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VERSLO KOMPLEKSAS A1
Islandijos pl. 217-233, Kaune
šalia magistralinio kelio A1

BENDRA INFORMACIJA:

VERSLO KOMPLEKSAS A1

Islandijos pl. 217 - 233, Kaune, šalia magistralinio kelio A1 (Vilnius-Kaunas, Klaipėda).
Privati nuosavybė.
Teritorijos plotas: apie 500 a.
Verslo kompleksą A1 sudaro:
1. Pastatas Verslo kotedžai A1 (Pastatyta dalis), kurio bendras plotas apie 14600 m2, kuris padalintas
į 14 turtinių vienetų, kurių plotai nuo 1021 m2 iki 1254 m2.
2. Pastato priestatas Verslo kotedžai A1 (Statoma dalis), kurio bendras plotas apie 2467 m2, kuris bus
padalintas į 2 turtinius vienetus, kurių plotai nuo 1021 m2 iki 1455 m2.
3. Pastatas Biurų centras A1 (Investicinis projektas). Paruošti projektiniai planai 9 a. biurų pastato
statybai, kurio bendras plotas virš 5000 m2. Pastatas gali būti projektuojamas ir pagal individualius
poreikus.
4. Pastatas Kavinė A1 (Investicinis projektas). Paruošti projektiniai planai 250 - 300 m2 ploto
maitinimo paskirties pastato statybai.

KITA
INFORMACIJA
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
Projektai sudarantys VERSLO KOMPLEKSĄ A1.

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.

ŠILDYMAS
Į Teritoriją atvesti centralizuoti šilumos tiekimo tinklai. Kiekviename
Projekte yra galimybė įrenti autonominį šilumos reguliavimą su
individualia apskaita.
VANDUO
Į Teritoriją atvestos dvi vandentiekio linijos, kurų diametrai po 200 mm.

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.
RYŠIAI
Teritorijoje praeina ryšių kanalai.
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