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Klasikos mėgėjams siūloma moderni stiliaus inter-

pretacija. Klasikiniam interjerui būdinga prabanga ir 

elegancija dvelkiantis namų jaukumas šiame stiliuje yra 

lengvas, supaprastintas naudojant modernias detales. 

Interjere kuriamas didesnės erdvės pojūtis. Klasikiniai 

elementai, kaip moldingai ar bagetai subtiliai pritaikomi 

kuriant patogų funkcionalumą. Tai puikus sprendimas 

norintiems suderinti prabangą ir jaukumą.
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- Keleto spalvų parketlentės arba 

laminuota grindų danga, klojama 

įprastu būdu arba „eglutės“ raštu;

- Šviesios arba tamsios marmuro 

rašto imitacijos akmens masės 

plytelės, klasikiniai moldingų ele- 

mentai ant sienų;

- Galimas smulkių interjero ele- 

mentų skirtingų spalvų pasirin- 

kimas. 
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GRINDYS – laminatas arba parket- 

lentės, keletas spalvų variantų;

GRINDJUOSTĖS – MDF (su bange-

le/be bangelės);

AKMENS MASĖS PLYTELĖS – Ce 

Calacatta Gold Rect (balta) / Ce Marqui-

na Gold Rect (juoda);

DURYS – Nemezja 6 (baltos, su filingu);

RANKENOS – PEM (matinis nikelis/-

juoda);

ŠVIESTUVAI – Esca White / Focus S 

Black;

VONIA – Ravak Chrome;

UNITAZAS – Omnires Tampa;

MYGTUKAS – Oli Slim (chromas/juoda 

spalva);

POTINKINIS UNITAZO RĖMAS – Oli 

120 Plius;

ELEKTRINIS RANKŠLUOSČIŲ DŽIO- 
VINTUVAS – Thermal Trend KDO 

(baltas) / Redondo (juodas);

MAIŠYTUVAS – Omnires Ygric 

(chromas) / Omnires Y (juodas);

DUŠO SISTEMA – Omnires termosta- 

tinė dušo sistema su stacionaria galva ir 

snapu (chromas/juoda spalva);

PRAUSTUVAS - Ravak Ceramic Slim O;

EL. JUNGIKLIAI IR ROZETĖS – 

Siemens Delta Line (balta/juoda 

spalva);

*Galimi virštinkiniai bei potinkiniai santechnikos prietaisų variantai. Galimybė įsirengti vonią arba dušą. Santechnikos prietaisai, šviestuvai, el. jungikliai ir rozetės, grindys bei durų rankenos turi keletą spalvos variantų.
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ATLIEKAMI DARBAI

SANTECHNIKOS DARBAI:

- Santechnikos vamzdžių išvedžiojimas iki prie- 

taisų vietų;

- Visų santechnikos prietaisų (virštinkių ar po- 

tinkinių) montavimas ir pajungimas;

- Unitazo potinkinio rėmo montavimas;

ELEKTROS DARBAI:

- El. skydelio surinkimas;

- El. taškų įrengimas;

- Apšvietimo taškų įrengimas;

- Durų skambučio, domofono montavimas;

- El. jungiklių ir rozečių rėmelių montavimas;

- Šviestuvų montavimas;

KITI DARBAI:

- Statybinių medžiagų transportavimas į butą;

- Statybinių atliekų išnešimas;

- Postatybinis buto valymas;

SIENOS:

- G/k pertvarų montavimas;

- Glaistymas, gruntavimas, dažymas;

- Deformacinių siūlių įrengimas;

- Akmens masės plytelių klijavimas sanitarinia- 

me mazge;

- Hidroizoliacijos įrengimas sanitariniame mazge;

- Palangių montavimas;

- Vidaus durų montavimas;

LUBOS:

- G/k lubų įrengimas visame buto plote;

- Glaistymas, gruntavimas, dažymas;

GRINDYS:

- Laminato/parketlenčių montavimas;

- Grindjuosčių montavimas;

- Slenkstukų, tarp skirtingų grindų dangų, mon-

tavimas;

- Akmens masės plytelių klijavimas koridoriaus 

zonoje ir sanitariniame mazge;

- Hidroizoliacijos įrengimas sanitariniame mazge;

- Cementinio grindų sluoksnio įrengimas sanita-

riniame mazge;
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PAPILDOMA INFORMACIJA
Apdailos sprendimų vadovė

Tel. +370 642 19 459

marija.lukoseviciute@rewo.lt

- REWO siūloma pilnos apdailos kvadrato kaina yra preliminari. Ji 

gali kisti atsižvelgiant į kliento pasirinkimus;

- Tiksli apdailos kaina skaičiuojama parengus individualų buto 

projektą ir įtraukus visus kliento pasirinktus prietaisus ir medžiagas;

- Visi trys stiliai yra to paties kainų lygio, tačiau yra galimybė varijuoti 

kainoje, renkantis kai kurias pozicijas (grindys, santechnika, ir pan.);

- Vizualizacijose rodomos medžiagos ir prietaisai yra parinkti iš mūsų 

tiekėjų siūlomos produkcijos, tačiau vizualizacija gali skirtis nuo 

realaus produkto ar medžiagos, todėl viską rekomenduojame 

apžiūrėti gyvai;

- Visi elektros ir apšvietimo taškai numatyti pagal REWO apdailos 

standartą, tačiau atskiru susitarimu patvirtinti pakeitimai yra galimi 

už papildomą kainą;

- Visi santechnikos taškai numatyti pagal paruoštą TP, tačiau atskiru 

susitarimu patvirtinti pakeitimai yra galimi už papildomą kainą;

- Visose buto patalpose yra numatytos gipso kartono lubos;

- REWO pasilieka teisę visus prietaisus ar medžiagas keisti į lygia- 

vertes ar geresnes savo kokybe ar išvaizda;

- Į pilną apdailą nėra įtraukti baldai, buitinė technika, užuolaidos, 

tačiau pagal atskirą susitarimą galime išpildyti ir šiuos interjero 

elementus;

- Iškilus papildomiems klausimams dėl REWO siūlomų apdailos 

sprendimų, prašome kreiptis į apdailos sprendimų vadovę;

- Apdailos derinimui yra skirtos 6 savaitės.

Marija Lukoševičiūtė


