
2. pielikums

LU PSK 2012/2

Nr.p.k. Mēbeles nosaukums Apraksts
Izmēri, mm                                                                   

/garums x platums x augstums/
Skaits Pielietojamie materiāli un furnitūra

1.1. Dokumentu skapis 

(komplektējas ar mēbelēm 

pozīcijā nr. 1.11., 1.12., 

5.1.) 

Dokumentu skapis ar 6 ailēm, ar 6 durvīm. Skapja 

apakšējā daļa slēgta ar divām durvīm, ar divām ailēm. 

Skapja vidējā daļa slēgta ar divām stikla durvīm, ar 

divām ailēm. Skapja augšējā daļa slēgta ar divām stikla 

durvīm, ar divām ailēm. Visas sešas ailes ir paredzētas A4 

formāta dokumentu mapju glabāšanai. Plauktiem 

papildus stiprināt balstu pret tā izliekšanos. Visas durvis 

slēdzamas ar vienu atslēgu, kas piemērota visām 

komplekta slēdzenēm (arī mēbelēm pozīcijā nr. 

1.11.,1.12.)

700 x 350 x 2200 4 Skapja korpuss un plaukti izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, 

mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Skapja stiprinājumu 

elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 

mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to 

stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm). Skapis pamatnes daļā 100 mm 

augstumā. 

1.2. Dokumentu skapis 

(komplektējas ar mēbelēm 

pozīcijā nr. 1.13.) 

Dokumentu skapis ar 6 ailēm, ar 4 durvīm. Skapja 

apakšējā daļa slēgta ar divām durvīm, ar divām ailēm. 

Skapja vidējā daļa vaļēja ar divām ailēm.Skapja augšējā 

daļa slēgta ar divām stikla durvīm, ar divām ailēm.Visas 

sešas ailes ir paredzētas A4 formāta dokumentu mapju 

glabāšanai. Plauktiem papildus stiprināt balstu pret tā 

izliekšanos. Visas durvis slēdzamas ar vienu atslēgu, kas 

piemērota visām komplekta slēdzenēm (arī mēbelēm 

pozīcijā nr. 1.6., 1.7., 1.13.). 

800 x 350 x 2200 5 Skapja korpuss un plaukti izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, 

mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Skapja stiprinājumu 

elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 

mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to 

stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm). Skapis pamatnes daļā 100 mm 

augstumā.  

1.3. Dokumentu skapis 

(komplektējas ar mēbelēm 

pozīcijā nr. 1.15.)

Dokumentu skapis ar 5 ailēm, ar 4 durvīm. Skapja 

apakšējā daļa slēgta ar divām slēdzamām durvīm, ar 

divām ailēm. Skapja vidējā daļa vaļēja ar vienu 

aili.Skapja augšējā daļa slēgta ar divām durvīm, ar divām 

ailēm.Visas sešas ailes ir paredzētas A4 formāta 

dokumentu mapju glabāšanai. Plauktiem papildus 

stiprināt balstu pret tā izliekšanos.

800 x 350 x 2000 2 Skapja korpuss un plaukti izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, 

mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Skapja stiprinājumu 

elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 

mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to 

stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm). Skapis pamatnes daļā 100 mm 

augstumā.  

1.4. Dokumentu skapis 

(komplektējas ar mēbelēm 

pozīcijā nr. 2.4.)

Dokumentu skapis ar 6 ailēm, ar 4 durvīm.Skapja 

apakšējā daļa slēgta ar divām durvīm, ar divām 

ailēm.Skapja vidējā daļa vaļēja ar divām ailēm.Skapja 

augšējā daļa slēgta ar divām durvīm, ar divām 

ailēm.Visas sešas ailes ir paredzētas A4 formāta 

dokumentu mapju glabāšanai, ar papildus centrālo balstu.

1150 x 350 x 2200 1 Skapja korpuss un plaukti izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, 

mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Skapja stiprinājumu 

elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 

mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to 

stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm). Skapis pamatnes daļā 100 mm 

augstumā.  
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1.5. Dokumentu skapis 

(komplektējas ar mēbelēm 

pozīcijā nr. 1.9., 1.16., 

1.17.)

