
N.p
.k.

Attēls
Mēbeles 

nosaukums
Apraksts Izmēri 

Skaits
(gab.) 

Pielietojamie materiāli un furnitūra

1  Darba galds 

Taisnstūra formas darba galds ar kāju nosegpaneli.
Galda virsma balstās uz četrām rāmju kājām un 
savienojošām rāmju sijām pa virsmas perimetru.
Tērauda kājas izmers 40x40mm, sienu biezums
2mm. Rāmju kājām jābūt ar izlīmeņošanas funkciju 
+10mm.
Rāmja savilcējcaurules sienas biezums 1.5mm.
Galda rāmju konstrukcijai jābūt izjaucamajai un 
saliekamajai.

 
platums - 1800mm
dziļums - 800mm

augstums - 746mm
1

Galda virsma un kāju nosegpanelis izgatavots no 
augstas kvalitātes lamināta (kokskaidu plāksnes 
no abām pusēm pārklāta ar daudzslāņu 
melamīna pārklājumu). Virsmas biezums 16mm 
ar 2mm ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru.

Gada rāmis:
Tērauda detaļas pārklātas ar strukturētu pulvera 
tehnoloģijā uzklātu krāsu.

2  Darba galds 

Taisnstūra formas darba galds ar kāju nosegpaneli.
Galda virsma balstās uz četrām rāmju kājām un 
savienojošām rāmju sijām pa virsmas perimetru.
Tērauda kājas izmers 40x40mm, sienu biezums
2mm. Rāmju kājām jābūt ar izlīmeņošanas funkciju 
+10mm.
Rāmja savilcējcaurules sienas biezums 1.5mm.
Galda rāmju konstrukcijai jābūt izjaucamajai un 
saliekamajai.

 
platums - 1400mm
dziļums - 800mm

augstums - 746mm
1

Galda virsma un kāju nosegpanelis izgatavots no 
augstas kvalitātes lamināta (kokskaidu plāksnes 
no abām pusēm pārklāta ar daudzslāņu 
melamīna pārklājumu). Virsmas biezums 16mm 
ar 2mm ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru.

Gada rāmis:
Tērauda detaļas pārklātas ar strukturētu pulvera 
tehnoloģijā uzklātu krāsu.

3 Atvilktņu bloks

Atvilktņu bloks uz ritentiņiem aprīkots ar vienu plauktu un 
divām atvilktnēm. Atvilktņu bloks aprīkots ar priekšējo 
bremzi.
Riteņu H=102mm
Atvilktnes frontes H=146mm. 
Roktura stiprinājuma urbumu attālums starp centriem 128 
mm.

platums - 386mm
dziļums - 440mm

augstums - 507mm
1

Korpuss, fronte, plaukti un fornālie paneļi 
izgatavoti no augstas kvalitātes lamināta 
(kokskaidu plāksne no abām pusēm pārklāta ar 
daudzslāņu melamīna pārklājumu). Detaļu 
biezumas 16mm ar 2mm ABS malu apstrādi pa 
detaļu perimetru. 
Atvilktnes aprīkotas ar bremzi, vadotnes "Blum" 
furnitūra sudrabpelēkā krāsā.

Tehniskā specifikācija (Darba apjomi un raksturojumi)
Kancelejas vadītājas kab.



4 Atvilktņu bloks

Atvilktņu bloks uz ritentiņiem aprīkots ar vienu lielu 
atvilktni un divām bīdāmām durvīm A4 formāta cieto vāku 
dokumentu mapju novietošanai. Atvilktņu bloks aprīkots 
ar priekšējo bremzi.
Riteņu H=102mm
Atvilktnes frontes H=146mm. 
Roktura stiprinājuma urbumu attālums starp centriem 128 
mm.

platums - 1196mm
dziļums - 416mm

augstums - 544mm
1

Korpuss, fronte, plaukti un fornālie paneļi 
izgatavoti no augstas kvalitātes lamināta 
(kokskaidu plāksne no abām pusēm pārklāta ar 
daudzslāņu melamīna pārklājumu). Detaļu 
biezums 16mm ar 2mm ABS malu apstrādi pa 
detaļu perimetru. 
Atvilktnes aprīkotas ar bremzi, vadotnes "Blum" 
furnitūra sudrabpelēkā krāsā.

