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Paslaugos 
Pastebėjome, kad interjero dizaino rinkoje labai trūksta paprasto ir prieinamo produkto 

norintiems atsinaujinti ar įsirengti namus, todėl rekomenduojame išbandyti miniDizaino 

paslaugą, kurios dėka gausite profesionalo konsultacijas Jūsų namuose, idėjinius eskizus bei 

atmintinę, kad informacija nepasimirštų. Iš ko susideda pati konsultacija: 

 

Išplanavimas 

Pirmas žingsnis jaukių namų link – apsispręsti, kaip išnaudoti turimą erdvę. Padėsime priimti 

geriausiai jums tinkantį sprendimą. 

 

Apšvietimas 

Šviesa – itin svarbus kiekvienų namų akcentas. Mes padėsime jums susiplanuoti šviesos 

šaltinius bei išsirinkti geriausiai derančius šviestuvus. 

 

Spalvos ir apdaila 

http://www.minidizainas.lt/


Pirmiausia, ką pastebite patalpoje – tai spalva. Pasiūlysime geriausiai jums tinkančius apdailos 

ir spalvų derinius sienoms, grindims ir luboms. 

 

Baldai 

Išsirinkti tinkamus baldus savo namams – nemenkas iššūkis. Patarsime, kokios stilistikos, 

formos ar dydžio baldai geriausiai tiks jums. 

 

Tekstilė 

Namų tekstilė – kilimai, užuolaidos, lovatiesės – Jaukumo ir šilumos priduodantys akcentai. 

Padėsime išsirinkti geriausias medžiagas ir spalvas. 

 

Dekoras 

Dekoro elementai – nepamainomi išskirtinio dizaino akcentai. Padėsime nuspręsti, kokios 

spalvos, formos ir kurioje jūsų namų vietoje suteiks daugiausia jaukumo. 

 

Apie mus 
Visi nori namų, kuriuos jaustųsi jaukiai ir patogiai, kuriuose galėtų pilnai išreikšti save jausti 

absoliučią saviraiškos laisvę. 



Tačiau siekiant susikurti tokius namus, kartais prireikia pagalbos iš žmogaus, žinančio, kaip 

viziją paversti realybe. Būtent todėl 2017 m. pavasarį įkūriau miniDizainą – dizaino studiją, 

kurios tikslas – padėti visiems norintiems įsirengti naują būstą ar atsinaujinti namus, kuriuose 

jau gyvena. 

Mūsų tikslas – formuoti modernų požiūrį į namų dizainą, kuomet užsakovas gali rinktis tik tai, ko 

labiausiai reikia – patarimus, eskizus, nuorodas, kur galima įsigyti rekomenduotus interjero 

elementus, taip paliekant laisvę pačiam namų savininkui priimti galutinį sprendimą, kaip turi 

atrodyti jo gyvenamoji erdvė bei kada visus sprendimus įgyvendinti 

Savo rekomendacijas surašysime į specialiai jums paruoštą atmintinę, pridėsime 2 – 3 eskizus ir 

jums beliks tik įsirengti savo namus – jums patogiu laiku bei priimtinais tempais. 

 


