
VONIOS KAMBARIO INTERJERAS

Jei nuspręsite remontuoti studijos buto vonios kambaryje patys, apsvarstykite daug detalių.

Jums reikia pradėti nuo teisingo grubių medžiagų pasirinkimo: sandariklio, grunto,

hidroizoliacijos ir kt.

Apdailos medžiagos, įranga ir baldai, apšvietimas ir dekoras, kurį galite lengvai ir mielai pasiimti

patys. Tačiau atminkite, kad visos medžiagos, įskaitant baldus, turi būti atsparios drėgmei ir

aukštai temperatūrai.

IŠDĖSTYMĄ

Paprastai studijos buto vonios kambarys yra nedidelis plotas. Todėl būtina iš anksto planuoti

įrangos ir baldų išdėstymą. Būtina atsižvelgti ne tik į objektų padėtį vienas kito atžvilgiu, bet ir į
įėjimą ir tai, kaip durys atsidaro.

Išdėstymas turėtų būti pastatytas su prijungimu prie inžinerinių tinklų. Nustatykite, ar

naudosite įmontuotą santechniką: tualeto montavimą, įmontuotas dušo kopėčias, paslėptą
dušo maišytuvo montavimo sistemą. Jei pasirinksite tokius interjero dizainas Klaipedoje,

pakeit
imą.

BOAT

Interjero dizainas Klaipeda

https://sddsinterjerai.lt/
http://boat.1-ws.com/
http://sdds.lt/


DUŠO

Mažuose vonios kambariuose sustokite pasirinkti dušą. Bet ne salonas, ir statybos įrengimas su

įmontuotomis kopėčiomis arba nedideliu padėklu su apdaila po grindų plytelėmis. Kartu su

įstiklinta pertvara šis įrenginys vizualiai padidins erdvę.

ŠILDYMO

Geriau rankšluosčių džiovintuvą kopėčių pavidalu su lentyna viršuje, kuri pridės vietos

rankšluosčių laikymui.

Geriau atsisakyti šiltų grindų, nes kartu su rankšluosčių džiovintuvu kambaryje galima

perkaisti.

BAIGTI

Pirkdami plyteles, paimkite sumą, atsižvelgiant į tai, kad geriau nepadangti viso sienų
paviršiaus. Palikite sienas po dažymu ar vandeniui atspariais tapetais tose vietose, kur vanduo

negauna. Šis metodas, vėlgi, vizualiai padidins erdvę.

Galite naudoti įvairių dydžių plyteles, tačiau nereikia imtis per mažų ir švelnių – kitaip kyla

pavojus susiaurinti erdvę. Jei lubos yra mažos, geriau plyteles dėti vertikaliai.

Nepamirškite siūlių. Jis gali būti plytelių spalvos arba kontrasto.

APŠVIETIMO

Renkantis įrenginius, prisiminkite apie vandeniui atsparią apsaugą! Šis rodiklis yra ypač
svarbus, kai šviesa yra arti drėgnų zonų.

KRIAUKLE

Korpuso pasirinkimas yra individualus: forma, spalva, montavimo tipas priklauso nuo jūsų
pageidavimų ir pasirinkto interjero stiliaus. Kai nuspręsite dėl modelio, galite pasiimti

maišytuvą.

DEKORO

Aksesuarai ir dekoras paliekami paskutinę akimirką, kai atliekamas remontas ir detalės gali

pabrėžti esamą interjerą.
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