5
Dokumentu 
skapis

Skapis ar bīdāmām durvīm paredzets A4 formāta cieto 
vāku dokumentu mapju novietošanai.
Bīdamdurvju mehānisms aprīkots ar bremzēšanās 
funkciju.
Skapja bāze, paredzēta 416mm dziļam un 1196mm 
platam korpusam. 
Skapis balstās uz sešu plastmasas kāju komplektu, kājas 
gabarītizmērs Ø=80mm, H=25mm ar izlīmeņošanas 
funkciju.
Roktura stiprinājuma urbumu attālums starp centriem 128 
mm. 

platums - 1580mm
dziļums - 416mm

augstums - 740mm
1

Korpusiem, tai skaitā plauktiem, muguras sienām 
un frontālajiem paneļiem jābūt izgatavotiem no 
augstas kvalitātes lamināta (kokskaidu plāksnes 
no abam pusēm pārklāta ar daudzslāņu  
melamīna pārklājumu). Detaļu biezumam  16mm 
ar 2mm ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru.

6
Dokumentu 
skapis

Skapis paredzets A4 formāta cieto vāku dokumentu 
mapju novietošanai. Dokumentu skapis ar pieciem mapju 
stāviem no tiem trīs mapju stāvi atvērta tipa un divi mapju 
stāvi aiz veramām durvīm.
Skapja bāze, paredzēta 416mm dziļam un 800mm 
platam korpusam.
Skapis balstās uz četru plastmasas kāju komplektu, kājas 
gabarītizmērs Ø=80mm, H=25mm ar izlīmeņošanas 
funkciju.
Roktura stiprinājuma urbumu attālums starp centriem 128 
mm. 

platums - 800mm
dziļums - 416mm

augstums - 1796mm
3

Korpusiem, tai skaitā plauktiem, muguras sienām 
un frontālajiem paneļiem jābūt izgatavotiem no 
augstas kvalitātes lamināta (kokskaidu plāksnes 
no abam pusēm pārklāta ar daudzslāņu  
melamīna pārklājumu). Detaļu biezumam  16mm 
ar 2mm ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru.



7
Garderpbes 
skapis

Garderobes skapis.
Skapis paredzets virsdrēbju novietošanai, aprīkots ar 
plauktu cepurēm un stieni pakaramo pleciņu 
novietošanai. Garderobes skapis aprīkots ar spoguli 
300x700m un iekšējās grīdas noklāju ielas apaviem.

Skapja bāze, paredzēta 416mm dziļam un 608mm 
platam korpusam.
Skapis balstās uz četru plastmasas kāju komplektu, kājas 
gabarītizmērs Ø=80mm, H=25mm ar izlīmeņošanas 
funkciju.
Roktura stiprinājuma urbumu attālums starp centriem 128 
mm. 

platums - 608mm
dziļums - 416mm

augstums - 1796mm
1

Korpusiem, tai skaitā plauktiem, muguras sienām 
un frontālajiem paneļiem jābūt izgatavotiem no 
augstas kvalitātes lamināta (kokskaidu plāksnes 
no abam pusēm pārklāta ar daudzslāņu  
melamīna pārklājumu). Detaļu biezumam  16mm 
ar 2mm ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru.

8
Iekarinamas 
sistēmas plaukti

Iekarinamās sistēmas plaukti ar trīs metāla sliedēm un 
sešie maināma augstuma plauktiem. Plaukti paredzēti īm 
A4 formāta cieto vāku dokumentu mapju novietošanai. 
Pllaukti aprīkoti ar metāla sānu balstiem.
Plaukti ieāķējās metāla sliedēs, kuras platums ir 25mm, 
H-1500mm.

platums - 1600mm
plaukta dziļums - 

280mm
sliedes augstums - 

1500mm

komple
kts
1

Plaukti izgatavoti no augstas kvalitātes lamināta 
(kokskaidu plāksnes no abam pusēm pārklāta ar 
daudzslāņu  melamīna pārklājumu). Detaļu 
biezumam 25mm ar 2mm ABS malu apstrādi pa 
detaļu perimetru.

Sliede - tērauda detaļas pārklātas ar strukturētu 
pulvera tehnoloģijā uzklātu krāsu.

N.p
.k.

Attēls
Mēbeles 

nosaukums
Apraksts Izmēri 

Skaits
(gab.) 

Pielietojamie materiāli un furnitūra

Bāriņtiesas kab.



