
PRODUKTS

HARMONY PROJEKTA APRAKSTS.
HARMONY - EFEKTĪVA DZĪVES TELPA.

IEGUVUMI

Būvniecībā izmantota Austrijā 
patentēta un sertificēta VST Sistēmas 
celtniecības tehnoloģija.

Augsta būvniecības un būvobjekta 
kvalitāte. Efektīvs, ātrs un kontrolēts 
būvniecības process.

Pamatu un cokolstāva sienu konstruk-
cijas – veidotas no monolītā dzelzsbet-
ona, kas ir pildīts VST Sistēmas 
kompozītmateriāla nenoņemamajos 
veidņos, un balstītas uz pamatu 
plātnes vai uz pāļiem (atkarībā no 
grunts nestspējas).

Ēku konstrukcijas ir precīzas un 
veidotas no ekoloģiskiem materiāliem.

Pārsegumu konstrukcijas - veidotas no 
monolītā dzelzsbetona, kas ir pildīts 
VST Sistēmas kompozītmateriāla 
nenoņemamajos veidņos.

Ēkai ir zema vibrācija.

Starpsienas starp dzīvokļiem ir viedotas 
no monolītā dzelzsbetona, kas ir pildīts 
VST Sistēmas kompozītmateriāla 
nenoņemamajos veidņos. Dzīvokļa 
iekšējās starpsienas ir veidotas no 
dubultā ģipškartona loksnēm uz 
metāla karkasa ar minerālvates 
pildījumu. Sienu skaņas pretestība - 
Rw,R 50 dB, atkarībā no sienu biezuma 
un siltumizolācijas veida un biezuma.

Ievērojami mazināts dzirdamais 
trokšņu līmenis aiz sienas. Ēkas 
akustiskie rādītāji ir par 30% augstāki 
nekā noteikts normatīvos.

Pret apkārtējo vidi atbildīga būvniecī-
ba– videi un veselībai draudzīgu 
materiālu izmantošana, zems 
enerģijas patēriņš celtniecības 
materiālu ražošanai.

HARMONY
ONE

HARMONY
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HARMONY
ONE ++

Ēka atbilst pasīvās mājas 
projektēšanas principiem un 
0 enerģijas mājas parametriem.

Mazi ikmēneša komunālie maksājumi 
un ekspluatācijas izmaksas. Salīdzinoši 
mazāka dzīvokļa platība (m2), 
saglabājot dzīvokļa un telpu 
funkcionalitāti.

Kopējais primārās enerģijas patēriņš 
apkurei, karstā ūdens apgādei, 
mehāniskajai ventilācijai, dzesēšanai, 
apgaismojumam sastāda ne vairāk kā 
95 kWh uz kvadrātmetru gadā.

Ēkas konstrukcijām  ir izsniegts 
“Pasīvās mājas“ sertifikāts par 
tehnoloģijas savienojumiem  bez 
“aukstuma tiltiņiem”.

Ēkā izmantotas augstas efektivitātes 
sistēmas, kuras:

nodrošina ne mazāk kā 75% zudušā 
ventilācijas siltuma atgūšanu apkures 
periodā; 

vismaz daļēji nodrošina atjaunojamās 
enerģijas izmantošanu.

Konstanta temperatūra apkures 
sezonā.

A klases energoefektīvu tipveida 
daudzdzīvokļu ēka.

Mazas koplietošanas platības attiecībā 
pret dzīvojamo platību (10%).

Ēkas energoefektivitātes rādītājs 
apkurei atbilst A klasei, vienlaikus 
nodrošinot telpu mikroklimata 
atbilstību normatīvo aktu prasībām 
būvniecības, higiēnas un darba 
aizsardzības jomā.

Mazs siltumenerģijas patēriņš - apm. 
30 – 40 kwh/gadā.

ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTE

BŪVNIECĪBAS EFEKTIVITĀTE

Ēkā nav uzstādītas zemas lietderības 
fosilo kurināmo apkures iekārtas.

Nav fosilo kurināmo atkritumu.

Vietas izvēle labi attīstītā infrastruk-
tūrā.

Ērta piekļuve sabiedriskajam 
transportam, ikdienas pakalpojumu 
sniedzējiem un veikaliem.

