VIDUTINIS ĮRENGIMO PAKETAS
Kainos nuo 300 EUR+PVM / kv.m

Taip gali atrodyti Jūsų svetainė:

WWW.CAPITALAPDAILA.LT

Taip gali atrodyti Jūsų vonios kambarys:
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ĮRENGIMUI NAUDOJAME TIK KOKYBIŠKAS IR LAIKO PATVIRTINTAS MEDŽIAGAS

1) Šildomų grindų kilimėlis ir termostatas
-

Šild. kilimėlis 2 m2 (kodas 83030566).
DEVIreg Touch 140F1064.

2) Trapas
Dušo latakas Vline 360Pro su dvipusėmis grotelėmis.

WWW.CAPITALAPDAILA.LT

3) Potinkinis wc rėmas ir klozetas
- Grohe 5 in 1 rėmo ir klozeto Laufen Pro Rimless su Slim Soft
close dangčiu komplektas.

4) Plytelės

RR01 30x30 + Cesi Bianco 20x60
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Plytelės Bone Travertine 20x60

Intero serija
Spalvos White / Light
Grey Dydis 30x60

Urban serija
Spalvos Grey / Ivory /
White Dydis 30x60
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5) Dažai – Flugger

Flügger Flutex 2S yra lateksiniai dažai luboms, pagaminti PVA rišančiosios medžiagos pagrindu.
Nudažius gaunamas puikus matinis, visiškai neatspindintis paviršius. Flutex 2S naudojamas kur
reikalingas tolygus paviršius su minimalia struktūra. Tinka gipso kartono plokščių, armuojančių
audinių dažymui. Neatspindintis paviršius labai gerai tinka dideliems ištisiems lubų paviršiams dažyti
patalpose kur daug natūralios šviesos ir kai reikia išvengti dažymo įrankių paliekamų netolygumų.
Galima gražiai pataisyti nedidelius paviršiaus plotus.
Flügger Flutex 10 – tai matiniai akriliniai dažai sienoms ir luboms. Šiais dažais labai lengva dažyti,
jie turi puikias dengiamumo savybes. Flutex 10 padengtas paviršius atsparus plovimui ir dėmių
valymui. Jais gali būti dažomos dekoratyvinės sienų dangos, taip pat tinka nelygiai sugeriantiems
paviršiams dažyti. Šie dažai suteikia paviršiui vientisą vaizdą su švelnia struktūra.
6) Dušo sienelė – Baltijos Brasta Dija

Minimalistinė ir lengvai prižiūrima sienelė. Profilis kone susilieja su stiklu ir
minimaliai pastebimas, lengvai nuvalomas valant stiklą. Nėra matomų
tvirtinimo elementų ir vietų kauptis nešvarumams.

Kaina 166 Eur + PVM
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7) Praustuvas su spintele
- Pakabinama spintelė 60x46 cm su pastatomu stačiakampiu praustuvu Omnires DreamSet

8) Potinkinė dušo sistema
- Bugnatese Kobuk potinkinis dušo komplektas su lietaus galva 20x20 ir rankiniu dušeliu.
- Spalva: pasirinktinai juoda matinė arba balta matinė.
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9) Potinkinis praustuvo maišytuvas
-

Bugnatese Kobuk praustuvo maišytuvas iš sienos su potinkine dalimi.
Spalva:pasirinktinai juoda matinė arba balta matinė.

10) Rankšluosčių džiovintuvas
Instal Projekt Piko rankšluosčio džiovintuvas. Matmenys: 979x530 mm. Spalva: balta
blizgi. 4 sav. + Terma Moa kaitinimo elementas su spiraliniu laidu.
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11) Elektros instaliacija
Future Linear

12) Šviestuvų (LED panelių)
Įleidžiamas šviestuvas ZOOM 1 WHITE, Prekės kodas: DL032-2-01W

13) Difuzoriai - Akustinis difuzorius DPN125, Ø125 mm

14) Grindys - Parketas
Parketlentės plotis 140 mm, storis 14 mm.
Standartiniai ilgiai: 500 – 1100 mm.
Klasikinės. Ąžuolo grindinėms lentoms būdingas nedidelis,
Nuosaikus šakotumas, natūralūs medienos spalviniai skirtumai.
-

Neribotas smulkių ir didesnių, sveikų ir glaistytų šakų skaičius.
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Rustikas. Ąžuolo grindinėms lentoms būdingas šakotumas,
ryškesnės spalvinės variacijos, lentos turi ryškų medienos raštą su
sveikomis (gyvomis) ir užglaistytomis šakomis. Šakotumas pabrėžia
medienos gyvumą ir suteikia spalvinę įvairovę, kuri atskleidžia
tikrąjį medienos grožį.
-

Sveikų (neglaistytų) šakelių skaičius neribojamas, leidžiamos
didesnės užglaistytos šakos.

-

Būdingi glaistyti įtrūkimai, nedideli glaisto įdubimai, bei glaisto
patrupėjimai šakų ir įtrūkimų vietose.

-

Būdingi natūralūs didesni medienos spalviniai skirtumai. Gali būti šerdinių lentų.

-

Būdingi pasitaikantys nedideli neglaistomi medienos mikro įtrūkimai ir didesni užglaistyti natūralūs
įtrūkimai.
Siūlomos spalvos:
1) 3305 Bespalvė.
2) 3408 Balta.
3) 3481 Tamsus riešutas.
Taip pat galimos spalvos: 3490 Skaidriai balta, 3416 Pilka, 3418 Kriaušė, 3458 Ąžuolas, 3477 pilka
Graphite, 3490 Juodmedis, 3081 Šviesus riešutas, 3485 Raudonmedis ir 3479 Pilka antique.

WWW.CAPITALAPDAILA.LT

15) Grindjuostės (Medžio stilius)
MATMENYS:
Plotis: 18 mm
Aukštis: 58 mm
Ilgis: 2500 mm
Viršus: natūrali ąžuolo feneruotė 0,35 mm
Pagrindas: dygiuota spygliuočio mediena

16) Durys
Ąžuolo masyvo durys RAL9003 šukuota
-Modelis 1F, 2F, 3F, 4F
-Spalva RAL9003 balta
-Paviršius šukuotas
Komplektacija: varčia, stakta,
apvadai iš abiejų pusių 9 x 68 mm,
vyriai HDD, spyna AGB, įfrezuota
guminė tarpinė.
Durys gaminamos pagal individualius
matmenis.
-staktos plotis 80-140mm,
-angos aukštis iki 2120mm,
-angos plotis 700-950mm.
Esant kitiems matmenis, kaina gali būti perskaičiuojama.
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