9
 Darba galds L 
veida formas 

Darba galds L veida formas ar 2 noapaļotiem stūriem, 
virsmas balstošu atvilktņu bloku un kāju nosegpaneli.
Galds satāv no 3 rāmja kājām Ø50mm un savienojošām 
rāmja sijām. Kāju nosegpanelis stirprinās  starp 2 rāmja 
kājām.
Virsmas balstošs atvilktņu bloks Pl386xDz440xH725mm 
atvilktņu bloks ar divām atvilktnēm un plauktu. Atvilktnes 
frontes augstums 146mm.
Roktura stiprinājuma urbumu attālums starp centriem 128 
mm..

 
platums - 

1800mm*1700mm
virsmas dziļums - 

800mm
augstums - 750mm

1

Galda virsma izgatavots no augstas kvalitātes 
lamināta (kokskaidu plāksnes no abām pusēm 
pārklāta ar daudzslāņu melamīna pārklājumu). 
Virsmas biezums 25mm ar 2mm ABS malu 
apstrādi pa detaļu perimetru.

Atvilktņu bloks ar 2 atvilktnēm un plauktu. 
Atvilktnes aprīkotas ar bremzi, vadotnes "Blum" 
furnitūra sudrabpelēkā krāsā. Korpuss, fronte, 
plaukti un fornālie paneļi izgatavoti no augstas 
kvalitātes lamināta (kokskaidu plāksne no abām 
pusēm pārklāta ar daudzslāņu melamīna 
pārklājumu). Detaļu biezums 16mm ar 2mm ABS 
malu apstrādi pa detaļu perimetru. 

Kāju nosegpanelis izgatavots no augstas 
kvalitātes lamināta (kokskaidu plāksnes no abām 
pusēm pārklāta ar daudzslāņu melamīna 
pārklājumu). Virsmas biezums 16mm ar 2mm 
ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru.
Tērauda detaļas pārklātas ar strukturētu pulvera 
tehnoloģijā uzklātu krāsu sudrabpelekā tonī 
–RAL9006 vai analogs.

10  Pārrunu galds 

Apaļas formas pārrunu galds uz centrālās bāzes. 
Virsmas Ø 800mm. Kāja izgatavota no tērauda caurules 
D=80mm, ar 2mm sienu biezumu. Pēda izgatavota no 
masīvas metāla plātnes D=600mm, 6mm biezuma. 
Konstrukcijai jābūt izjaucamai/saliekamai.

 Ø 800mm
augstums - 720mm 

1

Galda virsma izgatavots no augstas kvalitātes 
lamināta (kokskaidu plāksnes no abām pusēm 
pārklāta ar daudzslāņu melamīna pārklājumu). 
Virsmas biezums 25mm ar 2mm ABS malu 
apstrādi pa detaļu perimetru.
Tērauda detaļas pārklātas ar strukturētu pulvera 
tehnoloģijā uzklātu krāsu sudrabpelekā tonī 
–RAL9006 vai analogs.



11
Dokumentu 
skapis

Skapis paredzets A4 formāta cieto vāku dokumentu 
mapju novietošanai. Dokumentu skapis ar pieciem mapju 
stāviem no tiem trīs mapju stāvi atvērta tipa un divi mapju 
stāvi aiz veramām durvīm.
Skapja bāze, paredzēta 416mm dziļam un 800mm 
platam korpusam.
Skapis balstās uz četru plastmasas kāju komplektu, kājas 
gabarītizmērs Ø=80mm, H=25mm ar izlīmeņošanas 
funkciju.
Roktura stiprinājuma urbumu attālums starp centriem 128 
mm. 

platums - 800mm
dziļums - 416mm

augstums - 1796mm
5

Korpusiem, tai skaitā plauktiem, muguras sienām 
un frontālajiem paneļiem jābūt izgatavotiem no 
augstas kvalitātes lamināta (kokskaidu plāksnes 
no abam pusēm pārklāta ar daudzslāņu  
melamīna pārklājumu). Detaļu biezumam  16mm 
ar 2mm ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru.

12
Garderpbes 
skapis

Garderobes skapis.
Skapis paredzets virsdrēbju novietošanai, aprīkots ar 
plauktu cepurēm un stieni pakaramo pleciņu 
novietošanai. Garderobes skapis aprīkots ar spoguli 
300x700m un iekšējās grīdas noklāju ielas apaviem.