Dokumentu skapis ar 6 ailēm, ar 4 durvīm. Skapja 

apakšējā daļa slēgta ar divām durvīm, ar divām ailēm. 

Skapja vidējā daļa vaļēja ar divām ailēm. Skapja augšējā 

daļa slēgta ar divām stikla durvīm, ar divām ailēm.Visas 

sešas ailes ir paredzētas A4 formāta dokumentu mapju 

glabāšanai. Visas durvis slēdzamas ar vienu atslēgu.  

Plauktiem papildus stiprināt balstu pret tā izliekšanos.

800 x 350 x 2200 3 Skapja korpuss un plaukti izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, 

mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Skapja stiprinājumu 

elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 

mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to 

stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm). Skapis pamatnes daļā 100 mm 

augstumā.  

1.6. Skapis Skapis ar 6 plauktiem, ar 2 durvīm. Skapja iekšpusē sānu 

perforācija, lai varētu mainīt plauktu augstumu. Durvis 

slēdzamas ar vienu atslēgu, kas piemērota visām 

komplekta slēdzenēm (arī mēbelēm pozīcijā nr. 1.2., 1.7., 

1.13.). 

800 x 350 x 2200 1 Skapja korpuss un plaukti izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, 

mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Skapja stiprinājumu 

elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 

mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to 

stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm). Skapis pamatnes daļā 100 mm 

augstumā.  

1.7. Drēbju skapis Drēbju skapis ar 2 durvīm. Skapim viens nodalījums. 

Stienis drēbju pakaramajiem. Skapja augšdaļā plaukts. 

Skapja apakšdaļā plaukts. Durvis slēdzamas ar vienu 

atslēgu, kas piemērota visām komplekta slēdzenēm (arī 

mēbelēm pozīcijā nr. 1.2., 1.6., 1.13.). 

800 x 350 x 2200 1 Skapja korpuss un plaukti izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, 

mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Skapja stiprinājumu 

elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 

mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Hromēts metāla stienis drēbju pakaramajiem. 

Rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām 

attālums 100 mm (±10mm). Skapis pamatnes daļā 100 mm augstumā.  

1.8. Drēbju skapis 

(komplektējas ar mēbelēm 

pozīcijā nr. 1.14.)

Drēbju skapis ar 4 durvīm. Skapim divi nodalījumi. 

Vienā nodalījumā stienis drēbju pakaramajiem, augšdaļā 

– plaukts, apakšdaļā – plaukts. Otrā nodalījumā 6 plaukti, 

iekšpusē sānu perforācija, lai varētu mainīt plauktu 

augstumu. Durvis slēdzamas ar vienu atslēgu, kas 

piemērota arī slēdzenēm mēbelēm pozīcijā nr. 1.14. 

1100 x 400 x 2100 1 Skapja korpuss un plaukti izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, 

mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Skapja stiprinājumu 

elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 

mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Hromēts metāla stienis drēbju pakaramajiem. 

Rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām 

attālums 100 mm (±10mm). Skapis pamatnes daļā 100 mm augstumā.  

1.9. Drēbju skapis Drēbju skapis ar 2 durvīm. Skapim viens nodalījums. 

Stienis drēbju pakaramajiem. Skapja augšdaļā plaukts. 

Skapja apakšdaļā plaukts. Durvis – slēdzamas.

600 x 350 x 2200 1 Skapja korpuss un plaukti izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, 

mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Skapja stiprinājumu 

elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 

mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Hromēts metāla stienis drēbju pakaramajiem. 

Rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām 

attālums 100 mm (±10mm). Skapis pamatnes daļā 100 mm augstumā.  

1.10. Skapis Skapis ar 5 plauktiem, ar 2 durvīm. Skapim divi 

nodalījumi. Vienā nodalījumā augšdaļā – plaukts. Otrā 

nodalījumā 4 plaukti.

660 x 400 x 2120

1

Skapja korpuss un plaukti izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, 

mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Skapja stiprinājumu 

elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 

mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to 

stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm). Skapis pamatnes daļā 100 mm 

augstumā.  

