
Modernus
jaukumas

PILNOS APDAILOS
APRAŠYMAS

Modernus, aukštos kokybės dizainas su
elegantiškomis detalėmis – neįpareigojančiai
kurorto laisvės atmosferai.
Subalansuota tau, jei tiki, jog mažiau yra daugiau. Šiuose
apartamentuose dominuoja funkcionalumas ir neperkrauta erdvė,
kai patalpų stilistika bei baldai švelniai susilieja, sukurdami šviesią
ir harmoningą erdvę. Šviesintas medis, baltos sienos, jaukios stiklo
plytelių pertvaros bei natūralios medžiagos suteiks minimalistinio
išskirtinumo jausmą. Čia kruopščiai saugomas tvarkos
ir lengvumo įspūdis.

Pilnos apdailos kaina: nuo 680 EUR/kv.m.

1.Tiksli apdailos kaina yra skaičiuojama apdailos projekto derinimo pabaigoje, vertinant konkrečių medžiagų pasirinkimą, papildomus suderintus pakeitimus bei
individualias konkretaus buto charakteristikas. 2.Vystytojas pasilieka sau teisę medžiagas ir mechanizmus keisti į kitus. Užtikriname, jog visi pakeitimai savo išvaizda,
techninėmis ir kokybinėmis charakteristikomis bus lygiaverčiai arba geresni, negu pateikiami šiame pilnos apdailos aprašyme. 3.Aprašyme vaizduojamų
apdailos medžiagų spalva ir tekstūra gali skirtis nuo realių medžiagų spalvos ir tekstūros.



Grindų danga

Sienų  apdaila

Liejama iš mikrocemento. 

Danga
Mozaika 50x50mm,
baltos matinės spalvos.

Keraminės plytelės

Dažomos, spalva NCS S0500-N.

Kambarių sienos

Sienos be tiesioginio vandens rizikos
dažomos CS S0500-N spalva;

Sienos su tiesiogine vandens rizika dengiamos keraminėmis
plytelėmis, mozaika 50x50mm, baltos matinės spalvos. 

Vonios kambario sienos

Medinės grindjuostės 50mm,
dažomos sienos spalva. 

Grindjuostė ir spalva
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Stiklo blokeliai, vertikaliai
orientuoti, 190x94x80mm,
gamintojas SEVESGLASS
(tik apartamentuose nuo
65 kv.m. ploto). 

Vidaus
vitrinos vonioje 

Vidaus vitrinos

Lubos

Gipso kartono, glaistomos ir dažomos
matiniais dažais, spalva balta. 

Kabinamos lubos

Rozetės, jungikliai

Durys
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Nerūdijančio plieno spalvos,
4164 R5S 96, gamintojas TUPAI.

Rankena

Nematomos, MDF dažytos sienos spalva. 

Vidaus durys į
skalbimo patalpą

Vidaus
vitrinos

Montuojamos juodos
spalvos aliuminio profiliuose
(tik apartamentuose iki
55 kv.m. ploto). 

Rozetės ir jungikliai LS 990 baltos spalvos, gamintojas SHNEIDER
Šildomų grindų termostatas, TR D LS 1790 WW,
gamintojas JUNG (vonioje).

Rozetės ir jungikliai

MDF, dengtos beržo faneruote.

Vidaus durys į
kambarį ir vonią



Šviestuvai
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Koridoriuje ir skalbimo patalpoje įleidžiami taškiniai lubiniai
šviestuvai ø13,5cm, gamintojas ARKOS.

Įleidžiami taškiniai lubiniai šviestuvai 

Vonios lubinis priglaistomas šviestuvas
ø13,7cm, gamintojas ARKOS.

Lubinis priglaistomas šviestuvas 

Vonioje ir miegamajame. 

Priglaistomos
lubinės LED juostos 

Svetainės ir virtuvės lubiniai
šviestuvai, gamintojas XAL.

Lubiniai
šviestuvai

Vonios akcentinis šviestuvas,
gamintojas VIBIA.

Vonios šviestuvas 

Koridoriuje palei virtuvės baldą įleidžiami
taškiniai lubiniai šviestuvai ø3,5cm,
gamintojas ARTEMIDE.

Įleidžiami taškiniai
lubiniai šviestuvai



Santechnikos įrenginiai

Gamintojas GLOBO.
Pakabinamas WC 

Vonios praustuvas liejamo akmens HIMAX.
Vonios praustuvas

Laisvai pastatoma vonia, spalva matinė
Caffelatte, gamintojas BELLA (tik
apartamentuose nuo 65 kv.m.).

Vonia

90x90, gamintojas PAA (mažiems
apartamentams iki 55 kv.m.).

Dušo padėklas
Per visą nišos plotį, iki lubų.

Veidrodis

Elektrinis rankšluosčių
džiovintuvas 
Tune VWS, baltos spalvos,
gamintojas Terma.

Virštinkinė dalis chromuota,
gamintojas HOTBATH.

Dušo maišytuvas potinkinis 

Radaway 90x90, H=195cm (mažiems
apartamentams iki 55 kv.m.).

Dušo sienelė

Dušo lietaus galva išvedama iš sienos,
chromuota, gamintojas HOTBATH.

Dušo galva Maišytuvas
Grindinis vonios maišytuvas, spalva
chromo, gamintojas HOTBATH.

WC mygtukas
Baltos spalvos, gamintojas GEBERIT.
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Chromuotas, gamintojas HOTBATH.
Praustuvo maišytuvas 
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