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Justinas Šavelskis

Presenter
Presentation Notes
Prisistatymas, pasiekimai, 10 populiariausių klausimų, pirkimo procesas – išvados, ši tema, problema, kurią išspręs ši tema
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3 pagrindiniai lygiai
• Be apdailos
• Dalinė apdaila
• Visa apdaila

EIKA

Apdaila ir jos lygiai

Presenter
Presentation Notes
„Be apdailos“ dažniausiai ind. Namuose, dvibučiuose, kotedžuose;



3
EIKA

Visa apdaila

Presenter
Presentation Notes
Kas yra visa apdaila, visi puikiai suprantame25 proc. mūsų butų parduodama su visa apdaila ar netgi baldais. Patogu finansiškai ir tuo, kad nereikia rūpintisKaštai: 400-450, 450-600, 600+
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EIKA

Dalinė apdaila

Presenter
Presentation Notes
Dalinė apdaila yra neapibrėžtame itin plačiame intervale kažkur per vidurį tarp minėtų apdailųTiesa, 75 proc. mūsų butų parduodami su daline apdaila ir tokių parduodamų naujos statybos būtų Vilniuje yra daugiausiai.Dalinė būsto apdaila paprastai suvokiama kaip „daugiau nei plikos sienos“. Tačiau kas konkrečiai turėtų ją sudaryti, nėra apibrėžta jokiame dokumente. Taigi tai atveria rankas nekilnojamojo turto plėtotojams manipuliuoti įrengimo lygiu, siekiant turėti mažesnę pardavimo kainą, tačiau pirkėjas, įsigijęs butą su mažiau išpildyta daline apdaila, vėliau garantuotai išleis daugiau savo santaupų už papildomų darbų užbaigimui prieš pradedant apdailos darbus ir neabejotinai turės sunkumų ieškant pavienių rangovų, pavienių statybinių darbų užbaigimui.
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Butas su:
• vamzdynais, kurie atvesti iki san. prietaisų vietų
• šildymo sistema su radiatoriais arba grindiniu šildymu;
• grindų išlyginamuoju cementiniu sluoksniu;
• tinkuotomis sienomis;
• pertvaromis;
• išvedžiotais elektros ir silpnų srovių taškais;
• vėdinimo sistema;

Projektų aprašymuose pateikiamos įvairios dalinės apdailos 
interpretacijos:  „visa dalinė apdaila“, „nevisa dalinė apdaila“ ir 
panašūs terminai“ pagal tai, kokie dalinės apdailos
komponentai yra numatyti projekte

EIKA

Dalinė apdaila. 
Kas tai EIKA akimis?



• Click to edit Master text styles
• Second level

• Third level
• Fourth level

• Fifth level
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Dainiaus ir Astos 
istorija

EIKA
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• Neseniai susituokę, nuomojasi būstą Bajoruose;
• Pora savo pirmąjį butą renkasi tarp EIKA projekto ,,Bajorų 

alėjos“ ir kito projekto, esančio Bajoruose.

• Variantas A (,,Bajorų alėjos“): buto kaina 79 000 EUR;
• Variantas B (kitas projektas): buto kaina 74 000 EUR.

Orientacinės pirkėjų pajamos tokiam turtui įsigyti su banko 
paskola turėtų būti nemažiau kaip po ~600 EUR/mėn. 
asmeniui.

Orientacinė pirkėjų įmoka bankui – nuo 250 EUR/mėn.

Vidutinė panašaus būsto nuomos kaina – 450-500 EUR/mėn.

EIKA

Dainiaus ir Astos istorija
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Tai tarsi techninės specifikacijos

Jį rasite projekto internetiniame puslapyje arba atsiųs 
pardavėjas

Esminis priedas prie preliminarios pirkimo-pardavimo
sutarties

EIKA

Dalinės apdailos 
aprašymas

Presenter
Presentation Notes
Dažniausiai patikimos įmonės visą informaciją pateikia internete, išsamiai aprašo visus dalinės apdailos elementus, taip atvirai parodydamos pirkėjui, kokį produktą jis gaus, tai pat šią informaciją privalomai prideda prie pasirašomų preliminarių sutarčių kaip vieną esminių priedų. Dalinės apdailos aprašymas tai tarsi būsto „techninės specifikacijos“, pagal kurias pirkėjas gali palyginti skirtingus butus. Nesakau, kad nuo to reikia pradėti, žinoma, pradėti reikia nuo finansinių dalykų, tuomet emocinių, tačiau trečiasis vertinimas turi būti techninis – kritiškai įvertinant dalinės apdailos aprašymą. Jeigu trūksta kompetencijų, pasitarti su statybų sritį išmanančiais giminaičiais ar kolegomis, arba pasikliauti kompetentingu pardavimų atstovu
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• Fifth level
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Butų palyginimas