Skapja bāze, paredzēta 416mm dziļam un 608mm 
platam korpusam.
Skapis balstās uz četru plastmasas kāju komplektu, kājas 
gabarītizmērs Ø=80mm, H=25mm ar izlīmeņošanas 
funkciju.
Roktura stiprinājuma urbumu attālums starp centriem 128 
mm. 

platums - 608mm
dziļums - 416mm

augstums - 1796mm
1

Korpusiem, tai skaitā plauktiem, muguras sienām 
un frontālajiem paneļiem jābūt izgatavotiem no 
augstas kvalitātes lamināta (kokskaidu plāksnes 
no abam pusēm pārklāta ar daudzslāņu  
melamīna pārklājumu). Detaļu biezumam  16mm 
ar 2mm ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru.

13 Printera skapītis

Printeras skapis ar veramān durvīm paredzēts printera 
novietošani uz tā. Skapīs aprīkots ar diviem plauktiem.
Skapja bāze, paredzēta 416mm dziļam un 800mm 
platam korpusam.
Skapis balstās uz četru plastmasas kāju komplektu, kājas 
gabarītizmērs Ø=80mm, H=25mm ar izlīmeņošanas 
funkciju.
Roktura stiprinājuma urbumu attālums starp centriem 128 
mm. 

platums - 608mm
dziļums - 416mm

augstums - 740mm
1

Korpusiem, tai skaitā plauktiem, muguras sienām 
un frontālajiem paneļiem jābūt izgatavotiem no 
augstas kvalitātes lamināta (kokskaidu plāksnes 
no abam pusēm pārklāta ar daudzslāņu  
melamīna pārklājumu). Detaļu biezumam  16mm 
ar 2mm ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru.



14
Iekarinamas 
sistēmas plaukti

Iekarinamās sistēmas plaukti ar divām metāla sliedēm un 
trīs maināma augstuma plauktiem. Plaukti paredzēti īm 
A4 formāta cieto vāku dokumentu mapju novietošanai. 
Pllaukti aprīkoti ar metāla sānu balstiem.
Plaukti ieāķējās metāla sliedēs, kuras platums ir 25mm, 
H-1500mm.

platums - 800mm
plaukta dziļums - 

280mm
sliedes augstums - 

1500mm

komple
kts
1

Plaukti izgatavoti no augstas kvalitātes lamināta 
(kokskaidu plāksnes no abam pusēm pārklāta ar 
daudzslāņu  melamīna pārklājumu). Detaļu 
biezumam 25mm ar 2mm ABS malu apstrādi pa 
detaļu perimetru.

Sliede - tērauda detaļas pārklātas ar strukturētu 
pulvera tehnoloģijā uzklātu krāsu.

15
 Darba galds L 
veida formas 

Darba galds L veida formas ar 2 noapaļotiem stūriem, 
virsmas balstošu atvilktņu bloku un kāju nosegpaneli.
Galds satāv no 3 rāmja kājām Ø50mm un savienojošām 
rāmja sijām. Kāju nosegpanelis stirprinās  starp 2 rāmja 
kājām.
Virsmas balstošs atvilktņu bloks Pl386xDz440xH725mm 
atvilktņu bloks ar divām atvilktnēm un plauktu. Atvilktnes 
frontes augstums 146mm.
Roktura stiprinājuma urbumu attālums starp centriem 128 
mm.

 
platums - 

1800mm*1600mm
virsmas dziļums - 

800mm
augstums - 750mm

1

Galda virsma izgatavots no augstas kvalitātes 
lamināta (kokskaidu plāksnes no abām pusēm 
pārklāta ar daudzslāņu melamīna pārklājumu). 
Virsmas biezums 25mm ar 2mm ABS malu 
apstrādi pa detaļu perimetru.

Atvilktņu bloks ar 2 atvilktnēm un plauktu. 
Atvilktnes aprīkotas ar bremzi, vadotnes "Blum" 
furnitūra sudrabpelēkā krāsā. Korpuss, fronte, 
plaukti un fornālie paneļi izgatavoti no augstas 
kvalitātes lamināta (kokskaidu plāksne no abām 
pusēm pārklāta ar daudzslāņu melamīna 
pārklājumu). Detaļu biezums 16mm ar 2mm ABS 
malu apstrādi pa detaļu perimetru. 

Kāju nosegpanelis izgatavots no augstas 
kvalitātes lamināta (kokskaidu plāksnes no abām 
pusēm pārklāta ar daudzslāņu melamīna 
pārklājumu). Virsmas biezums 16mm ar 2mm 
ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru.
Tērauda detaļas pārklātas ar strukturētu pulvera 
tehnoloģijā uzklātu krāsu sudrabpelekā tonī 
–RAL9006 vai analogs.

