
Nr.p.k. Tehnisko parametru rādītāji

CI124K.3. Izglītības (t.sk. pirmsskolas) iestāžu mēbeles

CI124K.3.1. Izglītības iestāžu krēsli mācību procesam

CI124K.3.1.1. Vienvietīgie krēsli, ar fiksētu augstumu, parastie, no saplākšņa

CI124K.3.1.1.1
Vienvietīgs krēsls, bērniem ar augumu 146-176,5 cm, 5.augstuma grupa Moje bambino Polija IN-C

krēsla augstuma grupa
5.augstuma grupa (430-440 mm), bērniem ar augumu 146-176,5 cm, 11-13 

gadi

sēdītes izm.: P (b 3) ‒ 385 mm, Dz (t4, iekļaujot r2) ‒ 390 mm

atzveltnes izm.: P (b 4) ‒ vismaz 300 mm, A ‒ vismaz 260 mm

krēsla rāmis
no sametinātām apaļām metāla caurulēm, caurules d=20 mm, caurules metāla 

biezums ‒ 1,5 mm; caurules aizbāznis – plastmasa

atbilstības standartam*
EN 1729-1:2016

EN 1729-2+A1:2-16 

r2 - sēdītes horizontālais radiuss 300 mm

y - leņķis starp sēdīti un atzveltni 100 grādi,

x- maksimalais attālums starp S punktu un sēdītes mugurpuses līniju 50 mm

α - sēdītes slīpums  plus 2 grādi

sēdītes augstums (h8) fiksēts vienā augstumā, 430 mm

krēsla kājas ar plastmasas korķiem

2 vertikāli balsti ar horizontālu sliedi pret grīdas virsmu (metāls – melns vai 

pelēks, pārējās krāsas individuāli saskaņojot ar pircēju, ar polimēra, 

dekoratīviem aizsarguzgaļiem, kas pasargā pret grīdas skrāpēšanu)

sēdīte un atzveltne

taisna, horizontāla pret grīdas virsmu, sēdvirsma – nedaudz iespiesta uz leju un 

nedaudz noliektu sēdītes priekšējo daļu (noliekums netiek ietverts sēdītes 

dziļuma izmērā)

krēslu nestspēja slodze uz krēsla sēdīti - 100 kg, uz krēsla atzveltni ‒   25 kg

sēdītes un atzveltnes materiāls

liekts saplāksnis (materiāls -  8 mm biezs lakots saplāksnis (augstas 

nodilumizturības ūdens bāzes laka), sēdītes un atzveltnes stūri noapaļoti, FSC 

sertificēts (dokumentāli pierādāms) dižskābārdis vai bērzs.

CI124K.3.1.6. Vienvietīgi krēsli, ar S vai Zveida kājām, neregulējami augstumā, ar 

iespēju izvēlēties krēslus ar citu fiksētu augstumu

CI124K.3.1.6.1
Vienvietīgs krēsls, ar S vai Zveida kājām, neregulējami augstumā, ar 

iespēju izvēlēties krēslus ar citu fiksētu (3.-7. augstuma grupai) augstumu
Sirianni Itālija Air

krēsla augstuma grupa 3.augstuma grupa (340-360 mm), bērniem ar augumu 119-142 cm

izmēri atzveltnes izm.: P (b 4)‒ 320 mm, A ‒ 330 mm

atbilstības standartam*
EN 1729-1:2016

EN 1729-2+A1:2-16 

r2 - sēdītes horizontālais radiuss  300 mm

y - leņķis starp sēdīti un atzveltni 96 grādi,

x- maksimalais attālums starp S punktu un sēdītes mugurpuses līniju 50 mm

α - sēdītes slīpums plus 2 grādi

sēdītes augstums (h8) fiksēts, A-350 mm

krēsla kājas
izlocītas Z vai S veida kājas ar šūprāmja funkcionalitāti, ar plastmasas/filca grīdu aizsargkorķiem 

