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Negalime gyventi šia diena ir negalvoti apie ateitį. O kai 
galvojame, kaip gyvensime rytoj, kokie bus ateities mies-
tai, prieš akis pirmiausia iškyla gatvėse zujanti ir skraidanti 
moderni bepilotė technika ir bandantys žmogui prilygti 
robotai. Nuolat skubame, todėl dėmesį visų pirma pri-
kausto priemonės, kurios užtikrina spartų judėjimą ir 
greitus darbo rezultatus. Bet kai stabtelime atokvėpio, 
akys krypsta į tai, kas mums iš tikrųjų svarbiausia – saugūs 
miestai, patogūs namai ir žalia aplinka, kurioje žydi sodai 
ir srūva tyras vanduo.

Miestai auga. Po dviejų dešimtmečių du trečdaliai pasau-
lio žmonių gyvens juose ir sunaudos daugiau kaip 70 % 
visos energijos, o jų veikla išskirs tiek pat šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kurios spartina klimato kaitą. Didėjantis 
miestų gyventojų skaičius apsunkina ne tik energijos, van-
dens tiekimą, atliekų tvarkymą, mobilumą ir kitas paslau-
gas, kurios būtinos miesto klestėjimui ir tvarumui užtikrinti, 
bet ir atitolina žmogų nuo gamtos. Megapolių centrų 
gyventojus nuo natūralios gamtos skiria ne viena valanda 
kelio. Miestuose milžinuose auga vaikai, niekada nematę 
natūralaus miško, neglostę rūko pamiškėje ir nebraidę basi 
po rasotas pievas.

Todėl jau šiandien miestai turi pasikeisti dėl geresnės ryt-
dienos. Atsakingos įmonės, inžinieriai ir architektai jau 
tiesia kelius į kitokią ateitį. Modernios skaitmeninės tech-
nologijos leidžia tvariai statyti draugiškus aplinkai pastatus 
ir išmaniai valdyti miestų infrastruktūrą. Vis daugiau erdvės 
miestuose užleidžiama gyvosios gamtos saloms. Miestų 
parkuose ir soduose galima pailsėti nuo šurmulio, o gy-
venamoji aplinka tampa jaukesnė ir sveikesnė. Visi žen-
klai rodo, kad rytoj žmonių gyvenimas bus žalesnis, vai-
kai dažniau lakstys pievose basi. Išmanieji ateities miestai 
sujungs skaitmeninį ir fizinį pasaulį žmonių labui: geresni 
sprendimai jau šiandien lemia geresnę ateitį žmonėms ir 
planetai.
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IŠSKIRTINĖS 
Bed&Sleep
BALDŲ 
NAUJIENOS

STRUCTUM SHOWROOM kartu su Bed&Sleep pristato 
unikalias naujienas minkštų baldų rinkai Lietuvoje. Jau 
30 metų visiems puikiai žinoma, autentiška viskoelastinė 
medžiaga TEMPUR nuguls ant baldų, kuriuos išvysite 
naujojoje ekspozicijoje. Taip pat kviesime susipažinti 
su Lietuvoje dar nematyta naujiena – išmania lova 
bei serija viešbučiams skirtų produktų. Naujosios 
technologijos miego srityje, stilingi, patogūs, lengvai 
pritaikomi baldai bei tekstilė Jūsų lauks jau nuo gegužės 
25 dienos. Nepraleiskite progos pažinti komfortišką 
rytojų kartu su Bed&Sleep!

Ekspozicija visų norinčių 
lauks iki birželio 25 dienos, 

Raitininkų g. 4, Vilniuje. 

Daugiau informacijos: kotryna@structum.lt, 
tel. nr. +37062080440 
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Be moterų indėlio šiandienis architektūros pasaulis nebūtų toks, kokį esame įpratę matyti. 
Tačiau šiuo metu daugelyje pasaulio valstybių moterys architektės vis dar nustumiamos į šalį. 
Gera žinia – tai nutinka vis rečiau.

MOTERYS ARCHITEKTĖS 
PUOŠIA PASAULĮ
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A R C H I T E K T Ū R A

Denise Scott Brown smarkiai prisidėjo prie šiuolaikinio suvoki-
mo apie santykį tarp dizaino ir visuomenės. 

Neri Oxman sugalvojo terminą „materiali ekologija“, norėda-
ma apibūdinti savo susidomėjimą kurti biologinėmis formo-
mis. Ji iš tikrųjų įtraukia biologinius komponentus kaip kons-
trukcijos dalį, todėl jos pastatai yra „tikrai gyvi“.

ISTORIJOJE – GAUSYBĖ IŠKILIŲ VARDŲ

Sophia Hayden (1868–1953), Marion Mahony Griffin (1871–
1961), Eileen Gray (1878–1976), Lilly Reich (1885–1947), 
Charlotte Perriand (1903–1999) – tai pirmosios moterys, 
padariusios milžinišką įtaką išskirtinai vyriškam to meto archi-
tektūros pasauliui. Nors moterų architektūroje galima rasti jau 
XVI a., tačiau didžiausiu moterų architekčių proveržiu laikoma 
XIX a. pabaiga. 

Zaha Hadid – 1950 m. Irake gimusi architektė buvo pirmoji moteris, laimėjusi aukščiausią architek-
tūros premiją „Pritzker Architecture Prize“ (2004 m.). Ši architektė garsėjo noru eksperimentuoti su 
naujomis erdvių koncepcijomis: įspūdingi jos darbai apima ir architektūrinius laimėjimus, ir miesto 
planavimo, ir gaminių dizaino sritis. 
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A R C H I T E K T Ū R A

Eileen Gray dabar laikoma viena įtakingiausių šių laikų dizai-
nerių. Daugelis „Art Deco“ ir „Bauhaus“ architektų bei dizaine-
rių įkvėpimo sėmėsi iš baldų. 

Julija Morgan – pirmoji moteris, studijavusi architektūrą pres-
tižinėje Nacionalinėje dailės mokykloje (École des Beaux-Arts) 
Paryžiuje. Be to, ji pirmoji profesionali architektė, dirbusi Kali-
fornijoje. Per 45 metų karjerą ši moteris suprojektavo daugiau 
nei 700 namų, bažnyčių, biurų pastatų, ligoninių, parduo-
tuvių ir švietimo pastatų, įskaitant garsiąją Hersto pilį. 2014 
m., praėjus 57 metams po mirties, J. Morgan tapo pirmąja 
moterimi, gavusia AIA aukso medalį – aukščiausią Amerikos 
architektų instituto įvertinimą.



1 0 Nors apie lygias vyrų ir moterų teises kalbama ne vieną šim-
tmetį, tačiau realybė vis dar nėra džiuginanti: tyrimai rodo, 
kad moterų atlyginimai iki šiol mažesni vidutiniškai 16 %. Pa-
naši situacija, išlieka ir architektūros srityje. 

Pastaraisiais metais atsiranda vis daugiau įvairių organizacijų, 
kurios atkreipia dėmesį į moterų architekčių padėtį. Įdomu tai, 
kad statistiškai studijuojančių architektūrą moterų yra daugiau 
nei vyrų, bet jų skaičius įsiliejant į rinką gerokai mažėja.

Annabelle Selldorf – vokiečių kilmės architektė, savo karjerą 
pradėjusi kurdama ir perkalibruodama galerijas bei meno 
muziejus. Šiandien ji yra viena geidžiamiausių gyvenamųjų 
namų architektų Niujorke.
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Pateikiame galingiausių organizacijų penketuką, kurį sudarė 
vienas populiariausių tinklalapių „ArchDaily.com“.

1. „Voices of Women“. Didelio susidomėjimo ši organizaci-
ja sulaukė pernykštėje Venecijos architektūros bienalėje: čia 
buvo surengtas žaibiškas sambūris, raginantis nutraukti „pa-
plitusias išankstines nuostatas ir nepagarbų elgesį, kurie, atro-
do, sistemingi mūsų kultūroje ir disciplinoje“. Grupei vadovau-
ja architektūros dizainerė ir Harvardo universiteto absolventė 
kartu su architektėmis Farshid Moussavi ir Odile Decq bei „Pri-
tzker Prize“ vykdomąja direktore Martha Thorne. 

Neseniai „Voices of Women“ surengė protestą prieš „Premio 
alla Carriera Architettura“ įsteigtą prizą, kuriame buvo pripa-
žintas architektas Massimilianas Fuksas, bet ne lygiavertė jo 
partnerė Doriana Fuks. 

2. „Black Females in Architecture“. Tai jaunų architekčių Se-
lasi Setufe, Nebos Sere, Alishos Fisher ir Akua Danso įkurta 
draugija. Grupė atsitiktinai susitiko paskaitoje ir nusprendė 
sukurti daugiau galimybių juodaodėms. Draugija organizuoja 
derybas ir seminarus visame Londone, tačiau taip pat siūlo 
paramą socialinei žiniasklaidai jų augančiam narių tinklui.

Praėjusių metų apžvalgoje „Dezeen“ apžvalgininkas Phinea-
sas Harperis sakė: „Tiems, kuriems rūpi architektūros įvairovė, 
BFA įkūrimas yra vienas didžiausių šuolių į priekį 2018 metais.“

3. „Egg Collective“. Stephanie Beamer, Crystal Ellis ir Hillary 
Petrie 2011 m. įkūrė Niujorko dizaino galeriją „Egg Collecti-
ve“. Tačiau 2017 m., paskatinta moterų eitynių bangos, įvy-
kusios po prezidento Donaldo Trumpo inauguracijos, trijulė 
nusprendė tapti moterų čempionėmis pramonėje. Parodoje 
apie kuriančias moteris ši organizacija nušvietė Niujorko mo-
terų talentus ir visame mieste paskatino tik moterims skirtų 
dizaino parodų antplūdį.

„Tai atrodo svarbus momentas padaryti kažką didesnio, kas 
turi priežastį, palaiko mūsų bendruomenę ir atskleidžia vis dar 
egzistuojančią nelygybę“, – tuomet sakė S. Beamer. Po metų 
surengtas antras pasirodymas praplėtė tinklą, įtraukdamas di-
zaineres moteris iš viso pasaulio.

4. „Chief“. Carolyn Childers ir Lindsay Kaplan įsteigė šią orga-
nizaciją tam, kad padėtų didesniam skaičiui moterų užimti va-
dovaujamas pozicijas. Šių metų pradžioje įkurtas tinklas veikia 
iš „TriBeCa“ klubo, kuriame nariai yra kviečiami bendrauti su 
kitomis moterimis, einančiomis vadovų pareigas.

Įkūrėjos tikisi, kad įmonė padės skatinti pokyčius įvairiose pra-
monės šakose, pradedant technologijomis ir verslu, baigiant 
žiniasklaida ir mažmenine prekyba. Organizacija itin didžiuo-
jasi tuo, kad į veiklą prisijungia vis daugiau moterų, kurios va-
dovauja įspūdingoms architektūros studijoms. 

5. „Part W“. Tai aktyvi grupė, kurios tikslas – atsverti lyčių nely-
gybę Jungtinės Karalystės architektūros pramonėje.

Grupė neseniai surengė kampaniją, siekdama pabrėžti RIBA 
karališkojo aukso medalio laimėtojų trūkumą: buvo pateikti 
originaliausi moterų projektai, sulaukę itin didelio susidomė-
jimo. „Tikime, kad tai, kas naudinga moterims, yra naudinga 
visiems, – rašoma jų manifeste. – Norime pakeisti kalbėjimą 
apie tai, kaip atrodo lyderystė ir sėkmės sampratos.“



Naujasis salonas tapo 
REJBEN vizitine kortele
Viena didžiausių šalyje nestandartinių baldų gamintojų REJBEN atnaujino savo naująjį saloną. Moderniai ir 
funkcionaliai suprojektuotose erdvėse įsikūręs baldų ir interjero salonas jau kviečia pirkėjus apžiūrėti naująsias 
ekspozicijas ir pasisemti idėjų, kuriant savo svajonių namus.

Pasak rinkodaros koordinatorės Adrianos Višnevskos, naujojo 
salono interjerui buvo keliami tikrai aukšti reikalavimai, nes jis 
tampo tarsi paties gamintojo vizitine kortele. Interjere klientai 
gali išvysti nestandartinio dizaino baldus – atrinktus geriausius 
projektus ar kurtus išskirtinai salonui. 

„Naujo salono idėja kilo iš poreikio būti arčiau kliento ir suteikti 
jam galimybę pamatyti gyvai mūsų produkciją. Manome, kad 
atidaryta ekspozicija leis ne tik geriau pažinti mus, bet ir padės 
lengviau išsirinkti norimus baldus savo svajonių erdvei, – įsitikinusi 
A. Višnevska. – Šis salonas ne tik apie mus, o ir apie mūsų klientus, 
kuriems siekiame suteikti tik kokybiškas paslaugas, atsižvelgdami 
į jų poreikius.

ŠIANDIENOS  TENDENCIJA – JUNGTI TECHNOLOGIJAS IR 
ESTETIKĄ
Šiandienėje rinkoje neįmanoma apsieiti be technologijų. Be 
abejo, naujajame salone atsispindi technologijų ir estetikos 
derinys, kur nestandartiniai baldai pirmiausia sukurti žmonėms. 
Kiekvienas produktas privalo būti estetiškai patrauklus, o viduje 
slepia įvairius integruotus technologinius sprendimus: integruota 
LED lempa, kuri įsijungia prisilietus, su atskiru pulteliu ar net 
programėle, durelės, kurios atsidaro vos spustelėjus, montuojami 
ekranai ir t. t. 

Jau dabar ekspozicijose galima pamatyti virtuvių, vonios, spintų 
bei minkštųjų baldų pavyzdžius. Didžiausias privalumas – visos 
ekspozicijos matomos realioje erdvėje ir jas galima apžiūrėti ne 
tik iš išorės, bet ir iš vidaus.

A. Višnevska atkreipia dėmesį, kad pastarųjų metų mados 
tendencija – unikalumas. „Mums pavyko įgyvendinti inovatyvius, 
šiuolaikiškus interjero, baldų bei interjero detalių sprendimus, 
naudojant neįprastas medžiagas ir derinius. Didelį dėmesį 
skyrėme autentiškumui, kuris atspindėtų mūsų salono unikalumą, 

NATŪRALIOS PRABANGOS POJŪTIS
Vos tik įžengus pro salono duris, jus apgaubs natūralios 
prabangos pojūtis, kuriam sukurti buvo pasitelkti kontrastingi, 
subtilių spalvų ir medžiagų deriniai. Salono vizija – šiuolaikiška, 
patraukli ir komfortiška aplinka. Panaudoti dizaino sprendimai 
sujungia tikrą grožį, malonų pojūtį ir aukštą kokybę. 

Interjere panaudotoje spalvų paletėje ypač išryškėja kontrastai 
– nuo blizgios baltos iki giliai juodos, nuo lygios matinės iki 
juntamos sodrios medžio faktūros. Parinktos medžiagos 
atitinka aukščiausius kokybės reikalavimus: jos atsparios 
karščiui, drėgmei, įbrėžimams, mikroįbrėžimams ar smūgiams. 

„Šviesos objektai tampa visaverčiais, dėmesį atkreipiančiais 
interjero dizaino elementais. Balduose naudojamas LED 
apšvietimas dažnai tampa pagrindiniu akcentu. Šviesos 
objektai ne tik suteikia patalpai gyvumo ir erdvės, bet ir yra 
lengvas būdas atnaujinti esamą dizainą be naujų investicijų“, – 
pabrėžia A. Višnevska.

GAMYBAI NAUDOJAMA INOVATYVI ĮRANGA
REJBEN salono ekspozicijoje demonstruojami gaminiai 
pagaminti su IMOS programine įranga, kuri leidžia greitai, 
tvarkingai ir efektyviai paruošti bei vizualizuoti baldų užsakymą. 
Gamybos proceso grandinėje ši programinė įranga suteikia 
pagreitį užsakant plokštes, surenkant baldus ir generuojant 
krovimo sąrašą. Didžiausias privalumas – programinė įranga 
leidžia stipriai priartėti prie skaitmenizacijos ir gamybos 
automatizacijos, kas gali sumažinti žmoniškuosius išteklius.

– sako rinkodaros specialistė. – Žinoma, ne mažesnę reikšmę 
turi ir tvarumas. Rinkomės kokybiškas ir aplinką tausojančias 
medžiagas. Dirbdami kaip komanda sukūrėme baldus, kurie 
kasdieniame gyvenime suteikia emocinį komfortą.“



Pasak A. Višnevskos, ateityje taip pat bus galima pamatyti dar vieną tvarų 
sprendimą – baldus, pagamintus su lazerine besiūle briaunavimo technologija. 
Ši nauja technologija ne tik dar labiau tausoja gamtą, bet ir taip gaminama 
produkcija išsiskiria aukšta kokybe bei estetika. 



„HANSGROHE PULSIFY“ – 
MAKSIMALUS KOMFORTAS DUŠE

„Hansgrohe“ – virtuvėms ir vonios kambariams skirti nauji produktai, siejantys funkcionalumą, išskirtinį dizainą ir ilga-
laikiškumą. „Hansgrohe“ nuo 1901 m. kuria kokybiškus produktus, iki šiol pelniusius daugybę apdovanojimų. Kas kartą 
kompanija pasiūlo naujų, inovatyvių ir vandens tėkmės tradiciją virtuvėse bei vonios kambariuose formuojančių spren-
dimų, kurie papildo žmonių kasdienybę ir suteikia jų būstams jaukumo bei komforto. Šįsyk „Hansgrohe“ pristato naują 
dušo sistemą, kuri taupo vandens išteklius ir vietą, išsiskiria dizainu. 

„hansgrohe“. Atraskite vandens grožį.



Kartu su ilgamečiais partneriais „PHOENIX Design“ „hansgrohe“ kuria išmaniąją progra-
mą „Smart Living“, daugiausia dėmesio skirdami kasdienio gyvenimo komfortui, funkcio-
nalumui ir saugumui namuose. „Hansgrohe Group“ aukščiausios kokybės prekių ženklas 
„hansgrohe“ kuria aksesuarus, dušo produktus, dušo sistemas, vandens maišytuvus vo-
nios kambariui ir virtuvei bei virtuvės plautuves.

Daugiau informacijos apie naujus produktus 
galite rasti adresu

www.hansgrohe.lt

KOMFORTAS NET IR MAŽIAUSIAME VONIOS KAMBARYJE
Dieną pradėti atgaivinančiu maloniu dušu, o vakare švelnia dušo 
srove nuplauti susikaupusį dienos stresą – tai daugelio svajonė, 
tačiau realybė dažnai atrodo visiškai kitaip. Neretai duše trūksta 
vietos, o ribotas biudžetas greitai sugriauna bet kokias svajones 
apie prabangų vonios kambarį. Tačiau naujoji šiuolaikinė dušo 
programa „hansgrohe Pulsify“ atveria naujas komfortiško kasdie-
nio dušo namuose galimybes. 
Pasitelkus technologijas, stilingą dizainą ir aukščiausią kokybę, 
„hansgrohe Pulsify“ dušo galvos su inovatyvia dulksnos srove „Po-
wderRain“ sukuria išskirtinai malonų ir švelnų smulkaus lietaus 
dušą. Nesvarbu, ar tai didelis vonios kambarys visai šeimai, ar 
mažytis nuomojamame bute, „hansgrohe Pulsify“ siūlo optimalų, 
individualų dušą kiekvienam vonios kambariui, pagal asmeninį 
biudžetą ir skonį. 

STILINGAS POŽIŪRIS Į DUŠĄ
Dušas „hansgrohe Pulsify“ apgaubia vandeniu visą kūną – nuo gal-
vos iki kojų. Reguliuojamo kampo 260 mm stacionari dušo galva 
leidžia visiškai atsipalaiduoti po įtemptos dienos. Dušo sistema 
turi ne vieną itin praktišką funkciją – purškimo režimas iš dušo 
galvos į rankinį dušą perjungiamas paprastu mygtuko, esančio ant 
maišytuvo korpuso, paspaudimu. Be to, į „ShowerTablet“ termos-
tatą ne tik integruoti temperatūros ir vandens srauto valdikliai, bet 
ir daugiau nei 40 cm ilgio lentynėlė įvairiems dušo reikmenims. Ša-
lia taip pat yra laikiklis rankinei dušo galvutei.

UNIVERSALUS, SAUGUS IR EKONOMIŠKAS SPRENDIMAS 
Protingai sureguliuota vandens tėkmė termostatinio maišytuvo 
viduje užtikrina didesnį saugumą. Maišytuvo korpuso nešildo vidu-
je esantis karštas vanduo, todėl nemalonus kontaktas su karštais 

paviršiais taps tik blankiu prisiminimu. Plokščias dušo sistemos 
dizainas sukurtas taip, kad neužimtų pernelyg daug vietos, tad su-
teikiama daugiau erdvės judėti duše. 
„hansgrohe Pulsify“ dušo galvos išsiskiria moderniu ir subtiliu di-
zainu. Apvalios, lengvai valomos formos puikiai tiks bet kokio sti-
liaus vonios kambaryje. Siūlomi ne tik chromuoti, bet ir spalvoti pa-
viršiai – juodas matinis „Matt Black“ ir matinis baltas „Matt White“, 
todėl „hansgrohe Pulsify“ idealiai galima derinti įvairioje aplinkoje. 
Jei reikia daugiau vietos įvairioms vonios priemonėms laikyti, 
„hansgrohe“ siūlo to paties dizaino „WallStoris“ vonios aksesua-
rų liniją. Ši patogi saugojimo sistema siūlo krepšius ir kabliukus, 
tvirtinamus tiesiai ant sienos laikiklio. Gali būti skirtingai derinami 
kartu.
Siūlomi trys „Pulsify 3jet“ dušo galvutės modeliai transformuos 
jūsų kasdienį prausimąsi duše į nepakartojamą patirtį. Vandens 
purškimo technologija „PowderRain“ suteiks visiško atsipalaidavi-
mo pojūtį. Tūkstančiai švelnių vandens mikrolašelių apgobs kūną 
tarsi minkštutė vandens antklodė – neįtikėtinai švelnus ir tylus 
dulksnos dušas nepaliks abejingų. Dušo galvos centre sukoncen-
truoti purkštukai su „Intense PowderRain“ srove leidžia itin len-
gvai nuplauti šampūną. Perlų lašus primenantis krioklio režimas 
„RainStream“ atgaivina ir lepina jus pastoviu, didelio intensyvumo 
vandens purškimu, tuo pačiu masažuodamas pečius ir nugarą. 
Rankinėje dušo galvutėje „RainStream“ srovė pakeičiama režimu 
„MonoRain“. Jis užtikrina raminantį ir regeneruojantį efektą ran-
koms bei kojoms. 
Dar vienas „hansgrohe Pulsify“ privalumas – nedidelis vandens su-
vartojimas su „EcoSmart“ taupymo funkcija. Vandens sunaudojimą 
galima sumažinti, atsižvelgiant į Jūsų norus ir individualius porei-
kius. Prireikus siūloma ir taupanti vienos srovės „Green“ versija, 
kuri praleidžia tik 6 litrus per minutę.
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Turizmo verslas šiuo metu išgyvena savotišką sąstingį, tad ieškoma inovatyvių 
būdų, kaip pritaikyti anksčiau vien tik su kelionėmis sietas erdves. Vienas geriau-
sių pavyzdžių yra viešbučiai: kol vieni tiesiog sustabdė savo veiklą ir laukia pa-
lankesnių sąlygų, kiti pradeda plėstis ir siūlo visiškai naują viešbučių koncepciją. 

Šanchajuje prieš keletą mėnesių atidaryto viešbučio „Atour S Hotel“ interjeras 
skirtas lankytojams suteikti neeilinių pojūčių ir bent kelias minutes ramybės nuola-
tos šurmuliuojančiame mieste. 

Viešoje viešbučio erdvėje beveik kas vakarą rengiamos įvairios programos. Jomis 
siekiama sudominti ne tik viešbutyje apsistojusius svečius, bet ir lankytojus tiesiog 
iš gatvės. Toks sprendimas skirtas naujai koncepcijai įtvirtinti: tikinama, kad vieš-
bučiai nėra skirti vienkartiniams apsilankymams, juos galima pradėti vertinti kaip 
kultūrines erdves. 

Projektas įkvėpimo sėmėsi iš SAVHE koncepcijos (išvertus iš vietinės kalbos, reiš-
kia „kvėpavimą“). Viešbučio „Atour S“ prekės ženklo plėtra prasidėjo būtent šioje 
kalbinėje teritorijoje. 

PASIŪLYTA NAUJA VIEŠBUČIO 
KONCEPCIJA: 
ČIA LAUKIAMI NE VIEN KELIAUTOJAI 
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VIEŠBUTIS – TARSI KOPLYČIA 

Naujajame projekte studijos „Behive“ architektai perplana-
vo prieš tai buvusią atvirą pastato erdvę ir transformavo ją į 
modernų viešbutį. Pagrindiniame vestibiulyje įrengta atvira 
visuomenei skaitymo erdvė, kurioje lankytojai kviečiami atsi-
kvėpti nuo miesto šurmulio.

Norėdami patekti į viešbutį, lankytojai visų pirma atsiduria 
parodų erdvėje pirmame pastato lygyje, vėliau liftu galima 
pakilti į trečiame aukšte įrengtą registratūrą. Parodų zona 
suprojektuota kaip laiko tunelis, sukuriantis siurrealistinę 
kelionių kosminėje erdvėje patirtį. Kelionės metu lankytojai 
praeina pro nuolatos keičiamus meno kūrinius. 

Apšviestos šlaitinės lubos, įkvėptos įmonės logotipo, virš 
tamsios erdvės ypatingai traukia lankytojų dėmesį. Beje, šis 
interjero sprendimas matomas ir iš gatvės – taip siekiama 
pritraukti kuo daugiau lankytojų. 

Norėdami patekti į viešbutį, lankytojai 
visų pirma atsiduria parodų erdvėje 
pirmame pastato lygyje, vėliau liftu 
galima pakilti į trečiame aukšte įrengtą 
registratūrą. 

Viešbučio kambarių dizainas atitinka ramybės
ir meditacijos koncepciją. !
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Viešbučio registratūroje įrengtas trikampis septynių aukštų 
atrijus. Jis tampa tarsi aliuzija į meditaciją ir tikėjimą: ryškus 
erdvės mastelis primena koplyčią. Atrijų užveria ištisinė trijų 
aukštų aukščio knygų lentyna, integruota į pastato fasadą. 
Svarbi ir spalvinė gama – pasirinktos puikiai tarpusavyje de-
rančios spalvos, todėl bendras vaizdas labai harmoningas. 

Pačioje atrijaus viršūnėje įrengtas skaidrus membraninis sto-
gelis, kuris ne tik saugo nuo nepalankių oro sąlygų, bet ir 
užtikrina natūralios šviesos srautą erdvėje. Vienas įdomiau-
sių sprendimų vadinamas atspindžių baseinu – jame galima 
stebėti besikeičiančią dienos šviesą. 

Vienas įdomiausių sprendimų vadina-
mas atspindžių baseinu – jame galima 
stebėti besikeičiančią dienos šviesą.
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SVEČIAMS – PATOGUMAS IR LENGVUMAS 

Viešbučio kambarių dizainas taip pat atitinka ramybės ir 
meditacijos koncepciją. Svečiai gali rinktis kambarius, įreng-
tus pagal tris skirtingas temas: „Jaukus namas“, „Galerijos 
kambarys“ ir „Vakarėlis miške“.

Kambarys „Jaukus namas“ yra padalintas į tris zonas, su-
jungtas pailgėjančiu stogu. Kambarys primena savotiškus 
namus, kuriuose erdves papildomai galima keisti pagal 
poreikius, pavyzdžiui, įrengti namų teatro ar vaikų žaidimo 
zoną. Be to, kambario erdvė šalia fasado, pasak interjero 
autorių, skirta meditacijoms ir dvasinėms praktikoms. 

„Galerijos kambarys“ siekia sukurti gyvenimo meno galeri-
joje jausmą: naudojamos skirtingos formos, daug dėmesio 
skirta medžiagiškumui, o visa erdvė tarsi įrėminta. Paveikslai 
bei aksesuarai derinami prie skirtingų vaizdų pro langą. 

Išskirtinai liukso klasės kambariams siūloma tema „Vakarėlis 
miške“: kelios medžių formos sienos yra išdėstytos skirtin-
gomis kryptimis, kad atsirastų gamtos apsupties jausmas. 
Šie stiprūs vaizdiniai elementai taip pat sukuria sluoksnius 
erdvėje, apipavidalindami veiklos kambaryje ir miesto ža-
lumos vaizdus.

Šis viešbutis vadinamas vienu iš naujosios koncepcijos pradininkų ne 
tik Kinijoje, bet ir visame pasaulyje. Specialistų teigimu, labai tikėti-
na, kad ateityje daugelis viešbučių pakeis savo veiklos kryptis ir taps 
gerokai prieinamesni visuomenei. 
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Rinką drebinanti 
naujiena – itin 
lengvai stumdomos 
terasos durys
Kai į pastatą patenka daugiau šviesos, o pro langus atsiveria 
vaizdai, ne tik pagerėja gyvenimo kokybė, bet ir pats pastatas 
laikomas aukštesnės klasės, turintis didesnę vertę nei tas, kuriame 
daug aklinų atitvarų. Aliuminio profilių stumdomųjų terasos langų 
ir durų evoliucija stebina sparčia pažanga: kiekvienas naujas 
modelis lenkia anksčiau pristatytus sprendimus, po vieno gero 
modelio siūlomas kitas – dar geresnis. 



Viena didžiausių Europoje aliuminio langų, durų bei 
fasadų gamintojų „Reynaers Aluminium“ gali pasiūlyti 
itin didelių stiklo plotų langų ir durų konstrukcijas tiek 
visuomeninių, tiek individualių namų projektams, be 
to, nesiliauja rinkos stebinti naujienomis. Pavyzdžiui, 
pernai rinkoje pasirodė unikalus „Masterline“ langų 
serijos variantas „Masterline 8 SoftTone“ langas, kuris 
garsą slopina ne tik uždarytas, bet ir atidarytas.

Prieš trejus metus rinkai pristatytos langų ir durų 
profilių sistemos „Masterline 8“, SL38 ir „Hi Finity“, 
kurios lenkia analogiškus gaminius geresniais 
termoizoliacijos, šviesos pralaidumo ir profilių bei 
stiklo matmenų rodikliais. Stumdomųjų sistemų 
profiliai itin siauri ir tampa beveik nematomi, kai 
parenkami didelio ploto stiklai. 

Greta šių sėkmingų naujienų, 2020 m. rugsėjį 
„Reynaers Aluminium“ pristatė dar ekonomiškesnę, 
itin lengvai stumdomų terasinių durų sistemą 
„MasterPatio“. Ji sukurta remiantis tuo pačiu 
principu, t. y. mažiau medžiagų, mažiau gamybinių 
operacijų, žemesnė kaina, siauresni profiliai, aukštesni 
parametrai. 

Minimalistinės išvaizdos terasos durys turi dar 
siauresnius profilius nei standartinės kitų modelių 
stumdomosios sistemos – šoniniai rėmai yra tik 33 
mm pločio, apatinis ir viršutinis profiliai – tik 60 mm 
(jie iš dalies slepiami po apdaila, tad matomas plotis 
sumažėja beveik per pusę), o „Slim“ versijos varstomų 
dalių sankirta yra vos 50 mm pločio. „MasterPatio“ 
slankioji sistema itin paprastai jungiasi su langų 
sistema „Masterline“, tad projektuojant galima rinktis 
įvairiausius stiklo sienos variantus – net stiklinius 

kampus. „MasterPatio“ stumdomosios terasos 
sistema gavo „Passive house“ ir „Minergie“ sertifikatus, 
kurie suteikiami ekologiškiems ir energijos vartojimo 
požiūriu itin efektyviems statybos gaminiams.

„MasterPatio“ šiluminiai parametrai gali būti žemesni 
nei 0,75 W/m2 K, stiklinimo storis – iki 62 mm.  Šie 
parametrai patenkina ir net lenkia A++ klasės 
pastatų reikalavimus, kurie jau tapo neatsiejama 
projekto dalimi Lietuvoje. Standartinės „MasterPatio“ 
stumdomosios durys gali būti 3 600 mm aukščio, o 
varčios plotis gali siekti net 3 000 mm. Judančios 
dalies svoris – iki 400 kg, o stacionariosios dalies – 
1 200 kg, tačiau judėjimas išlieka ypač lengvas.

„MasterPatio“ šiuo metu rinkoje yra bene siauriausia 
profilių sistema, atitinkanti pasyviajam namui 
keliamus reikalavimus. Netrukus naujoji „MasterPatio“ 
apims visus stumdomųjų durų tipus – tokius kaip 
kampiniai sprendimai ir t. t. 

Kurdami „MasterPatio“ sistemą, „Reynaers Aluminium“ 
inžinieriai pagalvojo ne tik apie sandarumą, siaurus 
profilius ir šilumos parametrus, bet ir apie kasdienius 
poreikius. Duryse gali būti integruotas apsauginis 
tinklelis nuo uodų, kuris, atidarant duris ir slenkant 
durų varčiai, automatiškai išsitraukia, o uždarant 
duris, susistumia. Tereikia paspausti mažą rankenėlę, 
kad tinklelis liktų neišsiskleidęs. Ši funkcija greičiausiai 
bus populiari ir Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje. Taip 
pat pagalvota ir apie apsaugą nuo vagių: sistemoje 
numatyti papildomi užraktai ir apsauga nuo 
įsilaužimo, o profiliai gali būti sustiprinti. 
Stumdomosios „MasterPatio“ terasos durys ir langai 
sujungė geriausias šiandienių langų šilumines savybes 
su plonais profiliais, o tai reiškia estetiką, maksimalų 
vaizdą pro langą, saulės šviesą ir šilumą. 

„Reynaers Aluminium“ gaminiai, langų ir durų 
profiliai, turi dvejopą vertę – suteikia galimybę 
įstiklinti didelius plotus ir mėgautis vaizdu, o dėl gerų 
šilumos parametrų ir sandarumo, įrengiant didelius 
langus, lengvai pasiekiama aukšta pastatų energinio 
efektyvumo klasė. 

Kaip pabrėžia gamintojo atstovai Lietuvoje, norint 
turėti sandarius ir šiltus langus už prieinamą 
kainą ir mėgautis erdvėmis, svarbiausia, kad 
apie stumdomąsias terasos duris, langų dydžius, 
jų tvirtinimą ir sandarinimą būtų pagalvota dar 
projektavimo etape. Nes tik tokiu atveju galima 
parinkti optimalų variantą už protingą kainą. 
„Kiekvienas atvejis visada vertinamas individualiai, 
o, iš anksto projektuojant, galima numatyti daugumą 
niuansų, koreguojant langų dydžius, nenukenčia 
pastato kokybė, mažėja atliekos, parenkama geresnė 
kaina. Mes visada patarsime, koks sprendimas 
geriausias konkrečiam užsakovui, pagal pastato 
paskirtį, rekomenduosime tikrai patikimus gamintojus 
ir dar suteiksime 10 metų garantiją savo produkcijai“, 

Together for better
www.reynaers.com
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GERIAUSIŲ EUROPOS FASADŲ 
KONKURSE TRIUMFAVO VILNIAUS 
MODERNAUS MENO MUZIEJUS MO

Balandžio 22 d. vykusiame tarptautiniame Europos fasadų konkurse 
„Baumit Life Challenge“ nugalėtoju išrinktas MO muziejus. Vilniuje 
įkurtas modernaus meno muziejus nurungė beveik 400 konkurentų iš 
26 Europos šalių. Muziejaus pastatą projektavo Danielio Libeskindo 
„Studio Libeskind“ komanda, bendradarbiaudama su Lietuvos architek-
tų studija „Do architects“, o projektą įgyvendino Lietuvos statybos ben-
drovė „Naresta“. 

KONKURSAS TAPO KASMETINE TRADICIJA 
Tarptautinė, iš 13 Europos šalių sudaryta architektų komisija įvertino 
net 385 statybos projektus ir jų fasadus, sukurtus naudojant „Baumit“ 
fasado medžiagas. Iš jų atrinkti 36 finalininkai iš 26 Europos valstybių. 
Kas dvejus metus organizuojamas ir 2020 m. turėjęs įvykti geriausių 
Europos fasadų konkurso finalas dėl pandemijos buvo net keletą kartų 
atidėtas ir šiemet surengtas nuotoliniu būdu. Šio konkurso graži tradici-
ja tęsiasi nuo 2014 metų.

MO FASADAS IŠSISKIRIA UNIKALIU ATSPALVIU
„MO muziejaus pastatas ir architektūra sulaukia tarptautinio dėmesio 
nuo muziejaus atidarymo iki dabar. Džiaugiamės, kad tarp daugybės 
atrinktų projektų šiame konkurse laimėjimas atiteko būtent MO muz-
iejui. Esame modernus Vilniaus miesto ir visos Lietuvos muziejus, kurį 
pastebi ir atranda įvairi tarptautinė publika“, – teigia Milda Ivanauskienė, 
MO muziejaus direktorė.

MO muziejaus fasadui buvo pasirinkta labiausiai senamiesčiui būdinga 
apdaila – dekoratyvinis tinkas. Specialiai MO muziejui „Baumit“ spalvų 
centre sukurtas ypatingas rausvas atspalvis – toks, kokį matome Vilni-
aus senamiestyje. Šios įmonės specialistai įdėjo labai daug pastangų, 

1988 m. įsteigta įmonė „Baumit“ yra vienas termoizoliacinių kompozi-
cinių fasado sistemų gamintojų lyderių ne tik Europoje, bet, ko gero, ir 
visame pasaulyje. Kasmet „Baumit“ apšiltina net 45 mln. kv. m fasa-
dų. Taip pat bendrovė užima trečiąją vietą Europoje sausųjų statybinių 
medžiagų gamybos srityje. „Baumit“ grupė turi padalinių 25 Europos 
šalyse. 2019 m. grupės apyvarta sudarė 1,1 mlrd. eurų.

kad suformuotų geriausiai tinkančią spalvą. Kadangi pastatas turėjo 
harmoningai įsilieti į visą ansamblį, tačiau jame nepaskęsti, akinamai 
baltam fasadui suteikta šiek tiek subtilumo. „Baumit Life“ dekoratyvinių 
tinkų paletę sudaro net 888 specialiai fasadams tinkamos spalvos.

„Siekėme, kad muziejaus pastatas harmoningai įsilietų į visą miesto 
ansamblį. Muziejus yra intensyvaus eismo miesto dalyje, todėl fasadui 
parinkome medžiagas, kurios užtikrina savaiminį fasado išsivalymą ir 
ilgalaikiškumą“, – pasakoja Edmundas Radavičius, „Baumit“ generalin-
is direktorius Baltijos šalyse.

„Baumit Life Challenge 2020/2021“ konkurso nugalėtojas:
Mo muziejus, Vilnius (Lietuva)
Nuotr. Norbertas Tukaj
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Daugiau informacijos apie konkursą „Baumit 
Life Challenge“ galite rasti adresu www.lifechallenge.baumit.com

Kategorija „Vienai šeimai skirtas namas“
„Longitudinal-Axis Home“, Budapeštas (Vengrija)
Nuotr. Benedeko Bognáro

Kategorija „Daugiabutis gyvenamasis namas“
„Murgle Apartments“, Liubliana (Slovėnija)
Nuotr. Žiga Lovšin

Kategorija „Apšiltinimo renovacija“
„Secession“, Viena (Austrija)
Nuotr. „Baumit“ 

Kategorija „Stulbinanti tekstūra“
„Rue Curial“, Paryžius (Prancūzija)
Nuotr. „Nuotraukų fabrikas“

Kategorija „Negyvenamosios paskirties namas“
„The Courtyard“, Trnava (Slovakija)
Nuotr. „BoysPlayNice“ 

Kategorija „Istorinė renovacija“
„Vivienda Alcoba“, „Alcoba de la Torre“ (Ispanija)
Nuotr. Rubén Bescos 
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Interjero dizainerė, studija „Rugilė Jautakaitė Interior“

Rugilė Jautakaitė,

rugilejautakaite@gmail.com

86 029 8856

Vizualizacijos – Aleksandra Zniščinska

Instagram: @kepu_vizulke

 86 45 59366

VIZIJA 

Sparčiai vystantis technologijoms, vienas pagrindinių aspektų, projek-
tuojant visuomeninius pastatus, išlieka sąlytis su gamta ir jos išsaugo-
jimas. Prieš penkiasdešimtmetį įsivaizduota futurizmo samprata stipriai 
pakitusi šių dienų kontekste, o išmanumas pasiekiamas per estetiką ir 
minimalizmą. Jautriai šių dienų visuomenei ypač svarbu jaustis saugiai, 
laisvai ir komfortabiliai, todėl projekto esmė yra technologijas išreikšti 
subtiliai integravus į bendrą interjero visumą ir atsisakyti komplikuoto la-
boratorijos įvaizdžio.

JUNG. „Kad gyventų, žmogui reikia spalvos.“ (Le Corbusier) 
Remiantis šiuo teiginiu, odontologijos klinikoje suprojektuota būtent LS 
990 „Les Couleurs® Le Corbusier“ jungiklių serija.
Žaliuzėms valdyti kabinetuose parinkta apšvietimo ir užtamsinimo įran-
gos valdymo sistema. 
Pacientų saugumui klinikoje įmontuoti pagalbos iškvietimo komplektai. 
Sistema atitinka saugios technikos reikalavimus pagal DIN EN 0834. Pro-
tinga pagalbos iškvietimo komplekto struktūra leidžia jį tvirtinti lanksčiai, 
pritaikant prie patalpos sąlygų.

