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Skaits,gab

Sekcija- krāsains rotaļlietu plaukts. 1. Pielikums sekcijas izmēri.
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Sekcija- rotaļlietu plaukts. 1. Pielikums.Sekcija ir paredzēta rotaļlietu,
galda spēļu un citu lietu izmantošanai grupā . Rotaļlietu kastes uz
riteņiem – bērnu celtniecības materiāla un citu rotaļlietu glabāšanai.
Augšējā sekcijas daļā ir kastei līdzīga siena ar slīpām malām, lai
mantas nekrīt aiz sekcijas.
Rokturi sekcijai- rotaļlietu plauktam ir rokturi (koka, metāla, viegli
satverami)
Sekcijas skapīšu aizmugure ir ar ovāliem ( lokiem) , lai būtu vienots
grupas mēbeļu komplekts. Skapīšos ir iebūvēti plaukti.
Sekcija ir aprīkota kā ar slēgtiem, tā arī atvērtiem plauktiem. Sekcijai
ir aizmugurējā siena. Rotaļlietu kastes ir 4 gb. Skatoties pēc
izmēriem.
1. Pielikumā norādīts ārējais mēbeļu izmērs centimetros, kas atbilst
sienas garumam un augstumam mainīt nav atļauts. Plauktu,
skapīšu, rotaļlietu kastes izmērus var izmainīt līdz 2cm – nemainot
kopējo mēbeles lielumu.
Materiāls – 18 mm bieza laminēta kokskaidu plāksne.
Materiāls – 18 mm bieza LKSP, maliņa ir apstrādāta ar 2 mm ABS
maliņu.
Viss sekcijas karkass un plaukti ir dzelteni.

smilts U515
A1. Pielikums.
Visa sekcija un tās krāsas ir redzamas A1.
Pielikuma Krāsojumā

2.

1

Sekcija - rotaļu virtuvīte /2. Pielikums/ norādīts ārējais mēbeļu
izmērs . Sekcijai ir aizmugurējā siena. Rokturi sekcijai- rotaļu
virtuvīte ir 5 cm gari rokturi.
Materiāls – 18 mm bieza laminēta kokskaidu plāksne.
Materiāls – 18 mm bieza LKSP, maliņa ir apstrādāta ar 2 mm ABS
maliņu. Virtuvītes izmērus var mainīt iekšējos izmērus. Plauktu,
skapīšu izmērus var izmainīt līdz 2cm – nemainot kopējo mēbeles

ārējo lielumu.
A2. Pielikums. Visa sekcija rotaļu virtuvīte un tās krāsas ir
redzamas A2. Pielikuma Krāsojumā
3.

Sekcija-siena metodiskajam materiālam /3. Pielikums/ ir

1

aprīkota kā ar slēgtiem, tā arī atvērtiem plauktiem.
Sekcijai ir atvērti un slēgti plaukti. Sekcijai – siena metodiskajam
materiālam ir rokturi (koka, metāla, viegli satverami). Rokturi
sekcijas atvilknēm viegli satverami. Sekcijas skapīšu aizmugure ir ar
ovāliem ( lokiem) , lai būtu vienots grupas mēbeļu komplekts.
Materiāls – 18 mm bieza laminēta kokskaidu plāksne.
Materiāls – 18 mm bieza LKSP, maliņa ir apstrādāta ar 2 mm ABS
maliņu.
3. Pielikumā norādīts ārējais mēbeļu izmērs centimetros, kas atbilst
sienas garumam un augstumam mainīt nav atļauts. Plauktu,
skapīšu izmērus var izmainīt iekšējos izmērus līdz 2cm – nemainot
kopējo-ārējo mēbeles lielumu.
Sekcijas aizmugure slēgta.
A3. Pielikums. Visa Sekcija-siena metodiskajam materiālam un tās
krāsas ir redzamas A3. Pielikums Krāsojumā
4.

Sekcija-radošais plaukts /4. Pielikums/ ir aprīkota kā ar slēgtiem, 1
tā arī atvērtiem plauktiem.
Sekcijai ir atvērtas kastes zīmēšanas instrumentu un krāsu glabāšanai.
Sekcijai- radošais plaukts ir rokturi (koka, metāla, viegli satverami).
Rokturi sekcijas atvilknēm viegli satverami.
Materiāls – 18 mm bieza laminēta kokskaidu plāksne.
Materiāls – 18 mm bieza LKSP, maliņa ir apstrādāta ar 2 mm ABS
maliņu.
4. Pielikumā norādīts ārējais mēbeļu izmērs centimetros, kas abilst
sienas garumam un augstumam mainīt nav atļauts. Plauktu,
skapīšu izmērus var izmainīt līdz 2cm – nemainot kopējo mēbeles
lielumu.
Sekcijas aimugure slēgta.
Sekcijas karkass.
A4. Pielikums. Visa Sekcija-siena metodiskajam materiālam un tās
krāsas ir redzamas A4. Pielikuma Krāsojumā

5.

