L-SHAPE (43 m2) SPECIFIKACIJA

KARKASAS
✓ Namelio projekto parengimas
✓ C24 medienos konstrukcijų supjovimas ir surinkimas

DALINĖ APDAILA
✓ Namelio projekto parengimas
✓ C24 medienos konstrukcijų supjovimas ir surinkimas
✓ Apšiltintas stogas
C24 medienos karkasas 45 x 195 mm, apšiltinimas 195 mm mineraline vata, garo ir vėjo izoliacinės plėvelės,
OSB plokštė, bituminė stogo danga

✓ Apšiltintos išorinės sienos
C24 medienos karkasas 45 x 95 mm, apšiltinimas 95 mm mineraline vata, garo ir vėjo izoliacinės plėvelės

✓ Apšiltintos vidinės sienos
C24 medienos karkasas 45 x 70 mm, apšiltinimas 70 mm mineraline vata

✓ Apšiltintas dugnas
C24 medienos karkasas 45 x 220 mm, apšiltinimas 200 mm mineraline vata, garo ir vėjo izoliacinės plėvelės,
OSB plokštė, drėgmei atspari MDP plokštė, skarda

✓ PVC langai
Vokiečių firmos „Gealan“, IQ8000 sistema, 6-ių kamerų profilis (su 2-iem sandarinimo tarpinėmis), rėmo plotis
74 mm, stiklas – FLOAT technologijos „Pilkington“
MATMENYS (W x H, mm)

VARSTYMAS

1020 x 2421 mm

Nevarstomas

4600 x 2421 mm

Su varstomomis įėjimo durimis

1020 x 430 mm

Į viršų

3450 x 2421 mm

Su varstomomis durimis
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✓ Santechnika
Vamzdynai vandens įvadui, nuotekoms

✓ Elektros instaliacija
Elektros laidų išvedžiojimas iki numatytų taškų, elektros paskirstymo skydinė

✓ Fasado apdaila
Medinės dailylentės
- Mediena: šiaurinė rusiška eglė
- AB kategorija
- Padengtos FeO tirpalu (geležies oksidu)
- Nereikia perdažyti
- Išmatavimai: 20 x 96/120/145 mm

GALIMI KITI FASADO APDAILOS VARIANTAI

Medinės dailylentės
- Mediena: rusiška eglė
- AB kategorija
- Dažytos suomiškais TEKNOS
dažais
- Galimos kitos spalvos
- Išmatavimai: 20 x 96/120/145
mm
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Termomedienos
..dailylentės
- Mediena: šiaurietiška pušis
- AB kategorija
- Apdorotos dideliu karščiu
- Išmatavimai: 19 x 140 mm

Degintos medienos
..dailylentės

Degintos medienos
..dailylentės

- Mediena: šiaurietiška eglė
- AB kategorija
- Paruoštos ugnimi (senovine
yakisugi technika)
- Galimi įvairūs spalviniai
deginimo variantai

- Mediena: sibiro maumedis
- AB kategorija
- Paruoštos ugnimi
(senovine yakisugi technika)
- Galimi įvairūs spalviniai
deginimo variantai
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PILNA APDAILA
✓ Namelio projekto parengimas
✓ C24 medienos konstrukcijų supjovimas ir surinkimas
✓ Apšiltintas stogas
C24 medienos karkasas 45 x 195 mm, apšiltinimas 195 mm mineraline vata, garo ir vėjo izoliacinės plėvelės,
OSB plokštė, bituminė stogo danga

✓ Apšiltintos išorinės sienos
C24 medienos karkasas 45 x 95 mm, apšiltinimas 95 mm mineraline vata, garo ir vėjo izoliacinės plėvelės

✓ Apšiltintos vidinės sienos
C24 medienos karkasas 45 x 70 mm, apšiltinimas 70 mm mineraline vata