Arhīva kab.



16
Iekarinamas 
sistēmas plaukti

Iekarinamās sistēmas plaukti ar divām metāla sliedēm un 
trīs maināma augstuma plauktiem. Plaukti paredzēti īm 
A4 formāta cieto vāku dokumentu mapju novietošanai. 
Pllaukti aprīkoti ar metāla sānu balstiem.
Plaukti ieāķējās metāla sliedēs, kuras platums ir 25mm, 
H-1500mm.

platums - 800mm
plaukta dziļums - 

280mm
sliedes augstums - 

1500mm

komple
kts
1

Plaukti izgatavoti no augstas kvalitātes lamināta 
(kokskaidu plāksnes no abam pusēm pārklāta ar 
daudzslāņu  melamīna pārklājumu). Detaļu 
biezumam 25mm ar 2mm ABS malu apstrādi pa 
detaļu perimetru.

Sliede - tērauda detaļas pārklātas ar strukturētu 
pulvera tehnoloģijā uzklātu krāsu.

17
Dokumentu 
skapis

Skapis paredzets A4 formāta cieto vāku dokumentu 
mapju novietošanai. Dokumentu skapis ar pieciem mapju 
stāviem no tiem trīs mapju stāvi atvērta tipa un divi mapju 
stāvi aiz veramām durvīm.
Skapja bāze, paredzēta 416mm dziļam un 800mm 
platam korpusam.
Skapis balstās uz četru plastmasas kāju komplektu, kājas 
gabarītizmērs Ø=80mm, H=25mm ar izlīmeņošanas 
funkciju.
Roktura stiprinājuma urbumu attālums starp centriem 128 
mm. 

platums - 800mm
dziļums - 416mm

augstums - 1796mm

Korpusiem, tai skaitā plauktiem, muguras sienām 
un frontālajiem paneļiem jābūt izgatavotiem no 
augstas kvalitātes lamināta (kokskaidu plāksnes 
no abam pusēm pārklāta ar daudzslāņu  
melamīna pārklājumu). Detaļu biezumam  16mm 
ar 2mm ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru.

18
Garderpbes 
skapis

Garderobes skapis.
Skapis paredzets virsdrēbju novietošanai, aprīkots ar 
plauktu cepurēm un stieni pakaramo pleciņu 
novietošanai. Garderobes skapis aprīkots ar spoguli 
300x700m un iekšējās grīdas noklāju ielas apaviem.

Skapja bāze, paredzēta 416mm dziļam un 608mm 
platam korpusam.
Skapis balstās uz četru plastmasas kāju komplektu, kājas 
gabarītizmērs Ø=80mm, H=25mm ar izlīmeņošanas 
funkciju.
Roktura stiprinājuma urbumu attālums starp centriem 128 
mm. 

platums - 608mm
dziļums - 416mm

augstums - 1796mm
1

Korpusiem, tai skaitā plauktiem, muguras sienām 
un frontālajiem paneļiem jābūt izgatavotiem no 
augstas kvalitātes lamināta (kokskaidu plāksnes 
no abam pusēm pārklāta ar daudzslāņu  
melamīna pārklājumu). Detaļu biezumam  16mm 
ar 2mm ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru.



19 Galds
Galds paredzēts arhīva tehnikas novietošanai.
Galds satāv no četrām kājām Ø50mm.

platums - 500mm
dziļums -500mm

augstums - 750mm
1

Galda virsma izgatavots no augstas kvalitātes 
lamināta (kokskaidu plāksnes no abām pusēm 
pārklāta ar daudzslāņu melamīna pārklājumu). 
Virsmas biezums 25mm ar 2mm ABS malu 
apstrādi pa detaļu perimetru.
Tērauda detaļas pārklātas ar strukturētu pulvera 
tehnoloģijā uzklātu krāsu sudrabpelekā tonī 
–RAL9006 vai analogs.

