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Pirtis daugiabučio bute jau nėra egzotika
Sauliaus Venckaus ir Egidijaus Trukšino nuotr.

Idėja įsirengti pirtelę
daugiabučio namo bute,
prieš kelerius metus dar
kvepėjusi egzotika, pirčių
mėgėjams šiandien
jau nebeatrodo tokia
nepasiekiama. Pirtys
kūrenamos tiek senos,
tiek naujos statybos
daugiabučių butuose.

 Kai žiemą
grįžti sušalęs labai norėtųsi
pasėdėti
karštoje pirtyje

geriausiai tinka apie 3,5 kilovato
galingumo elektrinės krosnelės,
kurias galima jungti į vienfazį tinklą. Galingesnėms elektros krosnelėms jau būtinas trifazis tinklas,
o butuose tokio tinklo paprastai nebūna.
„Daugiabučių gyventojai, su-

manę įsirengti elektra kaitinamą
pirtelę savo bute, šiam sumanymui
įgyvendinti paprastai aukoja vadinamąjį uošvės kambarėlį arba vonios patalpą“, - pasakojo „Respublikai“ R.Čirplys.
Įsirengiant elektra kaitinamą
pirtį senos statybos daugiabučio
bute, anot R.Čirplio, svarbu atsižvelgti, kad elektros instaliacija atlaikytų 3,5 kilovato apkrovą.
„Senos statybos daugiabučio
bute rengiant elektrinę pirtelę dažniausiai keičiama ir elektros instaliacija, nes sena instaliacija gali ir
neatlaikyti“, - teigė R.Čirplys.
Kiek kainuoja įgyvendinti svajonę bute įsirengti pirtį? Svajonė
svajonei nelygi - kaina priklauso
nuo piniginės storio ir nuo to, kam
teikimas prioritetas: saugiam naudojimui, patogumui ar norui sutaupyti.
Pasak R.Čirplio, 2,9 kilovato
galingumo elektros krosnelę, tinkančią 2-4 kubinių metrų dydžio
pirtelei, galima įsigyti ir už 600700 litų. Apie 2 tūkst. litų kainuojanti 2,9 kilovato galingumo krosnelė turės atskirą valdymo pultą ir
garo generatorių.

pasižyminčius dideliu atsparumu
aukštai temperatūrai. Tačiau Afrikos
mediena - brangus malonumas.
Neišgalintys jos įsigyti renkasi Lietuvoje augančių lapuočių medieną:
alksnių, liepų, beržų dailylentes. Ši
mediena irgi tinka kaitinimosi patalpos vidaus apdailai, bet jos atsparumas temperatūrai jau nėra toks
aukštas kaip medienos iš Afrikos.
Pirčių mėgėjams visuomet derėtų
pasverti tai, kad sutaupius pirties
įrangai toks taupumas gali atnešti

kur kas didesnių nuostolių naudojant pirtį.
Kietojo kuro krosnis pirtyje turi
būti įrengta laikantis visų šių krosnių įrengimui skirtų reikalavimų.
Vienareikšmiškai yra geriau rinktis
ne savadarbes krosnis, o sertifikuotus gaminius. Kadangi dažniausiai
gaisrai kyla kaitinimosi patalpose,
čia derėtų sumontuoti įrangą, kuria
būtų galima operatyviai užlieti gaisro židinį. Priepirtyje visada turėtų
būti gesintuvas.