Sekcija - leļļu plaukts. 5. Pielikums. Sekcija ir pie stūra, kur
aizmugurējai sienai ir sašaurinājums. Sekcija-sienas ir paredzēta
rotaļlietu, leļļu glabāšanai. Sekcijai ir aizmugurējā siena. Sekcijas
dekoratīvais elements Sekcijas skapīšu aizmugure ir ar ovāliem
( lokiem) , lai būtu vienots grupas mēbeļu komplekts.
Sekcija-siena ir aprīkota kā ar slēgtiem, tā arī atvērtiem plauktiem.
Rokturi sekcijai- leļļu plaukta durvīm ir (koka, metāla, viegli

satverami)
Materiāls – 18 mm bieza laminēta kokskaidu plāksne.
Materiāls – 18 mm bieza LKSP, maliņa ir apstrādāta ar 2 mm ABS
maliņu.
5. Pielikumā norādīts ārējais mēbeļu izmērs centimetros, kas abilst
sienas garumam un augstumam mainīt nav atļauts. Plauktu,
skapīšu iekšējos izmērus var izmainīt līdz 2cm – nemainot ārējo
kopējo mēbeles lielumu.
A5. Pielikums. Visa Sekcija-leļļu plaukts un tās krāsas ir
redzamas A5. Pielikuma Krāsojumā
6.

Sekcija – dabas plaukts. 6. Pielikums. Plaukts ir paredzēta puķu
1
podu, puķu, sēklu diedzēšanai, bērnu darbu žāvēšanai, bērnu
rokdarbu, metodisko līdzekļu un citu lietu izmantošanai grupā
glabāšanai. Sekcijai ir aizmugurējā siena. Sekcijas dekoratīvais
elements Sekcijas skapīšu aizmugure ir ar ovāliem ( lokiem) , lai
būtu vienots grupas mēbeļu komplekts. Rokturi sekcijai- dabas
plaukta durvīm ir (koka, metāla, viegli satverami)
Plaukti virs durtiņām ir bez slēgtās aizmugures.
Materiāls – 18 mm bieza laminēta kokskaidu plāksne.
Materiāls – 18 mm bieza LKSP, maliņa ir apstrādāta ar 2 mm ABS
maliņu.
6. Pielikumā norādīts ārējais mēbeļu izmērs centimetros, kas abilst
sienas garumam un augstumam mainīt nav atļauts. Plauktu,
skapīšu iešējos izmērus var izmainīt līdz 2cm – nemainot ārējo
kopējo mēbeles lielumu.
A6. Pielikums. Visa Sekcija-dabas plaukts un tās krāsas ir
redzamas A6. Pielikuma Krāsojumā

7.

Sekcija – veikala plaukts. /7. Pielikums/ norādīts ārējais mēbeļu 1
izmērs . Sekcijai ir aizmugurējā siena. Sekcijas dekoratīvais elements
Sekcijas aizmugure ir ar ovāliem ( lokiem) , lai būtu vienots grupas
mēbeļu komplekts.
Materiāls – 18 mm bieza laminēta kokskaidu plāksne.
Materiāls – 18 mm bieza LKSP, maliņa ir apstrādāta ar 2 mm ABS
maliņu. Veikala plaukta izmērus var mainīt iekšējos izmērus.
Plauktu, skapīšu izmērus var izmainīt līdz 2cm – nemainot kopējo
mēbeles ārējo lielumu.
A7. Pielikums. Visa sekcija rotaļu virtuvīte un tās krāsas ir
redzamas A7. Pielikuma Krāsojumā

8.

Garderobes skapīši ar izbīdāmiem soliņiem. 8. Pielikums. Koka
2+4
rokturīši 4-5cm diametrā 8. Pielikumā ir uzrādīti ārējie izmēri – 2Daļīgi skapīši (2gb)(dažādas
krāsas)augstums 148 cm, platums 60 cm, dziļums 32 cm. 3Daļīgi
skapīši (4gb) (dažādas krāsas) augstums 148 cm, platums 90 cm,
dziļums 32 cm. 4Daļīgi skapīši (2gb)(dažādas krāsas) augstums 148
cm, platums 120 cm, dziļums 32 cm.

Materiāls – 18 mm bieza LKSP, maliņa ir apstrādāta ar 2 mm ABS
maliņu. Skapīšu karkasi un citas kocīgās detaļa 18 mm bieza laminēta
kokskaidu plāksne. Skapīšu aizmugure slēgta.
A8. Pielikums. Visu skapīšu un to krāsas ir redzamas
A8. Pielikuma Krāsojumā.
9.

Bērnu galdi - puķīte ar diametru 140cm. 9. Pielikums.
Materiāls – 18 mm bieza LKSP, maliņa ir apstrādāta ar 2 mm ABS
maliņu.
9. Pielikums. 4 galdi Visu galdiņu lielumi un to krāsas ir
redzamas
9. Pielikuma Krāsojumā.

10.

30
Pirmsskolnieka krēsli ar augstuma regulējamu.
Materiāls – 9 mm biezs lakots, liekts līmēts finieris. Metāla karkass ir
nokrāsots ar pulvera tehnoloģiju. Krāsa : medus .
1.10. Pielikums vai 2.10. Pielikums 30 krēsli. Visu krēsliņu lielumi
ir redzami 1.10. vai 2.10. Pielikumā.

11.

3 stāvvīgas koka gultas
Attēlā redzamās ir 4-stāvīgo gultu paraugu, bet nepieciešamas 8gb.
3-stāvīgās gultas. Augšējā 3 stāva gulta ir atvērta nav vāka.
Ārējie izmēri augšējā 3 stāva gultai ir -augstums 70 cm, gultas
platums ir 65 cm, dziļums 10-12cm, 3. stāva ārējais gultas garums
142 cm
2 stāva un 1 stāva gultas ir attiecīgi mazākas.

Pirms gatavošanas saskaņot visu mēbeļu skices.
Krāsas un to toņi var atšķirties, pirms izgatavošanas saskaņot ar pasūtītāju.
Cenā jāiekļauj piegādes un mēbeļu montāžas cena.
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