1.11. Antresols                 

(komplektējas ar mēbelēm 

pozīcijā nr. 1.1., 1.12., 5.1.) 

Antresols ar 2 ailēm, ar 2 durvīm. Plaukts paredzēts A4 

formāta dokumentu mapju glabāšanai. Durvis slēdzamas 

ar vienu atslēgu, kas piemērota visām komplekta 

slēdzenēm (arī mēbelēm pozīcijā nr. 1.1.,1.12.)

700 x 350 x 700 4 Mēbeles korpuss un plaukts izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, 

mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu 

elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 

mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Durvju rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, 

starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm).
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1.12. Antresols       

(komplektējas ar mēbelēm 

pozīcijā nr. 1.1., 1.11., 5.1.) 

Antresols ar 2 ailēm, ar 2 durvīm. Plaukts paredzēts A4 

formāta dokumentu mapju glabāšanai. Durvis slēdzamas 

ar vienu atslēgu, kas piemērota visām komplekta 

slēdzenēm (arī mēbelēm pozīcijā nr. 1.1.,1.11.)

760 x 350 x 700 2 Mēbeles korpuss un plaukts izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, 

mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu 

elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 

mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Durvju rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, 

starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm).

1.13. Antresols       

(komplektējas ar mēbelēm 

pozīcijā nr. 1.2.) 

Antresols ar 2 ailēm, ar 2 durvīm. Mēbeles iekšpusē sānu 

perforācija, lai varētu mainīt plaukta augstumu. Durvis 

slēdzamas ar vienu atslēgu, kas piemērota visām 

komplekta slēdzenēm (arī mēbelēm pozīcijā nr. 1.2., 1.6., 

1.7.). 

800 x 350 x 500 5 Mēbeles korpuss un plaukts izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, 

mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu 

elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 

mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Durvju rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, 

starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm).

1.14. Antresols       

(komplektējas ar mēbelēm 

pozīcijā nr. 1.8.)

Antresols ar 2 ailēm, ar 2 durvīm. Mēbeles iekšpusē sānu 

perforācija, lai varētu mainīt plaukta augstumu. Durvis 

slēdzamas ar vienu atslēgu, kas piemērota arī slēdzenēm 

mēbelēm pozīcijā nr. 1.8. 

1100 x 400 x 500 1 Mēbeles korpuss un plaukts izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, 

mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu 

elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 

mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Durvju rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, 

starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm).

1.15. Antresols      (komplektējas 

ar mēbelēm pozīcijā nr. 

1.3.)

Antresols ar 2 ailēm, ar 2 durvīm. Plaukts paredzēts A4 

formāta dokumentu mapju glabāšanai. Plauktiem 

papildus stiprināt balstu pret tā izliekšanos.

800 x 350 x 730 2 Mēbeles korpuss un plaukts izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, 

mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu 

elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 

mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Durvju rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, 

starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm).

1.16. Antresols       

(komplektējas ar mēbelēm 

pozīcijā nr. 1.5., 1.9., 1.17.)

Antresols ar 2 ailēm, ar 2 durvīm. Plaukts paredzēts A4 

formāta dokumentu mapju glabāšanai. Plauktiem 

papildus stiprināt balstu pret tā izliekšanos.

800 x 350 x 700 3 Mēbeles korpuss un plaukts izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, 

mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu 

elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 

mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Durvju rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, 

starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm).

1.17. Antresols           

(komplektējas ar mēbelēm 

pozīcijā nr. 1.5., 1.9., 1.16.)

Antresols ar 2 ailēm, ar 2 durvīm. Plaukts paredzēts A4 

formāta dokumentu mapju glabāšanai. 

600 x 350 x 700 1 Mēbeles korpuss un plaukts izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, 

mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu 

elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 

mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Durvju rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, 

starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm).

1.18. Skapītis Skapītis ar 1 plauktu, ar 2 durvīm, uz riteņiem. Mēbeles 

iekšpusē sānu perforācija, lai varētu mainīt plaukta 

augstumu. 

