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„Absoliutus ir svarbiausias tikslas – pelnytis iš klientų pasitenkinimo.“ 

Seras John Egan, „Jaguar“ 
 
 
 

UAB „IE LAMINart“ – medžiagos bald ų gamybai ir interjerui 
 

Siūlome išskirtines, naujoviškas bei modernias apdailos medžiagas baldams ir interjerui. 
Bendradarbiaudami su užsienio gamintojais ir jų atstovais, stengiamės būti patrauklūs medžiagų 
įvairove, išskirtinumu bei kokybe. Begalinių pasiūlymų laikmetyje norint įgyvendinti originalią idėją, 
dažnai susiduriama su informacijos trūkumu, o neretai įdomus sumanymas taip ir lieka neįgyvendintas. 
Mes orientuoti į klientą, ieškantį naujovių ir nestandartinių sprendimų, todėl siūlome individualias 
konsultacijas medžiagų panaudojimo srityje.    

 
 

SIŪLOME ŠIAS MEDŽIAGAS: 
 
� TABU – natūrali ir natūrali dažyta faneruotė 
� TABU – modifikuota faneruotė lakštais 
� LAMINWOODS – modifikuota faneruotė lakštais su multinu (fleece)  
� VINTERIO – natūrali juostuota faneruotė lakštais 
� OBERFLEX 3 DPLY –  natūrali 3 sluoksnių reljefinė faneruotė lakštais 
� COLUMBIA FOREST PRODUCTS – natūrali faneruotė lakštais 
� BARLINEK- natūrali drožtinė faneruotė 
� TABU decor– faneruotė ant HPL pagrindo padengta laku 
� OBERFLEX – faneruotė ant HPL pagrindo padengta melamino derva 
� HOLZ IN FORM – faneruotos reljefinės panelės 
� PERFONET – perforuotos panelės  
� IMI-BETON – betono imitacijos panelės  
� RICHTER – natūralaus akmens danga STONE VENEER  
� CRISTAL DE RAVIER – medžio-akrilo panelės  
� OBERFLEX – akustinės panelės OBERSOUND 
� OBERFLEX – akustinės panelės OBERSOUND collections 5.5 designers Naujiena 
� RICHTER – akustinės panelės ACOUSTIC - LIGHTBOARD  
� RESOPAL – akustinės panelės A2coustic Naujiena 
� DEKODUR – metalizuoti ir dekoratyviniai paviršiai ant HPL pagrindo 
� DUROPAL - aukšto slėgio laminatai (HPL), kompaktiniai laminatai (HPL SOLID) 
� RESOPAL - aukšto slėgio laminatai (HPL), kompaktiniai laminatai (RESOPAL MASSIV) 
� ARPA – aukšto slėgio laminatai (HPL), kompaktiniai laminatai (INTEGRAL) Naujiena 
� HANEX - akrilinis dirbtinis akmuo Naujiena 
� AKRYLAM - akrilinis dirbtinis akmuo 
� WILSONART SOLID SURFACE – akrilinis dirbtinis akmuo 
� OBERFLEX Deck d‘Ober – medžio masyvo panelės grindims ir sienoms 
� TABU parquet – parketlentės 
� RESOPAL – RESOFLOOR laminuotos blizgios grindys 
� RICHTER – natūralaus akmens grindų danga STONE VENEER floor Naujiena 
� WESSEL - LED šviestuvai ir apšvietimo sistemos 
� RESOPAL - fasadiniai laminatai RESOPLAN, X-LINE 
� ARPA – fasadiniai laminatai BUILDING GRADE Naujiena 
� EBANISTERIA MARELLI - drožinėtos medinės juostelės bei dekorai 
� BISON PROFFESIONAL – kontaktiniai, poliuretaniniai, ciano-akriliniai klijai 
� HONEYCOMB – korinis užpildas, koriniai durų užpildo skydai 

 
Kurkime grožį kartu ! 
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