ALUCOBOND. Fasado apdailai naudotos aliuminio plokštės: „Aluco-
bond® naturAL Copper 434 by 3A Composites“, „Rocca 806 Quartzite“.
„Alucobond“ plokštės yra ypatingos sandaros medžiagos, kurių pritaiky-
mo galimybės neribotos, kokybiškos ir atitinkančios griežtus standartus.
ARTFIKSA. Poilsio zonoje parinktos plytelės – visiems gerai pažįstamas 
baltas marmuras. Plytelėmis „Keratile – Capraia“ kompoziciškai apjung-
tos bendroji ir registratūros zonos.
Pacientų sanitariniuose mazguose panaudotos geometriniam raštui su-
kurti „Tangram Skin Ivory“ plytelės.
DOMUS LUMINA. Odontologų kabinetuose sumontuotos medinės ža-
liuzės „Sunwood“, valdomos elektra ir nekaupiančios dulkių. Tai ypač 
svarbu siekiant sukurti kuo sterilesnę aplinką.
EJOTRA. „Solatube“ – natūralaus apšvietimo sistema „SolaMaster“ pa-
rinkta registratūros zonoje augantiems natūraliems alyvmedžiams. „So-
laMaster“ serija išsiskiria intensyviu natūraliu apšvietimu, kuris reikalingas 
ne tik augalams, bet ir klinikos darbuotojams bei lankytojams.

GAJA DECOR. Sieniniai samanų dekorai puikiai įsikomponuoja ir ap-
jungia visos klinikos bendrą idėją. Augalai atlieka oro valymo funkciją ir 
kuria ypač jaukią atmosferą.
INTERJERO LINIJA. Sienoms padengti naudota vinilinė „Vescom“ sienų 
danga „Holt 1019.18“.
Kabinetų grindims parinkta neslidi (R9) ir nedegi vinilinė danga „Amti-
co Shiboni Jasmine“, montuota eglutės raštu. Naudojant vinilinę dangą 
kartais sunku išgauti natūralų medienos vaizdą, tačiau „herringbone“ 
montavimo stilius puikiai išsprendžia šią problemą, nes įneša gyvumo 
ir eklektikos.
LAUFEN. Specialistų darbo kambariuose sumontuoti „Kartell BY LAU-
FEN“ potinkiniai vienos svirtelės praustuvo maišytuvai, skirti montuoti 
su potinkiniu bloku „Simibox 2-Point“. Sanitariniuose mazguose sumon-
tuoti „Kartell BY LAUFEN“ klozetai 820333, 758 „Graphite matt“.
Pacientų sanitariniuose mazguose įrengti „Kartell BY LAUFEN“ dviejų 
dalių maišytuvas, snapo ilgis 166 mm, sukiojamas snapas, be dugno 
vožtuvo. 
Griežtos „Laufen“ produktų architektūrinės formos suteikia originalumo 
ir kitoniškumo.
NARBUTAS. Minimalizmo ir vos juntamos modernios klasikos atsvarai 
bendrojoje zonoje parinkti staliukai „Optima N2 Pilkas Kubanitas“. 
Registratūroje įkomponuota darbo kėdė „LEMONis5 LM740“.
CORIAN. Patalpose, kuriose ypatingai svarbi higiena, sumontuoti dirb-
tinio akmens darbastaliai iš „Corian Solid Surface“ medžiagos, „Ver-
dant“ spalvos, atspindintys bendrą interjero nuotaiką. Pasirinkti „Spicy 
966“ praustuvai.
E-DURYS. Interjero pasaulį vis labiau užkariaujant minimalizmui bei 
natūralioms tekstūroms, parinktos paslėptos durys su natūralia ąžuolo 
faneruote „Integro Panel“.
SALDA. Rekuperatoriaus pagrindinė funkcija – išsaugoti ir pakartotinai 
panaudoti šilumą, neišleidžiant jos į lauką veltui. Efektyvus rekuperato-
riaus „AmberAir Compact 1-CXP“ šilumokaitis grąžina daugiau kaip 84 
% šiluminės energijos, aukšta surinkimo kokybė užtikrina aukštą vidinį ir 
išorinį sandarumą (klasė L1). Oras ištraukiamas iš patalpų nesusimaišo 
su tiekiamu į patalpas oru, todėl į patalpas negrįžta kvapai ir kitos kenks-
mingos dalelės, susidarančios patalpų viduje.
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Architektė Aistė Kuncevičiūtė-Gudelienė

Architektas Žygimantas Gudelis 

Dizaineris Ignas Kuncevičius 

architektai@aiai.lt

86 091 2724

VIZIJA 

Ateitis neatsiejama ne tik nuo inovacijų, bet ir nuo naujų iššūkių. 
Vienas jų – nuolat auganti sausumos urbanizacija. Būtent ši glo-
balinė problema ir padiktavo pagrindinę koncepciją – kliniką 
ant vandens. „AQUA CLINIC“ – tai mobili, modulinė, plūduriuo-
janti erdvinė sistema, kuri, atsižvelgiant į poreikį, gali prisijung-
ti arba atsiskirti nuo kitų segmentų. „Y“ raidės tipo struktūrinis 
elementas gali būti ir visiškai savarankiškas vienetas, ir bendra 
klinikos korio dalis. Tai ypač aktualu pandemijos sąlygomis, kai 
kiekvienas blokas gali būti izoliuotas. 

Projektuojamas objektas autonomiškas, naudojantis atsinauji-
nančius energijos šaltinius. Ant stogų numatytos saulės plokščių 
elektrinės ir vėjo jėgos varomi energijos generatoriai. Objekte 

diegiama kruizinių laivų vandens valymo ir filtravimo techno-
logija. Objekto valdymas visiškai automatizuotas, naudojant 
autopiloto ir dirbtinio intelekto funkcijas. Pastato viduje veikia 
„vidinio valdymo wi-fi“, todėl mobiliosiomis programėlėmis 
galima valdyti šviesą, garso aparatūrą, saulės kontrolę ir kt. In-
terjero koncepcija paremta siekiu išryškinti ir akcentuoti objektą 
supančią bei pro vitrinas atsiveriančią aplinką – vandenį. Taip 
raminantis vanduo tampa neatskiriama interjero dalimi. Jame 
išmanumas grindžiamas ne tik naujausiomis technologijomis, 
bet ir tvariomis, ekologiškomis medžiagomis, ergonomiškais 
sprendimais bei baldais.
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JUNG. Viso objekto inžinerinėms sistemoms valdyti numatyta 
„Jung KNX“ sistema, taikoma ir jachtose. Klinikos patalpose su-
projektuota medicininės paskirties įstaigų instaliacija su „Jung“ 
sprendimais, išsiskiriančiais apsauga nuo smulkiausių vandens 
lašelių, naikinančiais bakterijas ir padedančiais orientuotis.

ALUCOBOND. Fasadams panaudota „Alucobond Plus“ sistema 
su „Metallic Colours“ kolekcijos atspindinčiu paviršiumi. Skirtin-
gų eksterjero elementų gamybai pasitelktos „bending“, „coun-
tur cutting“, „punching“ plokščių apdirbimo technikos. „Aluco-
bond“ medžiaga fragmentiškai panaudota ir interjere.

ARTFIKSA. Bendrose erdvėse bei WC patalpose numatytos 
stambaus gabarito akmens masės plytelės su marmuro imita-
cija „Prissmacer Ess. Statuario“ (Ispanija). Blizgaus paviršiaus, 
ramaus charakterio, pilkų tonų gyslų danga patalpoms suteikia 
subtilios prabangos jausmo.

DOMUS LUMINA. Patalpų apsaugai nuo perkaitimo, saulės kon-
trolei ir privatumui suprojektuota išorinė automatiškai valdoma 
vertikalių aliuminio lamelių sistema, kuri reaguoja į paros laiką, 
saulės pasisukimo kampą ir vidaus mikroklimato parametrus. 

EJOTRA. Greta numatytų stoglangių kaip papildomas natūra-
lios šviesos šaltinis naudojama „Solatube“ apšvietimo sistema, 
kompensuojanti praradimus esant prieblandai ar apsiniaukus. 
Taip pat panaudotos ir siaurų LED profilių ir šviečiančių perfo-
ruotų lubų sistemos. 

GAJA DECOR. Greta natūralaus elemento – vandens – klinikos 
interjere pasitelktos vertikalaus apželdinimo sistemos, natūralūs 
augalai, stabilizuoti medžiai, kurie prisideda prie sveikos emoci-
nės lankytojų bei darbuotojų aplinkos kūrimo. 

INTERJERO LINIJA. Derinantis prie objekto tipologijos, parinkta 
specialiai jūrinius standartus bei reikalavimus atitinkanti didelio 

atsparumo „Amtico Marine“ vinilinė danga iš „Stone“ kolekci-
jos. Ši danga panaudota tiek horizontaliems, tiek vertikaliems 
paviršiams. Tai erdvių sprendiniams suteikia vientisumo. Klini-
kos procedūrinių bei sanitarinių patalpų sienoms numatyta bal-
tų tonų „Vescom Protect“ higieniško paviršiaus vinilinė danga, 
skirta medicinos įstaigoms.

LAUFEN. Atsižvelgiant į architektūrines formos ir bendrą stilisti-
ką, pasitelkti santechnikos gaminiai iš „Kartell by Laufen“ kolek-
cijos. Pagal keliamus reikalavimus ir objekto tipologiją, maksi-
maliai naudojami bekontakčiai, jutikliniai sprendimai.

NARBUTAS. Klientus pasitinkančioje erdvėje panaudoti prestiži-
nį „Red Dot Award“ apdovanojimą už išskirtinį gaminio dizainą 
pelnę baldai iš „North Cape“ ir „Twist & Sit“ kolekcijų. „Twist & 
Sit“ minkštasuoliai numatyti ir kabinetuose. Lauko baldams pa-
sirinkti atsparaus audinio „Giro“ ir „Vegas“ gaminiai. Kavos sta-
liukai panaudoti iš gamintojo „De Vorm“. Ergonomiški ir šiuolai-
kiško dizaino baldai buvo priderinti prie minimalistinio interjero.

CORIAN. Vientiso luito įspūdį suteikianti „Corian“ medžiaga pa-
sitelkta pagrindiniam sudėtingų amorfinių formų registratūros 
baldui ir visiems aukščiausius higienos reikalavimus keliančių 
procedūrinių kabinetų stalviršiams su lietomis plautuvėmis. 

E-DURYS. Atsižvelgiant į objekto tipologiją ir futuristinį charak-
terį, objekte numatytos kasetinės, į sieną suvažiuojančios spe-
cialaus dizaino automatizuotos durys su langeliais, švelnaus 
uždarymo bei stabdymo mechanizmais.

SALDA. Objekte numatyta patikima „Smarty“ rekuperacinė sis-
tema. Visur, kur įmanoma, numatyti kompaktiniai sprendimai. 
Siekiant išlaikyti minimalistinę lubų estetiką, panaudoti plyšiniai 
difuzoriai. 
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Interjero dizainerė 

Eivina Lazickaitė

„Ei, Dizaineri!“

ei@dizaineri.lt

+370 677 48 384

VIZIJA 

Ateities klinika „Water spa’ce“ projektuojama kitoje planetoje. Vys-
toma utopinė idėja, kai žmonės savo poilsį turės galimybę perkelti 
į dar neapgyvendintas vietas. Ši dienos klinika orientuota į žmo-
gaus vidinį pasaulį, kūno ir minčių reabilitaciją, pasitelkiant tylos, 
šviesos ir vandens terapijas. 

Pandeminiai laikai išryškino stiprėjantį visuomenės poreikį rasti 
įvairių galimybių izoliuotis, ugdyti savęs pažinimą ir harmoningą 
buvimą su savimi. Sukurta pabėgimo vieta, kurioje kuo daugiau 
erdvės skiriama vienam asmeniui – didesni atstumai ir patalpų 
skirtingi lygiai padeda išlaikyti atskirtį. Interjero erdvė kuriama pa-
sitelkiant architektūrines pastato formas, švieslangius, įvedami na-
tūralaus akmens (meteoritų) luitai – naikinama riba tarp vidaus ir 
lauko. Kiekvienas interjero kampas apgalvotas remiantis simetrijos 
ir kompozicijos taisyklėmis, bandant išgauti kuo įdomesnius, neti-
kėtus kinematografinius vaizdus. 

JUNG. Elektros instaliacija yra pati svarbiausia funkcinė dalis inter-
jere – prietaisų sujungimas, šviesos ir pastato „organų“ valdymas. 
Gaminiai iš nerūdijančiojo plieno puikiai susilieja su interjero er-
dve, neblaško ir nenukreipia dėmesio nuo svarbiausio klinikos kon-
centracijos objekto – žmogaus. Taip pat  turi praktinę svarbą, yra 
ilgaamžiai, lengvai prižiūrimi, atsparūs chemijai ir dezinfekantams 
bei paviršiaus pažeidimams.

ALUCOBOND. Pasirinktos paviršiaus plokštės „Reflect“, naudoja-
mos stiklinio registratūros / laukiamojo architektūrinio tūrio stogui 
„apvilkti“. Plokštės atspindžiai koreliuoja su stikliniais fasadais ir 
pranyksta sunkioje pastato kompozicijoje. Įkomponuojant jas į in-
terjerą laukiamojo erdvė tampa begalinė – į lubas besiremiančių 
kolonų ir šviestuvų atspindžiai kuria nesibaigiantį tęstinumą ir op-
tiškai didindami erdvę apgauna akį.

ARTFIKSA. Vonios kambariuose panaudota plytelių kolekcija, 
puikiai atspindinti koncepciją tiek pavadinimu, tiek savo tekstūra – 
„Pavigres“, „Moon“. Akmens masės plytelės, tinkamos ir grindims, 
ir sienoms, leidžia patalpą „apvilkti“ iš vidaus vientisa medžiaga. 
O gana dideli matmenys (89 x 89 cm) leidžia sumažinti siūlių kiekį 
iki minimalaus ir taip palengvinti paviršių priežiūrą.
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DOMUS LUMINA. Prie pastato klimato reguliavimo prisideda ir elek-
tra valdomos žaliuzės. Vitrininiai langai dengiami juodos spalvos, 
plačių aliuminio lamelių, horizontaliomis žaliuzėmis. Paviršius lengvai 
prižiūrimas, tinkamas dezinfekuoti, kiekvienai patalpai yra savarankiš-
kai pritaikomas šviesos ir saulės šilumos kiekis.

EJOTRA. „Solatube“ – natūralios šviesos sistema, puiki technologi-
ja „sugauti“ ir pritraukti saulės šviesą į patalpas. Nors pastatas turi 
daugybę didelių langų, bet kurioje planetoje, esančioje toliau nuo 
saulės, papildomas šviesos šaltinis itin vertinamas. Ypač taikant gy-
domąsias paslaugas, orientuotas į žmogaus gerą savijautą, atsipa-
laidavimą – dienos šviesa tampa nematoma ir svarbi terapijos dalis. 

GAJA DECOR. Ten, kur nėra gyvybės, ją reikia sukurti. Pasitelkiant 
stabilizuotus augalus į interjerą įkomponuojama žaluma – ilgaamžis, 
lengvai prižiūrimas ir natūralus sprendimas patalpoms bei baldams 
dekoruoti. Derinami augalai su apšvietimu pagyvina architektūrinį 
minimalizmą ir kuria balansą tarp kosmoso tuštumos ir žemės gy-
vybės.

INTERJERO LINIJA. Pasirinkta „Amtico Spacia“ PVC danga „Cera-
mic Frost“, šviesaus akmens efekto, skirta komercinėms patalpoms. 
Ji naudojama specialistų darbo kabinetuose bei visose darbinėse, 
pagalbinėse patalpose. Šviesi paviršiaus spalva kuria sterilumo, len-
gvumo jausmą, yra praktiška – paviršius lengvai valomas, neslidus.

Meditacijos ir terapijos salėje pasitelkta struktūrinė „Vescom Hauki“ 
vinilinė sienų danga. Dengiama sienų viršutinė dalis bei lubos – de-
rinama su akcentiniu spalviniu RGB apšvietimu. Dėl dangos imlios 
baltos spalvos skirtingas šviesos spektras kuria skirtingą nuotaiką, o 
struktūriškumas interjerui suteikia detalumo, dekoratyvumo. Pasirink-
ta dekoruojama vieta – ne žmogaus akių lygyje, kad būtų galima 
derinti ramius gamtos vaizdinius bei hipnotizuojančias šviesos ir raštų 
žaismes.

LAUFEN. Visuose vonios kambariuose įrengiami pakabinami, išma-
nieji klozetai „Cleanet Riva“, modernaus, minimalistinio dizaino, to-
dėl aplinkoje jie atrodo įprastai. Prie jų derinami „Kartell by Laufen“ 
nerūdijančiojo plieno paviršiaus praustuvų maišytuvai, dengti PVD 
technologija. Toks paviršius išsiskiria itin geromis techninėmis ypaty-
bėmis, tokia pati danga naudojama ir gaminant kosminės technikos 
komponentus.

NARBUTAS. Pasirinkti nepriklausomi, pastatomi laukiamojo sėdimieji 
baldai iš „LaCividina“ gamintojo – foteliai „Ala“ bei akcentiniai kosmi-
nio dizaino krėslai „Folies Bergere“. Žurnaliniai staleliai bei lentynos 
pasirinkti iš „True“ gamintojo, „Wave“ kolekcijos – nuostabus deri-
nys prie vandens tematikos. O specialistų kabinetuose medicininės 
kėdės „Bimos ESD Labster“ poruojamos su oru alsuojančiais stalais 
„Capdell W“.

CORIAN. Į registratūros baro baldą montuojama „Corian“ virtuvinė 
plautuvė „Spicy“ su nerūdijančiojo plieno apdailos nutekėjimo dang-
teliu. Voniose iš „Corian“ liejami individualūs stalviršiai kartu su plau-
tuvių tūriais – kad būtų maksimaliai išvengta skirtingų dangų sudūri-
mų, perteklinių tarpelių, dėl kurių tampa sunkiau prižiūrėti. „Corian“ 
sterili medžiaga tinkama esant kontaktui su agresyvesnėmis dezin-
fekavimo priemonėmis, todėl užtikrina baldo ilgą naudojimo laiką.

E-DURYS. Interjerui pasirinktos beapvadinės vidaus durys, paaukš-
tintos staktos, su nevarstomu skydu viršuje. Toks sprendimas leidžia 
išlaikyti sienų vertikalų dalinimą, derinti aukštį prie vitrininių langų 
bei susieti skirtingų lygių patalpų durų stilistiką į vientisą, išvengiant 
aukščių „laiptuotumo“. Beapvadinių durų montavimas lengvesnis ir 
tinkamesnis grubioms betoninėms pastato konstrukcijoms, lengviau 
pritaikoma prie sienų nelygumų.

SALDA. Rekuperatorius „AmberAir Compact 1-CXP“, įrengtas atski-
roje techninėje patalpoje (plane Nr. 15), tiekia į visas patalpas šviežią, 
išvalytą orą. Prietaiso filtrai sulaiko alergenus bei kenksmingąsias da-
leles. Taip palaikomas sveikas oras, o ištraukiamas oras nemaišomas 
su paduodamu oru, todėl negrįžta ir kvapai. Prietaiso automatika 
pati prižiūri patalpų drėgmę, oro slėgį, oro kokybę, CO2 santykį. Pri-
jungti būvio davikliai nuo bendros išmaniosios sistemos leidžia prie-
taisui reguliuoti veikimo intensyvumą pagal patalpų naudojamumą.
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Interjero dizainerės, studija „KAI dsgn&arch“

Agnė Kriaučiūnaitė, Salvija Bučaitė, Deimantė Vaičiukynaitė
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VIZIJA 

Kuriant išmanią, modernią ir unikalią ateities klinikos architektūrą, 
jos interjerą, natūraliai braižosi (piešiasi) geometrinės formos, žen-
klo įvaizdžio pastatas. Paprastų formų kombinacija sukuria grafiką. 
Visa tai virsta į vieną lengvą, aiškų bendros koncepcijos pavadini-
mą – „yu“.

Įstrigęs pasakymas, kad galbūt gydymo įstaigų patalpos ateityje 
atrodys kaip namai, pasufleravo architektūrinius planavimo prin-
cipus, funkcijas, interjero detales, atmosferą ir, be abejo, pavadi-
nimą. 

Žodis „yu“ yra angliškojo „you“ atitiktis, reiškiantis „Tu“. Tiesiog TU 
ir viskas apie TAVE. Buvimas su savimi, savyje – laikas skirtas sau. 
Tai pagrindinė sukurtos klinikos architektūros ir interjero sąveikos 
mintis. 

Suprojektuotas paprastas ir patogus klinikos scenarijus, leidžian-
tis žmogui mėgautis reikiama procedūra, turėti savo atskirą erdvę 
(kambarį), užsiimti meditacija, joga, ilsėtis ir, kai norisi – paben-
drauti. Visiškai jaustis kaip namie, kai buvimą palengvina įvairūs 
išmanūs sprendiniai, leidžia pažangiausios technologijos. Estetinis 
pojūtis detalėse, komfortas, šiuolaikinio žmogaus poreikius paten-

kinantys funkcionalūs sprendiniai sukuria harmoningą visumą.

Pasirinkta pastato projektavimo vieta neatsitiktinė – ant vandens, 
vandenyno pakrantėje, saloje – geografinės koordinatės pagal 
vaizduotę. Vandens apsuptis ramina, salos vaizdinys leidžia pa-
sijusti, kad tikrai esi tik su SAVIMI – negyvenamoje Žemės vieto-
je. Taip sukuriamas futuristinis klinikos įvaizdis – žmogui iš pirmo 
žvilgsnio nesuvokiamas, bet išmaniosioms technologijoms palen-
gvinus – apčiuopiamas. 

Žingsniavimas nuo žemyno iki YU beveik vandens paviršiumi – 
simboliškas perėjimas iš įtemptos rutinos ir bėgimo į ramų ir suba-
lansuotą poilsį. Pastatas išplatėja, tarsi kviesdamas užeiti, ir ramiai 
susiniveliuoja su vandeniu. Pastato fasadai nusigręžiantys ir atsi-
gręžiantys vienas į kitą – santykinė bendrumo sąvoka ir alegorija į 
matymą toliau. Minimalus dekoras, norint pabrėžti tik fundamen-
talias esmes. Vidinė pastato dalis – jaukus prieglobstis ir tarpusa-
vio ryšys, sąveika. Lauko baseinas – bendra ir neatsiejama pastato 
dalis, jo tąsa, skirta atsipalaiduoti po terapijų ir praktikų. Jis išilgina 
pastato proporciją, kartu pabrėždamas vandens svarbą metaforiš-
kai tiek žmogui, tiek daiktui.
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JUNG. Išmanaus pastato valdymo sistema parinkta visose erdvėse – 
per specializuotas planšetes parinktas apšvietimo valdymas – aukštos 
kokybės ekranai. Panaudoti „Le Corbusier“ kolekcijos jungikliai bei 
elektros lizdai „32024 Outremer Gris“ – švelniai melsvos ir pilkos 
spalvų derinys. Darbuotojams pasiekiamose erdvėse sumontuotas 
KNX apšvietimo valdymas, integruotas į protingąją pastato valdymo 
sistemą. Viskas valdoma ir žmogui prieinamu mechaniniu, ir 
elektroniniu būdu. Išmanioji planšetė leidžia lengvai valdyti apšvietimą 
– prigesinti reikalui esant, pacientui atsipalaidavus po veido ar kitos 
procedūros, masažų. Taip pat ja valdomos ir aliuminio žaliuzės. 
Panaudota išmani vitrinų matinimo sistema – taip ne visiškai atskiriant 
kabinetus – paliekant erdvės pojūtį – prireikus stiklai užtamsinami 
elektroniniu įrangos JUNG klavišu. Suprojektuotas koridoriaus LED 
keičiantis spalvas akcentinis apšvietimas. Planšete reguliuojamos 
ir galimos įvairios spalvų kombinacijos. Taip pat ir išmanioji vitrinų 
matinimo sistema, valdoma rankiniu būdu elektroniniu klavišu. 
ALUCOBOND. Fasadų apdailai panaudotos „Alucobond Spectra & 
Sparkling Colours Ivory Silver“ plokštės, įnešant šilumos.
Fasadas, atspindintis vandenį, – lyg paties žmogaus atspindys, 
refleksija. Fasadų apdailai naudotos „Alucobond naturAL“ plokštės. 
Veidrodiniu atspindžiu siekiama tarsi paskandinti pastato tūrį.
ARTFIKSA. Grindims pasirinktos „Artfiksa Prissmacer“ prekių ženklo 
„Concret“ plytelės – tai didelio formato (90 x 180 mm) plytelės su kuo 
plonesnėmis siūlėmis, kad atrodytų, jog paviršius lygus ir tarsi išlietas. 
Akmens masės plytelės yra matinės, šviesiai pilkos spalvos, labai 
tolygios ir neįnoringos – neerzina suskirstymais ar margumu, ramios.
DOMUS LUMINA. Langams pridengti naudotos aliuminio žaliuzės, 
valdomos JUNG išmaniąja sistema. Žaliuzės horizontalios, 35 mm 
pločio, maksimaliai 3,5 m aukštyje montuojamos į lango angą. 
Nerūdijančiojo plieno spalvos žaliuzės suteikia unikalaus, išskirtinio 
vaizdo. Užuolaidos iš „Domus Lumina“ naktinių užuolaidų Vokiškos 
kolekcijos, kreminės spalvos (7630_280_0023_2016). Šios kolekcijos 
tankus ir sunkus gaminio audinys atitiko mūsų modernaus interjero 
koncepciją. Dieninės užuolaidos taip pat iš „Domus Lumina“. Jos 
pasiūtos iš organzos medžiagos – plono, permatomo, standaus 
drobinio pynimo audinio, kuris estetiškai pridengia dideles stiklines 
vitrinas. Taip pat šiek tiek sulaiko saulės spindulius, bet neuždengia 
šviesos. Puikiai tampa viso „lounge room“ akcentu, įneša jaukumo.
EJOTRA. Apšviesti pastato koridoriams ir povandeniniam aukštui 
panaudota „Solatube“ šviesos tunelių sistema, kuri nukreipia natūralią 
saulės šviesą į reikiamą patalpą – šiuo atveju į pagrindines koridorių 
erdves.
GAJA DECOR. Žalia stabilizuotų augalų siena – mūsų viena 
pagrindinių registratūros detalių, sukuriančių baltų tonų, besipinančių 
vienas su kitu, harmoniją. Pasirinktas „Gaja Decor Group“ specialaus 
dizaino produktas kuriamas vis kitaip – atitinkamai pagal projektą, 
objektą, idėją. Šie augalai yra ilgaamžiai, jiems nereikalinga nuolatinė 
priežiūra, o jų kuriamas vaizdas – visiškai gyvas ir tarsi tiesiai iš gamtos. 
Kabinetuose „Gaja Decor“ vertikali stabilizuotų augalų siena kuria 
jaukumą, įneša šilumos, subtilumo, estetikos. Pritaikyta individualiai 

klinikos kabinetui. „Lounge room“ ir meditacijos erdvėje pritaikytas 
„Gaja Decor“ stabilizuotas dekoratyvinis medis vazone, sukuriantis 
dar daugiau jaukumo. Natūralaus grožio medžio nereikia labai 
prižiūrėti ir jis gali džiuginti daug metų, įnešdamas estetikos ir 
kurdamas ramią atmosferą.
INTERJERO LINIJA. Miegamuosiuose panaudotos „Amtico Click 
Smart Ceramic Ecru“ kolekcijos akmenį imituojančios vinilinės 
dangos. Pasirinkome švelnų kreminį atspalvį ir plytelių raštą. 
Ekonomiškai naudingas ir ilgalaikis variantas.
Akcentinėms sienoms jogos / meditacijos kambaryje bei „lounge 
room“ požeminiame aukšte pasirinkome „Vescom Protect“ vinilinę 
sienų dangą, kuri gali būti labai lengvai valoma, palaikant higieną, 
išsaugant estetinį vaizdą ir tuo pačiu žmogaus sveikatą. Atspari 
ugniai, atitinkanti visus reikalavimus viešojo pastato interjerui įrengti. 
Pasirinkome iš „Pleso“ kolekcijos 1026.18 baltos spalvos vinilinę 
dangą, kuri turi minimalią tekstūrą ir lengvai pašvietus vertikaliai 
LED juostom sukuriamas unikalus vaizdas.
LAUFEN. Higienai šalia projektuojama praustuvo spintelė su 
„Laufen INO“ (50 x 36,5) įleidžiamu praustuvu. Modernus, išskirtinis 
dizainas. Pagal naują technologiją suformuotos briaunos itin 
plonos, tačiau kietesnės ir tvirtesnės. Unikalus produktas atrodo 
labai lengvo karkaso – estetiškai įsilieja į interjerą.
NARBUTAS. Laukiamajame „Narbuto“ minkštasuoliai – žemi, 
paprastai estetiški krėslai „Vegas“. Tvirtas chromuoto plieno karkasas 
– kojos ir balta, šviesi sėdimoji tekstilinė dalis – papildo bendrą 
interjero konceptą, per daug neišsiskiria iš erdvės, minimalistiškai 
prisitaiko. Lenkta forma traukia prisėsti. Kabinetuose kėdės „North 
Cape“. Paprastos, bet elegantiškų formų kėdės puikiai tinkamos 
laukiamajam ar prieš procedūrą. Pasirinkta pirmoji šios kėdės bazė – 
besisukanti, keturių kojų poliruota aliuminio bazė, labiausiai tinkanti 
mažesnėms patalpoms. Šviesiai pilka tekstilė dera su bendru šviesiu 
konceptu. Tinkamas dizainas kuria reprezentatyvų įvaizdį.
CORIAN. Išlietas „Corian“ registratūros baldas yra baltas („Designer 
White“ spalvos), iš pagrindinės kolekcijos, susilieja su visa bendra 
erdve. Iš „Corian“ akmens lieti gaminiai atrodo skulptūriškai, kaip 
vientisas tūris – tarsi susiformavę tiesiai iš pamatų. Puikiai pasiteisina 
parinkto interjero koncepcijoje.
E-DURYS. Bendroms erdvėms – koridoriams – atvaizduoti pasirinktos 
dvejos vizualizacijos. Jose akcentuojamas specialus gaminys – 
durys. Gamintojas „E-durys“ nuolat seka durų tendencijas ir yra 
pasiruošę prisitaikyti prie architektų idėjų ir jas įgyvendinti. Šiame 
interjere pasirinktas durų tipas yra durys be apvado, su viršduriu 
iki lubų. Durų medžiaga – baltas, tonuotas, matintas stiklas. Taip 
kiekvienas procedūrų ar žmogaus asmeninis kambarys neatrodo 
užspaustas – kažkiek praleidžia šviesą. Tai išskirtinis „E-durys“ 
produktas, sukurtas būtent pagal „yu“ klinikos projekto idėją.
SALDA. Vėdinimo sistema, naudojama YU pastate, – aukščiausio 
energinio efektyvumo „AmberAir Compact CXP“ rekuperacijos 
sistema – viena patikimiausių Europoje. Taip pat kiekvienoje 
patalpoje montuojamas valdymo pultelis „ST-SA-Control“.
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VIZIJA 

Tai vieno aukšto odontologijos klinikos pastatas. Siekiant 
išvengti nuobodžių tiesių linijų, jam parinkta netaisyklinga 
D raidės forma. Tai vienas iš futurizmo, kuris pirmiausia aso-
cijuojasi su miestu, bruožų, tačiau šis pastatas puikiai tiks ne 
tik modernių daugiabučių kvartale, bet ir vietoje, kurią supa 
japoniškas sodas ar kopos. 

Futurizmas – tai ne tik meno forma, bet ir naujausių statybi-
nių medžiagų bei statybos technologijų naudojimas. Viena 
jų – šviesos tunelio technologija – pritaikyta šio modernaus 
pastato apšvietimui. 

Apskritai, formuojant šio pastato erdvę, svarbus vaidmuo 
tenka šviesai: gydytojų kabinetų langai veda į pietų pusę, 
juose dieną karaliauja natūrali šviesa. Saulė – svarbiausias 
šviesos šaltinis ir erdviame koridoriuje, kuris neturi langų. 
Šviesa į jį patenka iš viršaus, pro stiklines lubas. Kabinetai, 
kurių langai neišeina į išorę, apšviesti naudojant šviesos tu-
nelio technologiją. Saulės šviesai skirtas ir estetinis vaidmuo 
– saulėtą dieną lubų sijų šešėliai, krentantys ant grindų, su-
teikia erdvei ritmo, o perspektyvai – žaismingumo. Koloną 
primenanti sienų dekoro detalė taip pat sustiprina ritmo 
pojūtį.

Į šiuolaikinius pastatus, net pačius futuristiškiausius, vis dau-
giau prasiskverbia gamtos. Šioje odontologijos klinikoje ža-
lumos daugiausia laukiamajame, odontologų poilsio kam-
baryje, o koridoriuje įrengta atogrąžų augalų salelė.

Klinikoje vyrauja santūri, draugiška atmosfera – pastato lu-
bos neaukštos, tačiau jis užlietas šviesos. Žmonėms, atsidū-
rusiems jaukioje, modernioje aplinkoje, ir patiems rūpi būti 
moderniems. Visa tai tam, kad tarp mediko ir paciento būtų 
grįžtamasis ryšys, kad ligos būtų lengviau diagnozuojamos 
ir joms būtų laiku užbėgama už akių.
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JUNG. Buvimo detektorius „KNX – Presence Detector“ turi 
360° aptikimo kampą, kurį galima suskirstyti į tris atskiras 
120° dalis ir jas atskirai gali įjungti atitinkamai vienas iš trijų 
PIR jutiklių. Šiuos jutiklius galima įvertinti atskirai, kaip rei-
kalaujama programinėje įrangoje, kad būtų galima keisti 
jutiklių „žiūrėjimo kryptį“ pagal parametrą. Klientų laukia-
majame prietaisas suteikia efektyvų apšvietimą patalpoje.

JUNG siųstuvą, skirtą „Philips Hue“, galima montuoti ant sie-
nų ir lygių paviršių. Laisvai programuojamas mygtukų pris-
kyrimas. Nustatomas apšvietimo funkcijas galima pasirinkti.

ALUCOBOND. Fasado apdailai pasirinktos baltos spalvos 
„ALUCOBOND PLUS – Light grey“ aliuminio plokštės. Balta 
spalva yra viena iš nedaugelio futuristų pripažįstamų spal-
vų. Plokštės atitinka pasaulio standartus, atsparios smū-
giams ir oro sąlygoms.

ARTFIKSA. Pasirinktos plytelės „Baikal“, 100 x 100. Blizgios, 
iš akmens masės pagamintos sienų ir grindų plytelės. Tvir-
tos, lengvai prižiūrimos, atsparios smūgiams. Blizgūs pavir-
šiai – vienas iš futurizmo architektūros akcentų.

DOMUS LUMINA. Ritininės lauko užuolaidos „R_90“ – prak-
tiškas sprendimas, nes jas naudojant taupoma erdvė, pui-
kiai saugo nuo tiesioginių saulės spindulių ir vėjo keliamų 
pavojų.

EJOTRA. Natūralios šviesos šviestuvai „Solatube 290DS“ – 
modernus energijos taupymo sprendimas. Šviestuvai (švie-
sos tuneliai) dieną šviesdami nenaudoja elektros energijos. 
Nedideli pakabinami modernūs šviestuvai skleidžia natū-
ralią dienos šviesą be elektros lemputės – tiesiog per ant 
stogo esančią movą ir specialų lęšį šviesos tuneliu nukreipia 
natūralią saulės šviesą į reikiamą patalpą. „Solatube“ švies-
tuvai turi labai mažą šviesos praradimo kiekį – 99,7 % jos 
praleidžia į apšviečiamą patalpą. Šiuo šviesos tuneliu kam-
barys daug geriau apšviečiamas nei naudojant kitus šviesos 
šaltinius. Šviestuvai skleidžia šiek tiek didesnę šviesą nei su-
montavus didelius stoglangius.

GAJA DECOR.  Miško augalų sienos teikia jaukumo, praskaidri-
na nuotaiką. Jas sudarančių augalų nereikia specialiai prižiū-
rėti, jiems nereikia tiesioginės saulės šviesos. Dar viena nauda 
– valo orą.

INTERJERO LINIJA. Sienų danga „Vescom Allen“ pasirinkta dėl 
to, kad tai yra moderni medžiaga, atspari smūgiams, lengvai 
prižiūrima, atitinka BFL S1D0 degumo klasę. Palaikant regis-
tratūros tamsių spalvų kontrastą, iš didelio tiekėjo asortimento 
parinktos vinilinės dizaino grindys (LVT) „Amtico Signature“. 
Grindys imituoja natūralų medį. Dėl specialios sudėties danga 
yra ilgalaikė ir turi stiprių dėvėjimosi savybių, puikiai tinkančių 
viešose erdvėse.

LAUFEN. Pasirinktas pakabinamas klozetas „Laufen Pro“, mai-
šytuvas „Curveprime“. „Laufen“ produktai garantuoja aukštą 
keramikos kokybę, puikiai dera prie įgyvendinamos patalpos 
dizaino ir pabrėžia modernumą.

NARBUTAS. Pasirinkti priimamojo baldai „ICE“. Registratūrai 
pasirinktas ergonomiškos darbo vietos poreikius atitinkantis 
tamsiai pilkos spalvos stalas – kontrastas šviesiam koridoriui 
ir laukiamajam.

CORIAN. Stalviršiai „Deep Cloud“ tualeto patalpoje – medie-
na, baltas marmuras, derantis prie mėlynų stalčių. Inovatyvus 
dizainas, aukštos kokybės, patvarus, nepurus paviršius apsau-
go nuo purvo ir dėmių. 

E-DURYS. Stiklinės durys „Integro Vetro“ suteikia koridoriui 
atviros erdves pojūtį, neužgožia į patalpas besiskverbiančios 
šviesos, todėl padeda palaikyti malonią atmosferą.

SALDA. Ventiliacijos sistemos difuzoriai naudojami orui tiekti 
ir ištraukti, užtikrina oro cirkuliavimą patalpoje. Difuzoriai „DSA 
160“ montuojami pakabinamose lubose, prijungiami prie vė-
dinimo sistemos, naudojant DPD dėžutę.



3 8

Interjero dizaineriai, interjero studija „Uola studio“

Ugnė Kiseliovaitė ir Elena Ryškutė

uolastudio@gmail.com
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VIZIJA 

„Utopian SPA“ žvelgia į tolimą ateitį ir mūsų pasaulį užgobiantį 
futurizmą. Betonas ir medis išlieka pagrindinė interjero bei eks-
terjero dalis net ir bėgant metams, tačiau konkretesnės interjero 
detalės ir baldai įgauna kitokias, mūsų šios dienos akiai neįprastas 
formas. Interjero apšvietimas blankus, tačiau spalvingas, suteikian-
tis kiekvienai patalpai kitokią atmosferą, emociją, energiją. Šio SPA 
tikslas – padėti žmonėms pasijusti tarsi kitame pasaulyje. Apšvieti-
mas ir netradicinės patalpos padeda atsiriboti nuo namų ar darbo 
aplinkos, sukaupia visą dėmesį į buvimą čia ir dabar. 

Aukšti langai išryškina ir padidina pagrindinę erdvę, kurioje žmo-
nės gali grožėtis gamtos vaizdu, gaubiančiu SPA. Sulaukus savo 
vizito laiko, patenkama į visai kitokią – tamsią ir relaksuojančią – 
aplinką kitoje SPA pusėje, kur, atsiribojus nuo žmonių bei triukšmo, 
atliekamos įvairios procedūros ir atsiduriama baseino terasoje.

JUNG. Visame pastate naudojama išmanioji „Jung KNX“ sistema, kuri valdo ne 
tik apšvietimą, bet ir oro srautus, temperatūrą bei žaliuzes. Jungikliai ir kištukiniai 
lizdai metaliniai iš LS990 serijos. Metalas atsparus intensyviam dezinfekavimui, 
įbrėžimams ar smūgiams. 

ALUCOBOND. Pastato fasadui naudojome „Alucobond Granite Relief“ medžia-
gą, kuri sukuria kiek kitokio betono įvaizdį, paįvairina jį įdomia tekstūra – išsiski-
riančiu organišku raštu.

ARTFIKSA . Sienoms persirengimo kambaryje pasirinkome akmens tekstūros 
plyteles „Coda Ivory“. Grindų plyteles „Canvas Grattage“ priderinome masažo 
kambaryje. Jų natūralios spalvos puikiai dera prie pastate vyraujančio betono ir 
primena gamtos atspalvius, kurie suteikia SPA gaivumo.

DOMUS LUMINA. Pagrindinėje erdvėje pasirinkome medines žaliuzes „Sunwo-
od“. Jos suteikia šilumos futuristiniame pastate ir galimybę reguliuoti norimą kie-
kį šviesos viduje.
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EJOTRA. Registratūros erdvėje naudojame „Solatube Brighten Up Daylighting System 160 
DS“. Šio pastato didelėje erdvėje dienos šviesa itin reikalinga, tad „Solatube“ padeda pripil-
dyti šviesos kiekvieną jos dalį. 

GAJA DECOR. Registratūroje naudojame „Gaja Decor“ vertikalų apželdinimą, kuris suteikia 
gyvybės ir jaukumo būnant didelėje pagrindinėje erdvėje. Apželdinimas turi didelį pliusą 
komercinėje patalpoje – jam nereikia didelės priežiūros. 

INTERJERO LINIJA. Pagrindinėje erdvėje naudojome vinilinę grindų dangą „Amtico Ceramic 
Light“. Koridoriuje pasirinkome „Watson“ vinilinę sienų dangą. Jos tekstūra suteikė jaukumo 
ir įvairovės tamsioje patalpoje. Didelis privalumas – lengva priežiūra ir atsparumas drėgmei. 

LAUFEN. Masažo kambaryje naudojome praustuvą „Laufen Sonar 812343“. Išskirtinis dizai-
nas primena organinius raštus bei formas, tad puikiai dera prie neįprastų interjero detalių.