600 x 540 x 600 1 Mēbeles korpuss un plaukts izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, 

mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu 

elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 

mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Durvju rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, 

starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm).

1.19. Skapītis Skapītis ar 2 plauktiem, ar 1 durvīm. Mēbeles iekšpusē 

sānu perforācija, lai varētu mainīt plauktu augstumu.

600 x 350 x 1100 3 Mēbeles korpuss un plaukti izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, 

mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu 

elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 

mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Durvju rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, 

starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm).
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1.20. Skapītis Skapītis ar 2 plauktiem, ar 1 durvīm. Mēbeles iekšpusē 

sānu perforācija, lai varētu mainīt plauktu augstumu.

600 x 350 x 750 1 Mēbeles korpuss un plaukti izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, 

mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu 

elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 

mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Durvju rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, 

starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm).

1.21. Skapītis          

(komplektējas ar mēbelēm 

pozīcijā nr. 3.5., 3.10.)

Skapītis ar 1 slēdzamu atvilktni un plauktu. Plaukts 

paredzēts A4 formāta dokumentu mapju glabāšanai. 

450 x 700 x 750 2 Mēbeles korpuss un plaukts izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, 

mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu 

elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 

mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Atvilktne aprīkota ar rullīšu vadotnēm. Atvilktnes 

rokturis izgatavots no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām 

attālums 100 mm (±10mm).

1.22. Skapītis Skapītis ar 5 atvilktnēm. 750 x 400 x 1000 2 Mēbeles korpuss un atvilktnes izgatavotas no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, 

mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu 

elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 

mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Atvilktnes aprīkotas ar rullīšu vadotnēm. Atvilktņu 

rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 

100 mm (±10mm).

1.23. Atvilktņu bloks Atvilktņu bloks uz ritenīšiem, ar 4 atvilktnēm, augšējā 

atvilktne slēdzama.

450 x 500 x 640 2 Atvilktņu bloks izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, mugursiena 

izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā.  Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās 

daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Atvilktnes aprīkotas ar rullīšu vadotnēm. Mēbeles 

malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Atvilktņu rokturi izgatavoti no 

metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm).

1.24. Procesora turētājs Procesora turētājs uz riteņiem, ar malām fiksācijai 70 mm 

augstumā. 

250 x 500 x 200 2 Procesora turētājs izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes.  Mēbeles 

stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu 

apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. 

2.1. Sienas plaukts Sienas plaukts, ar 1 aili.Vaļējs, ar noapaļotiem augšējiem 

stūriem.

500 x 350 x 250 1 Mēbeles korpuss un plaukts izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, 

mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā.  Mēbeles stiprinājumu 

elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 

mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. 

2.2. Sienas plaukts Sienas plaukts, ar 2 ailēm. Plaukts paredzēts A4 formāta 

dokumentu mapju glabāšanai.

490 x 350 x 720 1 Mēbeles korpuss un plaukts izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, 

mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu 

elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 

mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. 

2.3. Sienas plaukts Sienas plaukts, ar 2 ailēm. Plaukts paredzēts A4 formāta 

dokumentu mapju glabāšanai. Plauktiem papildus 

stiprināt balstu pret tā izliekšanos.

700 x 350 x 500 2 Mēbeles korpuss un plaukts izgatavots no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes, 

mugursiena izgatavota no preskartona mēbeles korpusa krāsā. Mēbeles stiprinājumu 

elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles malu apdare ABS 2 

mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. 

2. Plaukti
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2.4. Stūra plaukts 

(komplektējas ar mēbelēm 

pozīcijā nr. 1.4.)

Stūra plaukts ar 5 vaļējām ailēm, uz kājiņām. Plaukta 

forma - ceturtdaļaplis. 

Augstums: 2200                     

R=350

1 Mēbeles korpuss un plaukti izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. 

Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem. Mēbeles 

malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Skapis pamatnes daļā 100 mm 

(±10mm) augstumā.

3.Galdi
3.1. Procedūru galds Paredzēts darbam kosmetoloģijas kabinetā. Stiprināms 

pie sienas ar iespēju nolocīt vertikāli uz leju. Noapaļoti 

stūri. Galda virsma viegli kopjama. 