Mazāks laika un līdzekļu patēriņš, lai 
kaut kur nokļūtu.

Ikdienā nav nepieciešama privātā 
automašīna.

LOKĀCIJAS EFEKTIVITĀTE



Labiekārtots, apzaļumots un ar LED 
gaismekļiem apgaismots pagalms.

Sakārtota, skaista un droša dzīves vide.

Neatkarīgi no stāvu skaita mājā ir lifts. Dzīvokļi ir piemēroti cilvēkiem 
ratiņkrēslos. Dzīvokļos var iebraukt ar 
bērnu ratiņiem, iepirkumu ratiem.

Iebūvēta sarunu iekārta uz katru 
dzīvokli.

Āra trenažieri un vingrošanas rīki 
visām vecuma grupām.

Iespēja vingrot svaigā gaisā un regulāri 
rūpēties par savu veselību.

Norobežots bērnu rotaļu laukums. Bērniem draudzīga un droša vide.

Atkritumu šķirošanas konteineri ēkā 
vai pagalmā.

Atbildība pret apkārtējo vidi.

Marķētas autostāvvietas pagalmā ar 
iebraukšanas kontroli; arī viesu 
stāvvietas.

Ietaupīts laiks stāvvietas meklēšanai.

Kāpņu telpās ir krāsotas sienas un 
griesti, betona pakāpieni, flīzēti kāpņu 
laukumi, automātiskais LED 
apgaismojums.

Patīkama un droša koplietošanas vide.

Pagrabstāva alumīnija ārdurvis ar 
piekļuvi no pagalma pandusa, 
aprīkotas ar automātisko atvēršanos.

Dzīvokļi piemēroti cilvēkiem 
ratiņkrēslos. Dzīvokļos var iebraukt ar 
bērnu ratiņiem, iepirkuma ratiem.

Koplietošanas ugunsdzēsības 
signalizācija.

Droša koplietošanas vide.

Rekuperācijas un ventilācijas sistēma:

dalīta nosūces ventilācija no katra 
dzīvokļa  -  sadzīves nosūces ventila-
tors no sanmezgla un tvaika nosūcēja, 
pievienojams no virtuves zonas;

mehāniskā ventilācijas sistēma ar 
siltuma atgūšanu: efektivitātes 
koeficients >75%, kas nodrošina ēkas 
energoefektivitāti apkurei.

Augsta gaisa kvalitāte dzīvojamās 
telpās.

Pagrabstāvā ierīkotas mantu 
glabātavas, uz kurām var nobraukt ar 
liftu un kurās var iestumt velosipēdu 
vai ratiņus.

Tīra kāpņu telpa.

Pagraba mantu glabātavas aprīkotas 
ar plauktu  sistēmām.

Ērta mantu (slēpju, riteņu, ratiņu, 
riepu u.tml.) uzglabāšana ēkas 
pagrabstāvā, neaizņemot vietu 
dzīvoklī.

Pārdomāts un efektīvs dzīvokļa 
plānojums.

Ekonomiski saprātīgs, izdevīgs 
pirkums. Pievilcīga cenas/kval-
itātes/m2 attiecība.

Dzīvokļa metāla ārdurvis, aprīkotas ar 
actiņu un slēdzeni:

Nodrošināts ēkas noēnojums, lai 
izvairītos no telpu pārkaršanas. Tiek 
ievērota maksimālā pieļaujamā 
dzīvojamo telpu temperatūra +26°C.

Individuālās pastkastes. Emocionālā piederība/pieraksts vietai.

Pagrabstāvs aprīkots ar signalizāciju. Drošība pagraba noliktavās.

drošības klase 1; Pietiekama durvju drošība.

drošības klase 2;

drošības klase 3; Paaugstināta durvju drošība.

VIDES EFEKTIVITĀTE
LABIEKĀRTOJUMS ĒKAS ĀRPUSĒ

LABIEKĀRTOJUMS ĒKĀ

DZĪVOKĻA EFEKTIVITĀTE

Plaši panorāmas PVC logi un dzīvokļa 
lodžiju durvis ar 3 stiklu paketi. Logu 
kopējais siltuma caurlaidības 
koeficients (stikla pakete Ug, rāmis Uf, 
starplika Ψspacer) <0.9 W/m2K, g>0.45 
nodrošinot ēkas energoefektivitātes 
novērtējumu apkurei.

