
APDAILOS PLANAS PREMIUM



APDAILOS DARBAI:

• Gipso kartono lubų montavimas su šešėline siūle;

• Sienų ir lubų dažymas;

• Sienų dekorai;

• 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

• Gipso kartono lubos;

• Šešėlinė siūlė per visą lubų perimetrą, 

apsauganti lubas nuo įtrūkimų bei suteikianti 

estetinį vaizdą;

• Suformuota niša paslėptam užuolaidų karnizui 

ir LED apšvietimui svetainėje ir miegamajame.

PASTABA. Į bazinę kainą įtrauktos nišos su LED apšvietimu svetainėje ir viename miegamajame.



SIENŲ SPALVOS

NCS S 0500-N

(šilta, pieno baltumo)

NCS S 1000-N

(švelni pilkšva)

TV siena

Sofos siena

Miegamojo siena

Orac decor banguota plokštė Moldingai

SIENŲ DEKORAI

PASTABA. Galite rinktis du skirtingus dekorus ir jų išdėstymą trijose zonose. 

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

Bazinis pasirinkimas – lygios sienos be dekorų.



Orac decor banguota plokštė

SIENŲ DEKORŲ PAVYZDŽIAI

Moldingai (apvadai)



Moldingai (apvadai)



GRINDŲ DANGA - LVT vinilinės lentutės

Šviesi eglutė Riešutas eglutė

GRINDŲ MONTAVIMO BŪDAS

Klasikinė eglutė „Herringtone“ Įprastos lentos

PASTABA. Yra galimybė rinktis kitos rūšies grindų dangą. Sąmata tikslinama.

Riešutas lentos

Pilka eglutėŠviesi eglutė Riešutas eglutė Riešutas įprastos lentos

Bazinis pasirinkimas



DURYS

SOHO

Balta matinė

Pilka matinė

HAMPTON
Juoda matinė

Balta matinė

Pilka matinė

STANDARD10
Spalva derinama prie grindų

Bazinis pasirinkimas (visos spalvos)



DURŲ RANKENOS

IBIZA. Matinis chromas IBIZA K. Matinė juodaIBIZA K. Balta

GRINDJUOSTĖS IR DURŲ ATRAMOS

LAMINUOTA GRINDUOSTĖ

H-80mm

Spalva derinama prie sienų/durų/grindų spalvos

Bazinis pasirinkimas



ELEKTROS INSTALIACIJA

Balta

JUNG (Vokietija)

LIREGUS „EPSILON“

Juoda

Grafitas

Balta

Bazinis pasirinkimas



ŠVIESTUVAI (įmontuojami ir lubiniai)

Įmontuojamas šviestuvas 

Įmontuojamas LED profilis

Įleidžiamas šviestuvas 8W 3000K IP44

Lubiniai šviestuvai, D 5,6cm 

GOLD/BLACK

Bazinis pasirinkimas



ŠVIESTUVAI (virš valgomojo stalo)

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

Bazinis pasirinkimas Bazinis pasirinkimas

http://www.sviestuvai.lt/


PLYTELĖS (MARMURAS)

Masterstone Graphite, ak.m.plytelė Masterstone Silver, ak.m.plytelė Marquina gold, ak.m.plytelė

Calacatta white, ak.m.plytelė Calacatta gold, ak.m.plytelė

Bazinis pasirinkimas

Bazinis pasirinkimas Bazinis pasirinkimas



INTERJERO PAVYZDYS



PLYTELĖS (TERAZZO)

MACCHIA BEIGE MAT, ak. m. plytelė
MACCHIA GREY MAT, ak. m. plytelė

GRUNGE WHITE MAT, ak. m. plytelė GRUNGE WHITE MAT, ak. m. plytelė



PLYTELĖS (TERAZZO)

MACCHIA GRAPHITE MAT, ak. m. plytelė

URBAN SPACE GRAPHITE, ak. m. plytelė



INTERJERO PAVYZDYS



SANTECHNINĖ ĮRANGA

Praustuvo maišytuvas 

HANSGROHE su dugno 

vožtuvu, juoda matinė

Maišytuvas praustuvui

Grohe su dugno vožtuvu

Spintelė KAME (balta matinė) Spintelė KAME (pvz. pilkas ąžuolas) Spintelė KAME (pvz. juodas ąžuolas)

Keraminis praustuvas 

KAME 60cm

Pasirinkimai:

Galimos spintelių spalvos: juodas ąžuolas/pilkas ąžuolas/pilkas uosis/blizgi/matinė balta/blizgus antracitas.

Galimos spintelių rankenėlių spalvos: matinė balta/matinė juoda/blizgus chromas.

Galimos veidrodžių formos: apvalus/ovalus/stačiakampis.

Galimi apšvietimo scenarijai: aplink veidrodį/už veidrodžio.

Bazinis pasirinkimas (D50 apvalus)



SANTECHNINĖ ĮRANGA - WC

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)

LAUFEN KARTELL RIMLESS 20337

Potinkinis unitazo rėmas LAUFEN;

LAUFEN pakabinamas unitazas

su paslėptais tvirtinimais,

Soft close dangtis;

Mechaninis nuleidimo klavišas 

(pasirinktinai nerūdijančio pl. arba baltos spalvos)

Bazinis pasirinkimas su baltu nuleidimo klavišu



SANTECHNINĖ ĮRANGA - DUŠAS

Termostatinė dušo sistema 

GROHE, kvadratinė galva 

25x25cm +rankinis dušas, 

1.75m žarnelė, termostatinis 

maišytuvas. Spalva – chromas.

Dušo sienelė Baltijos 

Brasta 900xh200 

Stiklas skaidrios spalvos

Rėmas pasirinktinai:

Juodas

Chromas Bazinis pasirinkimas

Termostatinė dušo sistema 

IDEAL STANDART

Apvali galva D20 cm

rankinis dušas, termostatinis maišytuvas. 

Spalva juoda matinė.

Bazinis pasirinkimas



SANTECHNIKA (KITA)

Rankšluosčių džiovintuvas

910x500mm.

dažytas su tenu ir paslėptu valdikliu,

JUODAS

Rankšluosčių džiovintuvas

910x500mm.

dažytas su tenu ir paslėptu valdikliu,

BALTAS

Dušo latakas su vertikaliu pajungimu

Tecelinus komplekte su

įklijuojama plytele

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!



SIŪLOME RINKTIS IŠ TRIJŲ VIRTUVĖS IŠDĖSTYMO PLANŲ

Tiesi L formaTiesi su sala





















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;

- Galimos konsultacijos su dizainere. Konsultacijos derinamos iš anksto;

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

- Esant klausimų prašome kreiptis.

________________________________________________________________

KONTAKTAI

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