800 x 500 5 Izgatavots no 25 mm biezas viengabala laminētas kokskaidu plātnes. Stiprinājuma 

augstums 900 mm.

3.2. Konferenču galds Transformējams konferenču galds ar noapaļotiem 

stūriem. Paredzēts 10 darbavietām. 

Augstums: 750 1 Izgatavots no 25 mm biezas viengabala laminētas kokskaidu plātnes.  Metāla stabiņkājas 60 

mm diametrā.

3.3. Datorgalds Galds paredzēts vienai darba vietai ar datoru. Datorgalds 

ar priekšējo kāju nosegpaneli, ar procesora aili. Izvelkams 

plaukts tastatūrai, vadu nosegvāks. Priekšējā  

nosegpaneļa augstums ne mazāk kā 400 mm. Noapaļoti 

stūri.

1000 x 600 x 750 1 Galda virsma izgatavota no 25 mm biezas, viengabala laminētas kokskaidu plātnes. Virsmā 

vadu atvere. Korpuss un priekšējais panelis izgatavots no 16 mm biezas laminētas 

kokskaidu plātnes. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīvu 

vāciņu. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī.

3.4. Datorgalds L formas datorgalds ar priekšējo kāju nosegpaneli, ar 

procesora turētāju, ar atvilktņu bloku.  Izvelkams plaukts 

tastatūrai un datorpelei. Noapaļoti stūri.    Procesora 

turētājs uz riteņiem, ar malām fiksācijai 70 mm 

augstumā. Atvilktņu bloks uz riteņiem, ar 4 atvilktnēm, 

augšējā atvilktne slēdzama. 

1180-1700 x 500 x 750.                      

1700 mm daļa 600 mm augstumā 

slēgta.                                

Procesora turētājs: 250 x 500 x 70 

Atvilktņu bloks: 450 x 500 x 640

1 Galda virsma izgatavota no 25 mm biezas, viengabala laminētas kokskaidu plātnes. Virsmā 

vadu atvere. Korpuss un priekšējais panelis izgatavots no 16 mm biezas laminētas 

kokskaidu plātnes. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīvu 

vāciņu. Priekšējā  nosegpaneļa augstums ne mazāk kā 400 mm. Atvilktnes aprīkotas ar 

rullīšu vadotnēm. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. 

Atvilktņu rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām 

daļām attālums 100 mm (±10mm). Metāla stabiņkājas 60 mm diametrā. 

3.5. Darba galds          

(komplektējas ar mēbelēm 

pozīcijā nr. 1.21., 3.10.)

L formas datorgalds, ar procesora turētāju, ar atvilktņu 

bloku.  Izvelkams plaukts tastatūrai un datorpelei. 

Noapaļoti stūri. Procesora turētājs uz riteņiem, ar malām 

fiksācijai 70 mm augstumā. Atvilktņu bloks uz riteņiem, 

ar 4 atvilktnēm, augšējā atvilktne slēdzama. Starp 

galdiem 1700 mm garumā un 300 mm augstumā atdaloša 

siena.

1200-1700 x 700 x 750 2 Galda virsma izgatavota no 25 mm biezas, viengabala laminētas kokskaidu plātnes. Virsmā 

vadu atvere. Atvilktņu bloks, procesora turētājs, plaukts izgatavots no 16 mm biezas 

laminētas kokskaidu plātnes. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar 

dekoratīvu vāciņu.  Atvilktnes aprīkotas ar rullīšu vadotnēm. Mēbeles malu apdare ABS 2 

mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Atvilktņu rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, 

starp to stiprinājumu centrālajām daļām attālums 100 mm (±10mm). Metāla stabiņkājas 60 

mm diametrā. 

3.6. Darba galds-skapītis Darba galds-skapītis paradzēts darbam procedūru 

kabinetā. Ar atvilktnēm. Regulējamas galda kājas. Viens 

stūris noapaļots ar vaļēju plauktu no sāna platumā 400 

mm. Atvilktnes sadalītas 4 sekcijās ar platumu: 1000 mm 

- 2 gab., 800 mm - 3 gab., 500 mm - 4 gab., 500 mm - 3 

gab. Var būt divdaļīgs. 