✓ Apšiltintas dugnas
C24 medienos karkasas 45 x 220 mm, apšiltinimas 200 mm mineraline vata, garo ir vėjo izoliacinės plėvelės,
OSB plokštė, drėgmei atspari MDP plokštė, skarda

✓ PVC langai
Vokiečių firmos „Gealan“, IQ8000 sistema, 6-ių kamerų profilis (su 2-iem sandarinimo tarpinėmis), rėmo plotis
74 mm, stiklas – FLOAT technologijos „Pilkington“
MATMENYS (W x H, mm)

VARSTYMAS

1020 x 2421 mm

Nevarstomas

4600 x 2421 mm

Su varstomomis įėjimo durimis

1020 x 430 mm

Į viršų

3450 x 2421 mm

Su varstomomis durimis

✓ Santechnika
Vamzdynai vandens įvadui, nuotekoms

✓ Elektros instaliacija
Elektros laidų išvedžiojimas iki numatytų taškų, elektros paskirstymo skydinė
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✓ Fasado apdaila

Medinės dailylentės
- Mediena: šiaurinė rusiška eglė
- AB kategorija
- Padengtos FeO tirpalu (geležies oksidu)
- Nereikia perdažyti
- Išmatavimai: 20 x 96/120/145 mm

GALIMI KITI FASADO APDAILOS VARIANTAI

Medinės dailylentės
- Mediena: rusiška eglė
- AB kategorija
- Dažytos suomiškais TEKNOS
dažais
- Galimos kitos spalvos
- Išmatavimai: 20 x 96/120/145
mm

Termomedienos
..dailylentės
- Mediena: šiaurietiška pušis
- AB kategorija
- Apdorotos dideliu karščiu
- Išmatavimai: 19 x 140 mm

Degintos medienos
..dailylentės

Degintos medienos
..dailylentės

- Mediena: šiaurietiška eglė
- AB kategorija
- Paruoštos ugnimi (senovine
yakisugi technika)
- Galimi įvairūs spalviniai
deginimo variantai

- Mediena: sibiro maumedis
- AB kategorija
- Paruoštos ugnimi
(senovine yakisugi technika)
- Galimi įvairūs spalviniai
deginimo variantai

✓ Lietaus nuvedimo sistema
Lietvamzdžių ir latakų įrengimas
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✓ Vidaus apdaila – sienos bei lubos

LMDP plokštė
- Laminuotos medienos drožlių plokštės
- Gamintojas - Kronospan
- Išmatavimai: 18 x 2070 mm
- Spalva – klevas
- Galimi kiti spalviniai variantai
- Ypatingai lengva priežiūra

GALIMI KITI SIENŲ/LUBŲ APDAILOS VARIANTAI

Medinės dailylentės
- Mediena: šiaurinė rusiška eglė
- AB kategorija
- Beicuotos suomiškais TEKNOS
dažais
- Galimi kiti spalviniai variantai
- Išmatavimai: 12 x 96 mm

Medinės dailylentės
- Mediena: šiaurinė rusiška eglė
- AB kategorija
- Balintos suomiška TEKNOS dažyve
- Galimi kiti spalviniai variantai
- Išmatavimai: 12 x 96 mm

Beržo fanera
- Faneros rūšis – BB/BB
- Išmatavimai: 18 x 1250 mm

✓ Vidaus apdaila – grindys
KAMBARIŲ ZONA:
Ąžuolo parketlentės
- Mediena: ąžuolas
- Juostų skaičius: 3
- Išmatavimai: 14 x 180 mm
- Padengimas – lakas
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GALIMI KITI GRINDŲ APDAILOS VARIANTAI

Ąžuolo parketlentės
- Mediena: ąžuolas
- Juostų skaičius: 4
- Išmatavimai: 14 x 207 mm
- Padengimas – lakas

Ąžuolo parketlentės
- Mediena: ąžuolas
- Juostų skaičius: 6
- Išmatavimai: 14 x 180 mm
- Padengimas – matinis lakas

