
APDAILOS PLANAS COMFORT



APDAILOS DARBAI:

• Įtempiamų lubų montavimas;

• Sienų dažymas;

• Grindų montavimas;

• Grindjuosčių montavimas;

• Plytelių montavimas vonios patalpose;

• Vidaus durų montavimas

SANTECHNIKA:

• Santechnikos prietaisų montavimas vonios patalpose;

• Dušo kabinos montavimas;

• Praustuvo spintelės montavimas;

• Veidrodžių montavimas.

ELEKTROS DARBAI:

• Šviestuvų montavimas;

• Jungiklių ir el. lizdų montavimas;

• El. rankšluosčių džiovintuvo montavimas.

PAPILDOMAI TEIKIAME:

• Kietųjų ir minkštųjų baldų projektavimas;

• Gamyba;

• Baldų montavimas;

• Buitinės technikos montavimas.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Prie apdailos elemento esantis užrašas „Bazinis pasirinkimas“ reiškia, kad tas elementas įtraukas į mažiausią sąmatos kainą. Pasirinkus kitą tos 

pačios rūšies elementą, kaina didėja. Jeigu prie tos pačios rūšies elementų tokio užrašo neradote, vadinasi bet kuris iš pate iktų variantų yra bazinis 

ir kaina nedidės.



LUBOS - ĮTEMPIAMOS

Privalumai:

• Visiškai lygus paviršius;

• Švarus montavimas;

• Atsparumas išoriniam poveikiui;

• Paviršius nepritraukia dulkių;

• Ant lubų nesikondensuoja drėgmė;

• Nereikalauja papildomos apdailos.

PASTABA. Galima rinktis iš dviejų rūšių medžiagų. Į bazinę kainą įtrauktos PVC įtempiamos lubos, be nišų, be LED apšvietimo. 

NCS S 0500-N

(šilta, pieno baltumo)

NCS S 1000-N

(švelni pilkšva)

SIENŲ SPALVOS

PASTABA. Pasirinkus bet kurią iš pateiktų sienų spalvų kaina nekinta.



GRINDŲ DANGA 
Aukštos kokybės Berry Alloc laminatas

Natūralus medis Riešutas Pilkšvas medis

PASTABA. Pasirinkus bet kurią grindų spalvą iš pateiktų kaina nekinta.



DURYS

STANDARTINĖ KONSTRUKCIJA: 

Varčios rėmas iš MDF plokštės, paviršius laminuotas Decor laminatu.

Stiklas DECORMAT 4mm storio, MDF intarpai.

Medžio spalva gali būti 

derinama prie grindų

Durų spalvos H-80mm.

LAMINUOTOS GRINDUOSTĖS

IBIZA. Matinis chromas

Baltos spalvos H-80mm

Balta matinė

Šviesi pilka matinė

IBIZA K. Balta

Bazinis pasirinkimas



ELEKTROS INSTALIACIJA

Balta

LIREGUS „EPSILON“

Grafitas

ŠVIESTUVAI (įmontuojami)

16W LED ĮMONTUOJAMA

PANELĖ SLIM, APVALI 3000K

(ŠILTAI BALTA) , IP44

12W LED įmontuojama panelė

SAMSUNG LED chip,

premium V-TAC, apvalus,

3000K (šiltai balta), IP20

Bazinis pasirinkimas



ŠVIESTUVAI (virš valgomojo stalo)

PASTABA. Neišsirinkus šviestuvo iš pateiktų variantų, galimybė pasirinkti iš www.sviestuvai.lt. 

Sąmata perskaičiuojama.

Pagal pasirinktą valgomojo šviestuvą parinksime likusius šviestuvus kitoms patalpoms.

Bazinis pasirinkimas

http://www.sviestuvai.lt/


PLYTELĖS

Interjero pavyzdys

STONEMOOD SILVER RECT ak.m.plytelė

STONEMOOD WHITE RECT ak.m.plytelė



SANTECHNINĖ ĮRANGA

Maišytuvas praustuvui

Grohe su dugno vožtuvu Veidrodis 600x800mm

Ideal Standard Tempo 60 cm

pakabinama vonios spintelė 

(600 x 440 x 550),

du stalčiai, soft close uždarymas,

rankenėlės, spalva blizgi balta
IDEAL STANDAT komplekte:

Potinkinis unitazo rėmas PROSYS;

Ideal Standart MOOD pakabinamas unitazas

su paslėptais tvirtinimais (Aquablade),

Soft close dangtis;

Mechaninis nuleidimo klavišas 

(pasirinktinai nerūdijančio pl. arba baltos spalvos)

Bazinis pasirinkimas - nerūd.plieno spalvos klavišas



SANTECHNINĖ ĮRANGA - DUŠAS

Dušo sienelė Baltijos 

Brasta 900xh200 

Stiklas skaidrios spalvos

Dušo latakas su vertikaliu pajungimu

Tecelinus komplekte su

įklijuojama plytele

Ideal Standard

dušo maišytuvas su stovu, chromas

Dušo komplektas GROHE su

dušo maišytuvu ir stovu, chromas



SANTECHNIKA (KITA)

Rankšluosčių džiovintuvas

910x500mm.

dažytas su tenu ir valdikliu,

JUODAS

Rankšluosčių džiovintuvas

910x500mm.

dažytas su tenu ir valdikliu,

BALTAS
Bazinis pasirinkimas



BALDŲ PROJEKTAVIMAS IR GAMYBA

Teikiame kietųjų baldų projektavimo, gamybos bei montavimo paslaugas. 

Dirbame su baldinių medžiagų ir furnitūros profesionalais.

• Patarsime, parinksime medžiagas;

• Suprojektuosime pagal jūsų pasirinktą išplanavimą;

• Paruošime 3D vizualizacijas;

• Pagaminsime bei sumontuosime.

Užsakant baldų gamybos paslaugas, baldų projektas ir baldų vizualizacijos dovanų!



Tiesi L formaTiesi su sala

SIŪLOME RINKTIS IŠ TRIJŲ VIRTUVĖS IŠDĖSTYMO PLANŲ





TAIP PAT PATARSIME

- Dėl minkštųjų baldų

- Buitinės technikos

- Dėl namų tekstilės (užuolaidos, kilimai)



PASTABOS

- Šiame pasiūlyme vaizduojamų apdailos medžiagų spalva ir tekstūra gali skirtis nuo realių medžiagų, todėl visada kviečiame 

apsilankyti pas mus ir pamatyti gyvai pavyzdžius. Jeigu nėra tokios galimybės, nurodysime konkrečius modelius/spalvas ir 

kokiame salone galima rasti;

- Esant pasikeitusiam asortimentui arba sutrikus tiekimui, prekės keičiamos į analogiškas. Pakeitimai derinami su Jumis;

- Norint keisti pasiūlymo punktus, individualiai derinami pakeitimai ir jų kaina;

- Korpusiniai baldai (virtuvės komplektas, sieninės spintos ir pan.) derinami ir skaičiuojami individualiai;

- Esant klausimų prašome kreiptis.

________________________________________________________________

ANVI projektai

Veiverių g. 153, Kaunas, VC LONGAS

Tel.: +370 668 21666

El.paštas: takasijura@anviprojektai.lt

Siekiame, kad būsto įsirengimo procesas Jums būtų malonus rūpestis, o rezultatas pranoktų lūkesčius