Taip pat naudojome „Kartell by Laufen“ maišytuvą H3113360901201. Nerūdijančiojo plieno 
medžiaga ir dizainas susilieja su interjeru ir taip užpildo trūkstamas kambario detales. Medžia-
ga lengvai valoma ir paslepianti pirštų antspaudus.

NARBUTAS. Registratūroje pasirinkome kėdę „Quinti Word Slim“, kuri puikiai dera prie vyrau-
jančio interjero ir išryškina šios vietos charakteristiką subtiliu vertikalių siuvimo linijų dizainu. 

Persirengimo erdvėje pasirinkome spinteles „Quinti Choice“. Jų minimalus dizainas puikiai 
dera prie pastato erdvės, o medžio elementai atsikartoja išlaikydami vientisą SPA interjerą, 
taip pat suteikia jaukumo erdvei. Jose klientai gali užrakinti ir saugiai palikti savo daiktus.

CORIAN. Masažo kambaryje pasirinkome lieto akmens „Corian Weathered Aggregate“ stal-
viršį. Šilta spalva, primenanti betoną, dera prie interjero, o akmens tekstūra neleidžia išryškėti 
nešvarumams.

E-DURYS. Duris „Unum“ pasirinkome visiems procedūrų kabinetams. Jų dizainas modernus, 
minimalus, durys gali būti dažomos pasirinkta spalva iš paletės, taip pat gali būti nestandar-
tinio dydžio.

SALDA. Patalpose naudojame rekuperatorių „AmberAir Compact 1-CXP“. Oras, ištraukiamas 
iš patalpų, nesusimaišo su tiekiamu į patalpas oru, todėl į patalpas negrįžta kvapai ir kitos 
kenksmingos dalelės, susidarančios patalpų viduje. Taip pat išmanioji valdymo plokštė leidžia 
taupyti energiją pagal įstaigos darbo laiką.
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Studija „Archihauzas“
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VIZIJA 

Europoje įsivyraujant naujojo bauhauso nuotaikoms ir idėjomis, 
siekiame atkreipti dėmesį į žmogaus poveikį gamtai. 

Visuomeniniai objektai turėtų atitikti ne vien visuomenės intere-
sus, bet ir gamtos. Mūsų koncepcija orientuojasi į gamtos are-
alų susmulkinimo problemą. Šiuo metu kiekvienas stambesnis 
kelias, nauji kvartalai, naujos dirbamos žemės ir kiti veiksniai su-
skaido gamtos arealus, miškus ir kitas zonas, kuriose gyvenan-
tys gyvūnai atskiriami nesusisiekiančiomis zonomis. Tai tampa 
viena iš rūšių nykimo priežasčių. Su išmanios klinikos koncepcija 
siekiame sujungti žmogaus ir gyvūnijos poreikius, sukurti saugią 
zoną laukiniams žvėrims judėti ir būti netrukdomiems žmonių. 
Gydomi pacientai tampa nepastebimais stebėtojais terapijos 
kabinetuose, taip atrasdami didesni ryšį su gamta ir jos teikia-
mais pojūčiais. 

Klinikos koncepcija siekiama sugrąžinti žmogaus ryšį su savimi 
pačiu, pajusti kūną ir jį suprasti. Didelė dalis žmogaus ligų kyla 
iš užgniaužtų emocijų ir savo kūno nesiklausymo. Išjausti savo 
kūną padeda penki pojūčiai – skonis, kvapas, rega, klausa, ly-
tėjimas – ir šalčio / karščio terapija, meditacija. Žmogui susi-
koncentruoti į vieną pojūtį padeda sukurta atmosfera – dalis 
terapijų vyksta tamsoje, konkrečioje temperatūroje. Užtikrinti 
šiuos pojūčius padeda išmaniosios technologijos ir kokybiški 
produktai.

JUNG. Visoms terapijos patalpoms ypač svarbi atmosfera, da-
lis seansų vyksta tamsoje, pavyzdžiui, maisto ragavimas, todėl 
akimirksniu sukurti norimą atmosferą gali padėti tik išmanio-
sios technologijos – klimato ir apšvietimo kontrolė. Tam buvo 
naudota „Jung KNX“ sistema. Atvykus pacientui vienu klavišo 
paspaudimu įjungiamos ar išjungiamos šviesos, garsai, užtrau-
kiamos ar atitraukiamos užuolaidos.

ALUCOBOND. Klinikos eksterjerui parinktas „Alucobond“ vario 
fasadų sprendimas, vario motyvas taip pat naudojamas ir inter-
jere. Šiuolaikiškas, modernus fasadas kuria inovatyvios klinikos 
įvaizdį.

ARTFIKSA. Šlapioms zonoms buvo pasirinkta naudoti plyte-
les „Cristacer“ („Travertino Di Caracalla“). Modernus ir švelnus 
akmens raštas sušildo dideles erdves ir suteikia joms jaukumo.

DOMUS LUMINA. Klinikoje siekiama sukurti jaukią atmosferą, 
kad žmogus nesijaustų pakliuvęs į gydymo įstaigą, todėl vidinės 

zonos suskirstomos užuolaidomis. Šios padeda ne tik saugotis nuo 
saulės, bet ir sukuria jaukesnę atmosferą, pagerina patalpų akustiką. 
Projekte naudotos sertifikuotos nedegių audinių užuolaidos iš „Domus 
Lumina“ – 75718-11.

EJOTRA. Klinikoje patalpos be langų apšviečiamos „Ejotra“ natūralaus 
apšvietimo sistemomis „Solatube® Spectralight® Infinity Tubing“. Tai ne 
tik pagerina klientų ar darbuotojų komforto pojūtį, bet ir sumažina 
bakterijų kiekį.

GAJA DECOR. Klinikos koncepcija – priartinti žmogų prie savo pojū-
čių, grąžinti ryšį su gamta, todėl interjere naudojami augalų motyvai. 
„Gaja Decor“ produktų – stabilizuotų augalų – nereikia nuolat prižiū-
rėti, bet jie atrodo stulbinamai, todėl tai puikus sprendimas visuome-
ninėms patalpoms. 

INTERJERO LINIJA. Sukurti jaukią atmosferą klientams siekiama pasi-
telkiant tekstūras. „Vescom“ tapetai („Kilby“ serija) naudojami sienoms 
suminkštinti, medvilnės audimo raštas sukuria raminantį pojūtį ir atito-
lina nuo įprastos klinikos įvaizdžio. 

Grindims parinktos ilgalaikės patvarios „Amtico“ grindys „Ceramic 
Frost“.

LAUFEN. Sanitarinė keramika klinikoje pasirinkta iš gamintojo „Lau-
fen“. Keramikos glazūra ilgalaikė, atspari įvairių chemikalų, UV spin-
dulių poveikiui, subraižymams, lengvai valoma – tai vieni svarbiausių 
klinikos santechnikai keliamų reikalavimų. Naudoti produktai iš kolek-
cijos „Palomba“ – WC puodai 820802, laisvai pastatomas praustuvas 
811803, sanitariniai mazgai, pritaikyti žmonėms su negalia, praustuvo 
modelis 814806.

NARBUTAS. Baldai klinikoje parinkti išskirtinio dizaino – gamintojas 
„Magis“, tiekėjas „Narbutas“. Lengvai valomi paviršiai, nepavaldus 
laikui dizainas ir kitoks baldo pojūtis – lyg nauja patirtis naudotojui – 
buvo pagrindiniai pasirinkimo kriterijai.

Atskiroms patalpoms sukurti reikiamą nuotaiką naudotos „Milliken“ 
kiliminės dangos.

CORIAN. Registratūros dažnai liečiamiems stalo paviršiams buvo nau-
dojamas „Corian“ paviršius, spalva „Designer White“. Tai gerai valoma 
ir lengvai prižiūrima danga, puikiai tinkanti gydymo įstaigoms.

E-DURYS. Klinikose vyrauja ilgi koridoriai su daug durų į kabinetus. 
Norint pabėgti nuo šios tendencijos, buvo parinktos paslėptos, pa-
aukštintos durys. Šios durys tampa stilingu sienos elementu.

SALDA. Patalpų tinkamą vėdinimą ir komforto pojūtį užtikrina naudo-
jami „Salda“ rekuperatoriai „AmberAir Compact 1-CXP“ su plokšteliniu 
šilumokaičiu. Pastato koncepcijos idėja – pastatas gali ne tik tarnauti 
žmogui, bet ir gelbėti gamtą, todėl klinika įrengiama šalia intensyvios 
gatvės, į patalpas patenkantis oras valomas filtrais. Taip sulaikomi ne 
tik visi alergenai, bet ir kenksmingosios daleles, užtikrinamas švarus 
oras net ir santykinai didesnio užterštumo aplinkoje.šalia intensyvios 
gatvės, į patalpas patenkantis oras valomas filtrais. Taip sulaikomi ne 
tik visi alergenai, bet ir kenksmingosios daleles, užtikrinamas švarus 
oras, net ir santykinai didesnio užterštumo aplinkoje.
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Interjero dizaino studija „Bloom House“

Interjero dizainerės: Greta Jočytė, Roberta Sidarkevičiūtė, 
Rima Pozingė

rima@bloomhouse.lt 

8 650 30 191

VIZIJA 

Emocinės sveikatos centras „UŽDARA VISATA“

Vis skubame ir lekiame. Taip greitai, kad visai pamirštame sustoti 
ir pagalvoti apie save, savo mintis ir jausmus. Dažniausiai esame 
įpratę kalbėti apie fizinę sveikatą. Mums lengva atpažinti fizinius 
simptomus, nes tai sukelia skausmą. Lygiai taip, kaip rūpinamės 
savo kūnu, turime skirti laiko ir dėmesio emocinei sveikatai. Apie 
emocinę sveikatą mes žinome per mažai ir tikrai ne visi ją vertina-
me taip pat, kaip ir fizinę sveikatą. Pabandykime tai pakeisti.

Mums visiems reikalinga tinkama aplinka, kad galėtume nurimti, 
atsipalaiduoti, nors trumpam užmiršti kasdienius rūpesčius ir su-
grįžti į save. Gamta, tekantis vanduo, medžiai, paukščių čiulbėji-
mas ir gaivus kvapas – tai būtent ta vieta, kur sustoja laikas, ir gali-
me lengviau stebėti savo jausmus ir mintis. Tokioje vietoje įsikūrusi 
išmani klinika padės mums pasirūpinti savo emocine sveikata.

„Uždara visata“ suvienija „futurizmą“ – išmaniąsias technologijas 
ir „šiandieną“ – žmogų. Atskirų kupolų – planetų – išsidėstymas 

aplink pagrindinį registratūros pastatą – „Saulę“ – leidžia klientams 
jaustis saugiai ir turėti savo privačią uždarą erdvę, bet tuo pačiu 
dėl didelių stiklinių konstrukcijų ir atveriamų terasinių durų susilieti 
su gamta. Kiekvienas kupolas – tai atskiros planetos su savo indi-
vidualiu interjero išpildymu, kuriame įrengta mažytė SPA zona su 
burbuline vonia ir masažo stalu. Esant poreikiui iš registratūros ga-
lima išsikviesti psichologą, kineziterapeutą ar masažo specialistą.

Sveikatingumo centras sudarytas iš septynių atskirų patalpų. Sau-
lė – pagrindinis didžiausias kupolas – sudarytas iš dviejų dalių. 
Viršutinė stiklinė, ir vidinė uždaroji dalis. Šiame pastate įsikūrusi 
registratūra, sanitarinis mazgas, specialistų kabinetas ir ramybės 
oazė. Iš „Saulės“ pro atskirus išėjimus galima patekti į individua-
lius apartamentus. Apartamentai realizuoti kaip atskiros planetos: 
Merkurijus, Venera, Marsas, Saturnas, Jupiteris, Neptūnas. Visa tai 
įsikūrė gyvybingoje Žemėje.
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JUNG. Tai produktai, apjungiantys išmaniąsias technologijas, 
dizainą ir ilgalaikiškumą. Projekte naudojami LS990 gaminiai 
iš nerūdijančiojo plieno LS 990 „Les Couleurs® Le Corbu-
sier“ leido mums įnešti akcentinių spalvų ir perteikti planetų 
idėjas. „Jung“ produktai padeda įgyvendinti pačias įnorin-
giausias idėjas – bionikos integracija ir įvairūs bekontakčiai 
sprendimai. Šiam tikslui pasirinkta išmanioji KNX sistema ir 
išmanieji valdymo ekranai „Smart Control“. 
ALUCOBOND. Didelė produktų gausa ir individualus prisi-
taikymas leidžia įgyvendinti sudėtingiausias fasadų idėjas. 
Kupolų uždaros dalies fasadams pasirinktos aliuminio kom-
pozito plokštės „Alucobond plus“ (4 mm) „Natural“ kolekcija 
„Reflect“. Atspindintis paviršius paslepia pastatus, sulieda-
mas juos su aplinka.
ARTFIKSA. Minimalistinei interjero aplinkai atskleisti ir sukurti 
individualius interjero dizaino sprendinius leidžia „Artfiksa“ 
ispaniškos keraminės ir akmens masės plytelės. 
Registratūrai pasirinktos didelių matmenų „Prissmacer River“ 
akmens masės plytelės, kuriančios ramią, prislopintų saulės 
atspalvių atmosferą. Marso apartamentams naudota ryškes-
nė „Prissmacer“ kolekcija „Dayak“.
DOMUS LUMINA. Kai norisi gryno oro ir jokio zyzimo, į pa-
galbą galima pasitelkti „Domus Lumina“ tinklelius nuo vabz-
džių. Estetiniams sprendimams įgyvendinti rinkomės plisuo-
tus tinklelius, nes jie neriboja matomumo ir atveria vaizdą, 
yra ilgalaikiai ir patikimi. Veikia kaip stumdomosios durys.
EJOTRA. Pagrindinis registratūros pastatas sudarytas iš dvie-
jų dalių – viršutinis stiklinis kupolas ir viduje mažesnis perskel-
tas pilnai uždaras kupolas. Kad į suformuotas patalpas (sani-
tarinį mazgą, specialisto kabinetą ir ramybės zoną) patektų 
dienos šviesos, pasirinkome „Ejotra“ produktus „Solatube 
Brighten Up“, pritaikytus mažesnėms patalpoms.
GAJA DECOR. Kai aplinka pilna augalų, norisi šios žalumos 
ir tekstūros parsinešti ir į vidų. Nereikalaujančios priežiūros 
stabilizuotų augalų dekoracijos puikiai tinka kiekviename 
interjere. „Saulės“ pastate naudojome skandinaviškų sama-
nų suformuotus geltonų ir oranžinių atspalvių burbulus kaip 
dekoracijas prie registratūros ir sanitariniame mazge. Apar-
tamentuose „Marsas“ naudojome dekoratyvinius natūralius 
stabilizuotus medžius.
INTERJERO LINIJA. Registratūros akcentinei sienai panau-
dota „Vescom Protect“ vinilinė sienų danga su apsaugine 
plėvele, kuri leidžia paviršius dezinfekuoti stipriomis chemi-
nėmis priemonėmis jų nepažeidžiant. Išryškinta horizonta-
lių linijų tarsi spindulių tekstūra ir lengvas geltonas atspalvis 

tapo ryškiu interjero akcentu. Pasirinkta „Tonga“ kolekcija 
1082.04. 
Apartamentų pastatų grindims pasirinkta „Amtico Signatu-
re“ kolekcija, nes dėl didelio įvairių matmenų pasirinkimo 
galima sukurti vientisą paviršių. Be to, gamintojo sukurtuose 
dizainuose galima pasirinkti savas, norimas spalvas, taip for-
muojant išskirtinį, vienetinį interjerą.
LAUFEN. Elegantiškų linijų, plonos keramikos gaminiai dera 
prie supančios gamtos ir futuristinio minimalizmo. Neįga-
liųjų poreikiams pritaikyta „Liberty“ kolekcija, iš kurios pasi-
rinkome praustuvą „Laufen Pro Liberty 811950“. Prie jo pri-
taikėme „Twintronic“ kolekcijos potinkinį maišytuvą. Šios ko-
lekcijos maišytuvai naudojami ir apartamentuose. Unitazas 
su higieninio dušo funkcija, pakabinamas, be vandens pa-
skirstymo apvado (angl. rimless), su itin lengvai nuimama, 
lėtai nusileidžiančia sėdyne ir dangčiu, su jutikliniu nuotoli-
nio valdymo pulteliu ir dangtyje integruotu esminių funkcijų 
sukiojamu / spaudžiamu valdikliu. Kolekcija „Cleanet Riva 
820691“. Bekontaktis vandens nuleidimas dabar jau tampa 
būtinybe. Tam naudojome „Laufen“ motininės kompanijos 
„Roca“ sensorinį valdiklį „In-Wall PL4 DUAL“. Apartamentų 
pagrindinėje zonoje panaudota „Laufen“ įleidžiama vonia 
iš kolekcijos „Ilbagnoalessi One“.
NARBUTAS. Gausus kokybiškų ir aukščiausio lygio dizaine-
rių sukurtų baldų pasirinkimas leidžia sukurti išskirtinius in-
terjerus. Pagrindiniam pastatui – „Saulei“ – pasirinkti ispanų 
gamintojo „Missana“ minkštasuoliai „Quetzal“ (dizaineris 
Marc Venot) kaip aliuzija į saulę. Minimalistiniai „+Halle“ 
staliukai „Proto“ (dizaineris Nick Ross). Ir registratūros kėdės 
„ENEA Coma 4L“ („Lluscà Design“). Kupole „Marsas“ norė-
josi ryškesnių baldų. Todėl pasirinkome italų įmonės „Krista-
lia“ minkštasuolius „Brioni“ (sukurta dizainerių Paolo Lucidi ir 
Luca Pevere).  Prie baro tipo stalo parinkome plastiškų linijų 
garsaus dizainerio Karimo Rashido kėdes „Kaloo“.
CORIAN. Registratūros priimamojo stalui, norint išgauti šva-
rias, lenktas linijas, pasirinkta „Corian“ lieto akmens medžia-
ga „Smoke Drift Prima“.
E-DURYS. Minimalistiniam stiliui pabrėžti naudojamos ne-
matomos durys „Integro 50“. Pritaikytos įvairiems aukščiams 
ir pločiams. Nudažytos sienų spalva jos pranyksta interjere ir 
sudaro vientisumo įspūdį.
SALDA. Dėl santykinai nedidelių patalpų pasirinktas reku-
peratorius „Amber Air Compact 1-CXP“, kuris leidžia su-
taupyti vietos montuojant ir sumontuoti rekuperatorių po 
lubomis ar priglaudžiant prie sienos techninėse patalpose.



4 4

A R C H I T E K T Ū R A

„MISIONIERIŲ SODAI“ – 
PRESTIŽINIAI 
APARTAMENTAI 
PAČIOJE SOSTINĖS
ŠIRDYJE
Greta Vilnelės upės, Misionierių sodų ir Užupio kalvų 
slėnyje, įsikūrė „Misionierių sodai“ – gyvenamųjų namų 
kompleksas. Iš jo kiemų atsiveria vaizdas į išskirtinę ir 
daugiasluoksnę Vilniaus senamiesčio panoramą: Gedimino 
pilį, Trijų kryžių kalną, Užupį. Ir tai tik keletas iš gausybės 
Vilniaus architektūros paminklų, kuriuos lyg ant delno mato 
gyventojai iš savo namų.

„Misionierių sodai“ – tai ne tik erdvė, kurioje atsiskleidžia 
unikalūs vaizdai, bet ir žadama išskirtinė gyvenimo kokybė. 
Gyventojai, įsikūrę pirmame aukšte, naudosis žemės sklypo 
dalimi kiemeliu su terasa. Pasirinkę gyvenamąją erdvę 
viršutiniuose aukštuose, grožėsis unikaliais panoraminiais 
vaizdais, o įdomių ir nestandartinių architektūrinių sprendimų 
mėgėjai turės progą įvertinti ir mansardines erdves.

OBJEKTAS: „Misionierių sodai“

ADRESAS:  Subačiaus g.22, Vilnius

ARCHITEKTAI: „Atodangos“, „DO Architects“

PROJEKTO VALDYTOJAS: : UAB „Misionierių namai“

TECHNINIS PRIŽIŪRĖTOJAS: : UAB „Misionierių namai“

i

Nuotr.: Laimonas Ciūnys
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YPATINGA VIETA, YPATINGI REIKALAVIMAI

Apgalvotas iki smulkmenų gyvenamųjų namų komplekso 
suplanavimas leidžia pasijusti nepriklausomai ir komfortabi-
liai, lyg gyventumėte nuosavame name pačioje žaliausioje 
ir ramiausioje senamiesčio vietoje. 

Pastatų ansamblio komponavimas, išdėstant gyvenamuo-
sius pastatus ne išilgai, bet statmenai kalno šlaitui, leido su-
kurti projektą, kurio vidaus kiemuose lyg atvirutėje gyvena 
senasis miestas.

„Taip statant pastatus, unikalų senamiesčio vaizdą pakvie-
tėme giliau, į kiemų vidų ir jį išsaugojome beveik visiems 
gyventojams. Be abejonės, buvo vertinami ir pastatų tūriai, 
proporcijos, aukščiai ir jų išdėstymas aplinkinių statinių at-
žvilgiu. Dvišlaičių namų stogų charakteris, ypatingas dė-
mesys vidinių kiemelių jaukumui, kuriant nuolat žydintį ir 
kintantį sodą iki pat Subačiaus gatvės leido sukurti namus, 
kai trokštamas rezultatas buvo pasiektas sėkmingai, – apie 

Nuotr.: Norbert Tukaj
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ELEMENTAI ATKURTI VADOVAUJANTIS ISTORIJA

Kadangi gyvenamųjų namų kompleksas „Misionierių sodai“ 
turėjo iškilti itin jautrioje vietoje, svarbiausia užduotis, kelta 
architektų komandai, – projektą parengti pagal specialiojo 
plano ir nustatytus istorinio paveldo apsaugos reikalavimus. 

Visų penkių pastatų stogams pasirinkta čerpinė danga. 
„Vienas iš penkių gyvenamųjų pastatų – rekonstruota Vai-
kelio Jėzaus prieglauda. Senosios šio pastato dalies stogas 
valminės formos ir molio čerpių dangos, o pats fasadas – 
tinkuotas, todėl viskas buvo atkurta, naudojant būtent šias 
medžiagas“, – pasakoja architektė A.Baldišiūtė.

Projektas „Misionierių sodai“ talpina daug istoriją menančių 
detalių. Įdomu, kad, atstatant Vilniaus gynybinę Bastėją, 
dalis senosios Vaikelio Jėzaus prieglaudos korpuso buvo 
nugriauta. Vaikelio Jėzaus prieglaudos pastato tūrio šiauri-
nė dalis buvo rekonstruojama įamžinant nugriauto korpuso 
istorinę žymę. Pastato galas nėra užbaigiamas, priešingai, 
pastato galas įamžina nutrūkusių vidinių erdvių momentą ir 
tų erdvių charakteris eksponuojamas fasade. „Neužbaigto“ 
fasado idėja kartu su eksponuojamais pamatais įamžina is-
torinės vietovės žymes bei jas paryškina.

Naujiesiems pastatams plytų mūras pasirinktas taip pat ne 
be priežasties. Labai dažnai pagrindinėse Vilniaus gatvėse 
pastatai buvo tinkuojami, o vidiniuose kiemuose fasadai lik-
davo plytiniai. 

statybų eigą pasakoja UAB „Misionierių namai“ pardavimų 
vadovė Julija Štaras.

Pastatų koncepcija yra 2014 m. vykusio architektūrinio kon-
kurso pirmos vietos pasiūlymo, kurį sukūrė „DO Architects“ 
komanda, tolesnis vystymas. Pagrindinės ir pamatinės 
projekto gairės, nulėmusios buvusios ligoninės teritorijos 
konversiją buvo susmulkinti ir suskaidyti sovietmečiu staty-
tą ligoninės pastatą išilgai šlaito bei tarsi pro ažūrą įsileisti 

žalumos ir net pačius Misionierių sodus iki pat Subačiaus 
gatvės.

Anot gyvenamųjų namų kompleksą projektavusios architek-
tės Andrės Baldišiūtės, iššūkių projekto metu tikrai netrūko. 
„Projektuojant senamiestyje siekėme turėti žalius kiemus, 
kupinus augalų ir žydinčių medžių, todėl automobilių sto-
vėjimo aikštelė sutalpinta po žeme. Labai svarbus aspektas, 
kuriam prireikė itin atsakingų sprendinių paieškos, projek-
tuoti apželdintas terasas virš požeminės automobilių sto-
vėjimo aikštelės, kurios konstrukcijos turi būti tokios tvirtos, 
kad atlaikytų medžių, augalų ir jų vazonų apkrovas, – sako 
A. Baldišiūtė. – Tačiau visi kiemai kupini įvairių žydinčių au-
galų, vaiskrūmių, krūmų, medelių, nes būtent tai aplinkai 
suteikia žavesio ir paverčia ją dar jaukesne erdve.“

„Misionierių sodų“ projektą sudaro penki gyvenamieji kor-
pusai, kuriuose suprojektuoti 103 butai. „Ypatingai verti-
name tai, kad čia formuojasi nuolatinio gyvenamojo būsto 
namai, kuriasi bendruomenė, kurią jungia vienodas požiūris 
tiek į išskirtinę paties būsto kokybę, tiek į būsimą gyvenimo 
komfortą“, – įsitikinusi J. Štaras.

Projekto vystytojų vizija buvo aiški nuo pat pradžių – per-
tvarkyti sovietmečiu statytos ligoninės teritoriją išsaugant 
visus išlikusius autentiškumo požymius, išryškinant ir atsklei-
džiant kultūrinę jos vertę, pritaikant šiandienos poreikiams. 
Taip daugiau nei 10 metų apleista teritorija įgauna galimy-
bę būti integruota į miesto ekonominį, socialinį, kultūrinį ir 
kasdienį gyvenimą, laikantis darnios plėtros principų.
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DAUGIAU ŠVIESOS PER AUKŠTOS KOKYBĖS 
STOGLANGIUS „VELUX“
UAB „VELUX Lietuva“ pardavimų vadovas Marius Vinclo-
vas sutinka, kad vienas svarbiausių namų mikroklimato 
komponentų yra dienos šviesa, daranti tiesioginę įtaką 
žmogaus sveikatai ir savijautai. Dėl dienos šviesos trūku-
mo 15 % žmonių jaučiasi liūdni. Todėl svarbu į savo na-
mus įsileisti kuo daugiau dienos šviesos.
UAB „VELUX Lietuva“ suteikia galimybę dienos šviesą, pa-
lankesnį mikroklimatą ir komfortą pajusti per tradicinius ir 
pačius unikaliausius stoglangių sprendimus, todėl projek-
te „Misionierių sodai“ pirmiausia buvo pasiūlyti tradiciniai 
stoglangiai, skirti šlaitiniams stogams.
„Vadovaudamiesi architektų nurodymais, parinkome iš-
skirtinių matmenų stoglangius. Jie puikiai tiko tam, kad į 
patalpas patektų optimalus dienos šviesos kiekis. Tai itin 
svarbus aspektas gyvenamajai aplinkai, kad erdvės būtų 
šviesios ir gyventojams teiktų geras emocijas. Projekte 
buvo numatyta, kad stogo langų vidaus spalva – balta. 
Taip dar labiau būtų paryškintas erdvės ir estetikos pojū-
tis“, – pasakoja „VELUX Lietuva“ pardavimų vadovas.
Taip pat buvo panaudoti stoglangiai plokštiems stogams. 
Į daugumą plokščio stogo pastatuose esančių gyvenamų-
jų erdvių patenka labai mažai natūralios šviesos. VELUX 
plokščio stogo langai suteikia galimybę padidinti šviesos 
srautą.
Be to, projekte nuspręsta panaudoti ir vienus unikaliau-
sių šviesos ir erdvės užtikrinimo sprendimų – inovatyvius 
VELUX balkonus „GDL Cabrio“. Atidarant VELUX balkono 
„Cabrio“ apatinę dalį, automatiškai išsiskleidžia iš abiejų 
pusių įtaisyti turėklai ir taip langas akimirksniu virsta sau-
giu balkonu. Šie unikalūs VELUX stogo langai, pritaikyti 
projekte „Misionierių sodai“, suteikia galimybę mėgautis 
natūralia šviesa ir nuostabiais senamiesčio panoraminiais 
vaizdais.
Objektas „Misionierių sodai“ gamintojui VELUX buvo 
bene didžiausias, lyginant Baltijos šalių mastu, kuriame 
buvo panaudota tiek daug stoglangių. „Labai didžiuoja-
mės, kad galėjome prisidėti prie šio tikrai išskirtinio projek-
to“, – sako M. Vinclovas.
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SUMONTUOTUOSE LANGUOSE DERA ESTETIKA IR 
PATOGUMAS

Visus medinių ir aliumininių langų, fasadinių konstrukcijų 
gamybos ir montavimo darbus atliko UAB „Langų gama“ ir 
UAB „Loida“ aukštos kvalifikacijos specialistai ir montuotojai, 
kurių darbo patirtis langų montavimo srityje siekia daugiau 
nei 10 metų. 

UAB „Loida“ atstovas Giedrius Mendžinskas  pasakoja, kad 
užsakovai langams kėlė gana aukštus šilumos reikalavimus 
(U < 0,8 W/m2K), daug dėmesio skirta ir langų konstruk-
cinėms detalėms, išlaikant kultūros paveldosaugos reika-
lavimus. „Projekto „Misionierių sodai“ paskirtis ir netipinės 
formos konstruktoriams bei techniniam personalui suteikė 
galimybę pasireikšti ne tik itin atsakingai, bet ir įrodyti kom-
petencijas, pritaikant inovatyvius sprendimus ir technologi-
jas. Džiaugiamės, kad, turėdami kompetentingą personalą, 
įgyvendinome užsakovo lūkesčius, pradėję nuo projektavi-
mo darbų, projekto suderinimo subtilybių ir baigę montavi-
mo darbais“, – džiaugiasi G. Medžinskas.

Objekte sumontuoti mediniai, aliuminiu kaustyti langai 
„Gama Braga“, atitinkantys užsakovo keliamus funkcionalu-
mo ir eksploatavimo patogumo reikalavimus. Kad jie tikrai 
patogūs, galės įsitikinti žmonės, įsigiję naują būstą „Misio-
nierių soduose“.

Taip pat šiam unikaliam projektui pasirinktos labiausiai užsa-
kovo lūkesčius atitikusios „Reynaers Aluminium“ langų siste-
mos. „Nuolatos atnaujinama ir tobulinama fasadinė dides-
nės izoliacijos sistema „Reynaers CW50 HI“ šiame projekte 
buvo naudojama net keliais skirtingais variantais: dalis stikli-
nio fasado yra struktūrinio tipo (kai iš lauko pusės nėra jo-
kių matomų stiklo prispaudimo profilių), dalis fasado yra su 
plokščiaisiais dangteliais, kurių nesimato iš tolo, tačiau juos 
galima pamatyti priėjus arti pastato, o įstiklintų plokštumų 
perimetru panaudoti paaukštinti, variu dengti apdailiniai 
dangteliai, suteikiantys pastatui grakštumo ir prabangos. 
Tokio fasado sprendimo nesutiksime visame Pabaltijyje. 
Džiugu, kai geras sistemas gerais langais paverčia profesio-
nalus langų gamintojas, mokantis išspręsti ir suderinti tikrai 
sudėtingus mazgus“, – apie naudotus sprendimus pasakoja 
UAB „Reynaers Aluminium“ vadovas Linas Kėvelaitis.

Dar vienas unikalus projekto sprendimas – integruotos pa-
slėptų varčių langų sistemos „Reynaers Masterline 8 HI + 
HV“. Jų, esant uždarai padėčiai, nesimato. Ar varstomos jos, 
ar ne, bet profiliai visur yra vienodo pločio. To neturi jokie 
standartiniai langai. Išgaunamas vienodesnis, architektūriš-
kai gražesnis vaizdas.

„Na, o durims pasitelkta gerai žinoma ir puikų vardą užsitar-
navusi sistema „Reynaers Masterline 8“, išsiskirianti puikio-
mis šiluminėmis savybėmis ir dažniausiai naudojama rinko-
je“, – sako L. Kėvelaitis.

„Reynaers“ vienintelis gamintojas Europoje suteikia 10 metų 
garantiją savo produkcijai. Tai užtikrina kasmet atnaujinamas 
tarptautinis draudimo polisas. Įmonė konsultuoja langų ga-
mintojus ir statybų proceso dalyvius, kaip tinkamai projek-
tuoti, gaminti ir montuoti aliuminio bei stiklo konstrukcijas.
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UAB „Mosta“ atliko objekto „Misionierių sodai“ konstrukcijų 
montavimo ir fasado apdailos klinkerio plytomis darbus.

Nuotr.: Norbert Tukaj
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KOMFORTIŠKAS IR YPAČ TIKSLIAI SUPROJEKTUOTAS 
APŠVIETIMAS

Aukštos kokybės apšvietimą, padedantį sukurti komfortišką 
ir patogią aplinką, projektavo THINK LIGHT. Objekto laipti-
nių ir lauko erdves papuošė unikalaus dizaino, prie pastato 
architektūros priderinti gamintojo „Flos“ šviestuvai, kurie 
ypač puikiai parinkti pagal ilgalaikes produktų charakteris-
tikas. Projekte naudoti energiją taupantys, efektyvūs šviesos 
diodų (LED) moduliai su judesio davikliais.

PASTATŲ KOMUNIKACIJOMS – VOKIŠKOS KOKYBĖS 
GARANTAS
Prie projekto „Misionierių namai“ daugiabučių namų įėjimų 
pasitinka etaloninio vokiečių pastatų komunikacijos gamin-
tojo „Siedle“ lauko stotelės, kurios, dar prieš įeinant, pasu-
fleruoja apie išskirtinę kokybę, prabangą ir skonį. Pagrindi-
niai architektų kelti reikalavimai – gaminių ilgalaikiškumas, 
prie architektūros bei interjero derantis dizainas ir sistemos 
lankstumas. 
„Siedle“ telefonspynė integruota į bendrą pastate įdiegtų 
funkcijų sistemą. Tai leidžia sumažinti išlaidas atskiriems in-
žineriniams tinklams, užtikrinti paprastesnį valdymą ir, be 
abejo, saugumą.
„Didžiosios dalies lauko stotelių dizainas yra „Siedle Classic“ 
– tai 2 mm storio nerūdijančiojo plieno priekinės plokštės 
potinkinės lauko stotelės, nudažytos specialiai architektų 
parinkta spalva. Tame pačiame įrenginyje buvo išspręsta 
tiek skambinimo gyventojams, tiek įeigos kontrolės funkci-
ja. Į lauko stoteles buvo integruoti kito gamintojo kortelių 
skaitytuvai, kas leido turėti bendrą įeigos kontrolės sistemą 
net ir ten, kur telefonspynių lauko stotelių nėra“, – priduria 
įmonės „JUNG Vilnius“, kuriai suteikta išskirtinė teisė platinti 
šio gamintojo produkciją Lietuvoje, JUNG produkto vadybi-
ninkas Vaidotas Bijūnas.
V. Bijūnas pasakoja, kad prie pagrindinių įėjimų buvo su-
montuotos laisvai pastatomos „Siedle Steel“ dizaino serijos 
lauko stotelės. Specialios konstrukcijos ir spalvos lauko sto-
telėse įdiegta galimybė iš sąrašo pasirinkti gyventoją, ku-
riam skambinti – tai daug patogiau, nes nereikia atmintinai 
prisiminti buto numerio.
Štai vidines telefonspynių stoteles kiekvienas gyventojas 
renkasi individualiai. Bet kurį „Siedle“ ar „Jung“ vidinės sto-
telės modelio vidinį įrenginį galima potinkiniu būdu įleisti ir 
priderinti prie jungiklių ar kištukinių lizdų. Didžiuliame „Sie-
dle“ asortimente iš daugybės modelių, medžiagų ir atspal-
vių patinkantį modelį atras net ir išrankiausias klientas. 

Parenkant apšvietimą projekte „Misionierių sodai“, daug 
dėmesio skirta apšvietimo kokybei, akinimo ir komforto 
kontrolei.

„Apšvietimo kokybė buvo pagrindinis užsakovų reikalavi-
mas. Tai aukštos klasės daugiabutis, todėl tiek išorės tiek 
vidaus apšvietimas turi būt subtilus, bet pakankamas. Su-
manytas sprendimas apšviesti daug augalijos pateisino kel-
tus lūkesčius“, – pasakoja THINK LIGHT direktorius Andrius 
Kleiza.

Taip pat ypatingas dėmesys skirtas požeminės automobilių 
stovėjimo aikštelės apšvietimui. 

„Pastato eksterjero apšvietimui parinkti netradiciniai spren-
dimai. Teko modeliuoti nemažai variantų, kol pavyko atrasti 
sprendimą, atitinkantį užsakovų lūkesčius ir paverčiantį po-
žeminę automobilių stovėjimo aikštelę į jaukias patalpas, 
– tikina pašnekovas. – Tokiam aikštelės apšvietimui supro-
jektavome ir pagaminome šviestuvus, kurių apšvietimo po-
būdis aikštelę padaro panašią į promenadą. Vietoje tipiškai 
tokiose patalpose naudojamo bendrojo apšvietimo, supro-
jektavome akcentinį, tačiau atitinkantį tokio tipo patalpoms 
keliamus normatyvinius apšvietimo tolygumo reikalavimus.

A. Kleiza džiaugiasi, kad bendras komandinis darbas atne-
šė puikių rezultatų – įvykdyti objekto užsakovo ir architekto 
kelti aukščiausi reikalavimai. „Tai vienas iš tų projektų, kai tiek 
įgyvendinimas, tiek rezultatas buvo geras ir malonus. Ap-
švietimo sprendimai visiškai atitinka kitų projekto sprendinių 
lygį. Džiaugiamės mūsų komandai patikėta unikalia galimy-
be“, – tikina THINK LIGHT direktorius.

Nuotr.: Norbert Tukaj
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Nuotr.: Norbert Tukaj
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PASIRINKTI NOVATORIŠKI ŠILTINIMO SPRENDIMAI

Įgyvendinant projektą „Misionierių sodai“, daug dėmesio 
skirta tam, kad gyventojams būtų pasiūlytas šiltas, ekolo-
giškas ir energiškai efektyvus būstas. Štai kodėl projekto 
vystytojai ieškodami unikalių šiltinimo sprendimų kreipėsi 
į Lietuvos ir užsienio rinkoje puikiai žinomą UAB „Moderni 
izoliacija“. 

Pagrindinė užduotis UAB „Moderni izoliacija“ buvo pasiūly-
ti efektyvius šiltinimo sprendimus, naudojant kuo plonesnį 
medžiagų sluoksnį. 

Objekto požeminėje automobilių stovėjimo aikštelės lu-
boms apšiltinti buvo naudojamos fenolio putų (PF) šilumos 
izoliacinės plokštės SAFE-R, kurių šilumos laidumo koeficien-
tas siekia tik 0,020 W/mK. Pasak produktų plėtros vadovo 
Andriaus Augūno, ši medžiaga pasirinkta stengiantis nepra-
rasti ir taip visuomet trūkstamo lubų aukščio.

UAB „Moderni izoliacija“ pateikė ir terasų šiltinimo sprendi-
mus. Architektų pageidavimu, kai kurioms terasoms apšil-
tinti bei nuolydžiui suformuoti, norint pasiekti maksimaliai 
gerą šiluminę varža su minimaliu šilumos izoliacijos sluoks-
niu, buvo naudojama efektyviausia iš visų rinkoje esančių 
medžiagų – VIP (vakuuminė izoliacinė plokštė) izoliacija. 
Jos šilumos laidumo koeficientas siekia tik 0,0045 W/mK. 
Papildomai buvo naudotos „Unilin“ gamykloje pagamintos, 
nuolydį formuojančios PIR izoliacinės plokštės „UTHERM 
Tapered“. Joms būdingas mažas šilumos laidumo koefici-
entas ir didesnis gniuždymo stipris.

„Dar vienas unikalus ir iš „kosmoso pramonės“ atėjęs šilu-
mos izoliacinis sprendimas buvo panaudotas istoriniame 
pastate įrengtų butų sienoms apšiltinti iš vidaus. Tam klien-

tas pasirinko aerogelio šilumos izoliaciją SLENTEX, kuri dėl 
savo išskirtinių savybių ypač tinkama istoriniams pastatams 
apšiltinti, – akcentuoja A. Augūnas. – Lankstaus kaip jogos 
kilimėlio aerogelio SLENTEX šilumos laidumo koeficientas 
yra tik 0,019 W/mK. Medžiaga visiškai pralaidi vandens ga-
rams, tačiau kartu hidrofobinė, todėl neįgeria drėgmės. Ver-
ta paminėti, kad medžiaga visiškai nedegi, degumo klasės 
A2, todėl gali būti naudojama net aukščiausius gaisrinius 
reikalavimus turinčiuose objektuose.“

Pašnekovas patikina, kad šis projektas UAB „Moderni izolia-
cija“ komandai buvo tikrai ypatingas – prestižinis, praban-
gus ir esantis sostinės širdyje. „Džiaugiamės, kad galėjome 
prisidėti prie šio projekto ir, įsiklausydami į architektų ir klien-
tų poreikius, pasiūlyti moderniausius ir unikaliausius šilumos 
izoliacijos sprendimus.
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Daugiau nei 10 metų apleista teritorija prikelta naujam gyvenimui ir įgauna gali-
mybę būti integruota į miesto ekonominį, socialinį, kultūrinį ir kasdienį gyvenimą, 
laikantis darnios plėtros principų.
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I Š M A N U S I S  M I E S TA S

Balandžio pabaigoje architektai, dizaineriai, urbanistai ir kiti specialistai rinkosi į nacionalinio projekto 
„Išmanusis miestas“ kūrybines dirbtuves-mokymus. Šiemet net 4 dienas trukęs renginys buvo kitoks: 
dėl šalyje galiojančių karantino ribojimų jis persikėlė į virtualų pasaulį.

