Modernus
namas
KanadOS kedro namų gamintojas
„Lindal“ nulėmė pagrindinės fasadų
medžiagos – raudonojo kedro rąstų
ir dailylenčių – pasirinkimą. Prie
šio medžio puikiai dera oksiduoto
cinko tamsiai pilkosspalvos Vokiečių
kompanijos „RHEINZINK“ stogo ir
skardos gaminiai.

Įmonė tiekia skardą bei skardos gaminius ir lietaus
vandens nuvedimo sistemas. Mes pasirinkome tik
dvi medžiagas – titancinką ir varį, nes jos pasižymi
ypatingomis savybėmis, tokiomis kaip ilgaamžiškumas,
patikimumas, tradicija ir ekologiškumas.

Stilingai
ekologiškas

Tekstas > Aušros Narkeliūnienės
Fotografijos > Edgaro Kurausko

Atstovaujame vokiečių kompanijai RHEINZINK.
Mūsų įmonėje dirbantys specialistai turi pripažintų
Europos kompanijų sertifikatus ir savo patyrimą įrodė
atlikdami darbus neeiliniuose objektuose Lietuvoje,
Latvijoje, Rusijoje bei Skandinavijos šalyse.
Mūsų kredo – kokybė, tradicijos ir apgalvoti sprendimai.

UAB „Lukarna”
Tel.: +370 618 16 891,
+370 659 16 822.
Info@lukarna.lt
www.lukarna.lt
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Daug šviesos, erdvės ir šiltų jaukių
natūralių paviršių – toks yra namas netoli
Trakų, kuriame beveik prieš pusę metų įsikūrė
verslininko šeima. Išskirtinė aplinka – du
hektarai žemės ploto, vaizdingos apylinkės
reikalavo ir išskirtinių sprendimų.
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Didžiausias namo išskirtinumas
yra kedro mediena. Antiseptinė,
nebijanti pelėsio, drėgmės,
kenkėjų ir, svarbiausia, pasižyminti
nuostabiu aromatu – po lietaus
namas tiesiog kvepia.
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Artėjant prie namo, į akis krinta neįprasti
lenkti tamsiai pilka skarda dengti abiejų
namo fligelių stogai. Du aiškūs tūriai, išdėstyti
aukščiausioje sklypo dalyje ir išryškėjantys
netoliese esančio lapuočių miškelio fone,
rodo apie gerai apgalvotą funkciją: vienoje
namo dalyje yra gyvenamoji – bendravimo
ir svečių, kitoje – privati zona: miegamieji,
vonios kambariai, poilsio patalpos.
Akivaizdu, kad projekto autoriai architektai
Judita ir Dalius Striukai (UAB „Artex“ studija)
daug dėmesio skyrė ne tik pastato struktūrai,
bet ir naudojamų medžiagų kokybei bei
natūralumui. Raudonojo kedro laikančiojo
karkaso ir rąstų sienos dengtos to paties
kedro dailylentėmis. Dalis fasadų apdailinta
skalūno plokštėmis. Sienoms šiltinti naudota
ekologiška medžio vata „Steico flex“. Interjere
sienos ir lubos padengtos ekologišku molio
tinku „Procrea“. Grindims vietoj akmens
masės plytelių pasirinktas norvegiškas
skalūnas, o šukuoto medžio parketas
džiugina išraiškinga ir šilta tekstūra. Siekiant
išlaikyti vizualinį vientisumą, židinio apdailai
taip pat pasirinktas skalūnas. Minimalistinis
židinio dizainas – natūralaus akmens
plokštuma su kvadratine ertme jos centre
tampa subtiliu didžiulės svetainės erdvės
akcentu.
Svarbiausi interjero elementai – baldai,
šviestuvai parinkti žymių Europos gamintojų:
poilsio zonose puikuojasi patogios, tvirtos bei
solidžios Rolfo Benzo sofos ir minkštasuoliai,
„Siematic“ korpusiniai virtuvės baldai,
valgomojo baldai pagaminti italų įmonių –
„Milteni & Co“, „Potocco“, „Maxalto“. Unikalus
raudono stiklo šviestuvas yra rankų darbo
gaminys.
Šiame name visur išlaikytas gerai apgalvotas
stilistinis vientisumas. Architektai teigia
nesivaikę vienadienio efekto. Sprendimai
padiktuoti gamtos konteksto, laiko išbandyti,
kuriantys jaukią ir šiltą emocinę namų aurą.
Namo inžinerinės sistemos taip pat sukuria
sąlygas ekologiškai gyvensenai, įrengtas
geoterminis šildymas, saulės kolektoriai.
Išnaša: Namo šeimininkai pageidavo
šilto savo medžiagomis, atviro gamtai ir
ekologiško namo. Kaip pavyko įgyvendinti?
100 procentų – taip teigia architektai. ■

Iki menkiausių detalių
apgalvotus medinius laiptus
su laikančiąja metalo
konstrukcija ir turėklais
įrengė įmonė „Mediniai namai“.
medziocentras@gmail.com
Tel.: +370 604 10107
www.mnamai.lt
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Patalpos su įstiklintais rytiniu ir vakariniu fasadais
labai erdvios, nes gamta už langų tampa sudedamąja
interjero dalimi.
Šiltos medžio tekstūros kokybiškus langus pagamino
ir sumontavo UAB “EWG”.
Dienos metu per didžiulius langus plūsta natūrali
šviesa, o tamsiuoju paros metu jaukų apšvietimą
kuria gausybė įvairių šviesos šaltinių. Šviesos sklaidą
ir intensyvumą didžiuliame name apskaičiavo,
suprojektavo ir įgyvendino
UAB “Šviesos technologijos”.