3200 x 600 x 900 1 Galda virsma izgatavota no 25 mm biezas, viengabala laminētas kokskaidu plātnes. 

Korpuss un atvilktnes izgatavotas no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Mēbeles 

stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīvu vāciņu. Atvilktnes aprīkotas 

ar rullīšu vadotnēm. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. 

Atvilktņu rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām 

daļām attālums 100 mm (±10mm). 

3.7. Darba galds-skapītis Darba galds-skapītis paradzēts darbam procedūru 

kabinetā. Ar atvilktnēm un 2 durvīm. Regulējamas galda 

kājas. Viens stūris noapaļots ar vaļēju plauktu no sāna 

platumā 400 mm. Sadalīts 2 sekcijās ar platumu 1000 

mm. Pirmā sekcija: atvilktne H=200 mm, skapītis ar 

durvīm un 2 regulējamiem plauktiem. Otrā sekcija: 

atvilktnes H=200 mm - 1 gab., H=300 mm - 2 gab. Var 

būt divdaļīgs.

2400 x 600 x 900 1 Galda virsma izgatavota no 25 mm biezas, viengabala laminētas kokskaidu plātnes. 

Korpuss un atvilktnes izgatavotas no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Mēbeles 

stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīvu vāciņu. Atvilktnes aprīkotas 

ar rullīšu vadotnēm. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. 

Atvilktņu rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to stiprinājumu centrālajām 

daļām attālums 100 mm (±10mm).   
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3.8. Galds Stabilas konstrukcijas virtuves galds.  Noapaļoti 2 stūri. 1400 x 450 x 750 1 Galda virsma izgatavota no 25 mm biezas, viengabala laminētas kokskaidu plātnes. 

Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīvu vāciņu. Mēbeles 

malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Metāla stabiņkājas 60 mm 

diametrā.    

3.9. Galds Galds paredzēts darbam masāžas procedūru kabinetā. Ar 

viegli kopjamu galda virsmu. Noapaļoti stūri: R=50mm.

700 x 600 x 750 4 Galda virsma izgatavota no 25 mm biezas, viengabala laminētas kokskaidu plātnes. 

Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīvu vāciņu. Mēbeles 

malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Metāla stabiņkājas 60 mm 

diametrā.

3.10. Galds                

(komplektējas ar mēbelēm 

pozīcijā nr. 1.21., 3.5.)

Papildgalds. Ar noapaļotiem stūriem. 700 x 500 x 750 2 Galda virsma izgatavota no 25 mm biezas, viengabala laminētas kokskaidu plātnes. 

Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīvu vāciņu. Mēbeles 

malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Metāla stabiņkājas 60 mm 

diametrā.

3.11. Letes galds Pieņemšanas telpas galds. Vienā galā atvilktņu bloks uz 

ritenīšiem, ar 4 atvilktnēm, augšējā atvilktne slēdzama. 

Noapaļoti stūri: R=50mm. 

1350 x 550 x 750.                              

1350 mm daļa 600 mm augstumā 

slēgta.                                            

Galda stūrī paaugstinājums ar 

plauktiņu: 500 x 300 x 400.              

Pārējā daļā lete: 850 x 250 x 200. 

1 Galda virsma izgatavota no 25 mm biezas, viengabala laminētas kokskaidu plātnes. 

Korpuss, priekšējais panelis, atvilktnes, plauktiņš izgatavots no 16 mm biezas laminētas 

kokskaidu plātnes. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīvu 

vāciņu. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī. Atvilktnes 

aprīkotas ar rullīšu vadotnēm. Atvilktņu rokturi izgatavoti no metāla, pelēkā krāsā, starp to 

stiprinājumu centrālajām daļām attālums100 mm (±10mm). Metāla stabiņkājas.  