IŠMANŪS SPRENDIMAI, 
NAUJIENOS IR DAŽNIAUSIAI 
PASITAIKANČIOS PROJEKTAVIMO 
KLAIDOS – MOKYMŲ CIKLE 
ATEITIES MIESTŲ KŪRĖJAMS
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GENIALIOS KŪRĖJŲ IDĖJOS IR JŲ ĮGYVENDINIMO GALIMYBĖS

Pirmąją virtualių mokymų ciklo dieną dalyviai susipažino su galimybėmis, įkvepiančiomis kurti ateities miestų koncepcijas. Daug 
dėmesio skirta skaitmeninėms technologijoms statybose. „YIT Lietuva“ BIM koordinatorius Audrius Gudas papasakojo, kad vie-
nas pagrindinių naudojamų įrankių, skirtų projektui valdyti, yra „RIB iTWO“, apimantis 4D ir 5D stadijas. Pagrindiniai šios progra-
mos privalumai – bendradarbiavimas, duomenų mainai ir projekto kontrolė.

„Vis daugiau dėmesio skiriama energijos taupymui, patalpų mikroklimatui, pastatai sertifikuojami pagal tvariųjų pastatų stan-
dartus. Todėl jau ankstyvoje stadijoje labai svarbu suplanuoti efektyvias inžinerines sistemas“, – sakė UAB „YIT Lietuva“ atstovas. 
Šiam tikslui pasitelkiamas dinaminis modeliavimas. Jis padeda rasti optimalų koncepcinį inžinerinių sistemų variantą, pagal kurį 
rengiamas statinio projektas.

Aptarta ir tvarumo reikšmė pastatų elementuose. Apie tvarius aliuminio lydinius „Hydro Reduxa“ ir „Hydro Circal“ pastatų fasa-
duose kalbėjo „Hydro Building Systems Lithuania“ (WICONA) vadovas Baltijos šalims Rimantas Staknevičius. Jis atkreipė dėmesį į 
globalias problemas ir siūlė ieškoti racionalesnių sprendimų, kurie sumažintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą.

Mokymų metu kalbėta ir apie plokščių naudojimą fasadams. „Eternit Baltic“ pardavimų vadovas Gintaras Šlepikas pristatė fibro-
cementines plokštes vėdinamiesiems fasadams ir moderniems interjerams. Pristatytos šešios plokščių „Equitone“ kolekcijos, bet 
daugiausia dėmesio skirta „Equitone (tectiva)“ plokštei. Šios plokštės pradėtos gaminti dar 2006 m. ir Lietuvoje plačiai naudojamos 
fasadų srityje, pavyzdžiui, „Gintaro slėnyje“, Klaipėdoje. Kas keleri metai šią kolekciją, atsižvelgiant į rinkos poreikius, papildo vis 
naujos spalvos.

Kalbėdamas apie betono konstrukcijas požeminėse pastatų dalyse, UAB „Schomburg Baltic“ vadovas Gytis Jonas Vitkus akcenta-
vo hidroizoliacijos svarbą. Anot jo, populiariausiu monolitinių, gelžbetoninių konstrukcijų hidroizoliacijos produktu išlieka „Betocre-
te“ C serija. Tai kristaliniai priedai, kurie į betoną įvedami betono mazge ar statybos aikštelėje. Naudojant šį priedą, betonas įgauna 
hidrofobinių savybių, gerokai sumažėja jo įgeriamumas, betono trūkiai užauga iki 0,4 mm. Šių produktų privalumai: akivaizdžiai 
mažesnė kaina nei įrengiant kitų rūšių hidroizoliaciją, trumpesnis statybos laikas, mažesnė žmogiškojo faktoriaus klaidos tikimybė.

G. J. Vitkus taip pat užsiminė apie tepamą cementinę elastingą dviejų komponentų hidroizoliaciją, kuri naudojama po plytelių 
apdaila baseinuose, balkonuose, terasose, pramoninės patalpos virtuvėse ir kt.

Šilumos izoliacijos sprendimus pristatęs „Foamglas®“ pardavimų vadovas Povilas Valutkevičius papasakojo apie putstiklio šilumos 
izoliacijos savybių derinį ir jo naudojimą sudėtinguose pastatuose. Putstiklis – tai šilumos izoliacijos medžiaga, kurios pagrindinė 
žaliava yra stiklas. Jis nelaidus skystam vandeniui ir vandens garams, atsparus ugniai, išlaiko dideles gniuždymo apkrovas visiškai 
nesideformuodamas, todėl yra idealus sprendimas sunkiai apkrautų grindų bei stogų izoliacijai, atsparus rūgštims ir daugumai 
chemikalų, kenkėjams, yra neorganiškas ir nepūva.

„YIT Lietuva“ BIM koordinatorius 
Audrius Gudas

„Hydro building systems Lithuania“ 
(WICONA) Baltijos šalių vadovas 
Rimantas Staknevičius

„Eternit Baltic“ pardavimų vadovas 
Gintaras Šlepikas

UAB „Schomburg Baltic“ vadovas Gytis 
Jonas Vitkus

FOAMGLAS® pardavimų vadovas Povilas 
Valutkevičius



5 8

I Š M A N U S I S  M I E S TA S

INŽINERINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR SVARBA PASTATUI

Trečiajame mokymų cikle dalyviai turėjo progą susipažinti su inžinerinių sistemų projektavimo ga-
limybėmis. Įžvalgomis apie inžinerinių sistemų automatizavimą ir valdymą pasidalino „Schneider 
Electric“ pardavimų inžinierius Šarūnas Miknevičius. Jis įvardino pagrindines tendencijas, kurios le-
mia bendrus pokyčius: auganti populiacija miestuose, energijos ir vietos efektyvumas, atsinaujinan-
čių šaltinių naudojimas, sertifikavimas ir reguliavimas, komforto užtikrinimas, žmonių pritraukimas. 
Šių dienų pastatų tendencijos – skaitmenizacija ir elektros suvartojimas.

„Tai pagrindinės problemos, lemiančios įrangos tobulinimą arba sprendimus. Pastatai turi būti pa-
trauklūs žmonėms, labai efektyvūs, tvarūs ir paprastai prižiūrimi“, – pabrėžė „Schneider Electric“ 
atstovas.

„Thermaflex izolacji“ pardavimų ir technikos vadovas Baltijos šalims Liutauras Rimkūnas pristatė 
„Thermaflex“ techninės izoliacijos sprendimus šiuolaikinėms inžinerinėms sistemoms. Pagrindiniai 
izoliacinių medžiagų tipai: poliolefinai, poliuretanas, poliizocianuratas, sintetinės gumos tipai, mi-
neralinė vata. Izoliacijos sprendimai naudojami norint taupyti energiją, apsisaugoti nuo kondensa-
cijos, užšalimo, triukšmo vamzdynuose ir naudoti izoliaciją kaip instaliacijos apsaugą.

Pasirenkant izoliacijos tipą ir produktus, svarbu atkreipti dėmesį į keletą svarbių aspektų. Vienas 
jų – izoliacinės medžiagos atsparumas ugniai, tiksliau degumas ir dūmų intensyvumas. Taip pat at-
sparumas drėgmei (laidumas vandens garams, vandens įgeriamumas), pelėsiui, puvimui, gyviams, 
bet kokiems fiziniams pokyčiams, kas sumažintų šilumos mainų stabdymo efektyvumą.

„Projektai ir CO“ vadovas bei mokymų ciklo moderatorius Tomas Gudaitis pristatė BIM pritaikymą 
miestų infrastruktūros projektuose, pavyzdžiu pasitelkęs „Žirmūnų trikampio“ projektą. Ši teritorija 
tarp Minties, Tuskulėnų ir Žirmūnų gatvių yra tankiai apgyvendinta ir jos infrastruktūra pasenusi. 
Įgyvendinant projektą, pagrindiniai iššūkiai buvo BIM taisyklių apibrėžimas, skaitmenizavimo meto-
do pritaikymas pasirinktam infrastruktūros projektui, kokybės suvaldymas keliais lygmenimis.

Įmonės „Scenos techninis servisas“ pardavimų vadybininkas Julius Gružinskas atkreipė dėmesį į 
garso ir vaizdo signalų perdavimo tinklų bei pastato automatikos centralizuoto valdymo galimybę. 
„Q-SYS Control“ sistema, kuri veikia atviro kodo principu, yra visiems prieinama, nereikia itin speci-
finių žinių jai įdiegti ir valdyti.

ŠVIESOS ĮTAKA ŠIUOLAIKINĖJE ARCHITEKTŪROJE

„Dieną žmogus milijonus metų naudojosi ir džiaugėsi natūralia dienos šviesa, o vakare ir naktį jam 
raminančią šviesą suteikdavo laužo šviesa oloje. Nesvarbu, kokie šviesos šaltiniai bus panaudoti 
projektuojant, niekuomet to nereikėtų pamiršti. Šviesos kokybė yra vienas iš architektūros piliorių“, 
– pabrėžė UAB „Selteka“ LED apšvietimo projektavimo skyriaus vadovas (LEDAPS) Vaidas Mitkus.

Antrąją mokymų dieną jis papasakojo, kokį poveikį šviesos šaltiniai gali turėti fiziniam ir psichologi-
niam komfortui. Jo teigimu, planuojant apšvietimą, pirmiausia reikia galvoti apie žmogaus gyveni-
mo kokybę. V. Mitkus išskyrė „Biownlight“ sukurtus šviestuvus „Skylighter“. Tai 6 kanalų, 7 skirtingų 
spalvų šviestuvų šviesos maišymas, kai kiekvienas jų savarankiškai keičia ne tik šviesos spalvinę 
temperatūrą, bet ir intensyvumą.

UAB „Barema Rytai“ vadybininkė Jolanta Gaižutienė atkreipė dėmesį į saulės kontrolės sistemų 
pritaikymą šių dienų architektūroje. Vienas iš pasirinkimų galėtų būti fasadinės žaliuzės, kurių di-
džiausias privalumas – galimybė pakelti / nuleisti ir keisti kampą. Kiti pasirinkimai: fasado roletai 
(gali būti išoriniai ir vidiniai) bei lamelės. Tokios sistemos gali apsaugoti nuo saulės, būti fasado 
apdailos detalė ar ventiliacinės grotelės.

UAB „Velux Lietuva“ pardavimų vadovas Marius Vinclovas pristatė sveikatai palankių namų koncep-
tą ir papasakojo, kaip suplanuoti stogo langus pastatams. Jis papasakojo apie stogo langų variaci-
jas ir pateikė jų įrengimo rekomendacijų. Viena jų – stogo langų orientacija pagal pasaulio kryptis. 
Taip pat svarbus ir montavimo aukštis: kuo mažesnis stogo nuolydis, tuo ilgesnių langų reikės, todėl 
viršutinė lango dalis turėtų būti 1,9–2,1 m nuo grindų. Vienas svarbiausių aspektų pasirenkant 
langus yra jų paviršius. Jis gali būti lakuotas arba padengtas poliuretanu.

UAB „Selteka“ LED apšvietimo 
projektavimo skyriaus vadovas (LEDAPS) 
Vaidas Mitkus

„Projektai ir CO“ vadovas bei mokymų 
ciklo moderatorius Tomas Gudaitis 

UAB „Barema rytai“ vadybininkė Jolanta 
Gaižutienė

UAB „Velux Lietuva“ pardavimų vadovas 
Marius Vinclovas 

„Schneider Electric“ pardavimų 
inžinierius Šarūnas Miknevičius

„Thermoflex izolacji“ pardavimų ir technikos 
vadovas Baltijos šalims Liutauras Rimkūnas
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APLINKOS ĮVEIKLINIMAS MIESTO KONTEKSTE

Paskutinę mokymų dieną specialistai, prisidedantys prie miestų kūrimo, išgirdo apie aplinkos įveiklinimą miesto kontekste. Įmonės 
„Betono mozaika“ produktų vadovas Ignas Laugalys pabrėžė, kad šiuolaikiškam grindiniui paruošti ir įrengti svarbus pagrindo 
laidumas. Vienas pagrindinių produktų iki šiol išlieka „Romex Fugensand“ rišamasis smėlis, dažniausiai naudojamas privačiose 
erdvėse. Šis produktas lengvai naudojamas ir užtikrina apsaugą nuo augalijos. Geriausias pavyzdys – Kauno Laisvės alėja ir jos 
sankryžos, kur juda ne tik lengvasis transportas, bet ir sunkiasvorė technika.

„PP Baltic“ direktorius Andrius Karpauskas kalbėjo apie inovatyvius ir aplinkai draugiškesnius betono armavimo sprendinius. Įvai-
rioms konstrukcijoms naudojamas betonas turi būti armuojamas. O pagrindinė armavimo medžiaga yra plieno armatūra. Tačiau 
ją gaminant į aplinką taip pat išmetamas nemažas kiekis CO2. Dažnai armatūros tinklas keičiamas plieninėmis fibromis, tačiau tin-
kamiausias betono armavimo būdas galėtų būti polipropileno fibros. Lietuvoje ši medžiaga naudojama armuojant įvairias grindis, 
lauko aikšteles, pamatus ir gelžbetonio gaminius.

Bendrovės „Traida“ vadybininkas Kipras Atmanavičius papasakojo apie dažniausias daromas klaidas projektuojant įrangą vie-
šosioms erdvėms. „Pastebime, kad tam tikros projektavimo klaidos vis kartojasi“, – akcentavo K. Atmanavičius. Išskirtos klaidos, 
daromos projektuojant vaikų žaidimų aikštelių įrangą: neteisingas saugumo zonų išdėstymas, pasirenkamas netinkamas dangos 
storis, pateikiami neišsamūs įrenginių aprašymai, nenurodyti įrenginių medžiagiškumai. UAB „Traida“ atstovas atkreipė dėmesį ir į 
mažosios architektūros projektavimo klaidas. Viena jų – netinkamos rūšies medienos pasirinkimas. Anot jo, medienos alternatyva 
galėtų būti perdirbtas plastikas ar kompozitas.

Įmonės „Geopartneris“ direktorius Robertas Krauleidis kalbėjo apie 3D lazerinio skenavimo pritaikymą topografijos ir projektavimo 
srityse. Lazerinis skenavimas gali būti atliekamas bepiločiais orlaiviais, lazerine sistema „Lidar“. Tai nuotolinio stebėjimo techno-
logija, naudojanti lazerio impulsą matavimams rinkti. Ši technologija kartu su GPS/IMU sistemų kombinacija bei lazerio spindulio 
kampo fiksavimu leidžia sukurti aukštos kokybės skaitmeninius 3D modelius.

„Scenos techninis servisas“ pardavimų 
vadybininkas Julius Gružinskas

„Samsung Climate Solutions“ ŠVOK 
produktų grupės technikos vadovas 
Baltijos šalims Rimvydas Breskis

„Betono mozaika“ produktų vadovas 
Ignas Laugalys 

„PP Baltic“ direktorius Andrius 
Karpauskas 

„Traida“ vadybininkas Kipras 
Atmanavičius 

„Geopartneris“ direktorius Robertas 
Krauleidis

Tuo tarpu „Samsung Climate Solutions“ ŠVOK produktų grupės technikos vadovas Baltijos šalims Rimvydas Breskis akcentavo 
mikroklimato sprendimų svarbą. Jis pristatė keletą produktų, galinčių užtikrinti komfortą vidiniuose blokuose. Tai apvali kasetė ir 
„WindFree“ produktų grupė: standartinė keturkryptė kasetė, vienkryptė kasetė ir sienoje montuojamas kondicionierius.

„Jeigu kambaryje yra 30 laipsnių temperatūra, o mes nustatome 24 laipsnius, tuomet vėsinimo įrenginys dirba atvirų mentelių 
režimu, kol atvėsina patalpą iki nurodytos temperatūros. „WindFree“ technologija lemia aktyviai pasyvų vėsinimą. Pasiekus norimą 
temperatūrą, uždaromos mentelės ir per jas 15 m/s „teka“ lėtas oro srautas. Taip palaikoma temperatūra patalpoje“, – teigė R. 
Breskis.
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REKONSTRUKCIJA GAMYKLAS IR 
ŪKIO PASTATUS PAVERČIA RŪMAIS
Didieji miestai, kurie vos prieš kelis dešimtmečius atrodė modernumo viršūnė, šiandien sprendžia, kaip plėtoti pos-
tindustrines erdves. Nuo JAV, Prancūzijos, Anglijos ir Vokietijos iki Lenkijos ir Lietuvos miestai ieško būdų, kaip išsau-
goti ir rekonstruoti bei gyventojų poreikiams pritaikyti senų gamyklų pastatus ir kitas apleistas pramonines erdves. 
Tie pastatai vertingi XIX–XX a. architektūros istorijos pavyzdžiai. Tuščiose gamyklose, kasyklose ir plieno liejyklose 
vyksta metamorfozė – po rekonstrukcijos senoms erdvėms suteikiama naujų funkcijų, tačiau išsaugomos ir jų archi-
tektūrinės savybės. 
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BUVUSI ŪKININKO SODYBA IŠSAUGOJO ISTORINĘ DVASIĄ 

Katalonijoje, Valjeses regiono slėnyje, stovintis ūkininko 
gyvenamasis namas atgimė kartu su rekonstruotomis arkli-
dėmis. Rekonstrukcijos projekto, kurį įgyvendino architektai 
„Francesc Rifé Studio“, atspirties taškas buvo griežtos archi-
tektūros trijų aukštų pastatas ir jį supantys žemesni statiniai. 
Tikslas buvo ne tik rekonstruoti ir atnaujinti namus. Pagrindi-
nis iššūkis kilo kelis savarankiškus pastatus jungiant į vientisą 
grupę. Todėl kieme atsirado didelė metalinė pilko antracito 
spalvos pavėsinė, kuri apima ir namo priekį, ir galą, ir jo 
priestatus. 

XIX a. statiniui pasirinktas minimalistinis interjeras, tamsios 
spalvos ir medis. Pasikeitė ne tik pagrindinis trijų aukštų na-
mas, bet ir gretimi su juo sujungti pastatai. Tačiau interjere 
išsaugotas istorinis šių pastatų sienų, lubų ir grindų apdailos 
stilius: senas plytų ir akmenų mūras, lentos ir sijos, arkos for-
mos langų nišos. Šviesūs kambariai kaitaliojasi su tamsiais 
tamsių spalvų kambariais, tačiau šis derinys puikiai atspindi 
pastato istoriją: juk jis buvo pastatytas tuo metu, kai apie 
elektrą nebuvo nė kalbos. 

Kiemas taip pat suprojektuotas pagal namo stilių: dominuo-
ja minimalizmas ir paprastos geometrinės formos. Senovės 
ir modernumo kontrastas atrodo įspūdingai. 

XIX a., kai garo ir elektros energijos naujovės sukėlė per-
versmą pasaulio ekonomikoje ir pakeitė miestų veidą bei 
žmonių gyvenimo būdą, vyko dinamiška gyvenviečių 
aplink naujas dideles gamyklas plėtra, o pačios gamyklos 
dešimtmečiais formavo miestų charakterį. Dabar pramonė 
jų pastatuose sunyko, o dažname mieste šimtmečių senu-
mo fabrikų statiniai atsidūrė augančių aplink juos miestų 
centruose. Seni, apleisti pramoniniai pastatai jau daugybę 
metų rekonstruojami ir paverčiami naudingais daugiafunk-
ciais objektais. 

Nuotr.: Deivido Zarzoso
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RUMUNIJOS ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS BŪSTINĖ – 
„IŠPROTĖJĘS“ PASTATAS 

Pastatas, kuriame įsikūrusi Architektų sąjunga Bukarešte, 
tapo reprezentaciniu sostinės turizmo objektu dėl savo 
nekonformistinio architektūros stiliaus. Boteanu ir Demetru 
Dobrescu gatvių sankirtoje pergalingai iškilęs pastatas, su-
kurtas itin unikaliai derinant istorinį paveldą ir modernius šių 
dienų architektūros sprendinius. Neįprastą pastato išvaizdą 
galima sieti su dabartine tendencija istoriniams pastatams 
pridėti šiuolaikinių komponentų, bet šiuo atveju įspūdį daro 
kraštutinumas.

Laikotarpiu tarp Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų Bukareš-
tas dėl rafinuotos architektūros buvo žinomas kaip mažasis 
Rytų Paryžius. Šį istorinį pastatą XIX a. pab. pastatė įtakingas 
Rumunijos politikas Grigore Păucescu. Prieš Pirmąjį pasauli-
nį karą čia veikė Austrijos-Vengrijos ambasada. Bet 1989 m. 
pastatas sudegė ir buvo beveik sunaikintas.

Kai Rumunijos Architektų sąjunga nusprendė jį rekonstruo-
ti ir atstatyti, paaiškėjo, kad originalus pastatas yra istori-
jos paminklas, tad jo nugriauti negalima. Taigi architektai 
atnaujino senojo statinio likučius ir po rekonstrukcijos su-
kūrė tai, kas atrodo neįtikima. Tiesą sakant, istorinis namo 
fasadas yra tiesiog apvalkalas – jo viduje pastatytas naujas, 
modernus pastatas, lyg „išdygęs“ per senuko stogą ir visa 
galva virš jo iškilęs. 

Pastatas traukia praeivių dėmesį – jie sustoja atidžiau į jį 
pažvelgti ir nusifotografuoti. Bukarešto žemėlapyje statinys 
pažymėtas kaip viena populiariausių lankytinų vietų.

VILA, KURIOS KIEME AUGINTOS AVYS

Sena akmeninė vila „Villa Martinuzzi“ Kroatijoje, prie Vidur-
žemio jūros, buvo pastatyta apie 1890 metus. Pagrindinį 
pastatą ir išlikusius kelis jam priklausiusius pagalbinius ūkio 
statinius ankstesnių savininkų šeima naudojo kaip gyvena-
mąjį namą, o savo ūkyje augino čia iš kalnų atsigabentas 
avis. Vieno namo aukštą sudarė keli gyvenamieji kambariai 
ir betoniniai laiptai, vedantys aukštyn ant pastato. 

Pagrindinio namo ir mažų ūkinių pastatų sienos sumūrytos 
iš masyvių 45 cm skersmens akmenų. Tokiais pat akmenimis 
grįstas ir erdvus, pastatų supamas vidinis sodybos kiemas.

Sumanymas rekonstruoti seną akmenų mūro vieno aukšto 
namą, „užkeliant“ ant jo antrąjį aukštą, turėjo tikslą, kad 
namas taptų atostogų vila. Rekonstrukcijos projekto, kurį 
sukūrė architektų studija „TOBIS inženjering“, tikslas buvo 
didelio tūrio viršutinį pastato aukštą „užkelti“ ant seno vieno 
aukšto namo. 

Po rekonstrukcijos namas turi 160 kv. m ploto pirmąjį aukš-
tą, 30 kv. m terasą su arkos formos kolonomis ir 140 kv. m 
ploto antrąjį aukštą su 50 kv. m terasa. Viršutinis modernus 
pastato aukštas įrengtas su vėdinamuoju fasadu ir šlaitiniu 
stogu. Fasado plokštės yra skirtingo formato, išdėstytos 
netaisyklingu rastru. Apdailos plokštės ir dideli vitrininiai 
langai kuria kontrastą natūraliam akmeniui, iš kurio mūrytas 
apatinis šimtametis namo aukštas. Antrajame namo aukšte 
virš dalies senojo statinio įrengta atvira terasa, apjuosta sti-
kline balkono tvorele. Šioje pastato pusėje sklypas leidžiasi 
žemyn, o laiptai terasomis veda į vakarus prie modernaus 
baseino. 

Senojo namo langų ir durų nišos sienose buvo naudojamos 
formuoti naujus įėjimus ir duris, daug kur išsaugota arkinė 
langų forma. Pagrindinis namo įėjimas perkeltas į šiaurinę 
pusę. Rekonstrukcijos metu dalis vidinių sienų apatiniame 
namo aukšte buvo išgriautos, padidinant erdvę. Rytinėje 
senojo namo dalyje įrengtas mažesnis kambarys ir tualetas, 
laiptai ir virtuvė, o pietinėje namo pusėje – miegamasis su 
vonios kambariu ir valgomasis su svetaine. 

Antrąjį namo aukštą iš šiaurės į pietus perpjauna korido-
rius-galerija, virš kurio įstiklinta santvaros stogo dalis išryški-
na jį, įleisdama dienos šviesos peilį. Prieškambaris yra iš da-
lies įstiklintas iki pirmo aukšto koridoriaus, o pietinėje namo 
pusėje jis atsiveria galerijos pavidalu virš pirmojo aukšto. 
Per švieslangius sklindanti saulė sukuria šviesos šulinius, ku-
rie apšviečia gerai išsilaikiusias senas lubų sijas, pilką grubų 
grindų betoną ir akmenines netinkuoto mūro sienas. 
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PRAMONINĖ PRAEITIS, KULTŪRINĖ DABARTIS

Menų fabrikas „Art Inkubator“ Lodzėje – tai 7 tūkst. kv. m 
ploto pramoniniai pastatai, po rekonstrukcijos paversti įspū-
dingu menų inkubatoriumi. Idėja atnaujinti senus tekstilės 
fabriko sandėlius buvo pagrįsta maksimaliu originalių ele-
mentų išsaugojimu. Dėl to modernus interjeras egzistuoja 
greta daugiau nei šimto metų senumo detalių: išliko istori-
nės grindys, ketaus kolonos ir originalūs langai. Patalpose 
įrengtos konferencijų ir parodų erdvės, kavinė, verslo susi-
tikimų, koncertų ir teatro salės. Komplekso širdis – stikliniu 
stogu uždengtas kiemas tarp dviejų raudonų plytų pastatų.

„Art Inkubator“ – tik dalis viso modernizuoto XIX a. raudo-
nų plytų gamyklų komplekso Lodzės centre. Rekonstrukcija 
ir modernizavimas – tai žodžiai, kuriuos gerai žino Lodzės, 
buvusio pramonės revoliucijos miesto, gyventojai. Centrinė-
je Lenkijoje įsikūręs miestas XIX–XX a. išgyveno aukso amžių 
kaip tekstilės gamybos pramonės centras. Nuo XIX a. pra-
džios čia vienas po kito kilo fabrikai ir gamyklos, siūlantys 
tūkstančius darbo vietų, o į jas ir į Lodzę plūdo ieškantys 
darbo žmonės iš visos Lenkijos ir gretimų šalių. Pastatytas 
visas didžiulis pramoninis raudonų plytų mūro rajonas. Kai 
1992 m. čia buvo uždarytas paskutinis vienos didžiausių 
tekstilės įmonių Europoje fabrikas, kartu su juo iš esmės 
mirė visas pramoninis Lodzės kvartalas. Atėjus investuotojui, 
daugumai žmonių buvo sunku patikėti, kad šią vietą galima 
atgaivinti.

Tačiau investuotojai atnaujino didelę dalį istorinių miesto 
gamyklų. Darbams vadovavo Prancūzijos architektų biu-
ras „SUD Architectes“ ir jo antrinė įmonė Lenkijoje „SUD 
Polska“, kartu su nekilnojamojo turto vystytoju „Apsys“. 
Miestui reikėjo vietos mugėms, viešosioms erdvėms, susi-
tikimams, pramogoms ir laisvalaikiui. Todėl rekonstrukcijos 
tikslas buvo atnaujinti čia esančius pramoninius pastatus ir 
pritaikyti juos naujoms funkcijoms. Buvo nugriauti keli isto-
rinės vertės neturintys pastatai. Dėl to komplekse atsirado 
daugiau laisvos erdvės. Kiti 13 pastatų restauruoti. 27 ha 
pramonės XIX a. tekstilės fabrikų teritorija pertvarkyta į ža-

lias viešąsias erdves. Originalios pramoninės architektūros 
pastatai išsaugoti ir rekonstruoti į viešbučius, muziejus ir res-
toranus, prekybos bei pramogų centrus pagal šiuolaikinę 
tipologiją.

Po rekonstrukcijos atidarytas prekybos ir kultūros bei pra-
mogų kompleksas „Manufaktura“ tapo mėgstamiausia 
žmonių poilsio vieta ir turistine gatve. Tai pramogų mies-
telis, kur atnaujintuose pramoniniuose pastatuose pačiame 
Lodzės centre įkurta daugybė pasilinksminimo vietų. Buvę 
pramonės pastatai pritaikomi ne tik pramogoms, bet ir gy-
venamajam plotui. Księży Młyn kvartale gamyklos pastatai 
pertvarkyti į gyvenamuosius namus.

Buvusiame Lodzės gamyklų rajone, kuris vadinamas „rau-
donuoju miestu“, įvyko milžiniški pokyčiai – gamybiniai 
pastatai ir visa „miesto mieste“ teritorija transformuota į 
daugiafunkcę viešąją erdvę, išsaugojus istorinį paveldą ir 
kartu sukūrus modernias erdves. Joks kitas Lenkijos miestas 
negali pasigirti turintis tiek daug skirtingų pavyzdžių, kaip 
išsaugoti postindustrinį paveldą ir populiarinti miesto pra-
moninę praeitį.

Po rekonstrukcijos atgaivintuose istoriniuose pastatuose, šimtmečius 
stovinčiuose patogiose ir gražiose vietose, gamtos ir šiuolaikinių mies-
tų apsuptyje, sukuriamos modernios, komfortiškos viešosioms ir pra-
mogų erdvėms bei komfortiškam privačiam gyvenimui. Tai nuostabus 
likimo posūkis vietoms, kuriose  praeities atminimas išsaugomas, o 
gyvenimas tęsiasi.
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LENGVESNIS IR FUNKCIONALESNIS 
BALKONAS NAUJAI ATGIMSTANČIUOSE 

PASTATUOSE

www.siteks.eu    |    info@siteks.eu  

Balkonas visų pirma yra asmeninė papildoma būsto erd-
vė, kurios funkcionalumą formuoja ir individualiai sprendžia 
pats gyventojas: ar tai bus sandėliavimo, daiktų laikymo vieta 
(pavyzdžiui, dviračių ir pan.), ar jaukus kampelis, kuriame šil-
tuoju metų sezonu gera mėgautis kava ir miesto vaizdais. Vis 
dėlto, renovuojant daugiabučius namus, medžiagų ir dizaino 
pasirinkimas balkonams neabejotinai turi reikšmingos įtakos 
ir pastato fasadinei pusei, kuriančiai jaunėjantį ir modernėjantį 
miesto veidą. Koks jis bus, priklauso ir nuo architektų bei vys-
tytojų sprendimų, ir nuo pačių gyventojų iniciatyvos.
UAB „A-Z Projektai“ direktorius Renatas Zinkevičius sutin-
ka, kad pastaruoju metu renovuojant daugiabučius darosi 
ryškesnės pačių gyventojų iniciatyvos. 
„Šiuo metu mažiausios kainos kriterijus nėra svarbiausias 
argumentas. Dabar dauguma gyventojų žiūri, kad pasirinkti 
sprendimai tarnautų ilgesnį laiką. Vis labiau suprantama, kad 
svarbu ne tik apšiltinti pastatą, bet ir vėdinti, o ventiliuoja-
mas fasadas atsparesnis senėjimui. Kalbant apie balkonus,  
yra dvi pasirinkimo galimybės: plastikas, suteikiantis šilumą, 
ir stiklas su aliuminiu, daugiau apsaugantys nuo vėjo, kritu-
lių,- pastarieji sprendimai lengvesni ir estetiškesni.“, - sako R. 
Zinkevičius.
UAB „Siteks“ savo veiklą vykdo jau daugiau nei 15 metų, jos 
specializacija – berėmių stiklo konstrukcijų ir įvairių balkono 
turėklų gamyba. Įmonės vadovas Vakaris Žumbakys taip pat 

sako pastebėjęs, kad požiūris į renovuojamus daugiabučius 
tiek funkcionalumo, tiek estetikos klausimu plečiasi.
„Smagu matyti, kad požiūris į balkonų stiklinimą renovuo-
jamuose daugiabučiuose pamažu keičiasi. Ir ne tik projek-
tų rengimo specialistai, bet ir patys gyventojai ima matyti 
berėmių stiklinimo konstrukcijų naudą“, - tikina V. Žumbakys.
Balkonas neturėtų tapti sandaria patalpa, kurios vasarą ne-
benorite naudoti, nes jame karšta ir jis dar labiau kaitina jūsų 
būstą, ar bijoti, kad lietui lyjant į jį pateks keletas lašų van-
dens. Norint sukurti jaukesnį ir lengvesnį kampą savo namu-
ose, rekomenduojame naudoti berėmes stiklinimo konstruk-
cijas. Kiekvieną konstrukciją projektuojame taip, kad visus 
stiklus būtų galima atverti 100 % ir eksploatuoti kaip atvirą 
balkoną. Stiklai uždaromi tada, kai prasideda vėjuoti, dargani 
ir šalti orai. Estetiniu požiūriu žvelgiant į daugiabutį, kurio bal-
konai įstiklinti būtent tokia konstrukcija, kuriamas modernaus 
lengvumo įspūdis. 
Skandinavijos šalyse berėmės stiklinimo konstrukcijos bal-
konuose dėl savo savybių labai paplitusios. Estijoje renovuo-
jamuose daugiabučiuose šios konstrukcijos sudaro apie 80 %. 
Džiugu, kad Lietuvoje drąsūs projektiniai sprendimai taip pat 
įgauna pagreitį ir renkantis balkonų stiklinimo konstrukcijas 
pagrindinis dėmesys kreipiamas ne tik į pastato šilumines 
savybes, bet ir į funkcionalumą, praktiškumą ir naudą gyven-
tojams.

Mažiau plastiko, tiek žalingo gamtai, tiek griežtai įrėminančio pastato fasadą, daugiau originalių ir 
funkcionalių sprendimų, atvirų erdvių ir šviesos namuose. Tokias balkonų pasirinkimo tendencijas 
pastaruoju metu galima stebėti ne tik naujai statomuose daugiabučiuose, bet ir renovuojamuose 
pastatuose. 
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PREKIŲ ŽENKLO „CERRAD“ 
DIDELIO FORMATO DIZAINAS

Didelio formato (120 × 280 cm) 6 mm storio keraminės plokštės iš kolekcijų 
„Softcement“, „Calacatta White“, „Calacatta Gold“, „Marquina Gold“ ir „Masterstone“ 
yra unikali keraminių plytelių kategorija. Keraminių plokščių dizainas papildo kelių 
formatų kolekcijas ir leidžia sukurti nuostabias interjero kompozicijas.

Niekas taip nenuramina mūsų pojūčių kaip spalvos ir tekstūros, pasitelktos iš gamtos pas-
aulio. Kurdami kolekciją mes sutelkėme dėmesį į tai, kuo gražus ir unikalus marmuras, min-
imalus ir modernus betonas, ilgalaikės ir tvarios akmens masės poliruotos plytelės. Naujos 
kolekcijos žavi spalvomis ir struktūra, sukurdamos unikalią kiekvieno interjero atmosferą. 
Tai unikalios medžiagos, naudojamos tiek šiuolaikinėms, tiek klasikinėms koncepcijoms 
įgyvendinti. Pasirinkus 120 × 280 cm formatą, susidarys vienodo paviršiaus, primenančio 
monolitinį marmurą, akmens ir betono bloką, įspūdis.

„MASTERSTONE“ – tai elegancijos ir stiliaus 
garantas. Įkvėpta akmens, „Fior Di Bosco“ 
kolekcija akmens eleganciją sujungia su 
subtiliu dizainu, būdingu metamorfinei uo-
lienai. 
Baltumu išsiskirianti „CALACATTA WHITE“ 
kolekcija nepaprastai tiksliai atspindi graži-
ausio balto marmuro Statuario gijų raižinį. 
Poliruotas plytelių paviršius primena Vi-
duržemio jūros rezidencijos rūmų inter-
jerą, o matinis variantas puikiai dera su ši-
uolaikine estetika, kurdamas harmoniją su 
medžio ir metalo tekstūra.
„CALACATTA GOLD“ kolekcijoje randame 
gražiai išsiraizgiusių gijų,  puikiai atspin-
dinčių prabangių marmurinių plytelių raštą, 
kuris interjerui suteiks stiliaus ir nesen-
stančios elegancijos. Balto ir pilko atspal-
vių plytelės su auksinės spalvos potėpiu 
nušvies ir pagyvins kuriamą erdvę. 
„MARQUINA GOLD“ visų pirma yra elegan-
tiško, nesenstančio interjero, sukurto su 
subtilia nuoroda į naujausias tendencijas, 
pasiūlymas entuziastams. Toninis plytelių 
dizainas puikiai atspindi įmantrų natūra-
laus akmens gijų raizginį, suteikiantį atmos-
ferai prabangos. 

6 mm storio keraminės plokštės buvo kuria-
mos atsižvelgiant į gamtą ir nesenstančią in-
terjero dizaino klasiką. Mes sujungėme nau-
jausias technologijas su stebinančiu dizainu, 
todėl 6 mm storio plytelėms būdingi tie 
patys techniniai parametrai, kaip ir tradicin-
io storio plytelėms, tačiau jos taip pat turi ir 
esminių privalumų, pavyzdžiui: paprasčiau 
montuojamos, jas galima įrengti ant esamų 
paviršių, puikus pasirinkimas norint padidin-
ti šildymo sistemos efektyvumą. Daugybė 
šių plokščių galimų pritaikymo būdų atsiran-
da dėl didesnio jų elastingumo. Aplinkosau-
gos aspektai: gaminys yra 100 % natūralus. 
Jam pagaminti sunaudojame mažiau energi-
jos, o CO2 emisija yra daug mažesnė. 
Pagal naujovišką technologiją pagamintos 
keraminės plokštės yra ypač tiesios, o 
plytelės su poliruotu paviršiumi sklandžiai 
atspindi šviesą visu paviršiumi. 

Peržiūrėkite mūsų kolekcijas www.cerrad.com

Minimalistinio interjero entuziastų 
skonį patenkins betono tekstūra, tapu-
si „SOFTCEMENT“ kolekcijos plytelių 
įkvėpimo šaltiniu. Ši kolekcija skirta 
visiems, kas semiasi energijos iš subti-
laus ir vientiso interjero harmonijos.
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TOPCOLOR – UŽKARIAUJA 
BELGŲ RINKĄ IR PELNO 
VIS DAUGIAU KLIENTŲ 
SIMPATIJŲ

Šiandienė rinka siūlo didžiulį sienų dažų pasirinkimą, bet ar jie visi atitinka vartotojų 
poreikius? Ko apskritai reikia dažytojams, dizaineriams ir galutiniams vartotojams? 
Tai nusprendė išsiaiškinti pirmaujančios Baltijos regione kompanijos TOPCOLOR at-
stovai, tobulindami savo produktus taip, kad jie geriausiai atitiktų klientų lūkesčius.

Dažų testeriai Pasirinkimas
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„Dažų sukūrimo procesas visų pirma prasideda nuo 
poreikių išsiaiškinimo. Mes labai intensyviai bendraujame su 
architektais ir dažymo meistrais. Jie mums tiesiogiai pasako, 
kokių dažų savybių jiems reikėtų, kad pasiektų puikų rezultatą. 
Visose parduotuvėse turime dažų bandymo poligonus, 
kuriuose meistrai gali išbandyti naujausius dažus, o nuosava 
mūsų laboratorija gautų profesionalias pastabas čia pat 
vietoje“, – pasakojo TOPCOLOR gamybos bei technologinės 
plėtros direktorius Nerijus Smalskas.
Siekdami sužinoti klientų poreikius, TOPCOLOR atstovai juos 
apklausia įvairiais būdais: parduotuvėse, profesionaliuose 
dažų pardavimo centruose. Kai kurie klientai sutinka, kad 
konsultantai susisiektu po ilgesnio laiko tarpo ir sužinotų, kaip 
tarnauja mūsų dažai.
Klientų poreikius padėjo išsiaiškinti ir giluminiai pokalbiai, 
kuriuose dalyvavo po penkis interjero dizainerius, darbų 
vadovus, naujakurius ir dažytojus iš visų didžiųjų Lietuvos 
miestų.
Pasak pašnekovo, dabar, po visų apklausų, kuriant dažus, 
didžiausias dėmesys atkreiptas į du dalykus: dažymo 
patogumą (kad dažytojas savo darbą galėtų atlikti kokybiškai) 
ir galutinio vartotojo poreikius. 
Vienas dažniausių vartotojų pageidavimų – kad sienų dažai 
būtų atsparūs net intensyviam plovimui.
„Jau 5 metus populiariausi matiniai dažai, tačiau kuo jie 
matiškesni, tuo prastesnė jų eksploatacija: pradedant 
intensyviai plauti, dažai nusipoliruoja ir toje vietoje 
atsiranda tam tikras blizgesys. Tad didžiausias iššūkis mūsų 
technologams buvo, kaip sukurti visiškai matinius dažus, 
kurie plaunant nenusipoliruotų. Ir jiems tai pavyko. Dabar 
mūsų dažai XPERT MATIX turi labai gilų – trečią – matiškumą ir 
yra visiškai plaunami. Nuo jų galima nuplauti ne tik kavos, bet 
ir žymeklių dėmes“, – džiaugėsi N. Smalskas, pridurdamas, kad 
pats asmeniškai išbandė šių dažų atsparumą plovimui, savo 

namuose nudažęs sieną ten, kur didžiausias intensyvumas 
– koridoriuje. Kai sienos netyčia buvo išteptos šokoladu, jos 
puikiai nusiplovė.
TOPCOLOR atstovų apklausti dažytojai labiausiai norėjo, 
kad dažus galima būtų visiškai padengti per du kartus, nes 
kiekvienam papildomam dažymui reikia papildomo laiko ir 
pinigų.
„Mes tai įvykdėme ir dabar netgi turime sakyti dažytojams 
būtinai dažyti sienas du kartus, kad užaugintų tam tinkamą 
mikronų storį. Kai kurie dažytojai, išbandę dažus, sakė, kad 
jau po pirmo sluoksnio nebereikia antro. Bet mes vis tiek 
primygtinai nurodome dažyti du kartus, kad patys dažai 
tvirčiau prisitvirtintų ant sienos“, – kalbėjo pašnekovas.
Dar vienas dažytojų pageidavimas – kad, netyčia pažeidus 
nudažytą sieną, būtų galima uždažyti tik sugadintą vietą, 
nepaliekant jokių dėmių, o ne perdažyti visą plotą. Šis 
reikalavimas taip pat buvo sėkmingai išpildytas.
Architektai labiausiai norėjo, kad dažai būtų kaip įmanoma 
matiškesni. Nors jie pageidavo ketvirto matiškumo, 
TOPCOLOR technologų komandai pavyko išgauti dar didesnį 
– trečią matiškumo lygį. Tai paliko didelį įspūdį architektams 
ir dizaineriams.
TOPCOLOR dažai gaminami Lietuvoje, pasitelkiant 
didžiausias inovacijas, naujausias                   žinias, naudojant 
aukščiausios kokybės medžiagas. Visi dažai yra sertifikuojami 
Vokietijos laboratorijoje, kur atliekami labai tikslūs tyrimai.
Nieko keista, kad šie dažai labai vertinami net tik Lietuvoje, 
bet ir kitose šalyse. Šiuo metu TOPCOLOR dažai parduodami 
daugiau nei dešimtyje šalių. Ypač jie paklausūs Belgijoje . 
Lietuvoje šie daug vartotojų simpatijų dėl puikaus kokybės 
ir kainos santykio pelnę dažai parduodami 163 prekybos 
vietose.

