Patogiems gyventi funkciniams planams skyrėme išskirtinį dėmesį, o pilną apdailos projektą su meile
paruošėme bendradarbiaudami su IDAS interjero dizaino architektūros studijos profesionalų komanda.
Komandos vadovė interjero architektė Vaida Kandratavičiūtė, pelniusi „Tendencijos ’14“ apdovanojimą,
pataria jaukių namų kūrėjams:
„Palikite įrengimo rūpesčius profesionalams, o savo brangų laiką skirkite savo artimiesiems.“
Town House kvartale paruošėme pavyzdinį apdailos buto interjero projektą, alsuojantį
nepretenzinga estetika, ilgai nepabostančiu lengvumu, natūralumu ir Lietuvos gamtai būdingu
medžiagiškumu, kuris tarsi įsilieja į interjerą pro pravirą svetainės langą. Namuose ilsėkitės.
Siekiantiems savo namų jaukumą kurti patiems IDAS interjero dizaino architektūros studijos profesionalų
komanda pataria:
‣ Nemaišykite viename interjere dviejų skirtingų medžio rūšių, tekstūrų bei jų spalvų. Taip išlaikysite
interjero vientisumą.
‣ Vidaus duris derinkite arba prie dažytų sienų spalvos, arba grindų dangos medžiagiškumo.
‣ Grindjuostes rinkitės dažytas. Taip optiškai paaukštinsite erdvę.
‣ Planuodami apšvietimą vadovaukitės bent 4 skirtingų tipų šviestuvų parinktimis. Skirtingu apšvietimu
sukursite skirtingas interjero nuotaikas.
‣ Vonios kambaryje palikite sieną ar kelias dažytas. Taip vonios kambarys taps „kambariu“, ne plytelių
salonu.
Jei nepasitikite savo jėgomis, patikėkite savo namų kūrimą mums. Lanksčiai dirbanti komanda
padės sprendimuose nuo konsultacijų įsigyjant baldus, konkrečių pavienių interjero sprendimų,
individualios Feng Shui praktikos, techninių funkcinių brėžinių ruošimo iki pilno interjero projekto
įgyvendinimo su priežiūra ir meile darbui.

EKONOMINIS nuo 213 €/kv. m + PVM
Apdailos medžiagos:
1. Laminuota grindų danga. Laminatas su grioveliu V4, atsparumo klasė 32.
2. Kiliminė danga, pluošto sudėtis PP, atsparumo klasė 22.

Balintas ąžuolas

Natūralus ąžuolas

Tamsus ąžuolas

Kiliminė danga

3. Lubos gipso kartono plokščių glaistytos, dažytos baltai.
4. Sienų spalvos parinktos pagal tarptautinę NCS koduotę, kuri leidžia išgauti vienodą spalvą pasirenkant
įvairius dažų gamintojus.

NCS S 0500-N

NCS S 1000-N

NCS S 1502-Y

NCS S 2502-Y

5. Akmens masės plytelės. Keraminės sienų plytelės MAINE GRIS, 33,3 x 55 cm formatas. Keraminės sienų
plytelės MAINE RLV. GRIS, 33,3 x 55 cm.

Durys, grindjuostės, palangės, laiptai:
1. Durys laminuotos. Pasirinktinai su plokštės ar matinio stiklo intarpais. Durų rankenos aukštis 1,13 m.
Spalvas derinti prie grindų dangos ar baltas.
2. Grindjuostės laminuotos, spalva balta; dažomos pagal pasirinktą sienų spalvą ar derinama prie grindų
dangos.
3. Palangės derinamos prie langų medžiagos.
4. Laiptai ir turėklai vertinami individualiai pagal konkretų atvejį. Rekomenduojama laiptų medžiagiškumą
derinti prie grindų medžiagiškumo.

*Laiptų pasiūlymas. Gamintojas UAB „Medžio stilius“,
kaina 3920 € + PVM (į bendrą apdailos kainą
neįskaičiuota)

Laminuota varčia su korio tipo užpildu, su užlaida.
Rekomenduojamos spalvos: DAB, BIALY, ORZECH, JESION.

Santechnika:
1. Praustuvas „Idol Solo 50x42“
2. Unitazai su dangčiu „Kolo Rekord 3,6l“
3. Vonia „Kolo Opal Plius 170x70“
4. Maišytuvai. Dušo setas „Grohe BauEdge“. Maišytuvas praustuvui „Grohe BauEdge“
5. Gyvatukas „Future 600x400“

Apšvietimas:
1. Šviestuvai sumontuojami tik įleidžiami į lubas. Dekoriniai šviestuvai derinami atskirai.
2. Jungikliai, kištukiniai lizdai baltos spalvos „Vilma STandrat ST 150“.

Pastabos:


Nuotraukos gali neatitikti realios prekių išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės
aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės.



Įmonė pasilieka teisę medžiagas ir mechanizmus keisti į kitus, savo išvaizda, techninėmis ir kokybinėmis
charakteristikomis lygiaverčius arba geresnius už vaizduojamus pilnos apdailos aprašyme.