Sidas AKSOMAITIS
„Respublikos“ žurnalistas

Šiandien kiekvienas daugiabučio gyventojas, norintis pasilepinti
pirties teikiamais malonumais, gali tai padaryti ir nekeldamas kojos
iš namų. Tačiau šis malonumas nėra pigus - apie malkomis kūrenamą
pirtį bute galima tik pasvajoti, pirtį kaitinti tenka vis brangstančia
elektra.
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Bėdų kelia projektavimo
klaidos
Vilnietis Linas gyvena ir pirtelę kuria daugiabučio antrajame
aukšte esančiame bute. Saunos tipo pirtelėje sumontuotas elektrinis
šildytuvas ir krosnelė. 5 ar 6 kvadratinių metrų kaitinimosi patalpoje vienu metu telpa 4 žmonės.
„Kadangi pirtelė šiuo metu atstoja ir sandėliuką, ją pagal tikrąją
paskirtį naudojame retai - gal 4 kartus per metus, - pasakojo „Respublikai“ Linas. - Norint užkurti pirtelę, pirmiausiai tenka ją iškraustyti. Iki šimto laipsnių temperatūros
pirtelė įkaista beveik per dvi valandas, todėl šiam malonumui reikia
skirti nemažai laiko. Kai žiemą grįžti sušalęs - labai norėtųsi pasėdėti
karštoje pirtyje. Tačiau paprastai kol
ji įkaista, tai ir sušilti spėjame“.
Pirties malonumus Linas dažniausiai prisimena, kai į svečius
užsuka draugai. Tačiau, pašnekovo
teigimu, dėl projektuojant padarytų klaidų pirtis bute suteikia ir nepatogumų. Ji suprojektuota taip,
kad iš kaitinimosi patalpos išėję
žmonės patenka tiesiai į saloną priepirčio čia nėra.
Nors iš pirties iki vonios laminuota salono grindų danga tenka
žengti tik apie porą metrų, tačiau
ir jie šlapioms kojoms kartais tampa sunkiai įveikiami. Ne vienam
svečiui yra tekę slystelėti ant sušlapusio laminato ir įsitikinti žemės traukos dėsnio egzistavimu.
„Jei iš kaitinimosi patalpos į vonią būtų galima patekti tiesiai, o ne
per saloną, pirtelę kurtume kur kas
dažniau, - teigė buto šeimininkas.
- Pirtelei įkaitinti suvartojama nemažai elektros, tačiau jei pradėsime skaičiuoti tas kilovatvalandes,
tai bus baugoka ne tik pirtelę užkurti, bet ir elektros lemputę įjungti. Visur nepritaupysi - kiekvienas
malonumas turi savo kainą“.
Svajonė - viena,
rūpesčių - daugybė
Norint įsirengti pirtelę patariama konsultuotis su specialistais būtina laikytis priešgaisrinių reika-

pagunda.

Įsirengti pirtį daugiabučio namo bute nėra labai brangu, o malonumas - didžiulis

lavimų, numatyti tinkamą vietą,
išdėstymą. Dar prieš atliekant apdailą svarbu įrengti vėdinimo sistemą, numatyti elektros galingumus, vietą svarbiausiam pirties
elementui - krosnelei.
Pasak Šiaulių UAB „Jupojos
statybinės medžiagos“ projektų vadovo Virginijaus Krajausko, vienas
esminių rūpesčių rengiant pirtį bute - pirčiai skirtoje patalpoje įrengti idealią hidroizoliaciją, kad paskui
netektų rūpintis apačioje gyvenančių kaimynų buto remontu.
„Būtina užtikrinti, kad iš kaitinimosi patalpos išeitų kuo mažiau šilumos, tad rekomenduojamas šiltinimo medžiagos storis ne mažiau kaip 15 centimetrų, sakė V.Krajauskas. - Tada kalama
aliuminio folijos plėvelė, antiseptikais impregnuota lentjuostė, o
ant jos - dailylentės. Joms naudojama tik lapuočių mediena, nes iš
spygliuočių bėga sakai. Dailylenčių rekomenduojama nelakuoti,
nes lakas kaista, galima nusideginti. Be to, laku užtepta mediena
nebeskleidžia savo aromato“.
Bet kokiame bute galima pasistatyti infraraudonųjų spindulių
pirtį. Tokiai iš atskirų dalių sudedamai medinei pirtelei nereikia nei
vadinamojo trapo nubėgti vandeniui, nei trifazio elektros įvado, ją
pastatyti sugaištama kur kas mažiau laiko. Santechnikos žinovų
teigimu, 3 ar 4 asmenims skirta
infraraudonųjų spindulių sauna
kainuoja apie 4,2 tūkst. litų. Iš cūgos, baltosios pušies ir kedro me-

dienos pagamintoje infraraudonųjų spindulių saunoje pasiekiama iki
65 laipsnių temperatūra.

Pirtelės kaina priklauso
nuo poreikių
Elektros prekių specialisto Renardo Čirplio teigimu, pirčiai bute
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Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos Valstybinės priešgaisrinės
priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Tam, kad pirtį būtų saugu naudoti, svarbu pasirinkti saugumo
reikalavimus labiausiai atitinkančias
medžiagas kaitinimosi patalpos vidui iškalti. Kaitinimosi patalpos vidaus apdailai idealiausia būtų naudoti medieną iš Afrikos: tiką, buką,
raudonmedį, kitus kietmedžius,
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