Dažymo priemonės Bandymų poligonas

Griauname dažymo mitus                                                   www.topcolor.lt
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JŪRŲ UOSTAS – LOGISTIKOS 
ĮMONĖS BIURO INTERJERE

Vos daugiau nei prieš metus, 2020-ųjų pradžioje, individualių logistikos sprendimų UAB „Hegelmann Transporte“ pradėjo 
įgyvendinti dešimtmetį puoselėtą savo planą turėti Lietuvoje nuosavą biurą: moderni įmonės pagrindinė buveinė – 
administracinis pastatas ir logistikos sandėliai – pernai iškilo Kauno rajone, Žemaitkiemyje. Laikui bėgant įmonė vystė 
plėtros strategiją ir šiemet įkurtuves naujose patalpose jau švenčia Klaipėdoje. 

„Hegelmann Transporte“ biuras uostamiestyje įsikūrė Naujojoje Uosto gatvėje, dviejuose naujos statybos pastato 
aukštuose. Pro šio pastato langus matyti Klaipėdos uostas ir miesto simboliai.

Santūrus naujų įmonės patalpų interjeras išsiskiria kokybe ir modernumu. Didelė reikšmė čia teikiama darbuotojų 
patogumui ir gerovei. „Hegelmann Transporte“ generalinis direktorius Tomas Jurgelevičius, pristatydamas nuosavų 
įmonės biurų idėją, teigė, kad pagrindinis tikslas – darbuotojams sukurti kuo daugiau patogumo ir komforto, kad jie turėtų 
pakankamai erdvės darbo vietose.
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STILIAUS NEUTRALUMĄ ATSVERIA PRO LANGUS ATSIVE-
RIANTYS VAIZDAI

Naujojo Klaipėdos biuro interjero kūrėjas dizaineris Darius 
Budrys sakė, kad dirbant su šiuo projektu labiausiai norėjosi 
sukurti funkcionalią, šiuolaikišką ir komfortišką darbo erdvę. 
Dariaus Budrio studija projektavo ir įmonės „Hegelmann 
Transporte“ pagrindinio biuro interjerą Kaune, tad užsako-
vo norai buvo žinomi: pirmiausia kokybė ir funkcionalumas. 
Pasak architekto, tai ir buvo projekto ašis, apie kurią sukasi 
visos detalės. 

Du naujo pastato aukštus – trečiąjį ir ketvirtąjį – užimančių 
erdvių planavimas ir interjeras atitinka modernias tendenci-
jas, jų estetika rami, netrukdanti darbui. Greta ergonomiškų 
darbo vietų čia pakanka erdvių, skirtų darbuotojų poilsiui ir 
susitikimams. 

Dalis įmonės patalpų, užimančių vieną pastato aukštą, su-
projektuotos kabinetinio tipo: apie 300 m2 patalpose įreng-
ti 29 erdvūs darbo kabinetai, kuriuos vieną nuo kito skiria 
stiklinės sienos ir platus koridorius. Taip pat šiose patalpose 
įrengtas pasitarimų kambarys bei priimamasis su poilsio 
zona ir virtuvėlė. Prisėsti pokalbiui su užsukusiu į biurą klien-
tu kviečia minkštasis kampelis. 

Kitame aukšte įrengtos dvi atvirojo tipo darbo erdvės, kurias 
skiria stiklinė pertvara. Šiose patalpose taip pat yra pasita-
rimų kambarys ir darbuotojų poilsio erdvė. Iš viso „Hegel-
mann Transporte“ patalpose įrengta per 100 darbo vietų, 
užtikrinančių komfortišką ir ergonomišką aplinką. 

Darbuotojus turėtų motyvuotai nuteikti išgryninta, neblaš-
kanti dėmesio, funkcionaliais sprendimais grįsta aplinka. 
Patalpų architektūrinis dizainas paremtas užsakovo įmonės 
stiliaus, spalvų ir formų sprendimais. Architektūra neutrali, 
neišsišokanti ir funkcionali, pritaikyta dideliam žmonių srau-
tui. Erdvės paprastos, patalpų formos stačiakampio plano, 
dominuoja natūralios spalvos. Interjero dizainas minima-
listinis: baltai dažytos sienos ir lubos su industrinio stiliaus 
atviro betono detalėmis bei atviromis betono kolonomis. 
Subtilumo erdvėms suteikia skaidraus stiklo pertvaros. Jos 
neapsunkina interjero, leidžia erdvėje sklisti dienos šviesai ir 
sustiprina erdvumo įspūdį.

Kaip sakė dizaineris D. Budrys, švarūs sprendimai be funk-
ciškai nereikalingų detalių pasirinkti siekiant neužgožti ir 
visiškai išnaudoti pro langus matomus vaizdus, kurie labai 
glaudžiai susiję su logistikos bendrovės veiklos kryptimi: 
Klaipėdos uostas, įplaukos kanalu praplaukiantys jūrų laivai, 
krova prie krantinių, uostamiesčio pastatai bei simboliai, 
matomi pro vitrininius langus, atstoja sienų dekoracijas ir 
atsveria interjero ramumą bei neutralumą. 

Be to, vitrininiai langai į patalpas įleidžia dienos šviesą – 
maksimaliai išnaudojamas natūralus apšvietimas. Siekiant 
komfortiško mikroklimato, patalpose įdiegti išmanieji spren-
dimai su visiškai integruotomis pastatų ir energijos valdymo 
sistemomis, kurios kontroliuoja parametrus, atsižvelgiant į 
poreikį realiuoju laiku. Įdiegtos modernios inžinerinės siste-
mos padeda palaikyti norimą patalpų temperatūrą, ant lan-
gų sumontuotos automatinės žaliuzės neleidžia patalpoms 
perkaisti, o meteorologinė stotelė užtikrina saulės kontrolės 
funkciją.

„Hegelmann Transporte“ interjerui, užsakovo pageidavimu, 
buvo pasirinktos tik aukštos kokybės medžiagos. D. Budrio 
teigimu, naudotos ilgalaikės, atsparios dėvėjimuisi ir patva-
rios, aplinką tausojančios bei lengvai prižiūrimos medžiagos 
kuria gerą estetinį vaizdą. Tokia aplinka padeda darbuoto-
jams geriau jaustis ir produktyviau dirbti.

OBJEKTAS: „Hegelmann Transporte“ Klaipėdos biuro interjeras 

ADRESAS: Naujoji Uosto g. 9, Klaipėda

UŽSAKOVAS: UAB „Hegelmann Transporte“

INTERJERO ARCHITEKTAS: Dariaus Budrio studija

i

Nuotr.: Donatas Vaičiulis 
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TVARI, ESTETIŠKA IR KOKYBIŠKA VINILINĖ GRINDŲ 
DANGA

Prie UAB „Hegelmann Transporte“ Klaipėdos biuro interjero 
kūrimo prisidėjo UAB „Interjero linija“, tiekusi atstovaujamos 
kompanijos „Amtico International“ tvarią ir ilgalaikę vinilinę 
grindų dangą. Interjero dizaineris D. Budrys iš didelio rinko-
je siūlomo asortimento kruopščiai kaip tinkamiausią atrinko 
būtent šią grindų dangą. Pasirinkimą lėmė aukšta medžia-
gų kokybė, patikimumas ir puikus estetinis vaizdas. Objekte 
pasirinktos būtent viešajam sektoriui skirtos medžiagos. Tai 
ilgalaikiai sprendimai, kurie daug metų nekeis estetinės iš-
vaizdos ir taupys kliento pinigus.

Keturių aukštų pastato trečiojo ir ketvirtojo aukštų patalpose 
panaudota „Interjero linijos“ salono tiekiama vinilinė grindų 
danga „Amtico Spacia“ (LVT) iš kolekcijos „Stellar Smoke“, 
klijuota „Couplet“ dizaino stiliumi. Šios grindų dangos di-
zainas puikiai atitinka estetinius ir techninius interjero kūrėjų 
bei užsakovų reikalavimus ir nepriekaištingai dera bendra-
me interjere.

Vinilinės dizaino grindys „Amtico Spacia“ (LVT) skirtos ko-
mercinėms patalpoms, kuriose gausu lankytojų, todėl jos 
gaminamos su 0,55 mm darbiniu vinilo sluoksniu ir klasifi-
kuojamos 23, 33, 42 atsparumo klasėmis. 

Šios grindų dangos – puikus pasirinkimas, siekiant tausoti 
aplinką. Visos vinilinių dizaino grindų „Amtico“ (LVT) kolek-
cijos gaminamos nenaudojant ftalatų – medžiagų, ribojamų 
REACH reglamento (Europos Parlamento ir Tarybos regla-
mentas Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų – red.), ir yra tinkamos 
A+ energinės klasės pastatams, klasifikuojant pagal VOC vi-
daus oro emisijos skalę. Joms suteiktas sertifikatas „Indoor 
Air Comfort Gold“, ne tik pažymintis mažą emisiją gamybos 
metu, bet ir patvirtinantis sveiką vidaus patalpų klimatą.

Paprasta grindų dangos priežiūra ir patvarumas yra itin 
svarbu viešosiose erdvėse. „Amtico“ (LVT) dizaino vinilinių 
grindų paviršiai padengiami specialiu uretano sluoksniu, 
kuris apsaugo grindis nuo abrazyvinių dalelių ir batų žy-
mių. Ši danga atitinka atsparumo ugniai ir dūmų emisijos 
priešgaisrinius (Bfls1) bei slidumo reikalavimus (R10), todėl 
ypač tinka visuomeniniams pastatams, kuriuose griežtai re-
glamentuojami saugos reikalavimai. 

„Amtico Spacia“ (LVT) vinilinei dizaino grindų kolekcijai su-
teikiama 10 metų nusidėvėjimo garantija. Ši grindų danga 
– puikus pasirinkimas intensyvaus naudojimo patalpose.

UAB „Hegelmann Transporte“ biure naudotos medžiagos 
visiškai atitiko užsakovo ir dizainerio lūkesčius, nes subtilus 
dizainas puikiai įsiliejo į bendrą interjero koncepciją. Tai ne 
tik estetiškas, bet ir mechaniniam poveikiui atsparus pavir-
šius, kurio eksploatacijai nereikės papildomų išlaidų ilgus 
metus.

Išliekamąją vertę turinčius produktus jau du dešimtmečius 
siūlančios „Interjero linijos“ asortimente yra itin aukštos ko-
kybės vinilinių dizaino grindų, sienų dangų, baldų ir užuo-
laidų audinių. Jos atstovaujami prekių ženklai visiškai atitin-
ka keliamus kokybės ir tvarumo reikalavimus, formuoja labai 
aiškią įmonės strategiją – aukščiausios kokybės gaminiai, 
nepriekaištingos reputacijos gamintojai, dėmesys estetikai 
ir patvarumui. 

Daug metų vykdoma mažmeninė ir didmeninė prekyba pa-
dėjo išgryninti stipriausią įmonės veiklos aspektą – estetiškų 
ir ilgalaikių apdailos medžiagų, skirtų viešajam sektoriui, 
tačiau puikiai tinkančių ir namų aplinkai dekoruoti, pasiū-
lą. „Interjero linija“ pačiam išrankiausiam viešojo ar priva-
taus sektoriaus klientui gali pasiūlyti modernių ir akustinių 
interjero medžiagų, išskirtinių šviestuvų ir baldų gamintojų 
produktų. 

Didelis grindų dangų pasirinkimas užsakovui ir interjero di-
zaineriui leido rasti optimalų „Hegelmann Transporte“ biuro 
interjero sprendimą.
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LENGVOS, SKAIDRIOS, IŠSKIRTINIO DIZAINO DURYS IR 
VITRINOS

Atviro, šviesaus ir modernaus tipo interjere puikiai pritaiko-
mos lengvo metalo aliuminio ir stiklo pertvaros bei vidaus 
durys, kurios leidžia erdvėje sklisti dienos šviesai, neužgožia 
vaizdo, sustiprina erdvumo įspūdį ir suteikia estetiškai klasi-
kinį vaizdą.

Būtent tokias skaidrias aliuminio ir stiklo pertvaras bei vidaus 
duris UAB „EG Doors“ (angl. Exclusive glass doors) pagami-
no ir sumontavo „Hegelmann Transporte“ Klaipėdos biuro 
patalpose. EGD–SLIM30 skaidrių aliuminio ir stiklo vidaus 
pertvarų bei durų sistema yra visiškai nauja konstrukcija 
Lietuvoje. Ji gaminama iš specialiai išlietų lengvų aliuminio 
profilių, kurių rėmas yra tik 42 mm storio, o matoma dalis 
ypač siaura – tik 30 mm. Gaminiai atrodo itin dailiai ir mo-
derniai, o grūdintas 8 mm stiklas užtikrina saugumą. 

Siekiant kuo geresnės garso izoliacijos patalpose, buvo 
sujungtos abi įmonės „EG Doors“ gaminamos sistemos: 
skaidrių aliuminio ir stiklo pertvarų sistema EGD-SLIM30 su-
montuota su aukštos kokybės išskirtinėmis vidaus durimis 
EGD-STYLE. Kad gera garso izoliacija būtų pasiekta kiekvie-

noje biuro patalpoje, skaidriose vitrinose buvo sumontuo-
tos „EG Doors“ komandos sukurtos ir patentuotos išskirtinio 
dizaino beapvadės durys EGD-STYLE su magnetine spyna ir 
paslėptais vyriais. 

Pagal architekto sumanymą, durų apdailai buvo naudoja-
mas natūralaus ąžuolo lukštas, padengtas dažyve ir laku. 
Tamsus durų ąžuolas gražiai dera su juodu aliuminio vitri-
nų profiliu, tad visa konstrukcija atrodo ypač stilingai. Visi 
gaminiai sukurti pagal individualius matmenis, su pasirinktu 
stiklu ir furnitūra. Iš viso objektui pagamintos ir sumontuo-
tos 24 durys EGD-STYLE, o kartu su skaidriomis vitrinomis 
EGD-SLIM30 gaminiai sudaro beveik 100 m2.

UAB „EG Doors“ šiame projekte, kaip ir kiti rangovai, ne-
buvo atsitiktinis, o pasirinktas kaip žinomas ir patikimas 
partneris, jau įrengęs vidaus duris „Hegelmann Transporte“ 
administraciniame pastate Kaune. Todėl įmonės komanda 
džiaugiasi, kad ir šįkart pavyko įgyvendinti užsakovo ir ar-
chitektų lūkesčius. 
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MODERNIOS, ERGONOMIŠKOS DARBO KĖDĖS – 
PRODUKTYVIAM DARBUI 

Tyrimai rodo, kad dirbančių ergonomiškoje aplinkoje žmo-
nių produktyvumas padidėja daugiau nei 17 %, be to, tin-
kama darbo kėdė smarkiai sumažina traumų darbo vietoje 
tikimybę. UAB „Musonas“ pasiūlė „Hegelmann Transporte“ 
biurui Klaipėdoje sprendimus, dėl kurių ilgos darbo valan-
dos prie kompiuterio komandos nevargins. Bendradarbiau-
jant su užsakovu, biurų darbuotojams parinktos ilgalaikės ir 
inovatyvios ergonomiškos kėdės, tinkamos įvairaus ūgio ir 
sudėjimo darbuotojams. 

Užsakovui rūpi tvarumas, todėl jis pageidavo, kad kėdės 
būtų pagamintos tausojant gamtą – pagal žiedinės ekono-
mikos principus. Vienos didžiausių kėdžių tiekėjų Lietuvoje 
UAB „Musonas“ ekspertai jau 30 metų specializuojasi kur-
ti užsakovams ergonomiškas darbo sąlygas ir tiekė darbo 
kėdes visiems „Hegelmann Transporte“ biurams. Klaipėdos 
biurui pasiūlytos išskirtinio dizaino ergonominės kėdės 
„Orust HRU“, kurių tiekta daugiau nei 60 vienetų. Dėl savo 
išskirtinio dizaino bei sinchroninio mechanizmo šios ergo-
nominės kėdės ypač tinka ilgai dirbantiems prie kompiute-
rio žmonėms: jos patogios dirbant, o poilsio minutę galima 

patogiai atsipalaiduoti ir komfortiškai ištiesti nugarą nė neatsi-
keliant nuo kėdės. Reguliuojama horizontali juosmens atrama 
leidžia stuburui patirti mažiausią apkrovą. 

Ergonominė kėdė „Orust“ su sinchroniniu mechanizmu turi 
platų ir patogų tinklelio atlošą, reguliuojamo aukščio galvos 
atramą ir minkštą sėdynę, kurios užpildas pagamintas iš lie-
to ilgalaikio poliuretano. Laisvo sūpavimosi galimybė, atlošo 
standumo reguliavimas, reguliuojami 3D porankiai – tai tik ke-
letas šios kėdės pranašumų. Naudotojui malonų įspūdį palieka 
jos funkcionalumas, o akį džiugina subtilus dizainas. Ši kėdė 
kantri ir ištverminga: jai parinktas stiprus, ilgalaikis vandens ir 
purvo neįgeriantis sėdynės gobelenas ir atlošo sietelis. 

Be to, malonu žinoti, kad kėdė pagaminta galvojant apie 
aplinką: lengvai atnaujink, panaudok antrą kartą ir perdirbk – 
tai jai taikomi žiedinės ekonomikos principai. Visos kėdės dalys 
lengvai pakeičiamos ir perdirbamos. Nuimamą sėdynės go-
beleno apmušalą lengva pakeisti ir prikelti kėdę naujam gyve-
nimui. O ji rūpinsis „Hegelmann Transporte“ biurų darbuotojų 
ergonomiškomis darbo sąlygomis.
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„Samsung“ šildymo, vėsinimo ir oro kondicionavimo įranga 
naujajame „Hegelmann Transporte“ biure Klaipėdoje 
užtikrina gaivaus oro tiekimą, vėsos ir šilumos aprūpinimą 
patalpose, kuriose įrengtas grindinis šildymas. Komfortiškas 
sąlygas biure darbuotojams užtikrina „Samsung“ VRF 
trivamzdė kondicionavimo sistema su unikaliomis 360 
apskrito dizaino kasetėmis. VRF sistemos išsiskiria pažangia 
technologija ir didelėmis galimybėmis. Tai išmanus 
sprendimas pastatams, kuriems reikia didesnio įrenginių 
našumo, individualiai pritaikyto valdymo ir įrengimo, 
pavyzdžiui, mažiems bei dideliems biurų, sandėliavimo, 
viešbučių ir kitiems komerciniams pastatams. 

„Hegelmann Transporte“ biure „Samsung“ kartu su 
partneriais UAB „Telepaslauga“ darbo kabinetuose 
sumontavo inovatyvius kasetinius apskrito dizaino 
„Samsung“ oro kondicionierius „360 Cassette“, kurie 
tolygiai paskirsto vėsų orą patalpoje visomis kryptimis, 
nesukeldami nemalonių šalto oro gūsių. Gaivus oras dvelkte 
dvelkia ir tolygiai vėsina visas kambario dalis, nepalikdamas 
neatvėsintų zonų, taip sukurdamas ir užtikrindamas 
komfortišką bei tobulą mikroklimatą patalpoje esantiems 
darbuotojams. Kadangi konstrukcijoje nenaudojamos 
mentelės, nėra ir su jomis siejamų dulkių, kurios įprastai 
neigiamai veikia oro kokybę.

„Samsung“ ŠVOK produktų grupės vadovė Baltijos šalims 
Margarita Abraitė akcentuoja, kad 2016 m. gamintojas 
„Samsung“ pirmasis pristatė šį unikalų apskrito dizaino 
oro kondicionierių: „Stilingoji „360 Cassette“ ne tik 
kuria komfortą patalpose, bet ir sklandžiai įsilieja į bet 
kurį interjerą, dėl savo pažangaus ir rafinuoto dizaino 
neužgoždama aplinkos.“

Pagalbinėse patalpose įrengta vėdinimo kamera, skirta 
oro apdorojimui, ištraukimui, recirkuliacijai bei tiekimui. 

Grindiniam šildymui panaudotas „Samsung“ hidro modulis. 
Tvari ir ekonomiška hidraulinė grindinio šildymo sistema 
veikia naudodama karšto vandens cirkuliaciją. 

Kadangi pastato fasadas stiklinis, buvo svarbu užtikrinti 
komfortišką mikroklimatą abiejose jo pusėse įrengtose 
darbo patalpose. Įdiegta sistema suteikia galimybę vienu 
metu vienas patalpas vėsinti, o kitas šildyti. Ji išsiskiria 
aukštu efektyvumu, kadangi energija iš vėsinamų patalpų 
surenkama ir nukreipiama į grindinio šildymo sistemą.  

Dviejuose pastato aukštuose įsikūrusio „Hegelmann 
Transporte“ biuro patalpose daug dėmesio skirta patogiam 
sistemos valdymui. Kiekvieno aukšto mikroklimato sistema 
veikia ir valdoma savarankiškai. Vieno aukšto sistemos 
vėsinimo galia siekia 40 kW, šildymo galia – 45 kW, 
šaldymo naudingumo koeficientas (EER) 4.5, šildymo 
naudingumas (COP) 4.39. Kiekvienoje patalpoje įrengti 
valdikliai / termostatai, kuriuos naudojant pasirenkamas 
arba vėsinimas, arba šildymas, nustatoma norima 
temperatūra pagal pageidaujamą režimą, prireikus vėsinti, 
įjungiami kondicionieriai, o prireikus šildyti, suaktyvinamas 
ir reguliuojamas grindinis šildymas.



7 7

Santūri, neblaškanti dėmesio darbo aplinka naujajame UAB „Hegelmann Transporte“ biure 
išsiskiria modernumu ir yra orientuota į ateities darbuotojų poreikius: tvarūs sprendimai tau-
soja aplinką, komfortiškos sąlygos motyvuoja produktyviam darbui ir užtikrina darbuotojams 
atokvėpio galimybę.



TVARUMAS STATYBOSE: 
ATEITIES PASTATUS SVARBU 
STATYTI JAU ŠIANDIEN
Norint išsaugoti planetą ateities kartoms, svarbu visose žmonių veiklos srityse siekti tvarumo. Viena iš šių sričių 
– statyba ir NT projektų vystymas. Europos Komisijos duomenimis, pastatai suvartoja maždaug 40 % visos paga-
minamos energijos ir lemia daugiau nei trečdalį visos šiltnamio dujų emisijos. Darnios miestų plėtros ir statybų 
bendrovės „YIT Lietuva“ generalinis direktorius Kęstutis Vanagas įsitikinęs, kad tvaresni ir aplinkai draugiški sta-
tiniai gali smarkiai sumažinti įtaką klimato kaitai ir kartu užtikrinti patogesnį bei taupesnį žmonių gyvenimą juose.
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„Pastatai ir jų statyba neišvengiamai turės tapti vis tvaresni. Kuo 
sparčiau nekilnojamojo turto vystytojai ir visas statybų sektorius 
žengs žaliąja kryptimi, tuo reikšmingiau prisidės prie klimato pu-
siausvyros atkūrimo. Reikia peržiūrėti statybų procesus, naudo-
jamas medžiagas, taikomus metodus ir ieškoti racionaliausių bei 
tvariausių sprendimų“, – teigia K. Vanagas. Taip statybų sektorius, 
jo įsitikinimu, gali padėti pasiekti Paryžiaus susitarimo ir Europos 
Žaliojo kurso iškeltus CO2 emisijos mažinimo tikslus, kurie tam-
pa vis ambicingesni. Praėjusių metų pabaigoje Europos Vadovų 
Taryba patvirtino naują išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslą. 
Siekiama ne vėliau kaip 2030 m. grynąjį šiltnamio dujų efektą ES 
valstybėse sumažinti ne mažiau kaip 55 %, lyginant su 1990 me-
tais. Iki 2050 m. ES sieks užtikrinti, kad į aplinką būtų išmetama ne 
daugiau CO2, nei absorbuojama.

ATSAKINGAI – NUO PROJEKTAVIMO IKI EKSPLOATAVIMO 
Didelis dėmesys turi būti skiriamas ne tik statybos darbų proce-
sui, bet ir pastatų tvarumui bei aplinkai draugiškai jų eksploatacijai. 
Būtent pastato eksploatacijos metu išsiskiria didžioji CO2 emisijos 
dalis. Suskaičiuota, kad 4 tūkst. m2 ploto pastatas, įskaitant statybų 
ir eksploatacijos CO2 pėdsaką, iš viso į aplinką per metus išskiria 
maždaug 14,2 tūkst. tonų šiltnamio dujų. 85 % šio kiekio išsiskiria 
pastatą eksploatuojant, 13 % emisijos tenka statybinių medžiagų 
gamybai ir tiekimui į statybos aikštelę ir vos 2 % – pačiam statybos 
darbų etapui. 
„Tad, jau projektuojant ir statant pastatus, svarbu galvoti, kokia bus 
jų eksploatacija. Kuo daugiau dėmesio projektavimo metu skiriama 
tvarioms būsimo pastato medžiagoms ir naudojamai įrangai, tuo 
labiau galima sumažinti jo poveikį aplinkai“, – sako „YIT Lietuva“ 
vadovas. 
Plėtojant gyvenamuosius namus, verslo centrus ir kitus pastatus, 
didelis dėmesys skiriamas jų energiniam efektyvumui, pažangioms 
šildymo, vėdinimo ir vėsinimo sistemoms bei kitiems žaliesiems 
sprendimams. Ne mažiau svarbu statybai naudoti medžiagas, 
kurias gaminant išsiskiria mažiau CO2 ir sunaudojama mažiau 
energijos. Tad vis dažniau pasirenkamos tvaresnės medžiagos, pa-
vyzdžiui, mediena, kurios apdirbimo technologijos yra reikšmingai 
patobulėjusios, ji palieka mažesnį CO2 pėdsaką nei dauguma kitų 
statybinių medžiagų ir gali būti panaudojama ilgalaikėms statinių 
konstrukcijoms arba apdailai. 

UŽSIBRĖŽĖ PERPUS SUMAŽINTI CO2 PĖDSAKĄ 
Bendrovė „YIT Lietuva“, kartu su visa korporacija YIT, teigiamų 
pokyčių siekia pradėdami nuo savęs. Grupė užsibrėžė tikslą savo 
veiklos CO2 emisiją iki 2030 m. sumažinti mažiausiai perpus. „Sek-
dami korporacijos YIT pavyzdžiu, bendrovėje „YIT Lietuva“ taip pat 
išsikėlėme tikslą visuose savo vystomuose projektuose per dešim-
tmetį CO2 emisiją sumažinti perpus. Jau 2020 m. pradžioje pra-
dėjome skaičiuoti ir vertinti savo vystomų projektų CO2 pėdsaką ir 
siekiame jį mažinti“, – teigia K. Vanagas. Pasak jo, pirmiausia svar-
bu įsivertinti, kiek šiltnamio dujų išmetama į atmosferą, statant bei 
eksploatuojant naujus pastatus, kuriems procesams tenka didžiau-
sia emisijų dalis. Turint tikslius skaičius, bus aišku, kiek ir kokius 
sprendimus reikia taikyti siekiant užsibrėžtų tikslų.

SPRENDIMAI KEIČIA APLINKĄ JAU ŠIANDIEN
Siekdama išsikeltų tikslų, „YIT Lietuva“ jau taiko įvairias priemones: 
naudoja tik žaliąją energiją, perdirba ir pakartotinai naudoja seną 
asfaltą, vystomuose projektuose ir savo biuruose diegia energiją 
taupančius bei išmaniuosius apšvietimo valdymo sprendimus, sta-
tybvietėms apšviesti naudoja tik žemosios įtampos energiją. „Nuo-
sekliai siekiame įvertinti savo poveikį aplinkai ir jį mažinti. Netrukus 
planuojame plėsti šiukšlių rūšiavimą objektuose ir mokyti savo dar-
buotojus, kaip tai daryti tinkamai“, – sako įmonės vadovas.
Pirmiausia CO2 emisiją siekiama mažinti, ieškant efektyvesnių 
projektinių sprendinių, kurie emisijos kiekį lemia tolesniuose pro-
jekto įgyvendinimo etapuose. Taip pat ieškoma galimybių naudoti 
mažesnę emisiją sukeliančias medžiagas. Skaičiavimai rodo, kad 
didžiausia pastato CO2 emisijos dalis tenka statybinėms medžia-
goms, kurioms pagaminti sunaudojama daug energijos. Tokios 
medžiagos, kaip betonas, armatūra ir kitos metalo konstrukcijos, 
sudaro iki 35 % visų statybinių medžiagų sukeltos CO2 emisijos.
„Esame atlikę jau dešimties objektų CO2 emisijos skaičiavimus. 
Analizuodami CO2 pėdsako informaciją, stengiamės pamatyti ten-
dencijas: kokie sprendimai ir procesai lemia daugiausia šiltnamio 
dujų, o kurie yra efektyvesni. Pavyzdžiui, matome, kad didesnė 
emisija yra tuose projektuose, kuriuose gamybos procesai atlieka-
mi statybos vietoje. Gamybos procesai gamyklose labiau optimi-
zuoti, todėl jiems sunaudojama mažiau energijos, palyginti su tuo 
pačiu darbu statybvietėse“, – teigia K. Vanagas.
Taip pat pastebima, kad didesnė CO2 emisija išskiriama tuomet, 
kai statybose atliekama daugiau monolitinio gelžbetonio liejimo 
darbų. Tokių tendencijų įvertinimas, planuojant būsimus projektus, 
leidžia pasirinkti aplinkai palankiausius sprendimus ir medžiagas, 
kurie darys įtaką aplinkai ateityje.

Pastato statybų ir būsimos eksploatacijos sukeliamos CO2 emisi-
jos įvertinimas šiuo metu atliekamas įgyvendinant visus bendrovės 
„YIT Lietuva“ būsto projektus. Tokie skaičiavimai taip pat numatyti 
atlikti ir statant komercinės paskirties pastatus bei įgyvendinant inf-
rastruktūros projektus. Tam rengiamos metodologijos ir atliekami 
bandomieji skaičiavimai. 
„CO2 emisijos skaičiavimai atliekami trijuose projekto etapuose 
– statinį planuojant, projektuojant ir vykdant statybos darbus. To-
kiems skaičiavimams pirmiausia reikalinga tam tikra pirminė infor-
macija: pastato paskirtis, aukštingumas, numatomi architektūriniai, 
konstrukciniai ir inžineriniai sprendimai. Tuomet atliekami detalūs 
skaičiavimai, naudojant specialius skaitmeninės statybos mode-
lius. O skaičiavimams užbaigti reikalinga energinio modeliavimo 
informacija: prognozuojamos metinės pastato elektros bei šilumos 
energijos sąnaudos. Šis etapas kol kas sudėtingiausias“, – pasa-
koja K. Vanagas.
Bendrovės vadovo teigimu, norint atlikti tokius skaičiavimus, reika-
lingos papildomos kompetencijos, kurių vis dažniau prireiks atei-
tyje, – ne tik inžinerinės žinios, bet ir duomenų analizės įgūdžiai, 
geras BIM modelių ir CO2 skaičiavimo metodologijų išmanymas. 
Įmonės darbuotojai tam yra specialiai rengiami. 



RINKITĖS TAI, KAS 
PATIKRINTA LAIKO     
MB „Spalvotas Betonas“ siūlomi gaminiai skirti 
konkrečiam vartotojui ir gaminami pagal konkrečius 
užsakymus bei matmenis. Užsakovas gali pats 
susikurti norimą spalvą ir pasirinkti tinkamus 
akmenukus.

Terrazzo (liet. „mozaikinis betonas“) – viena 
gražiausių ir subtiliausių betono atmainų. Šios 
medžiagos sudėtis labai paprasta – cementas ir 
akmenukai. Todėl gaminiai iš terrazzo yra tokie 
ilgalaikiai ir tvirti, gali būti naudojami tiek viduje, 
tiek lauke.

G A M I N I A I :
virtuvės valgomojo stalų, kavos staliukų 
stalviršiai;
modernaus bei klasikinio (profiliuoto) stiliaus 
palangės ir pakopos;
stalai, suolai ir kiti lauko baldai;
grindų, sienų plytelės ir apdailos plokštės 
(matmenys nuo 300 x 300 mm iki 1000 x 
2000 mm);
interjero ir eksterjero detalės: augalų vazonai, 
ministaliukai, klasikinio ir modernaus stiliaus 
kolonos bei kt.;
perforuotos pusiau šviesai laidžios terrazzo 
plokštės.

TERRAZZO

Stiklo pluoštu armuoto betono (angl. Glass fiber 
reinforced concrete, GFRC) gaminiai yra lengvi, 
labai tvirti, atsparūs atmosferos poveikiui, 
poliruoto betono detalės nuo 1 cm storio.

G A M I N I A I :
stalviršiai, palangės, sienelės;
lauko ir vidaus baldai;
fasado ir vidaus apdailos plokštės;
vazos, indai, gėlių vazonai.

STIKLO PLUOŠTU 
ARMUOTAS BETONAS 

RAŠYKITE ARBA SKAMBINKITE MUMS:

www.terrazzolt.com 
spalvotas.betonas@gmail.com
tel. +370 687 11 861
       +370 609 13 215
@spalvotas.betonas
www.fb.com/terrazzolt



REKONSTRUKCIJOS STEBUKLAS: 
PASTATAI ATGIMSTA MODERNIAM

 IR PRABANGIAM GYVENIMUI
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LAIKAS: 10 val.

Rasa Klumbienė
UAB „Inoline group“ direktorė

 „Ateities sprendimai pastatų ir 
jų infrastruktūros atnaujinimui - 

modernizavimui“

Justinas Laurinavičius
„Projektai ir Co“ statybos projektų 

grupės vadovas

 „Pastatų renovacijos sprendiniai 
globalinio atšilimo kontekste“

Gilma Teodora Gylytė
studijos „DO ARCHITECTS“ 
bendraįkūrėja, architektė

„Senatorių pasažas: nauja Vilniaus 
viešoji erdvė“

Andrius Kazickas
UAB „Požeminės linijos“ 
vykdomasis direktorius 

„Pažangių technologijų taikymas 
renovuojant inžinerinius statinius“

Antanas Gvildys
UAB „Archinova“ projektų vadovas

„Bokšto skvero restauravimas“

Mantas Romaška,
UAB „Baltijos Liftai“

direktorius

„Naujas liftas renovuojamame name: 
kaip gauti daugiau už mažiau?“

David Closes
Founder architect of „David Closes 

Arquitecte“

„Sant Francesc church and other 
contemporary interventions on 

heritage in Catalonia“

MODERATORIUS
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ĮSIKURS 3D SPAUSDINTAME NAME

Trimatis (3D) spausdinimas dar neseniai buvo tarsi žaidimas – pradėta nuo mažų detalių spaus-
dinimo. Bet dabar ši technologija jau naudojama spausdinti beveik viskam, pradedant metali-
nėmis dalimis, baigiant namais. Statybų procesą keičiantis 3D spausdinimas leidžia statyti grei-
čiau, tvirčiau bei efektyviau. Tai yra neišvengiama statybos ateitis, kurioje pagrindinis dėmesys 
skiriamas statybų proceso, medžiagų ir darbų tvarumui.
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Daug kas vis dar mano, kad tai, kas spausdinama 3D, yra 
sukurta iš pigaus plastiko. Tačiau 3D būdu kuriamų namų 
konstrukcijoms jau anksčiau pradėtas naudoti tvirtas beto-
no mišinys, kurį po sluoksnį lieja milžiniški 3D spausdintuvai, 
suformuojantys viską, pradedant 3D namų pamatais ir sie-
nomis. Iš esmės taip spausdinto namo konstrukcija gali būti 
grynas betonas. Pavyzdžiui, Belgijos bendrovė „Kamp C“ 
sukūrė didžiausią pasaulyje 3D spausdintuvą dviejų aukštų 
namui pastatyti, kurio matmenys yra stulbinami – 9,75 me-
tro. Šis spausdintuvas pagamino 3D kelių aukštų konstrukci-
ją, naudodamas betoną.

Pietų Kalifornijoje kuriama pirmoji pasaulyje 3D spausdintų 
pasyviųjų namų bendruomenė, tačiau tai ne pirmieji spaus-
dinti namai. Daugybė kitų namų jau išspausdinti 3D techno-
logija iš molio ir betono mišinių.
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VISA BENDRUOMENĖ – SPAUSDINTUOSE BŪSTUOSE

Naudojant 3D spausdinimo technologiją, Pietų Kalifornijoje 
(JAV) statomas visas namų kvartalas „Rancho Mirage“. Tai 
bus 15 tvarių namų gyvenvietė, kurios naujakurių išmanieji 
ir pasyvieji būstai bus išspausdinti, naudojant 3D techno-
logiją. 

Šį projektą plėtojanti Kalifornijos įmonė „Mighty Buildings“ 
sukūrė patentuotą 3D spausdinimo technologiją ir speci-
alią naują medžiagą LSM. Šis slaptas spausdinimo proce-
so ingredientas yra patentuota sintetinė termoreaktyvaus 
kompozito medžiaga, vadinama „Light Stone Material“ 
(liet. lengvojo akmens medžiaga), kuri sukietėja veikiama 
UV spindulių. Ji pakankamai tvirta, kad išlaikytų savo svorį 
spausdinant horizontalias linijas, o tai supaprastina vientisų 
konstrukcijų spausdinimo procesą. 

Bendrovė pirmiausia pasiūlė lenktos kriauklės formų sienų 
namą, bet dabar jau projektuoja bet kokios formos namus 
ir gali sukurti bet kokią norimą išvaizdą, pradedant tipinėmis 
fasado dailylentėmis ir baigiant dekoratyviais raštais. Naujo-
ji medžiaga ir technologija leidžia įmonei maždaug per 24 
valandas 3D spausdintuvu išspausdinti didžiąją dalį 100 kv. 
m namo konstrukcijos. Namo plotas gali siekti ir 200 kv. m, 
ir daugiau. 

Iš anksto išspausdinti sienų skydai pristatomi į statybų aikš-
telę ir namai surenkami vietoje, skydus pritvirtinant prie plie-
ninių karkaso rėmų. Tereikia konstrukcijas sumontuoti ant 
pamatų ir įrengti komunikacijas. Apdailos darbai atliekami 
statybos vietoje. Kiekviename standartinio modelio name 
bus įrengti trys miegamieji, du vonios kambariai ir baseinas. 
Visą jiems reikalingą energiją generuos saulės baterijos, 
įrengtos ant plokščių stogų. Šiuose namuose taip pat bus 
integruotos išmaniojo namo sistemos, užtikrinančios sveiką 
ir kokybišką patalpų orą, vandens filtravimą bei nuo paros 
ritmo priklausantį apšvietimą.

Derinant pramoninę gamybą, 3D spausdinimą ir skydines 
konstrukcijas, palyginti su tradiciniais statybos metodais, 
apie 99 % sumažėja atliekų ir kelis kartus sutrumpėja staty-
bų terminai. Šį projektą plėtojančios įmonės „Mighty Buil-
dings“ ir „Palari Group“ tai vadina nauja namų statybos era 
ir planuoja statyti tvarius, individualius išmaniuosius vienos 
šeimos namus Kalifornijos priemiesčiuose ir net išplėsti savo 
veiklą į didesnes surenkamųjų namų gamyklas visame pa-
saulyje.

Šį projektą plėto-
jančios įmonės tai 

vadina nauja namų 
statybos era 
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APVALŪS NAMAI IŠ NATŪRALAUS MOLŽEMIO 

Neseniai sukurta pirmoji 3D spausdinta konstrukcija iš visiš-
kai natūralios, perdirbamos ir anglies dvideginio požiūriu 
neutralios medžiagos – natūralaus molžemio. Naudojant 
kelis 3D spausdintuvus, sinchronizuotai dirbančius vienu 
metu, Ravenos provincijoje, Italijoje, buvo pastatytas, kitaip 
tariant, nulietas apvalus pastatas. Tai bendras architektų stu-
dijos „Mario Cucinella Architects“ (MC A) ir 3D spausdini-
mo įmonės specialistų WASP kūrinys. Projektas pavadintas 
TECLA nuo žodžių „Technology“ ir „Clay“ (liet. molžemis) 
derinio. Siekiama tvariai skaitmeninei statybai maksimaliai 
panaudoti vietos dirvožemį. 