Gaišs dzīvoklis, plašuma izjūta, saikne 
ar apkārtējo vidi un dabu.

Plašas, aizstiklotas lodžijas – izvietotas 
visā fasādes garumā.

Iespēja būt "ārā", neizejot no mājas. 
Personīgā ārtelpa ar dažādām 
izmantošanas iespējām.

Lodžijas aprīkotas ar fasādei 
pieskaņotām puķu kastēm.

Skaisti un apzaļumoti balkoni, 
ievērojot ēkas kopējo dizainu.

Lodžijas aprīkotas ar mēbelēm. Mēbeļu dizains un izmēri atbilst 
konkrētajai telpai.



Griesti - krāsoti, augstums 2,55 m. Pietiekams telpas tilpums.

Iebūvēti gaismas ķermeņi. Mājīgs, estētisks un energoefektīvs 
apgaismojums.

Iebūvētas virtuves mēbeles un 
sadzīves tehnika.

Pilnībā nokomplektēta virtuve un 
kvalitatīva (A+++) sadzīves tehnika.

Dzīvojamās istabas mēbeles.

Vannasistabas un tualetes mēbeles.

Uzstādīta santehnika.

Uzstādīti maisītāji un dušas.

Uzstādīti vannasistabas un tualetes 
aksesuāri.

Dvieļu žāvētājs.

Spoguļi un to apgaismojums.

Iebūvētas mantu glabāšanas mēbeles.

Guļamistabas mēbeles.

Guļamistabas iebūvētās mēbeles.

Kabineta mēbeles.

Dzīvojamo telpu lustras un dekori.

Grīda: dzīvojamajās telpās un virtuvē - 
lamināts (33.klase); ieejas zonā, 
vannasistabā un tualetē - flīzes.

Saziņa ar apsaimniekošanas 
kompāniju, kas integrēta apsaimnie-
košanas kompānijas mājas lapā.

Virtuālais sludinājumu dēlis – jaunumi, 
pirkt, pārdot, izīrēt, dalīties ar 
informāciju.

Online rēķini, bilance, resursu 
patēriņš, atgādinājumi.

Mēbeļu un aprīkojuma iegāde pēc 
kataloga.

Atbilstoša dizaina un pārdomāti 
risinājumi mēbeļu iegādē.

Sienas: dzīvojamajās telpās un virtuvē 
- krāsotas un tapetes; vannasistabā, 
tualetē - flīzētas līdz griestiem.

Dzīvokļa iekšdurvis - 210 cm augstas, 
ar dabīgā koka finierējumu, skaņas 
izolācijas pildījumu, koka rāmi un 
abpusējām dabīgās koksnes finierētām 
durvju aplodām.   

Televīzija.

Izcila apsaimniekošana.

"Harmony" projektam veidots portāls.

Internets (optiskā kabeļa ievads katrā 
dzīvoklī).

Lokālā gaisa dzesēšanas sistēma 
dzīvoklim.

Komfortabla temperatūra vasaras 
sezonā.

DZĪVOKĻA APRĪKOJUMA EFEKTIVITĀTE

HARMONY SERVISS

Iespēja iegādāties dzīvokli uz nomaksu 
– īre ar izpirkumu.

Mazāks dzīvokļa iegādes slieksnis.

Dzīvokļu maiņas, apmaiņas un 
pārdošanas banka.

Potenciāli augsta iespēja ātri realizēt 
dzīvokli otrreizējā tirgū.

Dzīvokļu īstermiņa un ilgtermiņa īre.

Izlīdzinātie apkures, elektrības, ūdens 
un kanalizācijas maksājumi.

Dzīvokļa pases (virtuālas un fiziskas) – 
detalizēti apraksti, pamācības, 
garantijas un shēmas visam dzīvoklī 
esošajam (arī elektroniski).

Atvieglota dzīvokļa ikdienas eksplu-
atācija neparedzētos gadījumos.


