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Vilniuje, Savanorių prospekte, atidarytas unikalus, vadinamosios „modulinės
koncepcijos“ centras „Møller Auto Savanoriai“ („Volkswagen“).
Centrą projektavusios UAB „Architektūros kūrybinė grupė“ architektai privalėjo laikytis „Volkswagen“ padiktuotos architektūros linijos. Jie sukūrė sklypo tarp dviejų
gatvių nulemtą pastato formą, struktūrą ir fasadus. O
naudota modulinė sistema suteikė begalę transformacijos galimybių.
Įstiklintos pastato sienos yra iš fasadinės dviejų stiklų
stiklo paketų ir aliuminio profilių struktūros. Pagrindinio fasado elementams naudoti aliuminio kompozicinių
plokščių lankstiniai. Vieno automobilių centro fasado stiklo paketo svoris kone 2,5 karto viršijo didelių gabaritų
stiklų, kuriuos montuojant galima apsieiti be specialių
sprendimų, svorį. Centro namų fasadams, stogams ir patalpų pertvaroms įrengti buvo naudotos ypač sandarios
daugiasluoksnės plokštės. Kadangi automobilių salėse
norėjosi didelių erdvių, kurių neskaidytų kolonos, buvo
pasirinktos ir ilgesnės negu įprasta perdangų plokštės.
Šiame objekte naudota ilgiausia plokštė buvo net 19,5
metro. Pertvaros tarp visų patalpų padarytos iš mūro
arba surenkamųjų gipskartonio ir metalo karkaso profilių su normine mineralinės vatos izoliacija. Darbuotojų
darbo vietos atitvertos grūdintu ir laminuotu stiklu, įrėmintu šveisto nerūdijančiojo plieno rėmais. Net ir sienų
spalva griežtai reglamentuota „Volkswagen AG“ ir turėjo
būti itin tiksli.

NAUJIEJI
„VOLKSWAGEN“
NAMAI
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Automobilių salonui tiektos specialiai pagamintos
akmens masės plytelės. Naudoti tik itin tikslių matmenų
kalibruoti gaminiai. Ypatingas dėmesys skirtas kiekvienos patalpos grindų plytelių slidumo grupei. Grindims
ir sienų apdailai panaudotos „Agrob Buchtal“ plytelės. Į
sienoms pasirinktų plytelių glazūrą integruota unikali fotokatalitinėmis savybėmis išsiskirianti HT danga. Ji valo
orą, nes gaminamas aktyvusis deguonis neutralizuoja
kenksmingus junginius, veikia antibakteriškai – per 30
min. sustabdomas bakterijų dauginimasis, išsiskiria savaiminio valymosi efektu.
Įrengta ledo ir sniego tirpinimo sistema, užtikrinanti,
kad nuovažos net ir žiemą būtų sausos ir saugios. Pasirinktas itin kokybiškas hidroizoliacinis sprendimas –
kompozicinis hidroizoliacinis „Swelltite“ paklotas. Nuo
skersvėjų saugo ir galimus šilumos nuostolius leidžia

 UŽSAKOVAS
UAB „Møller Realty“
 GENERALINIS RANGOVAS
UAB „Irdaiva“
 ARCHITEKTAI
UAB „Architektūros kūrybinė
grupė“, vadovas Remigijus Bimba
 KONSTRUKTORIUS
UAB „Devi PSP“, Benas Dervinis
 ALIUMINIO PROFILIAI
UAB „Reynaers Vilnius“
 DAUGIASLUOKSNĖS PLOKŠTĖS,
APKROVAS LAIKANTYS PAKLOTAI
Tiekė UAB „Ruukki Lietuva“,
montavo UAB „Irteka“
 PERDANGŲ PLOKŠTĖS
AB „Ukmergės gelžbetonis“
 DAŽAI VIDAUS DARBAMS
UAB „Himėja“
 PLYTELĖS
„Agrob Buchtal“
 VIDAUS IR IŠORĖS APŠVIETIMAS
Tiekė bei projektavo UAB „Šviesos
technologijos“, montavo ir įrengė
UAB „STA Servisas“
 MEDŽIAGOS LEDO IR SNIEGO
TIRPINIMO SISTEMOMS BEI ŠILDOMOSIOMS
GRINDIMS, POTINKINĖS SISTEMOS
UAB „Tece Baltikum“
 PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ SISTEMOS
UAB „Wavin Baltic“
 HIDROIZOLIACIJA
UAB „Mosas“
 ORO UŽUOLAIDOS
UAB „Systemair“
sumažinti 75–85 % virš įėjimo durų sumontuotos automatiškai valdomos oro užuolaidos. Visame pastate
pasirinkti Lietuvoje visiškai unikalūs energiškai efektyviausi naujausios kartos šviesos diodų (LED) apšvietimo
sprendimai. 
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