Interjere sienos ir lubos
padengtos ekologišku
molio tinku „Procrea“,
įrengtu statybos
generalinio rangovo
įmonės „Rembilda“.
Dėl pastato stogų formos antrame aukšte atsirado
netipinės erdvės.
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Turbūt nesuklysime teigdami, kad šiame name prie
Trakų savotišku iššūkiu tapo pastato langai bei išorinės
durys. Reiklus užsakovas numatė, kad langai, būsianti
viena iš didžiausių investicijų į statybą, turi būti ilgaamžė
ir be galo svarbi būsto dalis. Projektuodami juos,
architektai didelį dėmesį skyrė šviesos srautams, todėl
įstiklino ištisas sienas. Visa tai puikiai įgyvendino langų
gamintoja UAB „EWG“, namuose sukurdama jaukumą,
šilumą bei harmoniją. Specialistų patarti, užsakovai
rinkosi medinius pagal naujausias technologijas įmonėje
suprojektuotus „EWG 100“ langus su trigubais stiklo
paketais. Tai – ypatingo standarto langai, kurių visos
kokybinės savybės leidžia juos naudoti bet kokiomis
klimatinėmis sąlygomis. Langai „EWG 100“ pasižymi
tvirtumu, nes pagaminti iš aukščiausios kokybės žaliavos,
juose įdiegtos moderniausios gamybos technologijos.
Langai ne tik kokybiški, jie pasižymi didesnė apsauga nuo
saulės spindulių bei efektyvia garso izoliacija. Kadangi
medinis profilis – natūralus, šiltas, tai tokie langai yra ir
ekologiškas gaminys. Apie įmonės gaminių kokybę kalba
ir faktas, kad jos gaminamų langų sandarumas prilygsta
laivų langų standartams. To pasiekiama nuolat tobulinant
kokybės gerinimo programą, kuri užtikrina EWG gaminių
saugumą. Reikia pasakyti, kad ypač kokybiškais gaminiais
garsėjanti įmonė nemažiau dėmesio skiria ir montavimo
darbams, kurių atlikimo preciziškumas patenkina net
pačių reikliausių užsakovų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje
poreikius.
Įgyvendinti pačias ambicingiausias modernios
architektūros idėjas, išsaugoti paveldo pastatų grožį – tuo
vadovaujasi „EWG Group“ langų, lauko durų bei lauko
slankiųjų sistemų gamintojai. Daugiau nei 20 metų patirtį
turinčios UAB „EWG“ įmonės gaminiai yra išskirtinės
kokybės, ilgaamžiai ir ypač saugantys šilumą. Langai
gaminami iš įvairių medienos rūšių, dažyti arba lakuoti bet
kokia spalva, padengti aliuminiu. Jie atitinka aukščiausius
energijos taupymo reikalavimus ir puikiai tinka
tausiesiems namams. 100 mm ir daugiau storio rėmai
sudaro galimybę naudoti iki 60 mm storio stiklo paketą.
Storesnis rėmas ir trijų ar net keturių stiklų paketai,
pripildyti argono dujų su dviem selektyviniais (Low E)
stiklais, užtikrina puikias šilumos, garso izoliacines bei
saugumo savybes. Ypatingas dėmesys renkantis gaminius
skiriamas langų aksesuarams ir papildomiems priedams.
Visi EWG gaminiai yra kruopščiai patikrinti ir sertifikuoti
tiek pagal konstrukcinių savybių, tiek pagal šilumos
laidumo standartus. Pagrindinę medienos žaliavą įmonė
renkasi tik iš tinkamai tvarkomų miškų. Teigiami įvertinimai
įvairiuose tarptautiniuose sertifikavimo centruose įmonei
pelnė išskirtinių langų gamintojos vardą.
UAB „EWG“ atstovai teigia, kad ne tik jų klientai, bet
ir jie patys didžiuojasi savo įgyvendintu projektu Trakų
apylinkėse.

UAB „EWG“
Tel. +370 698 55 545
el.p. leonas@ewg.lt; info@exclusivewindows.eu
www.ewg.lt
www.exclusivewindows.eu
www.oknaewg.ru
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Stogo dengimo ir skardinimo darbus atliko
UAB “Lukarna”, naudodama ilgaamžes
vokiečių kompanijos “Rheinzink” medžiagas.

1 aukštas
1

tamburas

2

holas

3

drabužinė

4

vonios kambarys

5

svetainė

6

virtuvė

7

ūkinė patalpa

8

valgomasis

9

laiptinė

10

baseno patalpa

11

drabužinė

12

vonios kambarys

13

priepirtis

14

pirtis

15

poilsio kambarys

16

techninė patalpa

2 aukštas
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1

laiptinė

2

svetainė

3

holas

4

drabužinė

5

drabužinė

6

miegamasis

7

miegamasis

8

vonios kambarys

9

laiptinė

10

miegamasis

11

drabužinė

12

vonios kambarys

13

miegamasis

14

drabužinė