Šiam projektui įgyvendinti prireikė 200 valandų spausdini-
mo, 350 sluoksnių 12 mm medžiagos, 150 km ekstruzijos 
gijos, 60 kub. m molžemio. Statinį sudaro du kupolai, kurie 
atstoja ir laikančiąsias konstrukcijas, ir stogą, ir fasadą. Taip 
supaprastinamas projektas, sumažinamas energijos išteklių 
poreikis ir sutrumpinamas statybų laikas. Iki šiol 3D pastatų 
spausdinimas buvo orientuotas į atskirų dalių ir elementų 
gamybą. Tačiau šiuo atveju buvo naudojama programinė 
įranga, kuri gali optimizuoti dviejų spausdinimo „rankų“ ju-
desius, kad jos galėtų veikti vienu metu, išvengdamos su-
sidūrimų. 

Ši modulinė, daugiapakopė sistema gali būti sukonfigūruo-
ta pagal konkretų dizaino projektą, o tai reiškia, kad šios 
technologijos galimybės galėtų būti išplėstos dar sudėtin-
gesniems projektams. Kaip aiškina jos kūrėjai, kiekvienas 
įrenginys spausdina 50 kv. m ploto detales, todėl per kelias 
dienas galima pastatyti, kitaip tariant, nulieti bet kokios for-
mos atskirus gyvenamuosius modulius. 

Taigi namas gali būti žiedžiamas kaip puodžiaus keramika 
arba lipdomas kaip vapsvos kolbos formos lizdas iš dumblo 
rutuliukų. Remiantis šiuo prototipu, ateityje bus kuriamas vis 
efektyvesnis tvarus būstas, kuris demonstruos pokyčius ar-
chitektūros srityje, tenkins žmonių poreikius ir saugos Žemę 
dėl naujų technologijų taikymo.

PASIŪLĖ IŠSPAUSDINTI PARYŽIAUS DIEVO MOTINOS 
KATEDRĄ KOPIJĄ

Nyderlandų bendrovė „Concr3de“ anksčiau siūlė 3D tech-
nologijomis atstatyti nuo gaisro smarkiai nukentėjusią Par-
yžiaus Dievo Motinos katedrą, naudojant jos pačios gaisro 
liekanas ir nuodėgulius, t. y. mišinį, panašų į ugnies paliktus 
pelenus po gaisro, bei specialų 3D spausdintuvą. Šis proce-
sas galėtų paspartinti rekonstrukciją ir sumažinti jos išlaidas. 
O ši technologija esą užtikrintų, kad naudojant jos pačios 
pelenus rekonstruota šventovė būtų „daugiau nei paprasta 
kopija“.

Naudojant 3D spausdintuvą ir gaisro nuodėgulius bei kitas 
medžiagų liekanas, taip pat būtų galima išspręsti kai kuriuos 
pastato atkūrimo iššūkius. Pavyzdžiui, kilo klausimų, kaip 
pakeisti milžiniškas ąžuolo sijas, laikiusias katedros stogą. 
Taigi 3D spausdinimui būtų naudojami milteliai, pagamin-
ti iš degėsių pelenų bei pažeisto kalkakmenio, ir nulietos 
tikslios stogo ąžuolinių sijų kopijos. Ugnies palikti pelenai ir 
nuodėguliai taptų fizine istorinio pastato rekonstrukcijos da-
limi, sujungiant senas jos medžiagas su naujomis gamybos 
technologijomis, taip atiduodant pagarbą katedros istorijai 
ir jos pelenams. Be to, ši technologija yra greitesnė ir piges-
nė už tradicinius metodus bei naudingesnė aplinkai.

Kaip pavyzdį „Concr3de“ iš siūlomos medžiagos 3D spaus-
dintuvu atkūrė vienos iš 16 garsiųjų Dievo Motinos katedros 
fasadą puošusių mitinių būtybių gargolų kopiją. 

Šiam projektui įgyvendinti prireikė 200 valandų 
spausdinimo, 350 sluoksnių 12 mm medžiagos, 
150 km ekstruzijos gijos, 60 kub. m molžemio. 
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SPAUSDINTUVE – MEDIENOS GRANULĖS 

3D dizaino pramonė dabar gali pasukti dar tvaresne lin-
kme, 3D spausdinimui naudodama medieną. Kolumbijos 
universiteto mokslininkai sukūrė medienos granulių, skirtų 
3D spausdinimui, gamybos metodą. Pagamintose granulė-
se pavyko atkurti medieną iki smulkiausių vidinio grūdėtu-
mo detalių. 3D spausdinimas anksčiau buvo ribotas dėl ga-
limybės atkurti vidines struktūras, ypač imituojant organinių 
medžiagų sudėtį. Tai susiję su šiuolaikinių 3D spausdintuvų 
galimybėmis.

BIURŲ PASTATAS PIRMASIS ATSKLEIDĖ GALIMYBES 

Dubajuje jau penkerius metus stovintis „Ateities biuras“ yra 
pirmasis 3D spausdintas biurų pastatas. Didžioji jo dalis 
buvo išspausdinta 3D spausdintuvu, kuris per 17 dienų iš 
cemento mišinio nuliejo pagrindinę konstrukciją. Kiti mo-
bilieji 3D spausdintuvai gamino mažesnes dalis, iš kurių 
konstrukcija buvo sumontuota statybos vietoje. Išspausdin-
tame vieno aukšto, 250 kv. m ploto statinyje yra keli darbo 
kambariai ir vonios kambarys. Įgyvendinti projektą 2016 m. 
užtruko maždaug šešis mėnesius ir manoma, kad jis kaina-
vo perpus mažiau nei statytas tradiciniu būdu. Šis projektas 
parodė 3D spausdinimo galimybes – kaip toks metodas su-
mažina statybų išlaidas ir sutrumpina laiką.

Mokslininkų komanda paėmė itin plonų alyvuogių medie-
nos gabalėlių ir padarė didelės raiškos skaitmenines kiekvie-
no gabalėlio nuotraukas. Vaizdai buvo siunčiami į spaus-
dintuvą, galintį spausdinti smulkiausias medžiagos detales 
ir spalvas, naudojant vokselius (vokselis – tūrinis elementas, 
reprezentuojantis patį mažiausią galimą diskretizuotos tri-
matės erdvės elementą – red.). Svarbu tai, kad vokselis 
apibrėžia 3D būdu išspausdinto paviršiaus dydį. Spaus-
dinama buvo tokiu pat plonu sluoksniu. Ši strategija leido 
atkurti visiškai naują medienos granulės vidinį grūdėtumą. 
Mokslininkai užšaldė galutinį 3D išspausdintą gaminį skys-
tame azote. Galutinis atspausdintas objektas ir savo išorine 
išvaizda, ir vidiniu spalvų modeliu buvo labai panašus į tikrą 
medienos granulę.
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Taigi 3D namai gali būti naujoviški ir tvarūs. 3D spausdinti skydiniai namai ilgainiui pakeis 
lentų ir plytų konstrukcijas. Tokia statyba ne tik tvaresnė ir efektyvesnė už tradicinius meto-
dus, bet ir leidžia namus pastatyti bei projektuoti daug greičiau, be to, puikiai tinka išmanie-
siems ir pasyviesiems pastatams.
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APŽELDINTOS PRAMONINIŲ PASTATŲ 
„KALVOS“ SUSILIEJA SU LAUKŲ ŽALUMA
Šalia pagrindinio šalies transporto koridoriaus, jungiančio Klaipėdos tarptautinį jūrų 
uostą su Kaunu bei Vilniumi, ir vos už 40 km nuo Palangos oro uosto iškilęs didelis pra-
moninis kompleksas – lyg po kepurėmis „pakištas“ po žaliuojančiais stogais. Trys kres-
ni susiglaudę didelio ploto pastatų korpusai rikiuojasi palei greitkelį, prasilenkdami 
kas kelis žingsnius vienas nuo kito, atsukę nuožulnias žaliuojančias „kaktas“ į kelią, lyg 
į jį žvelgdami. Pramoniniai statiniai tarsi pridengti ir vizualiai tapo landšaftu. 

OBJEKTAS: SBA industrinių inovacijų slėnis

ADRESAS: Klaipėdos r.

PLĖTOTOJAS: SBA nekilnojamojo turto bendrovė „SBA Urban“

ARCHITEKTAI: „Paleko archstudija“, architektas Rolandas Palekas

TECHNINIS PROJEKTAS: AB „PST projektai“

GENERALINIS RANGOVAS: AB Panevėžio statybos trestas

i

PLOTAS: 

logistikos centro – daugiau nei 30 tūkst. m2,

gamyklos – apie 13 tūkst. m2 

STATYBOS PRADŽIA (I etapas): 2019 m. 

STATYBOS PABAIGA (II etapas): 2020 m. 

BENDROS INVESTICIJOS (du etapai): daugiau kaip 30 mln. eurų

Nuotr.: Donatas Vaičiulis 
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Į TVARUMĄ ORIENTUOTOS INVESTICIJOS

Tai žaliosiomis technologijomis paremtas, vienas tvariausių 
Baltijos šalyse SBA industrinių inovacijų slėnio logistikos ir 
gamybos kompleksas. Koncerno „SBA Grupės“ įmonė „SBA 
Urban“ jo projektą prie Klaipėdos pradėjo vystyti 2019 me-
tais. Pirmasis projekto etapas užbaigtas 2020 m. balandį, 
antrojo etapo pabaiga – 2020 m. gruodis.

Po pirmojo plėtros etapo šalia automagistralės Vilnius–
Klaipėda pastatytas ir pradėjo veikti aplinkai draugiškomis 
technologijomis paremtas unikalios architektūros 30 tūkst. 
m2 logistikos centras UAB „Innovo Logistika“, į kurį buvo 
investuota 18 mln. eurų. Jis užima du statinio korpusus. Tre-
čiajame korpuse, kuris iškilo po antrojo statybų etapo, 24/7 
režimu veikia apie 13 tūkst. m2 automatizuota baldų ruoši-
nių gamykla „Laminn“. Investicijos į šį pastatą ir įrangą siekė 
apie 15 mln. eurų. Iš gamyklos kiekvieną parą į Lietuvoje 
įsikūrusias baldų gamybos įmones su produkcija iškeliauja 
apie 40 vilkikų. Logistikos centras vienu metu gali priimti net 
27 sunkvežimius, kurie savo tikslą pasiekia sausumos keliais 
arba jūra iš Klaipėdos tarptautinio jūrų uosto.

„SBA Grupės“ viceprezidentas Egidijus Valentinavičius sakė, 
kad, nepaisant pernai visame pasaulyje sudėtingo laikotarpio, 
suplanuotos investicijos SBA industrinių inovacijų slėnio klaste-
ryje nebuvo stabdomos. Numatoma tolesnė šio klasterio plė-
tra. Visą kompleksą užbaigti planuojama 2027 metais. Bendra 
„SBA Grupės“ šalia Klaipėdos valdoma teritorija, įskaitant slė-
nį, sudaro 50 ha.

2020 m. gruodį „SBA Grupė“ už 28,6 mln. eurų pardavė 
logistikos centro ir gamyklos pastatus Estijos fondų valdy-
mo įmonei „EfTEN“ priklausančiam „EfTEN Real Estate Fund 
4“. „SBA Home“ priklausančios įmonės „Laminn“ ir „Inno-
vo Logistika“ toliau vykdo savo veiklą nuomai skirtame šio 
komplekso 44 tūkst. m2 plote.

„Šis žaliausias logistikos ir gamybos kompleksas Baltijos 
šalyse puikiai atitinka pirmo Baltijos valstybėse žaliojo, į 
tvarumą orientuoto nekilnojamojo turto fondo „EfTEN Real 
Estate Fund 4“ investicijų portfelio strategiją. Mums šiame 
sandoryje buvo labai svarbios tokios objekto savybės, kaip 
modernumas ir draugiškumas aplinkai, – teigė „EfTEN Capi-
tal“, AS, vadovas Lietuvoje Laurynas Žilys. – Objektas atiti-
ko fondo investavimo strategiją dėl turto klasės (logistika), 
aukščiausio lygio nuomininko, patrauklių ilgalaikės nuomos 
sąlygų.“ Jo vertinimu, tvarūs, sertifikuoti objektai investuo-
tojų, nuomininkų, bankų yra vertinami gerokai aukščiau už 
kitus, o ateityje atotrūkis tik didės.

„EfTEN“ valdomi fondai, investuojantys tik Baltijos šalyse, 
iki sandorio Klaipėdoje, buvo investavę Vilniuje, Kaune, 
Panevėžyje ir Šiauliuose. Pasak šio investuotojo atstovo, in-
dustrinis objektas SBA industrinių inovacijų slėnio klasteryje 
yra išskirtinis dėl daugelio dalykų: be techninių parametrų, 
tvarumą užtikrinančių sprendimų ir įspūdingo dizaino, jis 
yra idealiai tinkamoje vietoje, su itin stipriu ilgalaikiu nuo-
mininku.
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PRAMONINIAI STATINIAI - KAIP LANDŠAFTO DALIS

Žvelgiant nuo greitkelio, SBA industrinių inovacijų slėnio 
masyvūs pramoniniai pastatai apželdintais stogais primena 
dirbtinę kalvą, o ne logistikos centrams ir gamykloms bū-
dingus aiškių geometrinių formų kampuotus pastatus. Jo 
žalia „kepurė“ dera prie tolumoje žaliuojančių laukų ir dar-
niai susilieja su aplinka, vizualiai sukurdama plokščiakalnio 
įvaizdį. Į greitkelį žvelgia gana statūs, skirtingų nuolydžių 
žali šlaitai, kurie kyla aukštyn, fasadui pereinant į apželdintą 
stogą. Po šiomis nuožulniomis žaliuojančiomis konstrukci-
jomis suformuotoje erdvėje įrengtos automobilių aikštelės 
ir poilsio zonos.

Logistikos centro ir gamyklos komplekso architektūrinės 
koncepcijos autoriai – „Paleko archstudijos“ architektai ir 
Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas architektas 
Rolandas Palekas. Techninį projektą parengė AB „PST pro-
jektai“.

Architektas R. Palekas prisimena, kad projekto vystytojas 
nuo projekto pradžios paprašė sukurti kažką išskirtinio, tad 
architektams kilo mintis kurti pastatą kaip landšafto dalį. 
„Pabandėme sujungti įprastą, standartinį didelio statinio 
tūrį su topografija, su žeme. Ir tai pavyko įgyvendinti – ne-
galiu sakyti, kad buvo neįveikiamų dalykų“, – sako R. Pale-
kas, nors sutinka, kad netradiciniai sprendimo būdai kelia 
daugiau iššūkių, tad kol kas Lietuvoje nėra labai įprasti, nes 
lengviau ir paprasčiau pastatyti paprastą statinį optimalio-
mis investicijomis, vengiant papildomų išlaidų. 

Įspūdingo pramoninio komplekso koncepcijos autorius 
mano, kad investuotojui grįžta įvairiopa grąža. Pirmiausia 
neįprastas pastato vaizdas traukia žmonių žvilgsnius: ma-

Žaliosiomis technologijomis paremtas projektas buvo ne-
menkas iššūkis statytojams, todėl jam įgyvendinti pasirinkti 
itin patyrę partneriai.

toma, kaip pieva tarsi užlipa ant pastato stogo ir jis tampa 
landšafto dalimi, o ne konkuruoja su juo, ne įsiręžia į jį savo 
vertikaliomis sienomis. Ne uždengia, bet tarsi jį pratęsia. 

„Toks niuansuotas kraštovaizdžio ženklas džiugina akį, ją ra-
mina, ir tai kuria pridėtinę vertę. Kitas svarbus dalykas – kad 
kylanti ant stogo pieva ant trijų statinio korpusų sukuria lyg 
ir kalveles, kurios tampa papildoma erdve tarp pastato ir 
landšaftinių pylimų, ji pridengta nuo greitkelio triukšmo bei 
taršos. Šios erdvės yra pietinėje pusėje, taigi susiformavu-
sius kiemelius galima išnaudoti darbuotojų poilsio erdvei, 
automobiliams statyti, įėjimo į pastatą zonai ir pan.“, – kal-
bėjo architektas. Jis priduria, kad kiekviena projektinė gali-
mybė gali būti panaudota įvairiai.

„Architektų misija yra kurti galimybes, o paskui pats gyve-
nimas sutvarko viską iki detalių“, įsitikinęs architektas R. Pa-
lekas.

Apželdintas pastato stogas turi net tik vizualinę paskirtį: po 
žaliuoju stogu įsikūrę biurai vasarą neperkaista, o žiemą tau-
po šilumos energiją. Komplekse gausiai integruoti energiją 
taupantys sprendimai. Pastatus šildo šilumos siurbliai „oras–
oras“, įrengta išmanioji apšvietimo sistema.

„Architektų misija yra kurti galimybes, 
o paskui pats gyvenimas sutvarko viską 

iki detalių“, įsitikinęs architektas R. 
Palekas.
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VADOVAVOSI ŽMOGAUS IR GAMTOS DARNOS 
FILOSOFIJA

AB Panevėžio statybos trestas projektavimo biuro „PST pro-
jektai“ vadovas Miroslav Buinovski buvo pagrindinis objekto 
projekto vadovas. Pasak jo, „SBA Grupė“  įmonės atstovai, 
tardamiesi dėl projektavimo darbų, kėlė tikslą turėti išskirti-
nius pastatus – tokius, kokių Lietuvoje nėra. „Dirbome ko-
mandoje kartu su „Paleko archstudijos“ architektais, kurie ir 
buvo pagrindinės idėjos autoriai. Architektūriniai sprendiniai 
pabrėžia gamtai draugišką, inovatyvią gamybinės įmonės fi-
losofiją. Įvertinus sklypo lokaciją, masyvūs gamybiniai tūriai 
suliejami su aplinka, juos vizualiai „pakišant“ po landšaftu. 
Buvo sukurtas artimas žmogaus veiklos ir gamtos ryšys. Žali 
šlaitai apriboja triukšmą nuo magistralės pusės, sukurdami 
erdvę bendruomeninei ir reprezentacinei veiklai“, – pasako-
ja projekto vadovas.

Anot pašnekovo, formuojant į automagistralės pusę išeks-
ponuotus gana stačius žalius šlaitus – fasadinius stogus – 
prireikė pasitelkti netradicinius sprendinius. Nestandartiniai 
konstrukciniai ir architektūriniai sprendimai reikalavo didelio 
projektuotojų komandos susitelkimo. Buvo pasitelkti  visų 
reikalingų grandžių specialistai – konstruktoriai, architektai, 
inžinieriai, todėl dabar galima džiaugtis puikiu rezultatu ir 
įgyvendinta pagrindine idėja.

Žalio fasadinio stogo projektavimas gamybiniame pastate 
suteikia šiam objektui išskirtinumo. Pastato integravimas į 
gamtinę aplinką, pasitelkiant natūralias medžiagas – apžel-
dintąjį stogą, paįvairintą betoninių sijų ažūru – atveria naują 
požiūrį į gamybinių pastatų architektūrinę išraišką. Puiku, 
kai Lietuvos pramonės sektoriuje tenka būti vienu iš naujos 
žmogaus ir gamtos darnos filosofijos pradininkų.

Galima pasidžiaugti, kad, nors ir minimaliai, formuojant ga-
mybines patalpas, atsižvelgta į įdomesnės aplinkos sukūri-
mą. SBA industrinių inovacijų slėnio gamybinių ir logistikos 
patalpų spalvinis sprendimas – tamsios spalvos ir LED ap-
švietimo stipraus baltos šviesos srauto kontrastas. Taip kuria-
ma alegorija į žvaigždėtą naktinį dangų. 

Pagrindinė fasadinė medžiaga – daugiasluoksnės sieni-
nės plokštės. Šį pasirinkimą lėmė optimalus technologinių, 
energinių ir statybinių reikalavimų suderinamumas. Taip pat 
natūralus betonas, pasirinktas, nes yra ilgalaikis, tvirtas ir 
estetiškas. „Kadangi tai pramonės šakos objektas, įgyvendi-
nome viską, ką norėjome ir ko reikalaujama pagal Lietuvos 
norminius teisės aktus. Pasiekėme tikslus, kuriuos mums kėlė 
užsakovas. Atsižvelgdami į papildomą investiciją ir objekto 
konceptą, manau, įgyvendinome daugiau nei įprastai“, – 
pasakoja M. Buinovski.

Pasak jo, vienas sudėtingesnių darbų buvo suderinti skirtin-
gų nuolydžių žalio stogo konstrukcijas taip, kad būtų ten-
kinami reikiami atmosferos kritulių surinkimo reikalavimai, 
įvertinti jų poveikį konstrukcijoms ir statiems piltinio grunto 
šlaitams. Taip pat, projektuojant šlaitinius fasadus, reikėjo 
gerai apgalvoti ir žmonių saugos sprendinius. 
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DARBUS ATLIKO ANKSČIAU NEI PLANUOTA

AB Panevėžio statybos trestas statybų direktorius Kęstutis 
Tamošiūnas pasakoja, kad bendrovė vykdė dvi sutartis. Pa-
gal pirmąją parengė konstrukcinės dalies darbo projektą ir 
pagal jį pastatė sandėliavimo paskirties pastatą –  pastatė 
konstrukcijas, visiškai sumontavo statinio karkasą, įrengė 
„sumuštinio“ tipo sienas ir stogą. Viso statinio plotas – 30 
200 m2. Remdamasi antrąja sutartimi, įmonė pastatė ga-
mybinės paskirties pastatą, atlikdama analogiškus darbus. 
Šio statinio plotas – 12 500 m2. Pagrindinis iššūkis – abu 
objektus reikėjo pastatyti per ypač trumpą terminą. San-
dėlio statybos terminas – 5,5 mėn., o gamybinio pastato 
statybai skirti vos 3 mėnesiai. Sandėliavimo pastatą pavyko 
pastatyti per numatytą terminą, o gamybinį – netgi greičiau 
– per 2 mėnesius.

Didelis dėmesys skirtas medžiagų tiekimo grandinės kontro-
lei. Siekta, kad būtų užtikrintas gaminių ir medžiagų tiekimas 
konkrečiai nurodytais terminais ir eilės tvarka. Ypatingas dė-
mesys buvo skirtas tiekėjų ir gamintojų atrankai, vertintas jų 
patikimumas. Daug dėmesio teko skirti ir pasirengimo staty-
boms procesui bei pačioms statybinėms pajėgoms. „Ypač 
griežtai stebėjome vykdomų procesų pažangą, o prireikus 
imdavomės koregavimo veiksmų. Norėdami užtikrinti, kad 
sutartis būtų vykdoma laiku, suformavome papildomą 
„savų jėgų“ rezervą. Jį buvome pasirengę panaudoti, jei tik 
pastebėtume kokių nors atsilikimo nuo grafiko ženklų“, – 
pasakoja K. Tamošiūnas. 
Anot jo, norint pasiekti užsibrėžtus sutartinius terminus ir su-
teikti papildomą vertę užsakovui, teko ieškoti efektyvesnių 
sprendinių. Vietoje projekte numatytos „klasikinės“ stogo 
konstrukcijos, panaudota PIR ir PVC stogo konstrukcija, kuri 
ypač pasiteisino dėl galimybės ją sumontuoti per trumpesnį 
laiką, nei buvo suplanuota pirminiame etape. Be to, užsa-
kovas gavo visapusiškai modernesnę ir patikimesnę stogo 
konstrukciją su papildomai padidinta garantija.
Įgyvendinant pirmąjį projektą, susidurta su išryškėjusia pro-
blema – „sumuštinio“ tipo plokščių skardos spalvos skirtu-
mais. Jie pastebėti tik įrengus visą plokštumą ir tik esant 
konkrečiam apšvietimui. „Teko aiškintis priežastis, mastą ir 
imtis sprendimo veiksmų. Nustatyta, kad problema įvyko 
gaminant plokštes, todėl prireikė revizuoti visą produkciją, 
koreguoti užsakymus, permontuoti. Visi projekto dalyviai 
prisidėjo, kad problema būtų išspręsta operatyviai. Dar vie-
nas iššūkis – nepalankios oro sąlygos montuojant stogą. Vy-
ravo stiprūs vėjai, todėl teko stebėti orų prognozes ir darbą 
organizuoti nepaisant nei savaitės dienų, nei įprasto paros 
darbo laiko. Dirbdavome iškart tik atsiradus palankioms oro 
sąlygoms“, – apie iššūkius pasakoja K. Tamošiūnas.
Pasak pašnekovo, dirbdami su antruoju SBA industrinių ino-
vacijų slėnio projekto etapu, specialistai jau žinojo, kokie iš-
šūkiai jų laukia, ir išmoko buvusias pamokas, todėl nuspren-
dė dirbti kitaip. Prieš pradedant darbus, visiškai sukomplek-
tuotos ir į statybos aikštelę suvežtos visos darbui reikalingos 
pagrindinės medžiagos (gelžbetonis, metalas, plokštės ir t. 
t.). Taip išvengta galimų tiekimo sutrikimų. „Mūsų lūkesčiai 
buvo pateisinti – darbus baigėme anksčiau nei planavome, 
todėl labai džiaugiamės ypač sklandžiu darbu. Norime pa-
dėkoti užsakovui ir savo AB „Panevėžio statybos trestas“ fili-
alams, dirbusiems šiame objekte, už profesionalų ir gerano-
rišką bendradarbiavimą, o metalo konstrukcijų gamintojui 
UAB „Ameko konstrukcijos“ – už kokybišką ir laiku atliktą 
darbą“, – džiaugiasi K. Tamošiūnas. 
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STOGO DANGA UŽTIKRINA MINIMALIĄ JO 
KONSTRUKCIJOS APKROVĄ

SBA industrinių inovacijų slėnyje pastato stogas įrengtas 
remiantis aukščiausiais kokybės standartais, jame įdiegtos 
modernios technologijos, o statyboms ir įrengimo darbams 
pasitelktos savo srities profesionalų komandos. Pastato sto-
gas taip pat tapo svarbiu elementu, užtikrinančiu stabilią bei 
sandarią pastato konstrukciją ir papildančiu pastato ekster-
jerą. 

Pastato stogo konstrukcijos įrengimo darbus atlikusios įmo-
nės „Stogrenta“ vadovas Mantas Pevcevičius teigia, kad, ne-
paisant iššūkių, dėl sukauptos solidžios patirties įmonės dar-
buotojų komandai pavyko sėkmingai įrengti stogą. Stogui 
buvo pasirinkta speciali lengva hidroizoliacinė stogo dan-
ga, užtikrinanti minimalią stogo konstrukcijos apkrovą. Jam 
apšiltinti naudotos šilumos izoliacinės poliuretano plokštės, 
pagamintos iš standžių poliizocianurato (poliuretano) putų 
(PIR) šerdies. Poliuretano plokštės – patvari ir ilgalaikė šilu-
mos izoliacinė medžiaga, išsiskirianti puikiomis atsparumo 
ugniai savybėmis. Nedidelis PIR plokštės svoris taip pat 
svarbi savybė, nes stogo atramoms tenka maža apkrova, o 
lengvas pastato stogas ir ekonomiškos apkrovas atlaikančios 
konstrukcijos buvo vienas pagrindinių tikslų projektuojant 
stogą. 

Anot „Stogrentos“ vadovo, montuojant stogą reikia turėti 
specialią įrangą ir specifinių žinių. Tik tinkamai suplanuoti 
darbų procesai ir visų galimų aplinkybių įvertinimas leidžia 
maksimaliai įgyvendinti užsakovo reikalavimus. Įmonė sto-
gų konstrukcijų montavimo ir projektavimo, stogo techninės 
priežiūros paslaugas teikia tiek Lietuvoje, tiek visame Balti-
jos regione. Specializuojasi dirbdama su įvairių tipų stogo 
konstrukcijomis ir daugiasluoksnėmis plokštėmis. Taip pat 
užsakovams ji gali pasiūlyti ne vieną kokybiškam ir ilgalai-
kiam stogui skirtą sprendimą: PVC stogo dangą „Protan“, 
termoizoliacines poliuretano plokštes su aliuminio folija, 
hidroizoliacinių membranų priedus (vėdinimo kilimėlius, 
įlajas, kabelių įvadus) ir kitus produktus. Bendrovė taip pat 
gali pasiūlyti klientams specialius sprendinius žaliesiems sto-
gams: balastinę „Protan“ PVC dangą, itin atsparią šaknų įsi-
skverbimui ir didelio tankio PIR stogo plokštes, atlaikančias 
žaliojo stogo apkrovą.

Hidroizoliacinė PVC stogo danga „Protan“ pritaikyta gy-
venamųjų, komercinių, pramoninių, žemės ūkio ar sporto 
paskirties pastatų sutapdintiesiems ir plokštiesiems stogams 
įrengti. Ši danga – populiarus ir praktiškas pasirinkimas, 
įrengiant įvairių sandėlių ar angarų stogus, nes užtikrina 
ilgą eksploatavimo laiką ir patikimą konstrukciją. Ji įprastai 
komplektuojama kartu su šilumos izoliacinėmis poliuretano 
plokštėmis, kurios iš abiejų pusių padengtos daugiasluoks-
ne aliuminio folija. Šis ir kiti įmonės „Stogrenta“ siūlomi 
sprendimai leidžia efektyviai įgyvendinti ambicingus archi-
tektūrinius projektus.



9 6

S TAT Y B A

UŽTIKRINTAS OPTIMALUS MIKROKLIMATAS 

UAB „Alinita“ direktorius Vitalijus Malinauskis pasakoja, kad SBA in-
dustrinių inovacijų slėnio projekte prie Klaipėdos jo įmonė dalyvavo 
nuo 2019 m. pradžios, prisijungusi rengiant pirmojo ir antrojo eta-
pų techninį projektą. Bendrovės užduotis buvo atliki ŠVOK dalies 
– šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų – abiejų pasta-
tų techninį projektavimą ir ŠVOK montavimo darbus I-jame etape. 
„Dirbti su šiuo projektu buvo įdomu, nes reikėjo ieškoti inovatyvių, 
optimalių ir energiškai efektyvių sprendimų“, – sako įmonės vado-
vas. 

Logistikos centro sandėliavimo pastato orui šildyti ir vėsinti suprojek-
tuota kintamo šaltnešio srauto kondicionavimo sistema VRF (angl. 
Variable Refrigerant Flow), kuri gali būti naudojama tiek patalpoms 
vėsinti, tiek šildyti. VRF vėsinimo sistemos sukurtos taip, kad veik-
tų kuo efektyviau ir, palyginti su tradicinėmis sistemomis, jose pa-
tiriama kur kas mažiau energijos nuostolių. Efektyvios, paprastai 
projektuojamos, montuojamos ir prižiūrimos VRF sistemos išsiskiria 
pažangia technologija ir didelėmis galimybėmis bei mažiausiomis 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (tai bendra suma lėšų, skirtų įrangai įsi-
gyti, montuoti, prižiūrėti, veikti, išardyti ir utilizuoti) iš visų šiuo metu 
rinkoje siūlomų sistemų. Kaip teigia V. Malinauskis, pastate sumon-
tuota 12 atskirų sistemų, kurių bendra šiluminė galia siekia 800 kW. 
Užsakovo patogumui patalpų oro temperatūrą patogu valdyti cen-
tralizuotai iš pastato valdymo sistemos. 

Optimalų mikroklimatą pastato administracinėse patalpose užtikri-
na rekuperacinė vėdinimo sistema. Panaudoti vėdinimo įrenginiai 
turi A+ „Eurovent“ sertifikatą, rodantį, kad jie yra kokybiški ir atitinka 
tarptautinius standartus. Vėdinimo sistema dirba autonomiškai ir 
gali būti valdoma iš pastato valdymo sistemos. Siekiant užtikrinti 
vienodą šilumos palaikymą visose pastato patalpose, įrengta grin-
dinio šildymo sistema su automatiniu temperatūros valdymu.

Įmonės „Alinita“ vadovas teigia, kad pagrindinis iššūkis šiame pro-
jekte buvo terminai: per gana trumpą laiką teko parengti darbo pro-
jektą ir laiku sumontuoti visas ŠVOK sistemas. Šioje srityje daugiau 
nei 23 metus dirbanti įmonė sukaupė didžiulę patirtį, dalyvaudama 
sudėtinguose ir dideliuose objektuose, tad sėkmingai ir laiku įvykdė 
darbus, o jų kokybę užtikrino įdiegtos tarptautinės kokybės vady-
bos sistemos ISO 14001, ISO 9001 ir OHSAS 18001.

METALINĖMS KONSTRUKCIJOMS – RINKOJE GERAI ŽINOMI 
DAŽAI 

SBA industrinių inovacijų slėnio pastatų metalo konstrukcijų ilga-
laikiškumui užtikrinti parinkti aukštos kokybės antikoroziniai dažai 
„Tikkurila Temadur SC-F 50“, kuriuos pasiūlė kompanija „Tikkurila“. 
Atsižvelgiant į statinių paskirtį, labai svarbu, kad dažai būtų atsparūs 
atmosferos poveikiui, dilimui ir išsiskirtų ypač puikia apsauga nuo 
korozijos.

„Tikkurila Temadur SC-F 50“ – dvikomponenčiai, greitai džiūstantys, 
pusiau blizgūs poliuretaniniai dažai su antikoroziniais pigmentais, 
kurie užtikrina atsparumą korozijai net itin nepalankiomis klimato są-
lygomis. Dažų sudėtyje yra poliuretano dervų, todėl šiuo produktu 
dengti paviršiai yra lengvai valomi, ilgai išlaiko spalvą ir blizgesį, ne-
blunka veikiami tiesioginių saulės spindulių. Jie itin tinka plieniniams 
karkasams ir kitoms plieno konstrukcijoms.

Didelis privalumas, kad kokybiškos metalo dangos apsaugo ne tik 
nuo korozijos ir atmosferos poveikio, bet ir užtikrina didesnį visos 
metalo konstrukcijos patvarumą. Patvaresnės dangos ilgiau tarnau-
ja, jų ilgesnį laiką nereikia atnaujinti, o tai padeda sutaupyti.

Kompanijos „Tikkurila“ siūlomos metalo dangos ir dengimo siste-
mos yra išbandytos tiek laboratorijose, tiek realioje aplinkoje. Me-
talo dangas sudarantys gaminiai ir dengimo sistemos atitinka pa-
saulinį plieninių konstrukcijų apsaugos nuo korozijos standartą ISO 
12944. Šio standarto 5 skirsnis nustato, kokios apsauginių dangų 
sistemos turi būti naudojamos esant aplinkos koroziškumo kategori-
joms C2, C3, C4 ir C5. Standartas taip pat nustato patvarumo kate-
gorijas L, M, H ir VH, kurios rodo, kada dažų dangą reikia atnaujinti. 

PASIRINKTA TVARI IR PALANKI APLINKAI GRINDŲ DANGA

Dalyje SBA industrinių inovacijų slėnio administracinių patalpų pa-
sirinkta ne tik ilgalaikė, atspari temperatūros permainoms, atlaikanti 
didelį žmonių srautą, bet ir estetiškai atrodanti grindų danga. UAB 
„Vaineta ir partneriai“, prekiaujanti interjero ir eksterjero apdailos 
medžiagomis, tiekė akmens masės plyteles, kilimines plyteles ir vi-
nilines lenteles. 

Bendrovės direktorius Neividas Biriukovas pasakoja, kad vienas pa-
grindinių užsakovo reikalavimų buvo pasiūlyti tokias medžiagas, ku-
rios būtų kokybiškos ir draugiškos aplinkai, o aplinkoje dominuotų 
natūralių medžiagų imitacijos – betono, medžio ir žalumos.

Patogioms ir estetiškai atrodančioms kabinetų grindims įrengti UAB 
„Vaineta ir partneriai“ pasiūlė iš biurams skirtų kiliminių dangų bene 
populiariausią medžiagą – kilimines plyteles „Yuton 105“ ir „Urban 
retreat grass 103“. Jų panaudota 250 m2. Taip pat pasirinktos rusvos 
spalvos ir natūralaus dizaino rašto vinilinės lentelės „Tarkett ID inspi-
ration 55“. Šia medžiaga, skirta komercinei aplinkai, kurioje vyrauja 
vidutinis ir didelis judėjimas, išklota net 750 m2 ploto.

500 m2 ploto laiptinėse panaudotos šiuo metu populiaraus skandi-
naviško stiliaus pilkos spalvos akmens bei medžio imitacijos plytelės. 
Jos yra ne tik gražios, šiuolaikiškos, bet ir praktiškos.

„Projektas įgyvendintas tikrai sėkmingai“, – sako bendrovės direkto-
rius ir priduria, kad „Vaineta ir partneriai“ džiaugiasi galėjusi prisidėti 
prie tokio inovatyvaus objekto statybų ir didžiuojasi įgyvendinusi 
projekto užsakovo bei dizainerio užduotis taip, kaip sumanyta.
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PARINKTA EFEKTYVIAUSIA ĮRANGA
Pasak GLCO direktoriaus Dariaus Lastausko, užsakovas pageidavo 
turėti energiškai efektyvias kondicionavimo / šildymo sistemas, ku-
rios atitiktų Europos Sąjungos keliamus žaliosios energijos reikalavi-
mus: būtų tylios, efektyvios, patogios eksploatuoti ir valdyti.
Pagrindinis reikalavimas buvo šildymo efektyvumas ir įrangos suge-
bėjimas efektyviai šildyti patalpas, esant iki -25 °C lauko tempera-
tūrai žiemą, nes tai buvo pagrindinis šilumos šaltinis ir kito šildymo 
šaltinio nebuvo numatyta iš viso.
„Šiam objektui tiekėme pačią efektyviausią įrangą, esančią rinkoje 
– „LG Electronics“ šilumos siurblius oras–oras su šildymo funkcija, 
esant žemoms aplinkos temperatūroms. Buvo parinkti VRF tipo ši-
lumos siurbliai oras–oras, galintys efektyviai šildyti patalpas žiemą 
ir nenutraukti veikimo net ir esant aplinkos temperatūrai žemesnei 
negu -25 °C. Tokią specifinę įrangą gamina tik keli žymiausi VRF 
gamintojai pasaulyje“, – pasakoja D. Lastauskas. 
„LG Electronics“ įranga turi įdiegtą „Continous heating“ (nepertrau-
kiamo šildymo) funkciją, kuri būtina bet kokiai įrangai, kai pagrindi-
nis šilumos šaltinis yra būtent oras–oras šilumos siurbliai.
Šios įdiegtos sistemos išsiskiria viena „žaliausių“ energijos rūšių pa-
saulyje ir yra visokeriopai skatinamos ES bendrijos. Taip itin sumaži-
namas iškastinio kuro energijos (t. y. elektros energijos) vartojimas.
Didžiausias iššūkis buvo parinkti tokią įrangą, kuri ne tik efektyviai 
šildytų patalpas žiemą, bet ir efektyviai jas vėsintų vasarą, nes bal-
dinių plokščių gamybos procese staklės ir įrenginiai išskiria daug 
perteklinės šilumos. Be kokybiškos VRF vėsinimo įrangos darbo 
sąlygos vasaros metu galėtų pavirsti „pragaru“ įmonės darbuoto-
jams.
Dėl ypatingų reikalavimų tiek šildymui, tiek vėsinimui parinkti speci-
finiai „LG Electronics“ VRF modeliai, apjungiantys šias abi funkcijas.
Kadangi gamybos metu išsiskiria daug dulkių, atsižvelgta ir į filtra-
vimo bei įrangos išdėstymo aspektus, kad įranga gerai veiktų net ir 
esant labiau nei įprastai užterštai aplinkai.
VRF vėsinimo sistemos naudoja unikalią SLC technologiją, kai freo-
no garavimo ir išpučiamo oro temperatūra pritaikoma pagal aplin-
kos ir vidaus sąlygas automatiškai. Dėl to nėra išpučiamas „labai vė-
sus“ oras, kad nepakenktų darbuotojų sveikatai. Vyksta „minkštas“ 
klimato reguliavimas – vėsinimas.
Nors tai jau nebe pirmas objektas, kur pagrindinis šilumos šalti-
nis yra oras–oras šilumos siurbliai, bet, atsižvelgiant į gamybinę 
objekto paskirtį ir dydį, tai vienas pirmųjų objektų Lietuvoje su tokia 
koncepcija. Džiugu, kad objektas sėkmingai atlaikė pirmąjį šaltąjį 
sezoną 2020–2021 m. žiemą, kuri buvo tikrai šaltesnė nei įprastai. 
Sėkmingas įrangos veikimas šaltuoju metų periodu tik įrodo koky-
biškai atliktą inžinerinį darbą projektuojant ir pasirenkant įrangos 
gamintoją bei tipą.