20
 Darba galds L 
veida formas 

Darba galds L veida formas ar vienu noapaļotu stūri 
virsmas balstošu atvilktņu. 
Galds satāv no 3 rāmja kājām Ø50mm un savienojošām 
rāmja sijām. Virsmas balstošs atvilktņu bloks 
Pl386xDz440xH725mm atvilktņu bloks ar divām 
atvilktnēm un plauktu. Atvilktnes frontes augstums 
146mm.
Roktura stiprinājuma urbumu attālums starp centriem 128 
mm.

 
platums - 

1800mm*1500mm
virsmas dziļums - 

700mm
augstums - 750mm

paredzēt, labo kreiso 
liekumu

2

Galda virsma izgatavots no augstas kvalitātes 
lamināta (kokskaidu plāksnes no abām pusēm 
pārklāta ar daudzslāņu melamīna pārklājumu). 
Virsmas biezums 25mm ar 2mm ABS malu 
apstrādi pa detaļu perimetru.

Atvilktņu bloks ar divām atvilktnēm un plauktu. 
Atvilktnes aprīkotas ar bremzi, vadotnes "Blum" 
furnitūra sudrabpelēkā krāsā. Korpuss, fronte, 
plaukti un fornālie paneļi izgatavoti no augstas 
kvalitātes lamināta (kokskaidu plāksne no abām 
pusēm pārklāta ar daudzslāņu melamīna 
pārklājumu). Detaļu biezums 16mm ar 2mm ABS 
malu apstrādi pa detaļu perimetru. 

Tērauda detaļas pārklātas ar strukturētu pulvera 
tehnoloģijā uzklātu krāsu sudrabpelekā tonī 
–RAL9006 vai analogs.

Attīstības nodaļas kab.



21  Pārrunu galds 

Apaļas formas pārrunu galds uz centrālās bāzes. 
Virsmas Ø 800mm. Kāja izgatavota no tērauda caurules 
D=80mm, ar 2mm sienu biezumu. Pēda izgatavota no 
masīvas metāla plātnes D=600mm, 6mm biezuma. 
Konstrukcijai jābūt izjaucamai/saliekamai.

 Ø 800mm
augstums - 720mm 

1

Galda virsma izgatavots no augstas kvalitātes 
lamināta (kokskaidu plāksnes no abām pusēm 
pārklāta ar daudzslāņu melamīna pārklājumu). 
Virsmas biezums 25mm ar 2mm ABS malu 
apstrādi pa detaļu perimetru.
Tērauda detaļas pārklātas ar strukturētu pulvera 
tehnoloģijā uzklātu krāsu sudrabpelekā tonī 
–RAL9006 vai analogs.

22
Iekarinamas 
sistēmas plaukti

Iekarinamās sistēmas plaukti ar divām metāla sliedēm un 
trīs maināma augstuma plauktiem. Plaukti paredzēti īm 
A4 formāta cieto vāku dokumentu mapju novietošanai. 
Pllaukti aprīkoti ar metāla sānu balstiem.
Plaukti ieāķējās metāla sliedēs, kuras platums ir 25mm, 
H-1500mm.

platums - 800mm
plaukta dziļums - 

280mm
sliedes augstums - 

1500mm

komple
kts
3

Plaukti izgatavoti no augstas kvalitātes lamināta 
(kokskaidu plāksnes no abam pusēm pārklāta ar 
daudzslāņu  melamīna pārklājumu). Detaļu 
biezumam 25mm ar 2mm ABS malu apstrādi pa 
detaļu perimetru.

Sliede - tērauda detaļas pārklātas ar strukturētu 
pulvera tehnoloģijā uzklātu krāsu.

23 Printera skapītis

Printeras skapis ar veramān durvīm paredzēts printera 
novietošani uz tā. Skapīs aprīkots ar diviem plauktiem.
Skapja bāze, paredzēta 500mm dziļam un 800mm 
platam korpusam.
Skapis balstās uz četru plastmasas kāju komplektu, kājas 
gabarītizmērs Ø=80mm, H=25mm ar izlīmeņošanas 
funkciju.
Roktura stiprinājuma urbumu attālums starp centriem 128 
mm. 

platums - 800mm
dziļums - 500mm

augstums - 740mm
1

Korpusiem, tai skaitā plauktiem, muguras sienām 
un frontālajiem paneļiem jābūt izgatavotiem no 
augstas kvalitātes lamināta (kokskaidu plāksnes 
no abam pusēm pārklāta ar daudzslāņu  
melamīna pārklājumu). Detaļu biezumam  16mm 
ar 2mm ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru.