EIKA
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2 kambarių, 51 kv. m butas su EIKA daline apdaila 
Į dalinę buto apdailą įeina:
• Santechnikos įvadai kiekvienam prietaisui (kanalizacija, 

vandens įvadai);
• Dujinė šildymo sistema su grindiniu šildymu;
• Programuojami termostatai;
• Grindų išlyginamasis cementinis sluoksnis;
• Hidroizoliacija san. mazge;
• Tinkuotos mūro sienos;
• Vidinės gipso kartono pertvaros;
• Elektra, apšvietimas, silpnos srovės į kiekvieną tašką;
• Anga rekuperatoriaus įrengimui.

BUTO KAINA: 79 000 EUR

EIKA

VARIANTAS A –
,,Bajorų alėjos“
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Kanalizacija, šalto ir karšto vandens įvadai:
• Voniai/dušui;
• Praustuvei;
• Unitazui;
• Skalbimo mašinai;
• Plautuvei.

EIKA

Santechnikos įvadai 
kiekvienam prietaisui
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Skirtingų kambarių/zonų reguliavimas;
Galimas šildymo programavimas;
Nereikalingas individualus dujinis katilas.

EIKA

Grindinis šildymas
Termostatai
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Visas akustinis grindų sumuštinis su lygiu cementiniu 
viršutiniu sluoksniu, ant kurio iškart galima montuoti:
• Plyteles;
• Laminatą;
• PVC dangą;
• Parketlentes.

EIKA

Išlyginamasis grindų 
sluoksnis
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Įrengta teptinė grindų izoliacija nuo vandens.

EIKA

Hidroizoliacija
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EIKA

Tinkuotos mūro sienos

Sienos paruoštos glaistymui, dažymui.
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Vokiška KNAUF technologija;
Viduje montuojama garso izoliacija.

EIKA

Vidinės gipso kartono 
pertvaros
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Pagal techninį projektą išvedžiota:

EIKA

Elektra, apšvietimas, 
silpnos srovės

• Elektra;
• Apšvietimas;
• Silpnos srovės (TV, LAN, signalizacijos davikliams).
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Kiekviename bute dvi vėdinimo alternatyvos:
1. Natūralus vėdinimas – 0 EUR;
2. Rekuperacinė vėdinimo sistema – 2 400 EUR.

EIKA

Anga rekuperacijos
įrengimui

Presenter
Presentation Notes
Rekuperacinė vėdinimo sistema netgi iki šiol yra labai individualu. Projektuose, kuriose...
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2 kambarių, 50 kv. m butas su ne pilna daline apdaila
Į dalinę buto apdailą įeina:
• bendras vandens padavimo vamzdis;
• nuotekų stovas be privedimo kiekvienam san. prietaisui;
• įvadinis elektros ir ryšių skydelis.

BUTO KAINA: 74 000 EUR

EIKA

VARIANTAS B  
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EIKA

Varianto B įrengimas iki varianto A 
dalinės apdailos lygio 

Komponentas Kaina

Įsirengti vidines pertvaras 1 900 eur

Išlieti grindis vonioje 500 eur

Vandentiekio ir nuotekų 
privedimas iki san. prietaisų

600 eur

Elektros taškų instaliavimo darbai 1 800 eur

VISO 4 800 eur
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EIKA

Variantų palyginimas
Variantas A Variantas B

Buto kaina 79 000 EUR 74 000 EUR (-6,3%)

Dalinės apdailos darbų 
kaina

- +4 800 EUR (+6,5%)

Papildomas laikas - +1 mėn.

Įsikėlimas Įsikels po 3 mėn. Įsikels po 4 mėn.

Viso kaina 79 000 EUR 78 800 EUR

Banko paskola 85% 67 150 EUR 62 900 EUR

Asmeninės lėšos 15% 11 850 EUR 11 100 + 4 800 = 15 900 EUR



22

Prieš renkantis būstą:
• Įvertinti dalinės apdailos baigtumą;
• Butus rinktis ne tik pagal kainą, bet ir specifikacijas;
• Įvertinti, kiek laiko ir pinigų reikės skirti vienu ar kitu atveju;
• Įvertinti, kada greičiausiai galėsite įsikelti į naują būstą;
• Įvertinti, kad papildomi darbai dalinės apdailos užbaigimui 

negali būti kredituojami banko, todėl reikalinga daugiau 
asmeninių lėšų;

• Įvertinti, jog statytojo 5-20 m. garantijos apims tik jo atliktus 
dalinės apdailos darbus.

EIKA

EIKA Patarimai
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