


Parko namai
Ramybės parko kaimynystėje, vos kelios minutės 
nuo miesto širdies Laisvės alėjos, kuriasi naujas 
„Parko namų" kvartalas. Žalumos apsuptis bei 
ramybe dvelkianti aplinka užtikrins kvartalo 
gyventojų kokybišką poilsį naujuosiuose namuose. 
Tai tobulas pasirinkimas žmonėms, mėgstantiems 
aktyvų ir turiningą laisvalaikį bei norintiems 
mėgautis visais gyvenimo miesto centre privalumais.  
Trimis statybos etapais Krėvos ir Totorių gatvelių 
sankryžoje iškils septyni 3-5 aukštų namai. Už 
elegantiško namų fasado suprojektuoti įvairius 

poreikius atitinkantys būstai – nuo funkcionalių  
dviejų kambarių butų iki prabangių apartamentų 
mansardiniuose aukštuose.
Viršutinių aukštų gyventojai galės mėgautis 
erdviomis terasomis bei grožėtis greta žaliuojančio 
parko vaizdais, o šaltuoju metu laiku - stebėti pro 
stoglangius atsiveriantį žvaigždėtą dangų.
Kituose aukštuose esantys butai turės balkonus ar 
lodžijas – erdvę jaukioms vakaro akimirkoms.
Maksimalią natūralią šviesą namuose užtikrins 
dideli, grindis siekiantys langai.
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jaukūs butai
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    2 min. pėstute iki Laisvės alėjos

    Tvirti, šilti ir ekonomiški namai

    Išpuoselėtas uždaras vidinis kiemas

    Ramybe dvelkianti aplinka

    Puikiai išvystyta infrastruktūra

    Šiuolaikiški architektūriniai sprendimai

Puiki investicija

ĄŽUOLAS



I etapas II etapas III etapas
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               Požeminis parkingas

Erdvi, saugi  ir apšviesta požeminė automobilių 
stovėjimo aikštelė suprojektuota po visu 
kvartalu. Gyventojų patogumui iš požeminio 
parkingo kiekviename name iki mansardinio 
aukšto kils liftai.

                 Aplinka, gerbūvis

įsiliejant į darnią Ramybės parko aplinką  bus 
išsaugota dalis sklype augančių medžių, papildomai 
apželdinsime aplinką dekoratyviniais krūmais ir 
mažaūgiais medžiais.



                 Terasos, balkonai, lodžijos

Visi butai suprojektuoti su papildomomis 
erdvėmis - atvirais balkonais ar pilnai 
įstiklintomis lodžijomis. Mansardinių 
aukštų gyventojai galės mėgautis erdviomis 
privačiomis terasomis.

Techniniai sprendimai

                     Fasadai

Pastatų eksterjerui parinktos santūrios, 
Naujamiesčio ir parko aplinkai artimos 
spalvos. Dalies fasadų apdailai bus naudoja-
mos molinės čerpės. Fasadų langų ritmika, 
tūrio skaidymas maksimaliai priartinti prie 
esamos aplinkos pastatų masteliškumo.

                   Mūrinės sienos

Siekiant, kad namai būtų tvirti ir 
ilgaamžiški bei pasižymėtų 
puikia garso ir šilumos izoliacija 
mūrines sienas įrengiame ne tik 
pastato išorėje, bet ir viduje.

                   Langai

Natūralią šviesą užtikrins 
aukšti, grindis siekiantys langai, 
o mansardiniame aukšte 
papildomai bus įrengti 
stoglangiai.

Kokybė ir patogumas – du reikalavimai, kuriuos siekiame įgyvendinti 
„Parko namuose”. Komfortiškam gyvenimui „Parko namuose" užtikrinti, 
remdamiesi įgyta patirtimi ir Pirkėjų lūkesčiais, įgyvendinsime šiuos 
techninius sprendimus:



Namas LIEPA

L-4

L-3 L-2

L-1

2 kambariai 3 kambariai

72 kv. m.

64 kv. m.

42 kv. m.

46 kv. m.



Namas ĄŽUOLAS

69 kv. m.42kv. m.

64 kv. m. 59 kv. m.

46 kv. m.

69 kv. m.

46 kv. m.

A-1

A-2 A-3 A-4
A-6

A-7
A-5



Tipinis 
kambarių butas name Ąžuolas.

Išplanavimas
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Tipinis 
kambarių butas name 
Ąžuolas.
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Tipinis 
kambarių butas 
name Ąžuolas.
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UAB „Realinija” – nekilnojamojo turto valdymo ir plėtros 
įmonė kryptingai ir sparčiai plėtojanti savo veiklą. Įmonės 
vystomi projektai pelno apdovanojimus, atitinka aukščiausius 
kokybės standartus bei naujausias nekilnojamojo turto 
rinkos tendencijas.

Projekto vystytojas

www.realinija.lt
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