²×K), kuris atitinka A energinio
naudingumo klasės poilsio paskirties pastatų
reikalavimus. Antracito spalva iš abiejų pusių
suteiks modernumo, o tekstūrinis paviršius
paslėps smulkius įbrėžimus bei dėmeles.
Langai varstomi trimis padėtimis –
atidarymas, atvertimas ir mikroventiliacija.
Dvigubos langų tarpinės užtikrins didesnį
sandarumą ir sumažins vėjo, šalčio ir triukšmo
patekimą į vidų. Įsidėję plastikinius langus
būsite tikri, kad su minimalia priežiūra jie ilgai
išlaikys savo pradinę estetinę išvaizdą.

Stogo apšiltinimas
Daugiasluoksnės stogo plokštės su
poliuretano užpildu šaltuoju metų laiku Jūsų
namelyje sulaikys šilumą, o vasarą apsaugos
nuo karščio patekimo per stogą. 120 mm
storio stogo plokščių šilumos perdavimo
koeficientas U=0,19 W/(m²×K), kuris atitinka
B energinio naudingumo klasės poilsio
paskirties pastatų reikalavimus. Labai svarbi
poliuretano savybė – tai nedegi medžiaga.
Stogo danga – ilgaamžė 0,5 mm storio
poliesteriu padengta skarda.