3.12. Žurnālgalds Galdiņš uz ritenīšiem. Divos līmeņos: galda virsma un 

plauktiņš zem virsmas. Grīdas seguma (linoleja) 

saudzējoši ritenīši.  Noapaļoti stūri: R=50 mm.  

1200 x 600 x 500 1 Galda virsma izgatavota no 16 mm biezas, viengabala laminētas kokskaidu plātnes. 

Furnitūra: metāls, sudraboti matēts. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas 

nosegtas ar dekoratīvu vāciņu. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām 

pieskaņotā tonī.

3.13. Žurnālgalds Galdiņš uz ritenīšiem. Divos līmeņos: galda virsma un 

plauktiņš zem virsmas. Grīdas seguma (linoleja) 

saudzējoši ritenīši. Noapaļoti stūri: R=50 mm.  

900 x 500 x 500 1 Galda virsma izgatavota no 16 mm biezas, viengabala laminētas kokskaidu plātnes. 

Furnitūra: metāls, sudraboti matēts. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas 

nosegtas ar dekoratīvu vāciņu. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām 

pieskaņotā tonī.

3.14. Žurnālgalds Galdiņš uz ritenīšiem. Trīs līmeņos: galda virsma, 

plauktiņš zem virsmas, apakšējais plauktiņš. Grīdas 

seguma (linoleja) saudzējoši ritenīši. Noapaļoti stūri: 

R=50 mm.  

1000 x 700 x 750 1 Galda virsma izgatavota no 25 mm biezas, viengabala laminētas kokskaidu plātnes. 

Plauktiņi izgatavoti no 16 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Furnitūra: metāls, 

sudraboti matēts. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīvu 

vāciņu. Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī.

4.Sēdmēbeles
4.1. Mīksts dīvāns Mīksts dīvāns - krēsls. Komfortabls. Ar atzveltni līdz 

sēdes daļai. Bez roku balstiem. 

Sēdes daļa: 550 mm, H = 400 mm; 

atzveltne: H = 800, garums 2200 

mm

1 Uz 4 kantainām metāla kājiņām. Materiāls - ādas aizvietotājs. 

4.2. Krēsls-sols Vieglas konstrukcijas krēsls-sols ar mīkstu sēdes daļu, ar 

mīkstu atzveltnes daļu. Paredzēts izmantošanai 

sabiedriskajā vietā, nodilumizturīgs, viegli kopjams. 

Konstrukcijai jānodrošina atzveltnes daļas neskaršanos 

pret sienu, sprauga 25 līdz 30 mm.

Sēdes daļa: 450 mm, H=450 mm; 

atzveltne: 250 mm, H=800 mm; 

garums 1700 mm (±100mm)

10 Uz 4 koka kājiņām. Materiāls - ādas aizvietotājs. 
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4.3. Krēsls-sols Vieglas konstrukcijas krēsls-sols ar mīkstu sēdes daļu, ar 

mīkstu atzveltnes daļu. Paredzēts izmantošanai 

sabiedriskajā vietā, nodilumizturīgs, viegli kopjams. 

Konstrukcijai jānodrošina atzveltnes daļas neskaršanos 

pret sienu, sprauga 25 līdz 30 mm.

Sēdes daļa: 450 mm, H=450 mm; 

atzveltne: 250 mm, H=800 mm; 

garums 1450 mm (±100mm)

3 Uz 4 koka kājiņām. Materiāls - ādas aizvietotājs. 

4.4. Sols Lakots koka sols. Stacionāri piemontējams pie sienas ar 

atsevišķu pie sienas piemontējamu atzveltni. Atbalsta 

kāja slīpa, stiprinās pie sienas pamatnes. 

Atzveltne: 250 mm platumā; sēdes 

daļa 450 mm, H = 450 mm.   

Garums (var būt dalīts): 6500 mm, 

5500 mm, 4500 mm. 

3 Izgatavots no koka. Izgatavots no 25mm bieza dēļa.

4.5. Pufe-taburete Vieglas konstrukcijas pufe ar mīkstu sēdes daļu. 

Pieskaņota mēbelēm pozīcijā nr. 4.2., 4.3.

300 x 400 x 450 30 Materiāls - ādas aizvietotājs. 