SAUGŪS IR ENERGIJĄ TAUPANTYS VALDYMO SPRENDIMAI
Visus automatizavimo darbus – nuo vėdinimo (vėsinimo), šilumos 
atgavimo iš kompresorių, klimato kontrolės sistemų, apšvietimo 
tiek gamybos, tiek ir administracijos dalyse – SBA industrinių ino-
vacijų slėnyje atliko UAB „Elteros projektai“. Patalpų gryną orą šiuo 
metu užtikrina apie 120 valdomų stoglangių, o šildymą – šilumos 
siurbliai, kurių poveikis aplinkai nepastebimas. Objekte panaudota 
gamintojo „Schneider electric“ produkcija.
Vaidas Mikalajūnas, UAB „Elteros projektai“ plėtros direktorius, tei-
gia, kad dažniausia automatikos įmonės užduotis – suteikti pastatui 
išmanumo, gebėti išspręsti sunkiausius uždavinius per nustatytą, 
dažniausiai trumpą, laiko tarpą.
„Kaip sėkmingai pradėjome, taip ir užbaigėme procesų valdymo 
bei automatizacijos darbus SBA industrinių inovacijų slėnyje vei-
kiančioje modernioje ir visiškai automatizuotoje baldų komponen-
tų gamykloje „Laminn“ Klaipėdoje. Projekto užsakovas visoms in-
žinerinėms dalims kėlė savo standartizuotus reikalavimus. Sistema 
turėjo būti lanksti, intuityvi ir lengvai valdoma net ir neįgudusiam 
vartotojui. Ir, žinoma, viskas turėjo veikti, kaip numatyta projekte, 
– sako V. Mikalajūnas. – Didžiausias dėmesys buvo skiriamas sis-
temos saugumui, perspėjimo signalams ir energijos suvartojimo 
taupymui.“
UAB „Elteros projektai“ plėtros direktorius pasakoja, kad objekte 
suprojektuoti įrenginiai padeda fiksuoti ir taupyti elektros energiją. 
Lauko apšvietimas valdomas pagal laiko programą arba apšviestu-
mo daviklį, todėl, pasirinkus norimus parametrus, taupoma pastato 
išorinio apšvietimo energija. Prie pastato valdymo sistemos gali-
ma prisijungti per nuotolinį serverį (angl. webserver) ir kontroliuoti 
arba stebėti norimus parametrus iš bet kurios pasaulio vietos, o visi 
duomenys kaupiami nuotolinio serverio atmintyje.
Pašnekovas pabrėžia, kad rangovams kelti didžiuliai reikalavimai 
– pastatas turėjo atitikti aukščiausius BREEAM vertinimo sistemos 
reikalavimus, būti palankus aplinkai, funkcionalus ir patogus var-
totojui.
UAB „Elteros projektai“ – viena didžiausių automatikos srities įmo-
nių Lietuvoje, gyvuojanti jau daugiau nei 10 metų. Per šį laiką įmo-
nė, sukaupusi didelį žinių, sėkmingai atliktų darbų bagažą, gali pa-
siūlyti visas automatikos srities paslaugas: nuo projekto parengimo, 
automatikos skydų, elektronikos gaminių gamybos, montavimo, 
programavimo iki paleidimo – derinimo ir priežiūros paslaugų.
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NAUDOTA AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKCIJA
SBA industrinių inovacijų slėnyje įsikūrusiam logistikos centru „In-
novo Logistika“, kuriame vyksta intensyvūs krovos darbai, buvo pa-
sirinkta Vokietijos koncerno „Hörmann“ gaminama produkcija. Tai 
aukštos kokybės, ilgai ir intensyviai naudoti skirti gaminiai, sukurti 
siekiant palengvinti žmonių darbą ir sutaupyti energijos išteklius. 
UAB „Hörmann Baltic“ specialistai logistikos centrui pagal užsakovo 
reikalavimus pasiūlė geriausius sprendimus: greitai pakylančius pra-
moninius segmentinius vartus, skirtingo tipo krovimo rampas bei 
įvairią papildomą įrangą (saugos šviesoforus, apsauginius bampe-
rius ir ratų kreipiančiąsias), skirtą saugiai eksploatuoti pastatą. 
Sudėti 26 „Hörmann“ segmentiniai pramoniniai vartai SPU F42, ku-
rių spalva pritaikyta prie fasado. Jie įstiklinti, taigi į patalpą patenka 
dienos šviesa. Kartu su vartais sumontuotos ir aukščio išlyginimo 
aikšteles HLS-2 FR su apšiltintu dugnu ir perimetro sandarinimo tar-
pine. Trys iš šių aikštelių sustiprintos, jų leistina apkrova apie 50 % 
didesnė nei įprastų rampų ir leidžia saugiai perkrauti ypač sunkias 
prekes. Didelių gabaritų krovinių logistikai pasiūlyti didelių gabaritų 
segmentiniai vartai SPU F42. 
Visa ši įranga valdoma „Hörmann“ gaminama automatika, užtikri-
nančia greitą vartų pakėlimą ir saugų nusileidimą, taip pat aukščio 
išlyginimo aikštelių sujungimą su transporto priemonėmis.
Logistikos centre prie kiekvienos rampos sumontuota papildoma 
saugos įranga: LED šviesoforai (raudona ir žalia). Šie šviesoforai 
nurodo krovimo rampos užimtumą ir palengvina bekontaktį ben-
dravimą su vairuotoju. Raudona šviesa reiškia, kad dar negalima 
nuvažiuoti nuo rampos, žalia – kad krovos darbai baigti: jau galima 
judėti. 
Prekių ir personalo apsaugai nuo lietaus ar vėjo pasirinktos pripu-
čiamos sandarinimo rankovės DAS-3 su šoninėmis pagalvėlėmis. Tai 
itin sandarios krovimo rankovės, kurios taip pat prisideda prie pas-
tato energijos taupymo.
Atraminiai bamperiai su apsaugine cinkuoto metalo plokšte SB ap-
saugo pastatą nuo pažeidimų, statant transporto priemonę prie 
rampos. Jie veikia kaip apsauginės pagalvės, o cinkuoto plieno 
ratų kreipiančiosios WBM – 1900 x 320 x 170 Ø padeda vairuotojui 
prisiparkuoti. Jos nukreipia ratus tiesiai prie rampos, kad būtų kuo 
tikslesnis sujungimas su pastatu.
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SUMONTUOTI GREITAEIGIAI PRAMONINIAI VARTAI IR 
APSAUGOS

SBA industrinių inovacijų slėnyje greitaeigius vartus ir apsaugas 
tiekė bei montavo UAB „Corda“ specialistai. Pasak šios bendrovės 
direktoriaus Dariaus Gedvilo, buvo keliami reikalavimai kokybei, il-
galaikiškumui, saugumui ir pristatymo bei montavimo terminams. 

Greitaeigiai vartai turėjo atitikti reikalavimus, susijusius su dydžiu ir 
vėjo apkrovomis. „Keltas reikalavimas išlaikyti angos matmenis ir iš-
sitekti tarp konstrukcijų, taigi turėjome į riboto dydžio vietą įstatyti 
didelius vartus, nesumažindami pravažiavimo angos pločio ir aukš-
čio. Taip pat buvo svarbus atsidarymo greitis ir išlaikyti greitaeigiams 
vartams keliami saugumo standartai“, – pasakoja D. Gedvilas. 

Pasak bendrovės direktoriaus, pasirinkti ir montuoti greitaeigiai pra-
moniniai vartai iš „Giesse“. Jie stiprūs ir patvarūs – atlaiko vėjo ap-
krovas, yra gana greiti pagal savo matmenis, įvertinant jų dydį, nes 
vienų vartų varčios plotas siekia 32,5 m2. Greitas automatinis atsi-
darymas ir užsidarymas užtikrina energijos taupymą, spartų įrangos 
judėjimą. Taikant automatinį valdymą ir 2,5 m aukščio saugos davi-
klių užuolaidą, fiksuojamos visos kliūtys, atsiradusios vartų angoje, 
ir vartai stabdomi atidarytoje padėtyje arba grąžinami į šią padėtį, 
todėl atitinka aukščiausius tokiems įrenginiams keliamus saugos rei-
kalavimus.

Montuojant sienų ir kolonų apsaugas, pasiūlytos hibridinio plasti-
ko amortizuojančios „D-flexx“ apsaugos. Jų pranašumas tas, kad 
jos nepažeidžia ir nebraižo inventoriaus, technikos, turi grįžtamąją 
deformaciją, be to, parinktos atsižvelgiant į gamykloje naudojamos 
technikos dydį ir judėjimo greitį. Pagal TÜV sertifikatuose pateiktus 
apkrovų laikymo skaičiavimus, įvykus „susidūrimui“, įranga ir pasta-
to konstrukcijos apsaugomos nuo pažeidimų. Taip pat šios apsau-
gos nerūdija. 

Sumontuoti saugos barjerai projektuojami ir sertifikuojami kartu su 
tvirtinimo elementais, kurie tiekiami kartu su atitvarais, taip užtikri-
nant atitiktį sertifikavimo metu gautiems duomenims dėl laikomųjų 

apkrovų. Atitvarai suprojektuoti taip, kad įvykus incidentui ne tik apsau-
gotų pastato konstrukcijas, įrangą ar darbuotojus, bet ir nesugadintų 
grindų dangos. 

Pasirinkti modulinio tipo atitvarai, todėl incidento atveju (kai jis įvyksta 
atsitrenkus stambesnei (sunkesnei) ar didesniu nei numatyta greičiu va-
žiuojančiai technikai) užtenka pakeisti vieną segmentą. Tai gerokai eko-
nomiškiau, lyginant su plieninėmis apsaugomis. Taip pat šių apsaugų 
nereikia dažyti, montuojant ir remontuojant nereikia atlikti jokių ugnies 
pavojų keliančių darbų (suvirinimas, pjaustymas abrazyviniais diskais ir 
kt.). Gaminant šias apsaugas išskiriama trečdaliu mažiau CO2, nei metali-
nes. Visos apsaugos 100 % perdirbamos. Keičiant tik segmentus, apsau-
gų prireikia gaminti mažiau, todėl visa tai rimtas indėlis į klimato kaitos 
mažinimą.

„Reikėjo greitai pristatyti produktus ir atlikti darbus. Atsižvelgiant į projek-
to apimtis, tai buvo didelis iššūkis – turėjome dirbti labai greitai ir koordi-
nuotai“, – sako D. Gedvilas.

Beje, neapsieita ir be originalių sprendimų. Statinio konstrukcijos supro-
jektuotos su dvigubomis kolonomis, tarp ašių sujungtomis metaliniais 
ryšiais, ant kolonų numatyti ir sumontuoti priešgaisriniai čiaupai, drenaži-
niai vamzdžiai. Šioms kolonoms apsaugoti reikėjo nestandartinių spren-
dimų, nes įprastos kolonų apsaugos neatitiko poreikių. Reikėjo ieškoti 
originalių sprendimų ir pasvirusioms konstrukcijoms – kai kurios buvo itin 
sudėtingos, kirtosi su judėjimo zonomis. Iš standartinių modulinių dalių 
buvo suprojektuotos ir sumontuotos reikiamų matmenų apsaugos.

„Šis projektas mums buvo ypatingas tuo, kad galėjome išbandyti save 
dirbdami su didelės apimties objektu, jį įgyvendinti operatyviai – skai-
čiavimai, projektavimai, derinimai, tiekimas ir montavimo darbai turėjo 
būti atlikti per ganėtinai trumpą terminą. Labai džiugino, kad užsakovas 
mumis pasitikėjo, galėjome pasiūlyti inovatyvius produktus“, – džiaugiasi 
D. Gedvilas.
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NUO PIRMOJO PRIVAŽIAVIMO KELIO IKI TRINKELIŲ DANGOS 
ĮRENGIMO

Didelės apimties darbus SBA industrijos inovacijų slėnyje atliko UAB 
„Klaistvita“: įmonė kokybiškai įrengė priešgaisrinio vandentiekio, 
lauko buitinių tinklų ir lietaus nuotėkų tinklus, taip pat sumontavo 
lietaus nuotekų siurblines ir naftos produktų atskirtuvus. Dviejuose 
projekto etapuose dirbusi bendrovė taip pat įrengė 44 tūkst. m2 
grindų pagrindo pastatuose ir profesionaliai atliko aplinkos tvarky-
mo darbus.

Didžiausią iššūkį įmonės komandai teko įveikti vienai pirmųjų 2019 
m. vasarį įžengus į statybų aikštelę. Dėl nepalankių tų metų oro są-
lygų užklupusios smarkios liūtys užtvindė sklypą ir trukdė privažiavi-
mo kelio bei atviruoju būdu klojamų inžinerinių tinklų įrengimo dar-
bams. Gausiai lyjant žiemą ir pavasarį, statybų aikštelėje buvo labai 
šlapia. Bet patyrusi statybos įmonė neatsiliko nuo įtempto darbų 
grafiko, pasitelkdama turimus šiuolaikiškus vikšrinius sunkvežimius ir 
įvairaus galingumo ekskavatorius.

Sklype įrengtos nuotekų siurblinės ir lietaus surinkimo šulinių bei di-
delės talpos infiltracinių kasečių sistemos įgyvendino svarbų visam 
projektui uždavinį: objekte tenkinami atmosferos kritulių surinkimo 
reikalavimai, nuo jų poveikio apsaugotos žaliojo stogo konstrukcijos 
bei piltinio grunto šlaitai. Šių šlaitų įrengimas taip pat buvo patikėtas 
įgyvendinti bendrovei „Klaistvita“. Skirtingo nuolydžio konstrukcijų 
stogui įrengtas gruntas, kuris susijungia su apželdinta stogo dalimi.

Lauko aikštelių, takelių ir privažiavimų prie pastatų grindiniui įrengti 
paklota apie 20 tūkst. m2 betono trinkelių dangos, kuri sukuria es-
tetišką vaizdą, užtikrina patogų pėsčiųjų ir automobilių judėjimą bei 
natūralią vandens apytaką. Profesionaliai paruošus dirvą, įrengta 
apie 23 tūkst. m2 vejos. Didelės apimties darbai įmonei „Klaistvi-
ta“ ne naujiena: tiek privačių, tiek didelės apimties komercinių bei 
valstybinių projektų vamzdynus tiesianti įmonė turi daug patirties 
profesionaliai įveikti sudėtingas kliūtis.
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PATIKIMA IR MODERNI AUTOMOBILIŲ PRAVAŽIAVIMO SISTEMA

Logistikos terminalų ir gamyklų teritorijoje itin svarbi automobilių 
pravažiavimo kontrolė.

SBA industrinių inovacijų slėnio pastatų komplekse UAB „Kitoks 
miestas“ („CityPro“) įdiegė modernią pravažiavimo kontrolės siste-
mą, paremtą transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo 
(angl. ANPR) technologijomis.

Įdiegtą pravažiavimo kontrolės sistemą sudaro automatiniai kelio 
užtvarai, valstybinių automobilių numerių nuskaitymo kameros, 
informacinės LED švieslentės, skirtos vairuotojams informuoti bei 
nukreipti bei informaciniai ženklai. Papildomų daviklių pagalba sis-
tema nustato ir transporto priemonės tipą.

Automatinis valstybinių automobilio numerių atpažinimas – moder-
nus skaitmeninių automobilių stovėjimo aikštelių pagrindas. Jis užti-
krina patogų įvažiavimą ir išvažiavimą. Automatinius kelio užtvarus, 
ANPR kameras, LED švieslentes ir infoterminalus valdo programinė 
įranga. Tai leidžia stebėti įvažiuojančių ir išvažiuojančių automobilių 
srautus realiuoju laiku. ANPR kameros kartu su programine įranga 

Visapusiškai tvarus, susiliejantis su gamta pastatų kompleksas, poveikio aplinkai nedaran-
tys sprendimai – tai ilgalaikės tendencijos, kurios turėtų būti plėtojamas ne tik būstų ar ko-
mercinių pastatų, bet ir pramonės statinių rinkoje.

bei automatiniais kelio užtvarais sudaro visiškai automatinę transporto prie-
monių stovėjimo sistemą, kuri suteikia galimybę automatizuoti transporto 
judėjimo procesą, sumažinti išlaidas ir laiko išteklius automobilių stovėjimo 
aikštelių valdytojams bei operatoriams, o pravažiavimas tampa paprastas ir 
patogus vairuotojams. 

ANPR sistema užtikrina tvarką teritorijoje, įleisdama tik sistemoje užregis-
truotus automobilius, užtikrindama greitesnį automobilių pravažiavimą bei 
sumažindama vairuotojų laukimo laiką prie automatinių kelio užtvarų. In-
formacinių LED švieslenčių pagalba vairuotojai lengviau bei greičiau randa 
atvykimo tikslą. 

„CityPro“ įdiegta pravažiavimo kontrolės sistema yra integruota ir veikia 
kartu su „Equinox“ sandėlio valdymo sistema. Vieninga transporto srautų 
valdymo sistema suteikia galimybes realiuoju laiku matyti ir efektyviai kon-
troliuoti atvykusių transporto priemonių bei jų vairuotojų judėjimą. Optima-
lūs sprendimai leidžia sėkmingai suvaldyti itin didelį transporto priemonių 
srautą teritorijoje.
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ĮKVĖPIMO SEMIASI IŠ VANDENS
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Tris ketvirtadalius Žemės paviršiaus užpildantis vanduo – gyvybinės energijos ir atgaivos šaltinis. Gėrimės van-
denynų ir jūrų bangomis, skaidriais ežerais ir upių vingiais, gaivinamės iš gėlo vandens versmių. Ši nesustojanti 
gyvybės tėkmė prasigraužia kelią per kiečiausias uolienas. Jos atkaklumas įkvepia žmones. Naujas idėjas, mintis 
ir savo emocinį užtaisą kūrėjai perduoda vandeniui.

Architektūroje vanduo nuo seno naudojamas estetiškai ir žaismingai – nuo baseinų ir fontanų iki dirbtinių upelių 
ir vandens krioklių. Pastatuose ir greta jų įrengiami vandens telkiniai turi ne tik estetinį, bet ir emocinį poveikį – 
kuria ne tik grožį, bet ir ramybę bei jaukumą. 

Modernios inžinerinės technologijos ir inovatyvūs sprendimai suteikia didžiulį kūrybinį potencialą projektuoto-
jams – integruojant į projektus vandenį, estetiniai tikslai derinami su funkcionalumu bei tvariais vandens panau-
dojimo sprendimais ir individualiuose namuose, ir komerciniuose pastatuose.
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ATOGRĄŽŲ SODAS SU KRIOKLIU PO KUPOLU

Milžiniškas dirbtinis krioklys yra šeštojo pagal dydį pasaulio 
oro uosto „Jewel Changi“ centrinė ašis. Singapūro Čangio 
tarptautinio oro uosto pastate krioklys liejasi iš 40 m aukščio 
ir per minutę išpila beveik 46 tūkst. litrų vandens. Jo srovė 
per 200 m skersmens okuliarą, vadinamąją akį, statinio stogo 
centre neria žemyn į slėnį, kurį supa 1,4 tūkst. augalų atogrąžų 
sodas po milžinišku stikliniu kupolu. 

„Jewel Changi“ oro uosto stiklinį pastatą su aukščiausiu pasau-
lyje kriokliu sukūrė architektų studija „Safdie Architects“. Šiame 
penkių aukštų virš žemės ir dar penkių po žeme „šiltnamyje“ 
veikia 280 parduotuvių, restoranų ir viešbučių. 20 tūkst. kv. m 
ploto statinys primena bet kurį kitą didelį modernų prekybos 
centrą, bet šiame milžiniškame žiemos sode po stikliniu kupo-
lu yra daugiau augalų nei kitur. Kupolo šlaitais aukštyn iš slėnio 
kyla penkių aukštų terasų sodas, o žemyn garma keli mažesni 
kriokliai. Visų lygių terasas jungia pėsčiųjų takai, nuo kurių lan-
kytojai virš medžių viršūnių žvalgosi po visą atogrąžų augali-
jos sodą su kriokliu centre. Pastate sukurta natūralios šviesos 
augalams ir šilumos komforto lankytojams pusiausvyra. 

Statinio kupolas kiaurai peršviečiamas saulės, bet nuo perkaiti-
nimo jį saugo specialiai suprojektuotas stiklas, sumažinantis ir 
aplinkos triukšmą, kurį oro uoste kelia kylantys ir besileidžian-
tys lėktuvai. Orui kondicionuoti po visu Singapūro stikliniu 
kupolu atogrąžų klimato sąlygomis prireiktų pernelyg daug 
energijos, todėl tik kai kuriose zonose palaikoma apie 24 °C 
temperatūra, naudojant integruotą vėdinimą ir grindinį vėsi-
nimą su šalto vandens vamzdynais. 

Krioklio vanduo taip pat natūraliai vėsina patalpas. Krioklys – 
sudėtingas inžinerijos įrenginys. Kupolo stogo centre vanduo 
suteka į okuliarą ir pro jo angą krinta žemyn aštuonis aukštus, 
iš kurių tris paskutinius požeminius aukštus jis srūva uždarytas 
skaidriame akrilo vamzdyje. Apatiniame taške vanduo suren-
kamas baseine ir siurbliai, šio sūkurio raumenys, jį pumpuoja 

atgal ant stogo, kad būtų užtikrintas nuolatinis krioklio srau-
tas. Norint sukurti apskritą vandens sūkurį, išorėje ant statinio 
kupolo buvo sumontuoti specialios konstrukcijos „pelekai“, 
nukreipiantys lietaus vandenį į akies vidurį, kur sūkuriui sutei-
kiama tolygi apskrita forma. Vandens kaupimo rezervuarai, 
vamzdžiai ir siurbliai sumontuoti už pastato sienų. Lietingomis 
dienomis lietaus vanduo surenkamas baseine, o jo perteklius 
naudojamas augalams drėkinti. Sistema valdoma programi-
niu būdu.

Krintantis vanduo natūraliai garuoja ir vėsina patalpas. Bet kas 
minutę iš krioklio krintantys 23 kub. m vandens sukelia galin-
gą oro srautą. Kiekvienas vandens lašelis ore sukuria „kometos 
uodegos“ trauką, tas sūkurys pritraukia ir žemyn stumia šilto 
oro masę, o atsimušusi į cilindro dugną krioklio srovė iš ten 
išstumia orą. Inžinieriams teko stabdyti šias oro sroves, siekiant 
išlaikyti komfortišką statinio mikroklimatą.

Negana to, per šį vešlų sodą paaukštintu keliu priešingomis 
kryptimis reguliariai pravažiuoja traukiniai, vežantys keleivius 
į oro uosto terminalus. Panaudojus 3D modeliavimą, buvo 
rastas sprendimas, kokiu greičiu prasilenkiantys traukiniai turi 
vienu metu įvažiuoti ir išvažiuoti į pastatą pro vartus, kad neiš-
leistų iš pastato optimalios temperatūros oro ir prasilenkdami 
atsvertų vienas kito sukeltus oro srautus.

Krintantis vanduo 
natūraliai garuoja ir 

vėsina patalpas.



105

I N Ž I N E R I J A

KRIOKLYS IŠ DANGORAIŽIO

Vienas įspūdingiausių dirbtinių krioklių liejasi iš dangoraižio 
„Liebian International“ Pietvakarių Kinijoje, Gujange. Iš 108 m 
aukščio žemyn krintantis milžiniškas vandens srautas puošia 
dangoraižio fasadą. Vandens ir žalumos apsuptas pastatas, jo 
architektų sumanymu, susilieja su aplinkiniais kalnais ir miškais, 
nors stovi miesto centre. Iš viršutinių dangoraižio aukštų krin-
tantis vandens srautas toks galingas, kad, kai buvo įjungtas 
pirmą kartą ir taškydamasis purslais krito žemyn, vietiniai gy-
ventojai išsigando, jog dangoraižyje trūko vandenį tiekiantys 
vamzdžiai ir įvyko avarija. 

Tačiau šis unikalus dirbtinis fasado krioklys yra visiškai kontro-
liuojamas modernių inžinerinių sistemų ir galėtų būti tvaraus 
projekto pavyzdys: jis naudoja nuotekų ir lietaus vandenį, 
kaupiamą milžiniškose požeminėse talpyklose, iš kurių jį 
pumpuoja keturi galingi siurbliai. Vandeniui kaupti reikalin-
gos talpyklos užima net keturis požeminius pastato aukštus. 
O elektra, kurios reikia vandeniui pumpuoti siurbliais į 121 
m aukščio dangoraižio viršų, kainuoja apie 90 svarų sterlin-
gų per valandą ir per metus siektų 760 tūkst. svarų sterlingų, 
jeigu krioklys veiktų nuolat įjungtas. Taigi įspūdingas dizainas 
kainuoja gana nemažai. Todėl unikalus krioklys įjungiamas tik 
specialioms progoms paminėti ir veikia tik apie 20 minučių. 
Nors ir daug kainuoja, tai ne vienintelis projektas, kuriame 
vanduo atlieka pagrindinį vaidmenį.

UŽ LANGO ŠNARANTIS DIRBTINIS LIETUS 

Pastatuose, kuriuose anksčiau veikė Pekino viešoji pirtis, dabar 
įrengtas prabangus Qianmeno viešbutis „Imperatorius“, todėl 
architektai iš ASAP („Adam Sokol Architecture Practice“) išsau-
gojo maudynių dvasią viešbutyje. Jo dizainą įkvėpė vanduo. 

Įėjimas į viešbutį suprojektuotas kaip siaura alėja tarp aukštų 
pastatų – tai tradicinė Šiaurės Kinijos architektūra, ypač bū-
dinga Pekino gyvenamiesiems rajonams. Ši alėja tarp dviejų 
pastatų sienų 25 m aukštyje uždengta stikliniu stogu, kurio 
švieslangiai gausiai įleidžia saulės šviesą dieną ir miesto švie-
sas naktį. 

Du kartus per dieną vidinėje alėjoje iš stiklinio dangaus pasi-
pila dirbtiniai krituliai. Lietus, jaukiai šniokšdamas už kambarių 
langų, džiugina ir ramina. Alėjoje 15 m aukščio dirbtinis lietus 
„lyja“ iš baseino, įrengto konsolinėje konstrukcijoje ant viešbu-
čio stogo. Vanduo iš šio baseino liejasi žemyn visame viešbu-
tyje: vienur jis krinta kaskadomis ir kriokliais, kitur srovena per 
sienas, ant kurių dirbtiniuose lašuose kaba augalai, ir varva 
siūlais lyg durų užuolaidos, atskirdamas erdves bei patalpas, 
o kai kur paslėptas srūva per viešbutį vidiniais vamzdynais že-
myn, kol pasineria į požeminį baseiną ir sušniokščia kriokliu 
SPA centre. 

Baseine ant stogo viešbučio svečiai gali mėgautis maudynė-
mis ir žvalgytis virš stogų istoriniame Qianmeno rajone.
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NEUŽSTOKITE JŪROS

Marbeloje, Ispanijos Viduržemio jūros pakrantėje, įsikūrusiam 
namui vaizdą į netoliese esančią jūrą užstoja gretimi namai. 
Todėl studija „Wiel Arets Architects“ sukūrė namą su baseinu 
ant jo stogo konsolėje, kad paplūdimį ir jūrą visada būtų ga-
lima matyti deginantis ar maudantis. Name yra keturi lygiai. 
Išoriniais jo laiptais galima patekti tiesiai ant stogo. Kiti laiptai 
yra namo viduje. 

Namo stogo baseinas tyvuliuoja 9 m aukštyje. Konsolinė 
konstrukcija išsikišusi tolyn nuo namo lyg balkonas virš pagrin-
dinio įėjimo ir sveria beveik 60 tūkst. kilogramų. Šis įrengtas 
be sienelių, tad jo vanduo tolumoje susilieja su jūra. Baseinas 
turi stiklines grindis ir sienas. Stikliniai švieslangiai atskiria ba-
seiną nuo namo vidaus. Tad iš baseino galima matyti apačio-
je po juo esančias gyvenamąsias erdves, svetainę, virtuvę ir 
terasą prie įėjimo į namą, o iš bet kurios namo vietos galima 
stebėti besimaudančiuosius. Namo konstrukcija išlieta iš be-
tono, bet didžiulės vitrinos leidžia saulės spinduliams gausiai 
prasiskverbti vidun.
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ORE PAKIBĘ TELIŪSKUOJANTYS BASEINAI

Nors baseinas yra įprastas šilto klimato gyvenamuosiuose na-
muose, bet, išnaudojant modernių technologijų galimybes, 
galima peržengti įprastą formą. „SPBR Arquitetos“ architektų 
sukurto savaitgalio namo baseinas San Paule teliūskuoja ne 
ant žemės prie namo, o yra iškeltas konsolėje virš vidinio kie-
melio.

Betoninis vandens rezervuaras 6 m aukštyje virš žemės – lyg 
milžiniškas lovys, priglaustas prie namo trečiojo aukšto ir lai-
komas galingų betoninių kojų. Į baseiną ir terasą ant namo 
stogo pakylama iš apatinio aukšto laiptais, kurie įrengti 1 m 
pločio plyšyje tarp baseino konstrukcijos ir namo sienos. Visą 
dieną stogo terasą ir baseiną apšviečia saulė, nors šio namo 
sklypas visada yra tankiai stovinčių gretimų namų šešėlyje. 

Baseino konsolės betoninės kojos įremtos į namo sklypą, o 
tarp jų žaliuoja sodas ir tyvuliuoja kitas negilus baseinas, į kurį 
iš viršaus krinta ramus nedidelis krioklys. Šalia įrengta terasa ir 
apatinio namo aukšto gyvenamoji erdvė. Trijų aukštų name 
yra dar du maži vandens telkiniai, o visus keturis juos jungia 
bendra vandens tiekimo sistema. Šis pastatas unikaliai paro-
do, kad metropolyje įmanoma mėgautis savaitgalio namais, 
o jų elementai, paprastai laikomi antraeiliais, tampa pagrin-
diniai.

Trijų aukštų name 
yra dar du maži 

vandens telkiniai, 
o visus keturis 

juos jungia bendra 
vandens tiekimo 

sistema.
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Vandens naudojimą architektūroje užtikrinančios modernios inžinerinės technologijos yra motyvuojamos inova-
tyvių ir kūrybiškų sumanymų, kuriais architektai priartėja prie vandens. Geriausiuose projektuose atsižvelgiama 
į tvarų aplinkos išteklių naudojimą, kurio naujovės neturi ribų.

„KARŠTAS PUODAS“ ANT VANDENS

Vandens kaip dekoracijos ir kraštovaizdžio panaudojimas yra 
labiau tradicinis ir gali papuošti net banaliausias gyvenamą-
sias ir komercines erdves. Restorano „Garden Hotpot“ statinys 
Sanšengo miestelio pakraštyje vingiuoja aplink lotosų ežerą, 
paslėptą eukaliptų miške Čengdu provincijoje, Pietvakarių Ki-
nijoje. Studija „MUDA-Architects“ sukūrė puikų poilsio objek-
tą unikalias gamtos sąlygas ir ekologinius išteklius turinčiame 
Sanšenge, kuris vadinamas Čengdu žaliaisiais plaučiais. Kur-
dami restoraną, architektai integravo verdančio puodo įvaizdį 
į natūralią aplinką. Šis „karštas puodas“ įkūnija vietinės kultū-
ros ypatybes, tarp kurių yra ne tik maisto kultūra, bet ir laisva-
laikio praleidimas. 

Restorano statiniui ant vandens, atsisakius sienų, panaudota 
tik pagrindinė vingiuojanti platforma, stogą virš jos laikantys 
stulpai ir lentos. Statinio forma atkartoja ežero kontūrus ir 
vingiuoja virš vandens kaip garai iš verdančio puodo, besi-
raitydama tarp medžių kamienų. Plonos kolonos tolygiai re-
mia stogą, kuris vingiuoja ir raitosi, atkartodamas platformą. 
Visos restorano konstrukcijos ilgis yra 290 m, aukštis 3 m, o 
platformos plotis įvairiose vietose skirtingas. Virš vandens vin-
giuojanti platforma pagaminta iš antikorozinės medienos, o 
stogas – iš cinkuoto plieno lakšto, padengto baltais fluoro-
karboniniais dažais. Kaip atraminės konstrukcijos naudojamos 
88 mm skersmens plieninės kolonos įsilieja į tiesių eukaliptų 
kamienų gretas ir išnyksta gamtoje. Lenktas medinis turėklas 
prie vandens – tik neryški gamtos riba. Pastatas buvo supro-
jektuotas saugant eukaliptus ir ežerą. Pastatas yra lengvas ir 
skaidrus. Restorano klientai mėgaujasi ežero vėsa, o krašto-
vaizdis skverbiasi į erdvę.
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„CEWOOD“ MEDŽIO VILNOS PLOKŠTĖS – 
100 % NATŪRALI MEDŽIAGA

Jeigu klasikiniai lubų ir sienų apdailos sprendimai kiek pa-
bodo, verta paieškoti daug modernesnių ir, svarbiausia, pa-
lankesnių žmogaus sveikatai bei aplinkai sprendimų. UAB 
„Moderni izoliacija“ pristato Latvijoje gaminamas ir visame 
pasaulyje naudojamas medienos vilnos plokštes CEWOOD. 
Šios plokštės puikiai tinka lubų ir sienų dekorui bei suteikia 
daugybę privalumų: yra maksimaliai natūralios sudėties, 
būdinga efektyvi triukšmo sugertis, geresnis patalpos akus-
tinis komfortas ir mikroklimatas. 

LUBŲ IR SIENŲ PLOKŠTĖS – VISA PALETĖ PRIVALUMŲ 

CEWOOD plokštės gaminamos iš trijų 100 % natūralių žaliavų: me-
dienos drožlių, vandens ir cemento. Dėl natūralių medžiagų ir ga-
mybos būdo plokštės atrodo estetiškai ir patraukliai, jas galima nau-
doti papildomai neapdorojant. Be to, jos išlaiko medienai būdingas 
savybes: komfortą, patalpos termoreguliaciją ir drėgmės tolygumą. 
Jos ekologiškos ir nekenkia sveikatai, gaminamos iš PEFC sertifikuo-
tos medienos, naudojant žaliąją energiją.

AKUSTINIS KOMFORTAS IR PATALPŲ ESTETIKA
Viena svarbiausių CEWOOD medžio vilnos plokščių savybių – puiki garso 
izoliacija. Akustinės plokštės tinka įvairiems dizaino sprendimams, todėl 
puikiai pritaikomos viešųjų ir gyvenamųjų pastatų interjerams.
Dėl natūralios sudėties ir išskirtinių parametrų šios plokštės dažnai nau-
dojamos didesnės akustinės apkrovos patalpose, kur garso izoliavimas ir 
triukšmo sugertis labai svarbus aspektas. CEWOOD medžio vilnos plokš-
tės – apdaila, išsiskirianti neišsemiamomis dizaino galimybėmis, derinant 
skirtingus plokščių matmenis, storius, spalvas ir faktūras, šitaip suteikiant 
interjerui ypatingumo.
Mokyklose, vaikų darželiuose, SPA kompleksuose, sporto salėse, kultūros 
centruose ir kituose viešuosiuose pastatuose, kuriems tenka didelė akusti-
nė apkrova, garso sugerties klausimas yra toks pat svarbus, kaip ir natūra-
lios medžiagų ypatybės, gaisrinė sauga, prieinama kaina ir estetiškumas. 
CEWOOD medžio vilnos plokštės sujungia šias visas savybes į visumą, to-
dėl sulaukė pripažinimo įvairių užsienio šalių, Latvijos bei Lietuvos rinkose.

CEWOOD medžio vilnos plokštės – unikali medžiaga, turinti daugy-
bę puikių savybių:
• AKUSTIKA – ypač gera garso sugertis;
• EKOLOGIJA – plokštės pagamintos iš natūralių medžiagų aplinkai 
palankiu būdu;
• SVEIKATA – plokštės sukuria palankų žmogaus organizmui mikrokli-
matą, yra antialerginė medžiaga;
• ESTETIKA – didelis tekstūrų ir atspalvių pasirinkimas;
• ILGALAIKIŠKUMAS – plokštės nepakeičia savybių bėgant laikui;
• GAISRINĖ SAUGA – puikūs gaisrinės saugos rodikliai (A2, B-s1, d0);
• PATOGUMAS – paprastas ir greitas montavimas, nesudėtingas pjo-
vimas, prieinama kaina.

Metinis „Auksinio pušies kankorėžio“ (latv. „Zelta čiekur“) apdovanoji-
mas – aukščiausio lygio pripažinimas už reikšmingus pasiekimus ir indėlį 
į miškininkystės sektorių Latvijoje, kurį CEWOOD pelnė nominacijoje „Už 
inovatyvią verslininkystę“.

Sužinoti daugiau apie šias plokštes ir susipažinti su įspūdingiausiais 
projektais bei įsigijimo galimybėmis Lietuvoje galite svetainėje 
www.cewood.lt. Įgaliotasis atstovas Lietuvoje:

+370 633 40 080  |  info@izoliacija.com | www.izoliacija.com |

Savanorių pr. 173, 03150 Vilnius



Nuolatinis triukšmas trikdo ramybę, kenkia žmo-
gaus sveikatai, darbingumui, komfortui ir koky-
biškam poilsiui. Tai žinodami naujųjų namų archi-
tektai, konstruktoriai ir dizaineriai, be jau įprastų 
konstrukcinių sprendimų, šilumos izoliacijos, 
efektyvių inžinerinių tinklų, pasirūpina ir geresne 
garso izoliacija. Bendrovė „Moderni izoliacija“ 
projektuotojus ir architektus kviečia susipažinti su 
šiuolaikiniu sprendimu – viskoelastinėmis garso 
izoliacijos membranomis.

Visų viskoelastinių TECSOUND garso izoliacijos membranų montavimas 
yra toks paprastas, kad jį galima patikėti paprastiems vartotojams, turintiems 
tik bazinių remonto įgūdžių. Tačiau, jei įgūdžių vis dėlto trūksta, nepasitikite 
savo jėgomis ar tiesiog kažkas susiklostė ne taip, kaip planuota, – visuomet 
galite kreiptis į UAB „Moderni izoliacija“ specialistus. Komandoje esantys 
aukščiausios kvalifikacijos specialistai bei gamintojo TECSOUND technikai 
galės jums suteikti aukščiausio lygio konsultacijas ir pasiūlyti efektyviausius 
jūsų problemos sprendimus.

VISKOELASTINĖ MEMBRANA – PLONYTIS, BET VEIKSMINGAS 
SLUOKSNIS
TECSOUND – plonytė, bet be galo efektyvi viskoelastinė garso izoliacijos 
membrana. Ji veikia kaip labai plonas garso barjeras, izoliuojantis apie 45 % 
mūsų girdimo triukšmo. Mokslininkų tyrimai ir praktiniai bandymai parodė, kad 
triukšmo bangas geriausiai sugeria sunkios, plastiškos ir minkštos me-
džiagos. TECSOUND membranai svorio suteikia specialūs komponentai, 
kurių dalelės tarpusavy surištos ypatinga rišamąja medžiaga.
Nepaisant visų šių sudedamųjų medžiagų, membrana išlieka visiškai 
ekologiška. Ji beveik nedegi, nesensta, joje nesiveisia pelėsio grybelis 
ar kiti mikroorganizmai, ji nepraranda efektyvumo kartojantis dideliems 
temperatūrų pokyčiams, taip pat neįgeria drėgmės ir net neturi jokio kvapo. 
TECSOUND membranos struktūra leidžia garso bangas transformuoti į 
šiluminę energiją, tačiau pati medžiaga beveik nešyla.

NEPASTEBIMAS IR UNIVERSALUS SPRENDIMAS 
Pagrindinis TECSOUND membranos pranašumas, palyginti su kitomis 
tokio pobūdžio medžiagomis, – ją naudojant nesumažėja naudinga patal-
pų erdvė. Garso izoliacijos sluoksnis tiesiog pasislepia konstrukcijoje už 
apdailos ir tampa nepastebimas, efektyviai atlieka savo darbą – slopina 
patalpose keliamą triukšmą.
Plonytę, bet veiksmingą TECSOUND membraną galima įrengti ant bet ko-
kio pagrindo – betono, gipskartonio, medienos, metalo bei daugumos kitų. 
Svarbu, kad paviršius būtų gerai paruoštas – jį reikia išlyginti, nuimti seną 
dangą, jei ji yra, nugruntuoti ir leisti išdžiūti. Jei ant sienos yra kokybiškai 
sumontuotas gipskartonio sluoksnis, tuomet galima montuoti tiesiai ant jo.
TECSOUND garso izoliacija naudojama įvairiausios paskirties pasta-
tuose: daugiaaukščiuose ir mažaaukščiuose namuose, viešbučių ir SPA 
kompleksuose, biuruose, mokyklose – visur, kur nepageidaujami pašali-
niai garsai. Naudoti ją galima ir sienoms, ir grindims ar luboms – tereikia 
pasirinkti reikiamo tipo medžiagą.
TECSOUND derinant su šilumos izoliacinėmis medžiagomis, pavyzdžiui, 
mineraline vata, galima kur kas labiau pagerinti konstrukcijos garso izolia-
cijos parametrus.

Daugiau informacijos apie garso izoliacines membranas TECSOUND 
ir pagrindinius medžiagų tipus galite rasti adresu www.izoliacija.com
Įgaliotasis gamintojo atstovas Lietuvoje:

+370 633 40 080 
info@izoliacija.com
www.izoliacija.com
Savanorių pr. 173, 03150 Vilnius

TECSOUND – 
inovatyvūs garso 
izoliacijos sprendimai
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MODERNIOS AKUSTIKOS IR TRIUKŠMO 
SLOPINIMO TECHNOLOGIJOS
Patalpų akustika apibūdina garso „elgseną“ erdvėje. Tinkama, efektyvi akustika lemia mūsų gerą savijautą, 
o nekokybiški sprendimai išprovokuoja įvairias su garso pertekliumi ir triukšmu susijusias problemas. Akustika 
nepaprastai svarbi visose viešosiose erdvėse, ypač ten, kur praleidžiame daug laiko: švietimo, sveikatos 
priežiūros, ugdymo įstaigose, biuruose, konferencijų salėse ar prekybos centruose. Ypač svarbi gera akustika 
atvirojo plano biuruose, kur būna daugiau triukšmo. Tyrimas, kurį atliko Pasaulio žaliųjų pastatų taryba 
(angl. World Green Building Council), parodė, kad dėl triukšmo darbuotojų produktyvumas gali sumažėti 
net 66 %. Kaip rasti geriausią sprendimą ir užtikrinti visavertį gyvenimą? Tiesa ta, kad šiandien galime rasti 
daugybę būdų, kaip pagerinti patalpų akustiką: nuo geromis akustinėmis savybėmis išsiskiriančių apdailos 
medžiagų, pertvarų iki augalų ar specialių užuolaidų.
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AUGALŲ SIENOS – STILINGAS IR EFEKTYVUS AKCENTAS

Jeigu jums svarbi gamta, tai akustinis sprendimas, apie kurį 
verta pagalvoti. Nors šiek tiek neįprasta, tačiau augalai gerai 
sugeria garsą. Šiuolaikiniuose biuruose itin populiarios kerpių 
plokštės, gaminamos iš vandeniui atsparių elninių šiurių. Šios 
tundroje augančios kerpės neturi šaknų, o drėgmės ir maisto 
gauna iš oro. Jos valo orą ir yra nereiklios. Be to, elninės šiurės 
gerai sugeria garsą, ypač žmogaus balso stiprumo.

