
Stilingai ir kokybiškai

KLASIKINIS
Apdailos kaina nuo

450 €/m2



PILNOS APDAILOS MEDŽIAGŲ IR  ĮRANGOS APRAŠYMAS
Durys



Grindų danga

Grindų vinilinė 
danga, eglutė

Kolekcija:  Tiveden 
ir Whinfell
GAMINTOJAS: 
KÄHRS

Grindų vinilinė 
danga, lentos

Kolekcija:  Tiveden 
ir Whinfell
GAMINTOJAS: 
KÄHRS 



PILNOS APDAILOS MEDŽIAGŲ IR  ĮRANGOS APRAŠYMAS
Vonios kambario grindų ir sienų plytelės

Naujausia kolekcija: 
„Precious” Calacatta
Gamintojas: Love Tiles
Blizgios ir matinės
35x100 cm
60x60 cm

Kolekcija: „Ardesia”
Gamintojas „Saloni”
40x120 cm
60x60 cm

Kolekcija: „B-Stone”
Gamintojas „Saloni”
25x75 cm
60x60 cm

Kolekcija: „Eukalypt 
Vector Crema”
Gamintojas „Saloni”
40x120 cm



Vonios kambario įranga

Komplektas: praustuvas 
LAUFEN PRO S 600mm 
+ spintelė LAUFEN BASE, 
su dviem stalčiais, balta 
matinė

Kabina dušo BLSRV2-90 
blizgus/skaidrus

Komplektas LAUFEN: 
unitazas wc Pro New 
Rimless su dangčiu 
softclose ir potinkinis 
rėmas LIS CW1 su 
mygtuku

Maišytuvas praustuvui 
Vivenis 110 su dugno 
vožtuvu

Džiovintuvas nerūdijančio 
plieno elektrinis Classik 
HP I 800x530

Termostatinė dušo 
sistema Hansgrohe 
Vernis Blend 200 1jet, 
apvali galva

Dušo padėklas PAA 
ART 90x90 su panele ir 
kojelėmis, baltas



PILNOS APDAILOS MEDŽIAGŲ IR  ĮRANGOS APRAŠYMAS

Jungikliai, kištukiniai lizdai

Sienų dažai

Kita apdaila

Lubos

Įtempiamos lubos: matinės arba blizgios.

Jungikliai, kištukiniai lizdai Liregus „Epsilon“

Vivacolor



PAPILDOMA INFORMACIJA

• Preliminari 1 kv. m. įrengimo kaina apskaičiuota pasirenkant mažiausią įkainį turinčias pozicijas 
iš siūlomų apdailos medžiagų, nurodytų šiame pakete. Pasirinkus medžiagas, bus paskaičiuota 
tiksli įrengimo kaina. 

• Tiksli apdailos kaina yra skaičiuojama apdailos projekto derinimo pabaigoje, vertinant konkrečių 
medžiagų pasirinkimą, papildomus suderintus pakeitimus bei individualias konkretaus buto 
charakteristikas. 

• Apdailos aprašyme numatytas standartinis, pagal techninį projektą suplanuotas elektros ir 
apšvietimo taškų įrengimas. 

• Atsižvelgiant į technines galimybes,  galime įrengti papildomus elektros ir apšvietimo taškus. 
Papildomų taškų įrengimo kaina skaičiuojama atskirai. 

• Pasiliekame 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. 

• Aprašyme vaizduojamų apdailos medžiagų spalva ir tekstūra gali skirtis nuo realių medžiagų 
spalvos ir tekstūros. 



UAB „AFITO”

RASA 
+370 687 50434

ERIKAS 
+370 687 18769

KONTAKTAI