24 Printera skapītis

Printeras skapis ar veramān durvīm paredzēts printera 
novietošani uz tā. Skapīs aprīkots ar diviem plauktiem.
Skapja bāze, paredzēta 416mm dziļam un 800mm 
platam korpusam.
Skapis balstās uz četru plastmasas kāju komplektu, kājas 
gabarītizmērs Ø=80mm, H=25mm ar izlīmeņošanas 
funkciju.
Roktura stiprinājuma urbumu attālums starp centriem 128 
mm. 

platums - 608mm
dziļums - 416mm

augstums - 740mm
1

Korpusiem, tai skaitā plauktiem, muguras sienām 
un frontālajiem paneļiem jābūt izgatavotiem no 
augstas kvalitātes lamināta (kokskaidu plāksnes 
no abam pusēm pārklāta ar daudzslāņu  
melamīna pārklājumu). Detaļu biezumam  16mm 
ar 2mm ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru.

25
Garderpbes 
skapis ar 
antresolu

Garderobes skapis ar antresolu.
Skapis paredzets virsdrēbju novietošanai, aprīkots ar 
plauktu cepurēm un stieni pakaramo pleciņu 
novietošanai. Garderobes skapis aprīkots ar spoguli 
300x700m un iekšējās grīdas noklāju ielas apaviem.
Antresols ar diviem plauktiem paredzēts A4 formāta cieto 
vāku dokumentu mapju novietošanai.
Skapja bāze, paredzēta 416mm dziļam un 608mm 
platam korpusam.
Skapis balstās uz četru plastmasas kāju komplektu, kājas 
gabarītizmērs Ø=80mm, H=25mm ar izlīmeņošanas 
funkciju.
Roktura stiprinājuma urbumu attālums starp centriem 128 
mm. 

platums - 608mm
dziļums - 416mm

augstums - 2500mm
1

Korpusiem, tai skaitā plauktiem, muguras sienām 
un frontālajiem paneļiem jābūt izgatavotiem no 
augstas kvalitātes lamināta (kokskaidu plāksnes 
no abam pusēm pārklāta ar daudzslāņu  
melamīna pārklājumu). Detaļu biezumam  16mm 
ar 2mm ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru.



26
Dokumentu 
skapis ar 
antresolu

Dokumentu skapis paredzets A4 formāta cieto vāku 
dokumentu mapju novietošanai. Dokumentu skapis ar 
pieciem mapju ar atvērtu vidējo plaukta daļu. Antresols ar 
diviem mapju stāviem aiz veramām durvīm.
Skapja bāze, paredzēta 416mm dziļam un 800mm 
platam korpusam.
Skapis balstās uz četru plastmasas kāju komplektu, kājas 
gabarītizmērs Ø=80mm, H=25mm ar izlīmeņošanas 
funkciju.
Roktura stiprinājuma urbumu attālums starp centriem 128 
mm. 

platums - 800mm
dziļums - 416mm

augstums - 2500mm
2

Korpusiem, tai skaitā plauktiem, muguras sienām 
un frontālajiem paneļiem jābūt izgatavotiem no 
augstas kvalitātes lamināta (kokskaidu plāksnes 
no abam pusēm pārklāta ar daudzslāņu  
melamīna pārklājumu). Detaļu biezumam  16mm 
ar 2mm ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru.

27
Dokumentu 
skapis

Skapis paredzets A4 formāta cieto vāku dokumentu 
mapju novietošanai. Dokumentu skapis ar pieciem mapju 
stāviem no tiem trīs mapju stāvi atvērta tipa un divi mapju 
stāvi aiz veramām durvīm.
Skapja bāze, paredzēta 416mm dziļam un 800mm 
platam korpusam.
Skapis balstās uz četru plastmasas kāju komplektu, kājas 
gabarītizmērs Ø=80mm, H=25mm ar izlīmeņošanas 
funkciju.
Roktura stiprinājuma urbumu attālums starp centriem 128 
mm. 

platums - 800mm
dziļums - 416mm

augstums - 1796mm
3

Korpusiem, tai skaitā plauktiem, muguras sienām 
un frontālajiem paneļiem jābūt izgatavotiem no 
augstas kvalitātes lamināta (kokskaidu plāksnes 
no abam pusēm pārklāta ar daudzslāņu  
melamīna pārklājumu). Detaļu biezumam  16mm 
ar 2mm ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru.

Būvvaldes kab.



28
Garderpbes 
skapis

Garderobes skapis.
Skapis paredzets virsdrēbju novietošanai, aprīkots ar 
plauktu cepurēm un stieni pakaramo pleciņu 
novietošanai. Garderobes skapis aprīkots ar spoguli 
300x700m un iekšējās grīdas noklāju ielas apaviem.