Ąžuolo parketlentės
- Mediena: ąžuolas
- Juostų skaičius: 1
- Išmatavimai: 14 x 180 mm
- Padengimas – lakas

*Kartu su grindimis sumontuojamos ir grindjuostės (MDF (spalva pagal grindis) arba baltos PVC)

VONIOS KAMBARYS:
Plytelės
- Plytelių tipas: akmens masės
- Paviršius - glazūruotas
- Blizgumas - matinės
- Plytelės matmenys: 40 x 40 cm
- Gamintojas: Paradyz

GALIMI KITI VONIOS GRINDŲ PLYTELIŲ VARIANTAI
AKMENS RAŠTO
(40 x 40 cm)
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MEDŽIO RAŠTO
(25 x 36 cm)

PUSLAPIS | 6

sales@shapehouse.net

✓ Vonios kambario įrengimas
Dušo su termostatiniu maišytuvu komplektas, pastatomas klozetas, praustuvas su spintele, vandens
maišytuvas, veidrodis, elektrinis rankšluosčių džiovintuvas, elektrinis vandens šildytuvas (50 l)

✓ Apšvietimas ir susiję priedai
LED šviestuvai vidaus erdvėms, lauko apšvietimas, el. jungikliai, kištukiniai lizdai
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✓ Šildymas
El. šildytuvai 0,5 – 1,5 kW (priklausomai nuo erdvės dydžio)

✓ Vidaus durys

Dažytos vidaus durys
- Durų varčia: 40 mm storio
- Durų varčios karkasas – pušies masyvas
- Apdaila: MDF plokštė padengta emale
- Galimi kiti spalviniai variantai

GALIMI KITI DURŲ MODELIAI BEI SPALVOS PLYTELIŲ VARIANTAI
DURŲ MODELIAI

www.shapehouse.net

GALIMOS SPALVOS
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✓ Laiptų įrengimas
Modulinių laiptų bei II a. angos tvorelės įrengimas

Moduliniai laptai
- Pakopos – klijuotos beržo medienos
- Pakopų sk.: 12
- Metaliniai turėklai dengti aukštos
kokybės milteliniais dažais

✓ Terasos įrengimas
Medinio karkaso įrengimas, terasinių lentų bei metalinės tvorelės/turėklų montavimas

Medinės terasinės lentos
- Mediena: sibiro maumedis
- AB kategorija
- Padengtos FeO tirpalu (geležies oksidu)
- Nereikia perdažyti
- Išmatavimai: 28 x 140 mm
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GALIMI KITI TERASOS APDAILOS VARIANTAI

Termomedienos terasinės lentos
- Mediena: šiaurietiška pušis
- AB kategorija
- Apdorotos dideliu karščiu
- Išmatavimai: 26 x 117 mm

Degintos medienos terasinės lentos
- Mediena: šiaurietiška pušis
- AB kategorija
- Paruoštos ugnimi (senovine yakisugi
technika)
- Galimi įvairūs spalviniai deginimo
variantai
- Išmatavimai: 28 x 120 mm

Degintos medienos terasinės lentos
- Mediena: sibiro maumedis
- AB kategorija
- Paruoštos ugnimi (senovine yakisugi
technika)
- Galimi įvairūs spalviniai deginimo
variantai
- Išmatavimai: 28 x 95/120/140 mm

***
PASTABOS
NAMELIŲ PRISTATYMO BEI MONTAVIMO IŠLAIDOS KASKART SKAIČIUOJAMOS INDIVIDUALIAI
(PRIKLAUSOMAI NUO NAMELIO DYDŽIO, BAIGTUMO BEI OBJEKTO LOKACIJOS)
PARDAVĖJAS PASILIEKA TEISĘ KEISTI MEDŽIAGAS BEI ĮRENGINIUS (PARENKANT ATITIKMENIS SU
ANALOGIŠKAIS KOKYBINIAIS BEI TECHNINIAIS PARAMETRAIS)
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