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INFORMACIJA

Norvegiški
namai

šaltuoju sezonu būsto kv. m. apšildymo kaštai siekia vos 0,6
eur. Tai reiškia, kad už viso 120
kv. kotedžo šildymą naujakuriams teks mokėti vos 70 EUR/
mėn.
Prie žemų šildymo sąnaudų
prisideda ir tai, kad naujųjų statinių energetinė klasė yra pati
aukščiausia – A.
Karkasinių namų sienos yra
apšiltintos keliais izoliacinių
medžiagų sluoksniais: vėjo izoliacija, šilumos izoliacija (20
cm), garo izoliacija (PVC plėvelė) ir šilumos izoliacija (5
cm).
Stogas dengtas išvaizdžiomis betoninėmis čerpėmis, o
jo apšiltinimo sluoksnis – 35
cm. Namų fasadas papuoštas
impregnuotomis dažytomis
lentomis.

už lietuvišką kainą
s TERASA. Kiekviename kotedže naujakuriai ras 7 kv. m.
terasą bei balkoną.

J

Pagrindinis jo pranašumas –
norvegiška kokybė už lietuvišką
kainą. Tačiau pradėjus domėtis,
paaiškėjo, kad privalumų yra ir
daugiau.

Trūksta tik baldų
Kvietinių gatvę papuošusių
kotedžų plotas siekia po 120 kv.
m., kiekviename yra 5 kambariai, kurių turėtų pakakti įvairaus dydžio šeimoms. Kiekvie-

name kotedže naujakuriai ras 7
kv. m. terasą bei balkoną.
Tačiau svarbiausia yra tai,
kad šį būstą įsigiję žmonės galės
pamiršti įsikūrimo rūpesčius,
nes kotedžuose yra atliktivisi
pagrindiniai darbai – išvedžioti
elektros laidai, įrengti santechnikos mazgai, įrengtos šildomos
grindys, suformuotos pertvaros.
Tad naujakuriams beliks pasirūpinti tik interjeru.

Sutvarkyta
infrastruktūra
Naujakuriai naujuosiuose savo namuose galės mėgautis ir

Kiekvienas kotedžas turi erdvų garažą, kuriame sumontuoti kokybiški automatiniai įmonės
„Ryterna” vartai.
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s PAGALBA. Nekilnojamojo turto agentūra „RE/MAX“ padės išsirinkti tinkamiausią būstą kvartale bei pasirūpins kitais pirkimo
reikalais.

pilnai sutvarkyta aplinka. Statytojai pasirūpino kiemo apšvietimu, suformavo trinkelėmis
grįstus takelius, apželdino teritoriją.
Artimiausioje ateityje planuojama įrengti ir žaidimų aikštelę vaikams.

Patogi lokacija

saulyje pripažintą lyderiaujančios Norvegijos mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų
organizacijos SINTEF sertifikatą, kuris yra aukščiausios kokybės sinonimas.
Pernai metais bendrovė pasiekė 4 mln. eur. apyvartą, joje
dirba 44 darbuotojai.

Naujakuriams –
ypatingas pasiūlymas
Norintiems įsikurti naujajame
kvartale, pravartu žinoti, kad
„Econdo Production” pastatytų
kotedžo kv. m. kaina siekia
791,66 EUR (su beveik visais apdailos darbais). Kotedžo kaina –

95 000 eur.
Tačiau tik iki balandžio 1 dienos statytojai siūlo ypatingą 7
000 EUR nuolaidą pirmiesiems
pirkėjams. Atsižvelgiant į tai, kad
kotedžuose atlikti praktiškai visi
apdailos darbai, šios sumos turėtų pilnai pakakti norint įsikurti
naujuosiuose namuose.

Gargžduose įsikursiantys
žmonės visus pagrindinius
objektus (parduotuves, darželius, mokyklas ir kt.) pasieks vos
per keletą minučių (nuo Kvietinių g. iki miesto centro – vos 1,5
km).
Klaipėdoje dirbantys žmonės šį didmiestį pasieks taip
pat greitai, mat nuo gyvenvietės iki miesto centro – vos 18
km.

Norvegiška kokybė iš
patikimų statytojų

Geoterminis šildymas:
kaštai vos 70 EUR/mėn.
Kiekviename name įdiegta
geoterminio šildymo technologija. Kotedžuose taip pat sumontuota pažangi ir moderni
hibridinė oras – vanduo – oras
sistema. Specialūs aeroterminiai šilumos siurbliai atlieka tris
funkcijas – patalpų šildymo ir
vėdinimo bei karšto vandens
ruošimo. Šio sprendimo dėka
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Daugiau informacijos apie
UAB „Econdo Production“
skaitykite www.econdoproduction.com

Gargžduose –

aukioje Gargždų Kvietinių gatvėje neseniai išdygo bendros Lietuvos – Norvegijos įmonės „Econdo Production”
vystytas kotedžų kvartalas, jau laukiantis naujakurių.
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s ČERPĖS. Stogas dengtas išvaizdžiomis betoninėmis čerpėmis, o jo apšiltinimo sluoksnis – 35 cm.

Skydiniai kotedžai pastatyti
laikantis Norvegijoje bei ES galiojančių kokybės standartų.
Projektą vysčiusi įmonė „Econdo Production” – bendra Lietuvos bei Norvegijos bendrovė,
beveik visa savo produkciją
eksportuojantys į Šiaurės šalių
rinkas, todėl kreipianti itin didelį dėmesį į savo darbo kokybę.
Gargžduose įsikūrusi surenkamų namų gamintoja turi pa-

s APLINKA. Statytojai pasirūpino kiemo apšvietimu, suformavo trinkelėmis grįstus takelius,
apželdino teritoriją.

Norintiems gauti paskolą, projekto partneris „Nordea” bankas pasiūlys ypatingas kreditavimo sąlygas. Nekilnojamojo turto agnetūra „RE/MAX“ padės išsirinkti tinkamiausią būstą bei pasirūpins kitais pirkimo reikalais.
„RE/MAX” kontaktinis asmuo: Ramūnas Sobutas +370 655 14 390.
Užs. Nr. ????????
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