
Mana sapņu māja
  Plānoja Paula Līdaka



Plānojums



Viesistaba
Modern country stils 35 m2.

Akcents uz sijām no īsta koka un burvīgā ozolkoka 
kafijas galdiņa.

Antīks paklājs, kas savieno visas istabas 
sēžammēbeles. Tās pārsvarā ir gaišos toņos.

Istbā dominē koka motīvs, bet akcenti likti uz zaļo 
krāsu. Augi, kāds zaļš dīvāniņš, vāzes, spilveni, 
glezna.

No griestiem, kas atrodas starp viesistabu un 
gaiteni, karājas daudz mazu spuldzīšu, kas rada 
siltu, pieklusinātu gaismu romantiskai noskaņai.

Brunā ir zemes krāsa. Tā simbolizē izturību, 
drošību, saisistību un ģimeniskumu, tāpēc šī krāsa 
manās mājās dominēs visās tās nokrāsās.



Viesistaba / interjera priekšmeti 



Mēbeļu specifikācija - viesistaba
Ozolkoka 
kafijas 
galdiņš

Etsy
Garums: 79 cm

Platums: 36 cm

Biezums: 5 cm

332 eur
Kamīnkrēsls 
koka karkasā

Labs 
preces

Augtsums: 45cm

Platums: 45 cm

35 
eur

Tumši zaļš 
velveta 
dīvāns

Habitat Garums: 1797 cm

Platums: 87 cm

Augstums: 88 cm

332 
eur

Dizaina 
lampa bez 
abažūra

Labas 
preces

Augtsums: 110 cm

Platums: 58 cm

Dziļums: 55 cm

80 
eur

Bēš paklājs 
ar zaļu 
piesitienu

Wayfair Garums: 228 cm

Platums: 150  cm

332 
eur

Total 1892 
eur



Virtuve
Modern country stils 

25 m2

Sijas, jumta logi, lai telpai piešķirtu gaismu un dziļumu. 

Koka mēbeles, kas veidos mājīgu noskaņu.

Ēdamistba iestiklota no 2 pusēm.

Virs ēdamgalda atradīsies koka gaismekļi. 

Virtuvē saliņa, kas ļaus pulcēties ģimenei, bet papildus arī 
ērti strādāt visiem kopā. Tai būtu gaiša akmens virsma, virs 
kuras karājas divas skaistas, nedaudz antīkas lustras.

Šajā telpā akcents tiktu likts uz dažādām faktūrām un 
rakstiem.

Istbā dzīvīgumu ienesīs augi un dienas gaisma no 
plašajiem logiem.



Virtuve / interjera priekšmeti



Mēbeļu specifikācija - viesistaba
Ozolkoka 
galds

Rustic 

Modern 

Furniture

Garums: 180 cm

Platums: 90 cm

Augstums: 77 cm

700 eur
Ozolkoka 
krēsls ar zaļu 
sēdīti

(Komplektā 
divi)

Labs 
preces

Garums: 104cm

Platums: 48 cm

35 
eur

Gāzes plīts 
virsma ar 5 
riņķiem

Bertaz
zoni

Garums: 91 cm

Platums: 50 cm

899 
eur

Ledusskapis 
ar divām 
atverajamām 
durvīm

Bertazz
oni

Augtsums: 178 cm

Platums: 89 cm

3049
eur

Garšaugu 
dekoratīvie 
podiņi

Wayfair Garums: 106 cm

Platums: 63  cm

31 eur Total 4714
eur