Skapja bāze, paredzēta 416mm dziļam un 608mm 
platam korpusam.
Skapis balstās uz četru plastmasas kāju komplektu, kājas 
gabarītizmērs Ø=80mm, H=25mm ar izlīmeņošanas 
funkciju.
Roktura stiprinājuma urbumu attālums starp centriem 128 
mm. 

platums - 608mm
dziļums - 416mm

augstums - 1796mm
1

Korpusiem, tai skaitā plauktiem, muguras sienām 
un frontālajiem paneļiem jābūt izgatavotiem no 
augstas kvalitātes lamināta (kokskaidu plāksnes 
no abam pusēm pārklāta ar daudzslāņu  
melamīna pārklājumu). Detaļu biezumam  16mm 
ar 2mm ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru.

29
Dokumentu 
skapis

Skapis ar bīdāmām durvīm paredzets A4 formāta cieto 
vāku dokumentu mapju novietošanai.
Bīdamdurvju mehānisms aprīkots ar bremzēšanās 
funkciju.
Skapja bāze, paredzēta 416mm dziļam un 1196mm 
platam korpusam. 
Skapis balstās uz sešu plastmasas kāju komplektu, kājas 
gabarītizmērs Ø=80mm, H=25mm ar izlīmeņošanas 
funkciju.
Roktura stiprinājuma urbumu attālums starp centriem 128 
mm. 

platums - 1580mm
dziļums - 416mm

augstums - 740mm
2

Korpusiem, tai skaitā plauktiem, muguras sienām 
un frontālajiem paneļiem jābūt izgatavotiem no 
augstas kvalitātes lamināta (kokskaidu plāksnes 
no abam pusēm pārklāta ar daudzslāņu  
melamīna pārklājumu). Detaļu biezumam  16mm 
ar 2mm ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru.

30 Atvilktņu bloks

Atvilktņu bloks uz ritentiņiem aprīkots ar vienu plauktu un 
divām atvilktnēm. Atvilktņu bloks aprīkots ar priekšējo 
bremzi.
Riteņu H=102mm
Atvilktnes frontes H=146mm. 
Roktura stiprinājuma urbumu attālums starp centriem 128 
mm.

platums - 386mm
dziļums - 440mm

augstums - 507mm
2

Korpuss, fronte, plaukti un fornālie paneļi 
izgatavoti no augstas kvalitātes lamināta 
(kokskaidu plāksne no abām pusēm pārklāta ar 
daudzslāņu melamīna pārklājumu). Detaļu 
biezumas 16mm ar 2mm ABS malu apstrādi pa 
detaļu perimetru. 
Atvilktnes aprīkotas ar bremzi, vadotnes "Blum" 
furnitūra sudrabpelēkā krāsā.



31  Darba galds 

Taisnstūra formas darba galds.
Galda virsma balstās uz četrām rāmju kājām un 
savienojošām rāmju sijām pa virsmas perimetru.
Tērauda kājas izmers 40x40mm, sienu biezums
2mm. Rāmju kājām jābūt ar izlīmeņošanas funkciju 
+10mm.
Rāmja savilcējcaurules sienas biezums 1.5mm.
Galda rāmju konstrukcijai jābūt izjaucamajai un 
saliekamajai.

 
platums - 1600mm
dziļums - 800mm

augstums - 746mm
2

Galda virsma un kāju nosegpanelis izgatavots no 
augstas kvalitātes lamināta (kokskaidu plāksnes 
no abām pusēm pārklāta ar daudzslāņu 
melamīna pārklājumu). Virsmas biezums 16mm 
ar 2mm ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru.

Gada rāmis:
Tērauda detaļas pārklātas ar strukturētu pulvera 
tehnoloģijā uzklātu krāsu.

32  Sakapītis 

Pie sienas stiprināms skapītis ar veramām durvīm.
Skapis aprīkots ar diviem plauktiem.
Roktura stiprinājuma urbumu attālums starp centriem 128 
mm. 

 
platums - 800mm
dziļums - 350mm

augstums - 576mm
2

Korpusiem, tai skaitā plauktiem, muguras sienām 
un frontālajiem paneļiem jābūt izgatavotiem no 
augstas kvalitātes lamināta (kokskaidu plāksnes 
no abam pusēm pārklāta ar daudzslāņu  
melamīna pārklājumu). Detaļu biezumam  16mm 
ar 2mm ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru.

WC


