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Krampīša jaunā 
vannas istaba
Vasarsvētkos Mūsmājas ieradās uz lielo 
Krampīša vannas istabas atvēršanas 
balli. Trīs mēnešu projekts vannas 
istabā ir beidzies!
Teksts Kristīne Alberte Foto Aleksejs Belokopitovs

 Antra Balode, kas 
ir Mūsmāju abo-
nente, un kura 
pieteica vannas 

istabu pārvērtībām, atzīst, ka 
šis pārmaiņu un remontu 
laiks vannas istabā bija iedves-
mojošs. Ar paveikto ir apmie-
rināta gan Baložu-Knāķu 
ģi mene, gan visi projektā 
iesaistītie. Šo sapni nebūtu 
iespē  jams realizēt bez mūsu 

sadarbības partneriem – Sanis
tal, Krassky Passagio, Energy
Group, Lukss Logi, Mēbeļu
dizains. Paldies viņiem par at -
saucību! Saim nieki atzīst, ka ar 
dizaineri Ilzi no Plāns B un 
Deta meistaru Oskaru jau jū tas 
kā tuvi radi. Sevišķu mī  lestī  -
bu no vecmāmiņas Lia-Astas 
izpel nījies Oskars, ku  ram pēc 
darba tiek vecmāmiņas ceptās 
kūkas un ābolu sula. 

KonKurss  
noslēdzies!

remonts
  pabeigts...

Krampisa kungs, kas gimenei  

kalpojis jau no 60. gadiem, 

   tagad devies p
elnita atputa.

Aigars ir no flīžu salona Krassky 
Passaggio, Plāns B dizainere Ilze 
un saimniece Antra neslēpj savu 
prieku par paveikto!

Pēdējie metri, un vannas 
istaba gatava! Deta meistars 
Oskars pievieno dušas stieni.

Agrāk...

... un tagad.
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Krampīša jaunā 
vannas istaba

Interjera projekts – Ls 80

Krassky flīzes un mozaīka – Ls 588,20

Santehnika – vanna, pods, iebūvējamā skalojamā 
kaste, izlietne, maisītāji un duša, dušas sieniņa, 
spogulis, siltā grīda, dvieļu žāvētājs, rokturi, āķīši 

dvieļiem un turētājs tualetes papīram –  
Ls 1155,52
Celtniecības darbi un materiāli –  
Ls 856,75

Lampiņas un slēdži – Ls 44,57

Logs – Ls 67

Uzdruka uz loga – Ls 34

Mēbeles – Ls 250

KOPā – Ls 3076,04

projeKta, remonta un ieKārtojuma tāme

Pirms remonta 
vannas istabā 
izlietnes nebija vispār 
un šajā vietā stāvēja 
vanna.
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mūsu māja 
eksperta padoms

Hansgrohe ūdensmaisītāji  
tērēs divas reizes mazāk ūdens.

SIA Logi Lukss PVC logi nav jākrāso, tie 
saglabā savu sākotnējo izskatu visu 
kalpošanas laiku. Šim logam tika 
izmantoti KBE GREENLINE logu profili, 
ROTO furnitūra, HOPE pretuzlaušanas 
rokturis, trīsstiklu stikla pakete.

Nevairieties no koka mēbelēm vannas istabā. Ja tās ir pareizi 
apstrādātas un vannas istabā ir laba ventilācija, mēbeles kalpos ilgi.

Iebūvētā santehnika ietaupa vietu un atvieglo 
telpas uzkopšanu. 

Telpa lieliski 

izskatas kos
as 

   krasas z
iedi  

  un citi akcen
ti.

Sanistål veikalos visā Latvijā 
atradīsi vannas, podus un citu 
santehniku par pieņemamām 
cenām. Sanistål ir arī plašs apku
res, ūdensapgādes un ventilāciju 
sistēmu piedāvājums – viss, kas 
nepieciešams, lai vannasistaba 
iegūtu sen gaidītās pārvērtības. 
Vairāk lasiet www.sanistal.lv

SaNISTåL VeIKALI ATrOdAS: 
rīgā – Tīraines ielā 9, Ganību 
dambī 17A, Kapseļu ielā 15 
Liepājā – Jaunā ielā 52/54 
Kuldīgā – Virkas ielā 19 
Jelgavā – Ruļļu ielā 4 
Valmierā – Mūrmuižas ielā 7 
daugavpilī – Jelgavas ielā 1

Antra, Ēriks un LiaAsta  par jauno vannas istabu sajūsmā.