Dar vienas šios izoliacinės medžiagos pranašumas – kad to-
kios žalios kerpių plokštės atrodo itin stilingai.

MEDŽIO VILNOS AKUSTINĖS PLOKŠTĖS – DAUGIAFUNKCIS 
SPRENDIMAS

Medienos ir vilnos plokštės tinkamos naudoti ten, kur ypač 
svarbus palankumas aplinkai. Jos pagamintos iš paprastų, 
natūralių medžiagų, tokių kaip vilna, medis ar cementas, yra 
kokybiškos, nebrangios ir svarbiausia – gerai sugeria garsą. 
Tokios plokštės ne tik gerai apsaugo nuo triukšmo, bet ir pa-
gražina interjerą. Taip pat jos sugeria aidą ir neišleidžia iš pa-
talpų šilumos. 

Siekdama skatinti efektyvesnius pastatų garso izoliavimo ir 
apsaugos būdus, Čilės komanda „Rootman“ sukūrė „Thermo-
root“ – biologiškai skaidžią ir 100 % natūralią izoliaciją, paga-
mintą iš šaknų, nenaudojant jokių genetiškai modifikuotų ar 
kitų cheminių priedų. Ši medžiaga dar vadinama radikuliari-
niu čiužiniu (angl. Radicular Mattress) ir veikia ne tik kaip efek-
tyvi garso bei šilumos izoliacija, bet taip pat yra atspari ugniai.
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AKUSTINĖ PUTOS – ŠILUMOS IR GARSO IZOLIACIJA

Nors ir ne tokia estetiška kaip kiti sprendimai, akustinė puta at-
lieka tą patį darbą – ši medžiaga yra viena efektyviausių prie-
monių, norint greitai izoliuoti bet kurių erdvių garsą. Ji būna 
kvadratinė arba sluoksniuota, įvairių dydžių ir storio. Akustinė 
puta montuojama prie sienų ar lubų. 

Putojantis kaučiukas atsitiktinai išgautas kaip šalutinis pro-
duktas, gaminant kietus poliuretanus. Iš pradžių mokslininkai 
ieškojo būdų, norėdami išvengti šios medžiagos atsiradimo, 
tačiau tada atrado galimybių, kaip šią medžiagą panaudoti. 
Atsižvelgiant į tankį, iki 90 % putų sudaro oras, likusi dalis – 
poliuretanas. Terminas „putplastis“, kalbant apie putplasčio 
poliuretano putas, Sovietų Sąjungoje buvo pradėtas vartoti 
dėl bendrovės „Poronon“, kuri ir buvo pagrindinis šios me-
džiagos tiekėjas.

Poliuretano putplastis pasirodė esąs elastinga medžiaga, 
kuri puikiai slopina bet kokius virpesius ir išsiskiria puikia gar-
so izoliacija. Garso izoliacinės putos savo sudėtimi nesiskiria 
nuo įprastų. Skirtumas – tik ypatingas paviršiaus reljefas, kuris 
slopina ant jo sklindančias garso bangas ir suteikia kambariui 
puikią akustiką. 

GARSO MASKAVIMO SPRENDIMAI

Tokia sistema padeda paslėpti triukšmą švelniu foniniu garsu, 
panašiu į vandens čiurlenimą. Foninis garsas ypač naudingas 
pasitarimų kambariuose, nes nepraleidžia triukšmo į išorę, tai-
gi netrukdo kitiems susikaupti ir padidina privatumą.

AKUSTINĖS PLOKŠTĖS – SUSILIEJA SU APLINKA TARSI 
CHAMELEONAS

Akustinės plokštės labiausiai tinka didelėms patalpoms su 
aukštomis lubomis arba biurams pritaikytoms industrinėms 
erdvėms. Jos efektyviai sugeria garsą, formuoja jaukias erdves 
ir papildo interjero dizaino sprendimus. Kadangi ši medžiaga 
garsą sugeria iš abiejų pusių, ji dukart geriau apsaugo nuo 
triukšmo. Akustinių plokščių sistemą gali sudaryti sieninės, lu-
binės horizontalios ir lubinės vertikalios (dvipusės) plokštės. 
Didelis jų pranašumas – nemažas skirtingų spalvų, dydžių ir 
formų asortimentas.
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AKUSTINIAI BALDAI – „KAMBARYS KAMBARYJE“

Šiuolaikiniuose biuruose ar verslo centruose įprasta sudaryti 
įvairialypę darbo aplinką, kurioje būtų geriausios sąlygos už-
siimti skirtingomis veiklomis. Akustiniai baldai kuriami galvo-
jant apie privatumą ir komfortą. Jie ypač praverčia atvirojo 
plano biuruose, siekiant sugerti garsus ir nepadidinti triukšmo 
erdvėje. Itin dažnai kuriami baldai, puikiai tinkantys atvirose 
biurų erdvėse, formuojant tarsi „kambarį kambaryje“. 

ERDVĘ DALIJANČIOS AKUSTINĖS PERTVAROS

Garsą padeda sugerti ir ant grindų pastatomos erdvę dalijan-
čios akustinės pertvaros. Jos lengvos, lanksčios, pagamintos 
iš minkštesnės medžiagos ir gali būti lengvai perkeliamos iš 
vienos vietos į kitą. Be to, jas lengva surinkti ar išardyti pagal 
poreikius.

MEDŽIAGINĖS AKUSTINĖS PLOKŠTĖS

Norite sumažinti išorinius garsus ir sukurti gražią aplinką? 
Tada jums patiks šios į medžiagą įvyniotos garsą sugeriančios 
plokštės. Jos dekoratyvinės, ilgalaikės ir gerai sugeria garsą. 
Garsas atsimuša į medžiagą ir sugeriamas po ja esančių garso 
izoliacinių medžiagų. Jomis padengtos patalpos atrodo ma-
dingai ir yra pritaikytos šių dienų poreikiams.
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Tai tik dalis triukšmą bei aidėjimą padedančių sumažinti ir garso kokybę pagerinan-
čių sprendimų. Nuolat kuriami nauji, patobulinti ir kur kas inovatyvesni sprendimai, 
atitinkantys bet kokius poreikius ir derantys prie bet kokio interjero erdvių.
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„Ergolain“ užsakymu UAB Tyrimų laboratorija atliko 
specialius garso izoliacijos matavimus, kurių rezul-
tatai džiuginantys – būdelių garso izoliacija leidžia 
komfortabiliai dirbti didelio triukšmo patalpose, pa-
vyzdžiui, gamybinėse patalpose.

UŽDARŲ IR ATVIRŲ ERDVIŲ BALANSĄ PADEDA 
RASTI TINKAMI SPRENDIMAI
Dėl pasaulinės pandemijos daugumai kompanijų 
teko stipriai koreguoti darbo organizavimo taisykles 
biuruose. Tačiau specialistai atkreipia dėmesį, kad 
prie naujai atsiradusių rekomendacijų nevertėtų pa-
miršti ir standartinių ergonomikos sprendimų – tokių 
kaip biuro akustika. Kaip vieną didžiausių atvirų dar-
bo erdvių minusų, tyrime „Natūriniai ore sklindančio 
garso izoliavimo tarp patalpų matavimai“ dalyvavę 
respondentai, paminėjo pašalinius garsus, trukdan-
čius atlikti užduotis, kurioms reikia susikaupti. 
Pasak biuro ir HORECA baldų įmonių grupės „Ergo-
lain“ vadovės Vilmos Bružienės, projektuojant šiuolai-
kinius ergonomiškus biurus svarbu vengti kraštutinu-
mų. Ieškoti uždarų ir atvirų erdvių pusiausvyros pade-
da tinkami ergonomikos ir akustikos sprendimai. Be 
to, neretai inovatyvūs, stilingi akustiniai sprendimai 
gali būti nepastebimi. Pavyzdžiui, akustiniais spren-
dimais gali tapti baldai, šviestuvai, paveikslai ar net 
dirbtiniai augalai. 
V. Bružienė akcentuoja, kad biuruose tinkamai pa-
rinkti akustiniai sprendimai ne tik padeda atrasti 
optimalius interjero planavimo variantus, bet ir turi 
milžinišką poveikį darbuotojų savijautai bei darbo ko-
kybei. „Tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse tinkamai 
parinktais baldais galima suformuoti pusiau atviras 
darbo zonas su akustinėmis pertvaromis, rinktis akus-
tiką gerinančius sprendimus, pastatyti specialias po-
kalbių būdeles, kurios gali kompensuoti atvirų erdvių 
trūkumą“, – įsitikinusi V. Bružienė. 

GREITAI IŠPOPULIARĖJUSI NAUJIENA – AKUSTINĖ 
BŪDELĖ „TALKTALK“
Praėjusiais metais tarptautinėje „Stockholm Furniture 
Fair“ parodoje, kuri baldų rinkoje laikoma viena svar-
biausių Europoje, „Ergolain“ su populiariomis baldų 
kolekcijomis pristatė ir naują savo akustinės būdelės 
„TalkTalk“ modelį.
„Ergolain“ produktų vystymo skyriaus vadovė Jolita 
Šimkevičė sako, kad susidomėjimas tokio tipo biuro 
baldais tik auga: „Kai reikia susikaupti, susikoncen-
truoti į vieną užduotį, atviro tipo biuruose darbuoto-
jams labai svarbu turėti galimybę pasitraukti iš triukš-
mingos biuro zonos, taip pat kai reikia pasikalbėti 
telefonu netrukdant kolegoms. Tokios būdelės gali 
atstoti ir nedidelius posėdžių kambarius per susirinki-
mus ar vaizdo konferencijas.“ Pasak J. Šimkevičės, to-
kios akustinės būdelės ne tik turi gerų akustinių savy-
bių, sugeria pašalinius garsus, bet ir yra komfortiškos: 
„TalkTalk“ viduje yra staliukas, elektros ir USB įkrovos 
jungtis, pakabinamas ekranas, sumontuotas judesio 
daviklis, todėl atidarius duris automatiškai įsijungia 
arba išsijungia apšvietimas ir ventiliacinė sistema.“
Be to, akustinės būdelės gali būti vienvietės arba 
dvivietės. Beje, dvivietės būdelės gali būti įrengtos 
individualiai pagal poreikius. Tokioje būdelėje gali 
sutilpti visa darbo vieta – reguliuojamo aukščio stalas 
su ergonomiška darbo kėde arba nedidelė posėdžių 
erdvė – dvi sėdimos vietos su staliuku arba du minkš-
tasuoliai su staliuku. 

AKUSTINIAI 
SPRENDIMAI – 
KOMFORTIŠKOMS
DARBO ERDVĖMS
Vienas didžiausių biuro projektavimo iššūkių – dar-
bo vietų planavimas. Yra manančiųjų, kad atviros 
darbo erdvės nebeatitinka šiuolaikinių biurų ergo-
nomikos reikalavimų, o darbuotojams nėra patogu ir 
komfortiška jose dirbti. Vis dėlto komfortišką darbo 
aplinką gali lemti ne tik atviros ar uždaros erdvės, 
bet ir tinkami interjero, akustikos sprendimai.
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Manoma, kad 2050 m. du trečdaliai pasaulio žmonių gyvens miestuose ir sunaudos daugiau 
kaip 70 proc. visos energijos, o jų veikla išskirs tiek pat šiltnamio efektą sukeliančių dujų. 
Augant miestų gyventojų skaičiui, didės ne tik paslaugų paklausa, bet ir išteklių poreikis, o tai 
apsunkins energijos, vandens tiekimą, atliekų tvarkymą, mobilumą ir kitas paslaugas, kurios 
būtinos miesto klestėjimui ir tvarumui užtikrinti. Spręsti infrastruktūros problemas padeda 
modernios technologijos ir skaitmeninimas. 

IŠMANIAI VALDOMI MIESTAI – 
PAŽANGUS GYVENIMAS
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Naudojant skaitmenines ir telekomunikacijų technologijas, ku-
riami išmaniai valdomi miestai, kuriuose viešosios paslaugos ir 
infrastruktūra tampa efektyvesni. Išmanusis miestas apima ne 
tik informacines ir ryšių technologijas (IRT), kad būtų geriau 
naudojami ištekliai ir išmetama mažiau teršalų. Siekiant tva-
rumo, kuriami pažangesni transporto tinklai, modernizuoja-
mas vandens tiekimas ir atliekų šalinimas, taikomi efektyvesni 
pastatų šildymo būdai. Be to, miesto administracija tampa 
interaktyvi, o viešosios erdvės saugesnės. Taip pat geriau ten-
kinami senstančios visuomenės poreikiai.

Nėra absoliutaus išmaniojo miesto apibrėžimo. Išmanusis 
miestas – tai procesas, kurio metu miestai tampa gyvybin-
gesni ir atsparesni, todėl greičiau reaguoja į naujus iššūkius. 
Tai tokia teritorija, kurioje veikia įvairių tipų jutikliai ir taikomi 
elektroniniai metodai duomenims rinkti. Populiari nuomonė 
išmaniuoju miestu laikyti tą miestą, kur skaitmeninis ir fizinis 
pasauliai susieti žmonių ir visuomenės labui: geresni spren-
dimai, pagrįsti geresnėmis įžvalgomis iš geresnių duomenų, 
lemia geresnę šiandieną ir ateitį žmonėms bei planetai.

Skaitmeniniai duomenys ir technologijos naudojami paslaugų 
ir infrastruktūros efektyvumui bei tvarumui padidinti, skatinti 
ekonomikos plėtrą ir pagerinti mieste gyvenančių ir dirbančių 
žmonių gyvenimo kokybę. Iš sukauptų duomenų gautos įžval-
gos naudojamos efektyviai valdyti turtą, išteklius ir paslaugas. 
Duomenys analizuojami, kuriant eismo saugumo ir transporto 
sistemas, tobulinant komunalinių paslaugų teikimą, mokyklų, 
ligoninių, bibliotekų darbo organizavimą, nusikaltimų preven-
ciją, gerinant miesto viešųjų paslaugų kokybę, veiksmingumą 
ir interaktyvumą, mažinant išlaidas ir išteklių sunaudojimą bei 
stiprinant piliečių ir valdžios ryšius. 

MIESTAI VARŽOSI DĖL KARŪNOS

Šiemet Singapūras, Seulas ir Londonas buvo nurodyti kaip 
išmaniausiai valdomi miestai lyderiai „Top 50 Smart City 
Government“ reitingų leidinyje, kurį kovo mėnesį paskelbė 
pasaulinė konsultacijų bendrovė „Eden Strategy Institute“. 
Dažniausiai išmaniųjų miestų reitingai grindžiami tokiais 
veiksniais, kaip diegiamų technologinių sprendimų skaičius 
ar miestų patrauklumas investicijoms, bet šiame tyrime dau-
giausia dėmesio buvo skiriama išmaniajam miesto valdymui, 
kaip pagrindiniam pažangaus miesto plėtros varikliui. Tyrėjai 
vertino miestus, remdamiesi dešimčia rodiklių, įskaitant viziją, 
lyderystę, pastangas skatinti naujoves ir remti talentus, atspa-
rumą iššūkiams ir iniciatyvumą juos sprendžiant, prisitaikymo 
galimybes bei efektyvų pažangaus miesto finansavimą. 

Kiti miestai, patekę į išmaniausiųjų dešimtuką: Barselona, Hel-
sinkis, Niujorkas ir Šanchajus. Be to, į šių metų „Top 50“ sąrašą 
pateko 18 naujų miestų, įskaitant Taliną ir Oslą, bei keli spar-
čiai modernėjančios Kinijos miestai, kaip Hangdžou, Guang-
džou, Čengdu ir Čongčingas.

Singapūras nuolat pirmauja tarp „karūnuotųjų“ išmaniausiai 
tvarkomų miestų ir yra išmaniausias miestas pasaulyje, skai-
tmeninę iniciatyvą „Smart Nation“ pradėjęs įgyvendinti 2014 
metais. Akcentuojamos tokios miestų iniciatyvos, kaip Singa-
pūro nacionalinė skaitmeninės tapatybės programa „SME Go 
Digital“ ir „LifeSG“, teikianti daugiau nei 40 skaitmeninių vie-
šojo sektoriaus paslaugų. Nors pastaraisiais metais Singapūro 
pastangos buvo nukreiptos į šių paslaugų plėtrą, tenkinant pi-
liečių poreikius, bet COVID-19 pandemijos metu miestui kilo 
problemų: buvo nepaisoma migrantų interesų, taip pat didė-
jo privatumo pažeidimų, susijusių su kontaktų atsekimo tech-
nologijomis „Trace Together COVID“. Nors programa buvo 
sukurta kontaktams atsekti ir pandemijos tikslams, bet, kaip 
paaiškėjo, policija galėjo prieiti prie jos naudotojų duomenų. 



121

I N F R A S T R U K T Ū R A

SKAITMENINĖS INICIATYVOS – PATOGIAM LONDONIEČIŲ 
GYVENIMUI

Londonas, kaip vienas išmaniausiai valdomų miestų lyderių, 
įvertintas už projektą „Smarter London Together“ (liet. „Pažan-
gesnis Londonas drauge“), sostinės bendradarbiavimą su vie-
tos savivalda bei pilietinių iniciatyvų „Mayor’s Civic Innovation 
Challenge“ siūlomus socialinių problemų sprendimo būdus. 
Jų tikslas – suburti Londono viešąjį sektorių ir dideles privačias 
modernių technologijų kompanijas kartu spręsti aktualiausias 
Londono problemas, naudojant skaitmenines technologijas. 

Demokratizuojant miesto planavimą „GLA Planning“ (angl. 
Greater London Authority), sukurtas atvirojo kodo 3D portalas 
„PlanBase“ suteikia galimybę gyventojams ir projektuotojams 
aptarti 3D formatu projektų pasiūlymus tiesiogiai, analizuoti 
ir komentuoti, be to, padeda londoniečiams geriau suvokti 
būsimus pokyčius visame mieste. Metropolio policija, saugos 
tarnybos ir piliečiai bendradarbiauja naudodami technologi-
jas, siekdami sustabdyti teroristinės ir smurtinės ekstremistinės 
medžiagos plitimą internete: programa „iREPORTit“ leidžia 
londoniečiams anonimiškai pranešti policijai apie pastebėtą 
teroristinį turinį. 

Skaitmeninės krovinių gabenimo Londone naujovės daro 
miestą švaresnį, o prekių ir paslaugų judėjimą – efektyves-
nį. Skatinamas elektrinių transporto priemonių naudojimas 
ir remiama jų įkrovimo infrastruktūros tinklo Londone plėtra. 
Universali elektrinių transporto priemonių įkrovimo ir duome-
nų prieigos konsolė „Connected Curb“ sėkmingai diegia EV 
įkrovimo prieigas Londono gyvenamuosiuose rajonuose. Šių 
gyventojai raginami pereiti prie tvaraus mobilumo ir kurti mo-
dernias gyvenamąsias erdves, kuriose būtų švaresnis oras ir 
mažesnis triukšmas, o aplinka būtų patrauklesnė gyventi. EV 
įkrovimo taškai palaiko daiktų internetą (IoT).

Londono aktyvių kelionių programos iššūkis – priversti daugiau 
žmonių keliauti pėsčiomis ar dviračiu. „Go Jauntly“, pėsčiųjų 
takų ir žemėlapių paieškos programa, skatina daugiau londo-
niečių vaikščioti pėsčiomis dalį kasdienės savo kelionės. Tech-
nologijos padeda spręsti Londono transporto problemas.
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SKAITMENINIS SEULAS IR SAUGO, IR GLUMINA SAVO 
PILIEČIUS

Seulas reitinge yra įvertintas už duomenų valdymo progra-
mas, plačiu mastu diegiamas skaitmenines naujoves kasdie-
niame piliečių gyvenime, išmaniąją infrastruktūrą ir išmanias 
viešąsias paslaugas, viešojo bei privataus sektoriaus partne-
rystę. Nuo 2011 m. Seulą siekiama paversti „didžiųjų duome-
nų sostine“. Didžiųjų duomenų pagrindu sukurtas projektas 
„Smart City, Seoul“ įgyvendinamas visose srityse. Skaitmeni-
zavimas apima eismo, saugumo, aplinkos, gerovės, ekono-
mikos ir administravimo sritis. Dėl sprendimų taikymo masto 
ir platumo Seulas yra tikrai išskirtinis: retai tiek daug naujovių 
vyksta visuose vieno miesto sektoriuose. Čia siekiama sujung-
ti geriausias pasaulyje IRT technologijas ir infrastruktūrą bei 
miesto sukauptus administracinius duomenis su pagrindinė-
mis ketvirtosios pramonės revoliucijos technologijomis, tokio-
mis kaip daiktų internetas (IoT) ir „blockchain“, kad būtų teikia-
mos naujos paslaugos. Visame Seule veikia viešasis belaidis 
internetas. Saugumą mieste užtikrina išmaniosios stebėjimo 
kameros.

Miesto gyvenimo duomenis Seulas kaupia naudodamas 
daiktų interneto jutiklius, kurių iki 2022 m. bus įdiegta 50 
tūkstančių. Mero tarnyba kaupia informaciją iš 290 šaltinių, 
iš kurių meras gali realiuoju laiku gauti informacijos suvesti-
nes bei vaizdus. Seulo „Open Data Plaza“ suteikia prieigą prie 
daugiau nei 5 tūkst. duomenų rinkinių, kurie apima daugumą 
miesto gyvenimo sričių – pradedant sveikata ir baigiant būstu. 

Naudojant duomenis, buvo išanalizuoti trys milijardai mo-
biliųjų skambučių įrašų, nustatytas vėlyvo vakaro skambučių 
skaičius į taksi įmones ir taip sukurtas naujo naktinio „Pelėdų 
autobuso“ maršrutas bei dažnis, kuris tenkina vakarėlių daly-
vių ir naktinės pamainos darbuotojų poreikius. Daiktų inter-
neto pagrindu veikia bendroji automobilių statymo sistema 
„Shared Parking“, naudojanti jutiklių informaciją. Tai padeda 
gyventojams realiuoju laiku rasti laisvų automobilių stovėjimo 
vietų ir, naudojantis išmaniojo telefono programa, rezervuoti 
vietą bei sumokėti už stovėjimą. 

Saugumą mieste užtikrina išmaniosios vaizdo stebėjimo ka-
meros, naudojančios dirbtinio intelekto technologijas. Jos au-
tomatiškai stebi ir atpažįsta muštynes, padegimus, agresyviai 
nusiteikusių piliečių susibūrimus ir kt. Miesto skambučių centre 
įdiegta bandomoji autonominė programa, paremta dirbtinio 
intelekto (AI) technologija „Chatbot“, kur robotai atsako į pi-
liečių klausimus.

Kurdama miesto plėtros planą arba statydama naujus pas-
tatus, miesto valdžia imituoja, kaip tai paveiks esamą miesto 
aplinką, naudodama 3D pagrįstą virtualų Seulo vaizdą. 3D 
pagrindu sukurta virtualioji Seulo planavimo sistema ir skai-
tmeninės platformos leidžia piliečiams aktyviai dalyvauti ku-
riant savo miesto ateitį.

Plečiant socialinio aprūpinimo senyvo amžiaus žmonėms 
infrastruktūrą, analizuojami gyventojų tankio pagal amžiaus 
grupes duomenys ir nusprendžiama, kur mieste reikalingos 
naujos socialinių paslaugų įstaigos. Apie 10 mln. gyventojų 
turinčiame Seule gyvena senstanti visuomenė: 14,4 proc. gy-
ventojų (1,4 mln.) yra vyresni nei 65 metų. Prognozuojama, 
kad iki 2026 m. vyresnio amžiaus gyventojai sudarys daugiau 
nei 20 procentų. 

Skaitmeniniai duomenys kaupiami ir vienišų vyresnio am-
žiaus miesto gyventojų saugumui užtikrinti. Įdiegti duomenų 
jutikliai realiuoju laiku fiksuoja judesį, temperatūrą, drėgmę, 
apšvietimą vienišų, ligotų senyvo amžiaus žmonių namuose. 
Jeigu per tam tikrą laiką joks judėjimas neaptinkamas arba jei 
nustatomi nenormalūs temperatūros, drėgmės ar apšvietimo 
svyravimai, duomenis stebinčios tarnybos darbuotojai ne-
delsdami susisiekia su gyventoju, apsilanko jo namuose ir ima-
si skubių priemonių, pavyzdžiui, iškviečia medikus. Kai kurie 
seni žmonės serga demencija, kartais dėl sutrikusios klausos 
su jais sunku susisiekti telefonu arba jie gyvena užsisklendę ir 
nenori lankytojų – IoT judesio jutiklių duomenys gelbsti jų gy-
vybes. Be to, jutiklių duomenys leidžia pagerinti ne tik vienišų 
žmonių, bet ir jų kaimynų būsto sąlygas, nes dažnai padeda 
užkirsti kelią komunalinėms avarijoms butuose.

Siekiant Seulą paversti „didžiųjų duomenų sostine“, projektui 
skiriama per 1,2 mlrd. JAV dolerių. Jaunimas didžiuojasi, kad 
Seulas virto pasauliniu aukštųjų technologijų megapoliu. Bet 
pagyvenę žmonės dažnai jaučiasi sutrikę, kai sunkiai perpran-
ta ne tik skaitmenines technologijas ir paslaugas, bet netgi 
skundžiasi, kad nemoka naudotis, pavyzdžiui, modernia durų 
telefonspyne savo daugiabutyje. O kai kuriems vyresniems 
gyventojams tenka atsisakyti automobilių, nes gatvių, kelių ir 
daugiaaukščių viadukų tinklas Seule keičiasi taip greitai, jog 
bent tris mėnesius nevažiavęs kažkuria kryptimi 60-metis sutri-
kęs neberanda kelio savo gimtajame mieste.
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PIRMENYBĖ  MIESTO INFRASTRUKTŪROS POKYČIAMS

Dar niekada nebuvo taip svarbu, kad miestai taptų 
išmanesni, efektyvesni ir tvaresni. Senieji Europos miestai 
jaučia spaudimą atnaujinti senstančią infrastruktūrą. Dėl 
COVID-19 pandemijos, didėjančių tvarumo įsipareigojimų, 
išteklių apribojimų ir nuolatinio miestų augimo reikia naujų 
investicijų. Miestams kyla didžiulis spaudimas pereiti prie 
mažiau taršių energijos sistemų, investuoti į pažangiuosius 
tinklus, naujos kartos energijos perdavimo ir skirstymo tinklus, 
kurie gali automatiškai stebėti energijos srautus ir atitinkamai 
prisitaikyti prie pasiūlos bei paklausos pokyčių. Prieiga prie 
švaraus vandens, geresnis nuotekų bei atliekų tvarkymas 
taip pat sprendžiami pasitelkiant pažangius sprendimus ir 
modernias technologijas, kurios gali paspartinti perėjimą prie 
pažangesnio gyvenimo.

Išmaniosios technologijos nukreipiamos teikiant pirmenybę 
miesto infrastruktūros pokyčiams. Miestai tampa ne tik 
protingi, bet ir tvarūs bei atsparūs šiandienos iššūkiams. 
Tokio miesto verslas gauna ekonominės naudos iš naujovių ir 
pažangos. Pavyzdžiui, prekyba tampa efektyvesnė, kai miestai 
gali susiplanuoti transporto maršrutus ir pradeda naudoti 
dinamišką maršrutų planavimą, kad optimizuotų veiklą ir 
prekybos ekonomiką. Įmonėms ir valdžiai atviri duomenys 
leidžia realiuoju laiku pamatyti, kaip individualūs sprendimai 

svarbūs visai infrastruktūrai. Padidėjęs efektyvumas sukuria 
teigiamą poveikį aplinkai, kai miesto sistemos (pavyzdžiui, 
vanduo, elektra ar eismas) geriau derinamos pagal prijungtų 
duomenų galią, be to, sumažėja išmetamų teršalų ir atliekų, 
nebešvaistoma energija. Sujungta ir duomenimis pagrįsta miesto 
transporto infrastruktūra yra kur kas efektyvesnė ir protingesnė. 
Eismo duomenys gali optimizuoti transporto priemonių srautus 
mieste. Gyventojai gali stebėti viešąjį transportą realiuoju laiku. 
Prieigą prie skaitmeninių išteklių užtikrina išmaniuosiuose 
miestuose veikiantis nemokamas, visiems prieinamas spartusis 
„Wi-Fi“ tinklas.

Bet išmaniojo miesto projektams gali trukdyti daugybė kliūčių, 
įskaitant susirūpinimą dėl duomenų valdymo. Išmaniojo miesto 
technologija sukuria didžiulį duomenų kiekį, o tada prireikia 
išskirtinių saugumo sprendimų. Sujungus gyvybiškai svarbias 
infrastruktūras, negalima pamiršti pažeidžiamumo, tenka 
investuoti į patikimus tinklus, kibernetinį saugumą. Investicijos 
į patikimas technologijas ir greitą ryšį yra pagrindinės „Smart 
City“ kūrimo priemonės. Pažangiųjų miestų evoliuciją padeda 
skatinti spartesnis naujų technologijų, įskaitant 5G ir debesų 
kompiuteriją, kūrimas. 

Miestai tampa ne tik protingi, bet ir tvarūs bei atsparūs  
šiandienos iššūkiams. 
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Vis dėlto daugelio miestų sėkmė įgyvendinant išmaniąją infrastruktūrą yra daug 
didesnė už egzistuojančias kliūtis. 



GARSO BARJERAI
UŽTIKRINA TYLESNĘ 
APLINKĄ
Intensyvaus automobilių eismo ar traukinių keliamas tri-
ukšmas, dulkės, vibracija neretai tampa tikru iššūkiu šalimais 
gyvenantiems ar dirbantiems žmonėms. Visa tai gali ne tik 
sutrikdyti miegą, pabloginti gyvenimo kokybę, bet ir tapti nerv-
inės įtampos ar ligų priežastimi. Siekdamas apsaugoti žmones 
nuo šių neigiamų veiksnių, „Acoustic Road“ siūlo paprastą ir 
saugų sprendimą – ekologiškus, triukšmą, dulkes ir vibraciją 
sugeriančius, dekoratyvius bei ilgalaikius garso barjerus, kurie 
prisideda prie saugaus eismo užtikrinimo.

www.acousticroad.eu
Mob. +370 682 44734
El. paštas: rytis@acousticroad.eu

Daugėjant triukšmo suvaldymo projektų prie greitkelių ir geležinkelių infrastruktūros, 
akustinių sienučių segmentai nuo šių metų pradžios jau gaminami Lietuvoje. UAB „Gar-
so barjerai“, turinti ilgametę garso barjerų pardavimo patirtį, panaudojo sukauptas žin-
ias ir 2020 m. įgyvendino akustinių sienučių segmentų gamyklos projektą, sukurdama 
prekės ženklą „Acoustic Road“. Pernai gruodį produkciją pradėjusi gaminti nauja gamyk-
la iškilo Vilniuje, Aukštuosiuose Paneriuose. Sukūrus gamybos įmonę su naujomis dar-
bo vietomis, nebereikia šių gelžbetonio gaminių importuoti iš užsienio. 
UAB „Garso barjerai“ technikos direktorius Rytis Benevičius pasakojo, kad šiuo metu 
gamykloje dirba 24 žmonės. Įmonės produkcija gaminama pagal individualius projek-
tus. Kiekvienai akustinei sienutei gaminami segmentai yra unikalių spalvinių raštų, mat-
menų ir formų. Gamybos metu iš smulkių elementų suformuojami garso barjerų seg-
mentai, kurie jau statybos vietoje montuojami į sekcijas tarp statramsčių. 
Įmonės gamybos įrangos pajėgumas iki šiol leido per mėnesį pagaminti apie 4000 m2 
produkcijos, o nuo birželio ji išaugs iki 7200 m2. Gamybos plotas siekia 2000 m2, dar 
5000 m2 skirta produkcijos sandėliavimo aikštelei. Turimi keturi tiltiniai kranai kelia sun-
kias medžiagas ir gaminius, jais galima produkciją sukrauti ir į vagonus, o tai padidina 
darbo našumą. 
Vos penkis mėnesius veikianti gamykla jau pagamino tūkstančius kvadratinių metrų gar-
so barjerų segmentų, iš kurių sumontuotos akustinės sienutės Lentvario ir Kaišiadorių 
geležinkelio stotyse, o ateityje planuojama įgyvendinti tokius projektus Šiaulių, Mažeikių 
ir kitose geležinkelio stotyse. 
„Acoustic Road“ triukšmo barjerų dizainas ypač patrauklus, nes jų elementai estetiškai 
atrodo iš abiejų pusių. Įmonės gaminių asortimentas leidžia įgyvendinti pačias įvairiau-
sias dizainerių idėjas, išlaikant triukšmingų vietų akustinius ir inžinerinius reikalavimus, 
pavyzdžiui, Klaipėdos (Mėmelio) geležinkelio stoties projekte garso barjero sienutės gali 
atitikti uostamiesčio architektūrinį vaizdą – imituoja langus ar net čerpių stogą. 
Garso barjerų gamybai naudojama kokybiška tarptautinės kompanijos „Leier“ žaliava, 
atitinkanti aukštus reikalavimus. Atlikus „Acoustic Road“ gaminių bandymus sertifikuo-
toje laboratorijoje, šiai produkcijai suteiktas sertifikatas, patvirtinantis, kad pasiekta DLa 
– 15 dB triukšmo sugertis ir DLr – 47 dB triukšmo izoliacija. Garso barjerai yra patvarūs, 
atsparūs drėgmei, kelio druskoms, išmetamosioms dujoms, smūgiams. Taip pat jie yra 
ekologiški ir nedaro neigiamo poveikio gamtai, jų eksploatavimo laikas siekia daugiau 
kaip 30 metų.

„Acoustic Road“ garso barjerus gaminančios įmonės pagrindinis tikslas – pasiūlyti 
aukščiausius akustinius reikalavimus atitinkančią produkciją, kuri užtikrintų tylesnę ir 
sveikesnę aplinką šalia triukšmo šaltinių gyvenantiems ar dirbantiems žmonėms. Įmonė 
siekia tapti garso barjerų gamybos lydere ne tik Lietuvoje, bet ir visame Baltijos regione.





PO LENTVARIO GELEŽINKELIO 
PERVAŽA – DAR NEMATYTOS 
TECHNOLOGIJOS LIETUVOJE

Tunelis yra 64 m ilgio, 15,4 m pločio ir 8,25 m aukščio, 
sveria 6720 tonų. Jam užbetonuoti panaudota 2830 m3 
betono bei 427 tonos armatūros.



Lentvaryje vieno svarbiausių šalies geležinkelio mazgų rekonstrukcija prasidėjo dar praėjusių metų rudenį. Rekonstrukcijos darbus 
atliekanti bendrovė „Tilsta“ po veikiančiu geležinkeliu įrengė iš dviejų segmentų sudarytą 64 metrų ilgio ir 6720 tonų svorio automobiliams 
skirtą tunelį. Tokia automobilių tunelio įrengimo technologija Lietuvoje ir Baltijos šalyse taikoma pirmąkart. Darbų pabaiga numatoma šį 
rudenį. Investicijų dydis – 20,7 mln. eurų su PVM. 

Projektas patikėtas bendrovei „Tilsta“, kuri jau 56 metus sėkmingai įgyvendinta projektus susisiekimo komunikacijų ir kitų transporto statinių srityje. 
Lentvario geležinkelio pervažos rekonstrukcija ir tunelio valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4707 Grigiškės–Lentvaris–Dobrovolė statybos – dar 
vienas sėkmingai baigiamas įgyvendinti bendrovės projektas.

VIENAS INTENSYVIAUSIŲ GELEŽINKELIO MAZGŲ
IXB transeuropinis geležinkelio kelio koridorius, kuris dalija Lentvario 
miestą į dvi dalis, yra viena pagrindinių geležinkelio linijų Lietuvoje. Čia 
vyksta krovininiai ir keleiviai traukiniai iš Lietuvos centrinės, pietinės 
ir vakarinės dalių į / iš Vilniaus, tranzitiniai traukiniai į / iš Kaliningrado 
srities, todėl traukinių eismas tampa vienu intensyviausių Lietuvoje 
– nuo 150 iki 200 traukinių per parą. Skaičiuojama, kad dėl traukinių 
eismo Lentvario pervaža būdavo uždaryta net 11 val. per parą. Dėl 
šios priežasties automobilių spūstys trukdavo net iki 40 minučių. 
Turbūt nesunku įsivaizduoti, kad Lentvario miesto gyventojams tai 
kėlė nemažai nepatogumų.

PERĖMĖ PATIRTĮ IŠ UŽSIENIO ŠALIŲ
Rekonstruojant Lentvario geležinkelio pervažą, pirmąsyk Lietuvoje 
nuspręsta pritaikyti visame pasaulyje jau naudojamą tunelio įrengimo 
technologiją. 
„Šis sprendimas unikalus tuo, kad visi pervažos rekonstrukcijos ir 
tunelio statybos darbai vykdomi nenutraukiant traukinių eismo, 
tik sumažinant jų greitį. Būtent ši technologija leidžia sutrumpinti 
darbų trukmę nuo 12 iki 9 mėnesių ir sutaupyti ne vieną milijoną 
biudžeto lėšų. Džiaugiamės galėję pritaikyti pasaulyje jau kurį laiką 
naudojamą technologiją, kuri būtent ir leidžia tunelį įstumti po bėgiais 
nepertraukiant traukinių eismo. Lentvaris turės pirmąjį Lietuvoje tokiu 
būdu įrengtą tunelį“, – teigia bendrovės „Tilsta“ direktorius Gediminas 
Gribulis.
Pasak G. Gribulio, naudodamiesi šia technologija UAB „Tilsta“ 
partneriai iš Italijos yra įrengę apie tūkstantį tunelių įvairiose šalyse. 
Nors Lietuvoje ji buvo panaudota pirmą kartą, tačiau tikrai ne 
paskutinį. 
Technologiją sudaro laikinasis tiltas, surinktas iš maždaug 90 tonų 
sveriančių specialių plieninių sijų, užtikrinančių bėgių stabilumą viso 
proceso metu. Taip pat integruoti jutikliai, matuojantys bėgių padėtį 
ir turintys pranešti apie pavojingus nuokrypius, taip pat specialūs 
domkratai, padedantys tuneliui judėti numatyta kryptimi. Pirmasis 
tunelio segmentas turėjo subetonuotą specialią „nosį“, kuri sulaikė 
gruntą nuo byrėjimo į vidų. Įstūmus jį, antrasis segmentas pristumtas 

IŠŠŪKIŲ PAŽĖRĖ LAIKINOJI INFRASTRUKTŪRA
Tunelio įrengimas – vienas iš darbų, kuriam prireikė skirti daugiausiai 
dėmesio. G. Gribulio teigimu, ypač tikslūs turėjo būti paruošiamieji 
darbai: nuo konstrukcijos segmentų gaminimo 10 m gylyje ties 
pervaža įrengtoje statybos aikštelėje, eismo pertraukų planavimo 
laikino tilto konstrukcijoms (iš)montuoti iki tunelio stūmimo darbų 
koordinavimo. Vienu metu buvo reikalinga ir užtikrinti bėgių stabilumą, 
ir prižiūrėti grunto iškasimo iš tunelio procesą, nuo kurio priklauso 
viso darbo greitis, ir užtikrinti, kad tunelis judėtų numatyta kryptimi. 
Žinoma, vykdant tai privalu prižiūrėti ir tuo pat metu vykdomų gatvių 
tiesimo, inžinerinių tinklų klojimo, kitų darbų sklandų vykdymą.
Iššūkių rekonstrukcijos metu kėlė ir kiti, dar prieš tunelio stūmimo 
darbus, vykdyti darbai. Uždarant miestą į dvi dalis dalinančią 
pervažą buvo svarbu sukurti laikiną infrastruktūrą Dzūkų gatvėje, 
suorganizuoti vaikų vežimą į mokyklas ir darželius, perkelti 
inžinerinius tinklus. Ne visų komunikacijų padėtys buvo žinomos, 
dalies jų – netikslios. Ir, nors tai gana dažnai objektuose pasitaikanti 
problema, čia ji sukėlė kiek daugiau nepatogumų dėl itin didelio 
inžinerinių tinklų skaičiaus pervažoje.

PATOGESNIS IR LENGVESNIS SUSISIEKIMAS
Po rekonstrukcijos geležinkelių bėgių skaičius liks tas pats – 
bus panaikinta tik viena nenaudojama atšaka, tačiau taps daug 
patogesnis automobilių eismas. Bus įrengti du automobilių žiedai, 
įrėminti atraminių sienų konstrukcijų: įvažiavę į vieną iš žiedų, 
automobiliai nusileis žemyn ir pravažiuos pro naujai pastatytą tunelį.
Prie pat Lentvario geležinkelio stoties atsiras nauja stovėjimo aikštelė 
automobiliams ir autobusams, bus nutiestas kelias privažiuoti prie 
aikštelės, tad susisiekimas keliaujantiems traukiniu taip pat taps 
patogesnis. Daug dėmesio skiriama ir pėsčiųjų infrastruktūrai bei 
saugumui: tunelyje bus įrengtas nuo automobilių eismo visiškai 
atskirtas pėsčiųjų ir dviračių takas.
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horizontalia kryptimi, su pirmuoju jis susijungė deformacine siūle. 
Per pamainą vidutiniškai tunelis nustumtas po 3,2 m, visas darbas 
užtruko 20 dienų po vidutiniškai 12 valandų.
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