4.6. Biroja krēsls Komfortabls darba krēsls ar parocēm, ergonomisku sēdi 

un atzveltni, viegli grozāms ap savu asi, uz 5 riteņiem, 

augstuma regulēšanas mehānisms, ar kvalitatīva auduma 

apdari. 

Standarta izmērs 15 Ar regulējamu sēdekļa augstumu un atzveltnes leņķi. Sēdeklis un atzveltne - mīksti, tapsēti 

ar ugunsnoturīgu, viegli kompjamu un nodilumizturīgu audumu. Sēdeklis piestiprināts pie 

pneimatiskā mehānisma, kurš regulē krēsla augstumu.

4.7. Apmeklētāju krēsls Komfortabls apmeklētāju krēsls ar ergonomisku sēdi un 

atzveltni, bez roku balstiem, ar kvalitatīva auduma apdari, 

4 sudrabotas metāla kājas, neregulējams. Krēslus 

iespējams savietot vienu virs otra. Melns - 6 gab., oranžs 

vai bordo - 4gab.

Standarta izmērs 10 Nesoša konstrukcija/rāmis - metāls, rūpnieciski krāsots pelēkā krāsā. Tapsēts sēdeklis un 

muguras balsts.Tapsējums - melns un oranžs vai bordo nodilumizturīgs un viegli kopjams 

audums. Kājām plastmasas korķi, kas nodrošina pret grīdas saskrāpēšanu.

4.8. Taburete Taburetes iespējams savietot vienu virs otra. Virsma 

viegli kopjama. Pelēkas - 23 gab., dzeltenas - 5 gab.; 

zaļas - 5 gab.; oranžas - 5 gab.

Augstums: 450 38 Metāla kājas. Sēdes materiāls - ādas aizvietotājs. 

5.Interjera elementi
5.1. Priekšnama panelis Priekšnama panelis ar 20 āķiem un vaļēju plauktu cepuru 

novietošanai.

Panelis: 1530 x 1800;                  

plaukts: 1530 x 350 x 400

1 Izgatavots no 25 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Furnitūra: metāls, sudraboti 

matēts. Mēbeles stiprinājumu elementu redzamās daļas nosegtas ar dekoratīvu vāciņu. 

Mēbeles malu apdare ABS 2 mm biezumā virsmām pieskaņotā tonī.

5.2. Drēbju pakaramais statīvs

Vismaz ar 5 žuburiem.

Ar vietu lietussargiem, cepurēm. Kupola diametrs: 500 mm; 

augstums: 1700 mm

1 Metāls ar plastmasu. Ar atsvaru kāju.

5.3. Spogulis Stiprināms pie sienas. 800 x 1000 6 Bez ietvara. 

5.4. Spogulis Stiprināms pie sienas. 500 x 1000 4 Ar alumīnija ietvaru. 

5.5. Spogulis Stiprināms pie sienas. 400 x 1000 1 Bez ietvara. 

5.6. Durvis Divdaļīgas durtiņas, stiprināmas pie sienas, ar 

aizbīdņiem. 
870 x 1020 2 Durtiņas ar eņģēm. 

Papildus norādes:

- Mēbeļu (kur piemērojams) lamināta dekors - kļava, osis, bērzs. Tonis - gaišs. 

- Visus norādītos izmērus pirms izgatavošanas precizēt ar Pasūtītāju.

- Katras mēbeles krāsu, dizaina, furnitūras un stila detaļas saskaņot ar Pasūtītāju. 

- Pasūtītājs nodrošina telpu apskati un uzmērīšanu dabā. Apsekojot apmēbelējamās telpas, pasūtāmo mēbeļu izmēri var tikt pielāgoti konkrētajām telpām. 

- Mēbeļu izgatavošana notiek saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu vairākās partijās, nodrošinot mēbeļu komplektāciju saskaņā ar Pasūtītāja vajadzībām. 

- Pirms mēbeļu izgatavošanas Pasūtītājs apstiprina mēbeļu principiālās skices.  

- Mēbeļu garantijas laiks: ne mazāk kā 2 gadi.
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