
Pajūrio
estetika

PILNOS APDAILOS
APRAŠYMAS

Modernus, aukštos kokybės dizainas su
elegantiškomis detalėmis – neįpareigojančiai
kurorto laisvės atmosferai.
Apartamentai, sukurti ieškantiems pajūrio gyvenimo dvasios.
Jie skirti tau, jei vertini apgalvotą paprastumą, kur funkcionalūs
sprendimai susilieja su subtiliais interjero elementais. Šviesios
erdvės, lengvos konstrukcijos, natūralus medis bei žemės spalvų
paletė leis sukurti lengvą, bet nenuobodžią pajūrio estetiką.

Pilnos apdailos kaina: nuo 580 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

Gamintojas  Expona, serija
Living+, spalva  8043

Vinilas

Gamintojas  Caesar,
Autore Trevi, 600x600x9mm.

Grindinės akmens
masės plytelės

Dažomos spalva NCS 0502Y
(Eggwhite)

Kambarių sienos

Iki 600mm aukščio – akmens masės plytelės Autore Trevi,
600x600x9mm, gamintojas Caesar.
Nuo 600 iki 2100 aukščio – keraminės plytelės Clay,
65x260x8mm, gamintojas Natucer Evoke. Virš 2100 aukščio
dažoma sienų dažais, spalva NCS 0502Y (Eggwhite). 

Vonios k. sienos dengiamos dviejų rūšių plytelėmis

MDF dengtos ąžuolo lukštu, grindų spalvos, 48mm aukščio.

Grindjuostė ir spalva
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Vidaus vitrinos

Montuojamos juodos spalvos
aliuminio profiliuose (003).

Vidaus vitrinos 

Lubos

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

Kabinamos lubos

Rozetės, jungikliai

Liregus Epsilon baltos spalvos,
gamintojas Liregus

Nematomos, MDF, dažomos sienų spalva NCS 0502Y (Eggwhite).

Vidaus durys į san. mazgą

Durys

4002 R5S, gamintojas Tupai

Rankena baltos spalvos
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Rozetės ir jungikliai



Šviestuvai

13
084Pagrindinėse erdvėse kabinami

taškiniai lubiniai šviestuvai ø8,4cm,
gamintojas Delta.

Taškiniai
lubiniai šviestuvai 

Ant miegamojo sienos priešais
lovą kabinamas sieninis
šviestuvas šviečiantis
į lubas 110x55x1400mm,
gamintojas Vindo.

Sieninis šviestuvas
šviečiantis į lubas

110

55
Miegamajame prie lovos
ir prie darbo stalo kabinami
2 ø14cm sieniniai šviestuvai
vertikalioje linijoje, amintojas
Miloox.

Sieniniai
šviestuvai 

12

610
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Santechnikos įrenginiai

Gamintojas Geberit.
Pakabinamas WC 

Liejamo akmens HiMax.
Vonios praustuvas

90x90, gamintojas PAA.
Dušo padėklas

Pakabinamas veidrodis
700x1750mm,                LED apšvietimas veidrodžio nugarinėje dalyje.

Su dušo komplektu, chromo spalvos,
gamintojas GROHE.

Dušo termostatinis
maišytuvas

Elektrinis rankšluosčių
džiovintuvas
960x230, baltos spalvos,
gamintojas Termo.

Dušo
sienelė
Radaway 90x90, H=195cm

WC mygtukas
Chromo spalvos, gamintojas GROHE.
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Praustuvo maišytuvas 
Chromo spalvos, gamintojas GROHE.


