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NUOMOJAMOS 1037 KV.M. PATALPOS 
VERSLO KOMPLEKSE A1 
šalia magistralinio kelio A1 
 
 
 
 

    
 

      
 
 
 
 
 
 
 



 BENDRA INFORMACIJA:  

 

• Islandijos pl. 217, Kaune, šalia magistralinio kelio A1 (Vilnius-Kaunas, Klaipėda). 

• Bendras projektui panaudotas teritorijos plotas: apie 320 a. 

• Turtiniam vienetui priskirtas teritorijos plotas: aie 20 a. 

• Bendras pastato plotas (be planuojamos plėtros): 14 600 m2. 

• Pastatą sudaro 7 korpusai po 2 turtinius vienetus. 

• Nuomuojamo turtinio vieneto plotas: apie 1037 m2, kuriame: 

• Komercinės/administracinės patalpos per 2 aukštus po 88 m2.  

• Sandėliavimo patalpos 1 aukšte apie 859 m2. 

• Antžeminis parkavimas turtiniam vienetui - 12 vietų, yra galimybė įrengti papildomai 5 vietas.  

• Patalpos pabaigtos statyti ir įrengtos: 2018 vasario mėn. 
 

 

 

KITA INFORMACIJA  

Sandėliavimo patalpų “švarus aukštis” 8,5 m. 

Pramoninių vartų aukštis 4,25 m. - 2 vnt. 

Šiuolaikinė kondicionavimo ir vėdinimo sistema. 

Pilna autonomija - visiems komunaliniams patarnavimams kontroliuoti 
įrengtos atskiros apskaitos. 

Oroginalus pastato eksterjeras. 

Projekto modelis: trys viename (komercija-administracija-sandėlis); 

Ideali vieta biurams, logistikai, didmeninei prekybai, sandėliavimui;  

Šalia viešasis transportas;  

Šalia viešo maitinimo įstaigos;  

Puiki vieta Jūsų reklamai (per parą pravažiuoja virš 50 000 
automobilių);  

 

 

KAIMINYSTĖ  
 
LEMONA ELECTRONICS 

DIMELA LIETUVA 

JORINIS 

BAGS & MORE 

ASU BALTIJA 

WURTH 

VAUKSA 

VIJANDI PREKYBA 

DOMINARI 

ADRELSTA 



INFRASTRUKTŪRA:  

 

 

KELIAI  

Teritorijoje pastatytas dviejų krypčių jungiamasis kelias, kuriuo per 
žiedinę sankryžą patenkama į/iš magistralinio kelio A1 ir į/iš Ašigalio 
gatvę. Jungiamuoju keliu yra galimybė tiesiogiai išvažiuoti į 
magistralinį kelią A1.  

 

 

ELEKTRA  
Bendri elektros resursai 1 MW. Bendri elektros resursai 1 MW. 
Turtiniam vienetui priskirta 22 kW elektros galia  su individualia 
apskaita. Nesudėtiga galią padidinti iki 50 kW. Pageidaujantiems galią 
didinti virš 50 kW,  būtų reikalingas papildomas techninis projektas. 

 

 

ŠILDYMAS  
Į Teritoriją atvesti centralizuoti šilumos tiekimo tinklai. Projekte įrengtas 
autonominis šilumos reguliavimas su individualia apskaita.  
 

 

VANDUO  
Į Teritoriją atvestos dvi vandentiekio linijos, kurų diametrai po 200 mm. 
Individuali apskaita. 

 

LIETAUS NUOTEKOS  
Į Teritoriją atvestos dvi lietaus nuotekų linijos, kurių diametrai 400 mm 
ir 300 mm. Teritorijoje, automobilių parkavimo zonoje, įrengtos dvi 
naftos gaudyklės.  

 

 

BUITINĖS NUOTEKOS  
Į Teritoriją atvesti magistraliniai nuo 160 mm iki 200 mm buitinių 
nuotekų tinklai, kurie pajungti į Teritorijoje pastatytą buitinių nuotekų 
siurblinę. Iš siurblinės nuotekos patenka į Teritorijoje praeinančią 600 
mm diametro slėginę nuotekų liniją. Atskira apskaita. 
 

 

RYŠIAI  
Teritorijoje praeina ryšių kanalai.  
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