VIDAUS DURYS
• Laminuota stakta iš MDF plokštės nuo 75 mm pločio

• Spynos mechanizmas LOB

• Matiniai chromo spalvos vyriai 3 vnt.		

• Rankena „Versa“ matinė, chromuota

• Laminuota varčia su MDF užpildu, su užlaida

Galimos spalvos:

KAMBARIŲ GRINDŲ DANGA
• Laminatas
• Medinės grindjuostės

*Kaina skaičiuota pagal projektinį pirmo ir antro aukšto plotą – 56,91 kv. m

Darbų sąmata gali būti keičiama pagal pageidavimus

SANTECHNIKA
• Praustuvas „Laufen Pro S 60x46.5“

• Maišytuvas praustuvui „Grohe BauEdge“

• Vonia „Kubic Neo 170x75“

• Dušo setas „Grohe BauEdge“

• Unitazas „Laufen Wc Pro New“

• Gyvatukas „Hercules 94/50“

KERAMINĖS SIENŲ PLYTELĖS

ELEKTROS PREKĖS

• Plytelių kolekcija „Kwadro“

• Jungikliai, rozetės „Liregus Epsilon 500“
• LED panelės 9 w

LAIPTAI
• Mediniai laiptai

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTI APDAILOS DARBAI
IR PAGALBINĖS MEDŽIAGOS

P R E M I U M

Sienos

Grindys

• Glaistymo kampų montavimas

• Laminato montavimas

• Glaistymas, gruntavimas, dažymas		

• Grindjuosčių montavimas

• Hidroizoliacijos įrengimas vonioje		

• Sujungimo juostelių montavimas

• Plytelių klijavimas vonioje

• Grindų hidroizoliacijos įrengimas san. mazge

• Palangių montavimas

• Plytelių klijavimas san. mazge

• Durų montavimas		

Lubos

Elektra
• Naujų elektros taškų įrengimas

• G/k lubų įrengimas visame bute

• Elektros mechanizmų ir rėmelių montavimas

• Lubų formavimas

• Skambučio montavimas

• Šešėlinės siūlės lubose įrengimas

• LED panelių montavimas

• Glaistymas, gruntavimas, dažymas
• Ventiliacijos vamzdyno išvedžiojimas

Santechnika
• Vonios montavimas
• WC rėmo montavimas
• Pakabinamo klozeto montavimas
• Praustuvo montavimas		
• Maišytuvo montavimas		
• Dušo komplekto montavimas		
• Kranelių montavimas
• Rankšluosčių džiovintuvo montavimas

ĮRENGIMO
FINANSAVIMAS

Medinių laiptų su turėklais
įrengimas

		

Medžiagų transportavimas,
sunešimas
Statybinių atliekų išvežimas
Buto valymas po darbų

Taupykite savo laiką ir palikite
įrengimo rūpesčius mums

Įsigijote būstą su banko paskola ir galutinę apdailą norite įsirengti nedelsiant?
Paskolos dalį apdailos darbams bankas išmoka tik po galutinai įrengto būsto vertinimo?
Mes Jums galime padėti – atliksime visus įrengimo darbus, o Jūs atsiskaitysite tik tada, kai bankas išmokės paskolos dalį,
skirtą vidaus apdailai.

