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 Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji 
akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas 
Vilniaus istorinis paveldas 

1860 m. 
Trikotažo fabrikas 
„Triumf“.  

1910 m. 
Spynų ir metalo dirbinių 
fabrikas „Feniks“.  

1925 m. 
Lietuvių labdaros 
draugijos mergaičių 
bendrabutis. 

1947 m. 
Lietuvos kino kronika, vėliau - 
Lietuvos kino studija. Čia įgarsinti 
filmai, tarp jų  „Velnio nuotaka“, 
„Niekas nenorėjo mirti“.  



LR Seimas

Vingio parkas

Gedimino pr.
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Šalia Neries upės ir Vingio 
parko, vos 10 minučių 
pėsčiomis iki istorinės 
Vilniaus širdies 

7 min 

10 min 

10 min 
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Garbinga užsienio 
ambasadų ir ambasadorių 
rezidencijų kaimynystė 
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Klasikinio eksterjero 
fasadą puošia restauruotos 
senovinės plytos, 
autentiškos 
architektūrinės detalės ir 
laikmečiui būdinga langų 
forma. Tai - namai su 
erdviais holais, aukštomis 
lubomis bei storomis 
apartamentų sienomis 
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Klasikinio stiliaus tvora 
su prancūziško sodo 
augmenija saugiai 
apjuosia vidinį kiemą su 
erdviomis lauko 
terasomis 
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Vos trijų aukštų 
pastatuose įrengti du 
atskiri modernūs liftai, 
jais į apartamentus galima 
patekti tiesiai iš 
požeminės automobilių 
stovėjimo aikštelės 
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Istorinio paveldo 
kompleksą Žvėryne 
sudaro du atskiri 
pastatai, juose yra tik 
23 išskirtiniai 
apartamentai 



12 Apartamentas Nr. 
 



Apartamentas pirmame 
didžiojo pastato aukšte, 
autentiškose XIX a. 
patalpose. 
Butas turi įspūdingo aukščio arkinius langus, 
3,6 m aukščio lubas ir individualią lauko 
terasą vidiniame kiemelyje. Apartamento 
langų orientacija – pietūs. 
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Apartamentai turi 
įspūdingo aukščio 
arkinius langus ir 
aukštas lubas. Tai 
autentiškos XIX a. 
patalpos 
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Apartamentai Nr. 12 

Aukštas 1 

Paskirtis Administracinės patalpos 

Kambarių skaičius 1 

Plotas (kv.m.) 47,86 

Terasa (kv.m.) 10,02 

Orientacija Pietūs 

12 PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpa Plotas, m²

12-1 Holas 5,01

12-2 Virtuvė-valgomasis-svetainė 35,22

12-3 San. mazgas 3,75

12-4 Drabužinė 3,88

12-5 Terasa 10,02

VISO 47,86

Pastaba: Terasa į bendrą plotą neįtraukta.

12-5

12-412-3

12-1

12-2

140 143
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Požeminėje parkavimo 
aikštelėje įrengtos 
funkcionalios erdvės – 
dviračių saugyklos, 
sandėliukai 

Jūsų patogumui 

Parkavimo vieta atvira 20 000 Eur 

Sandėliukas didelis 15 000 Eur 

Sandėliukas mažas 10 000 Eur 
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3587,58 kv.m 

STATINIO PLOTAS

-1
POŽEMINIS AUKŠTAS

STATybų PAbAIgA – APARTAMENTų SKAIčIUS

APARTAMENTų dydIS: 

nuo 44 
kv.m. 180iki 

kv.m.

23

Birutės g. 18, 
Vilnius

AdRESAS

AUKŠTINgUMAS

2 + mansarda

2018 
rugsėjis 
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Pamatai Betonas, armuotas plienine armatūra. 

Sienos Išlaikomos kultūros paveldo fasadinės sienos su esamais langų gabaritais, naujos 
sienos – analogiškų plytų mūras 

Stogas Kombinuotas: šlaitinis/sutapdintas 

Vidinės pertvaros Mūras 

Perdangos Gelžbetoninės 

Langai Mediniai stiklo paketai, balti, su perskirstymais (atkuriami pagal kultūros paveldo 
reikalavimus), atitinka A klasės reikalavimus 

Durys Butų durys - medinės, kaustytos metalu (šarvuotos) 

Grindys Betonas 

Šildymas, vandentiekis, nuotekos Miesto 

Vėdinimas/ kondicionavimas Individuali rekuperacinė sistema 

Gerbūvis Pilnas apželdinimas, tvora, lauko apšvietimas, saugoma teritorija 

Bendrųjų patalpų įrengimo lygis Pilnas 

Liftai 2 (po vieną kiekviename pastate) 



www.birutes18.lt  