(metāla, caurules d= 22 mm)

sēdīte un atzveltne
sēdīte ar nelielu reljefu ērtai sēdēšanai, atzveltne - ergonomisks izliekums, noapaļotas malas ( 4 mm, 

bez šuvēm un savienojumiem, bez asām malām)

sēdītes un atzveltnes materiāls polipropilēns, sēdīte un atzveltne no vienota gabala, nav dalītas kā atsevišķas daļas

krēslu nestspēja slodze uz krēsla sēdīti -  110 kg, uz krēsla atzveltni ‒  25 kg

krāsas
gaiši pelēka (vai cita saskaņojot ar piegādātāju)

Papildaprīkojums

sēdītes izm.: P (b 3)‒ 340 mm, Dz (t4, iekļaujot r2) ‒  340 mm

atzveltnes izm.: P (b 4)‒ 320 mm, A ‒ 330 mm

sēdītes augstums (h8) A- 380 mm

sēdītes izm.: P (b 3)‒ 360 mm, Dz (t4, iekļaujot r2) ‒  380 mm

atzveltnes izm.: P (b 4)‒ 340 mm, A ‒ 330 mm

sēdītes augstums (h8) A- 430 mm

sēdītes izm.: P (b 3)‒380 mm, Dz (t4, iekļaujot r2) ‒420 mm

atzveltnes izm.: P (b 4)‒vismaz 360 mm, A ‒ vismaz 370 mm

sēdītes augstums (h8) A- 460mm

sēdītes izm.: P (b 3)‒400 mm, Dz (t4, iekļaujot r2) ‒ 460 mm

atzveltnes izm.: P (b 4)‒ 380 mm, A ‒  390 mm

sēdītes augstums (h8) A- 510 mm

CI124K.3.2. Skolas galdi mācību procesam

CI124K.3.2.1. Vienvietīgi skolas galdi ar regulējamu galda augstumu

CI124K.3.2.1.1 Vienvietīgs skolas galds ar regulējamu galda augstumu, 2.-3. augstuma 

grupa
Moje bambino Polija Table T

galda augstuma grupa 2. un 3.augstuma grupa (bērniem ar augumu 108-142 cm)

galda virsma

no viengabala, augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (virsmas 

biezums -25 mm). Virsmas krāsa - gaiša koka imitācija. Galda virsmas malu 

apdare –  2 mm bieza ABS mala, virsma – taisnstūra formas, ar noapaļotiem 

stūriem, galda virsmas stiprinājums pie galda kājām/rāmja ar necaurejošām 

skrūvēm (lai nav redzamas skrūves)

galda virsmas izmēri G(w 1) P ‒  700x  500 mm

galda augstums regulējams 2 dažādos augstumos 530-550 un 590-610 mm

atbilstības standartam*
EN 1729-1:2016

EN 1729-2+A1:2-16 

t 1 - vienam skolniekam atvēlētais galda dziļums (platums) 500 mm

galda laukums 1 skolniekam 0,35 m2

galda kājas

metāla, kāju d=22 mm , metāla sieniņas biezums 1,5 mm, savienotas ar 

metāla stieni/cauruli, kas iet zem galda virsmas un savieno pretējās galda 

kājas, ar polimēra, dekoratīviem aizsarguzgaļiem, kas pasargā pret grīdas 

skrāpēšanu, melnas vai pelēkas, savstarpēji saskaņojot ar pircēju, 

pulverkrāsots.

priekšējais nosegpanelis nav

āķītis skolas somu novietošanai ir

galda izturība slodze 150 kg

CI124K.3.2.5.
Vienvietīgi skolas galdi ar L veida kājām, ar fiksētu galda augstumu

CI124K.3.2.5.1 Vienvietīgs skolas galds ar L veida kājām, 4.augstuma grupa (bērniem ar 

augumu 133-159 cm)
Moje bambino Polija IN-C

galda augstuma grupa 4.augstuma grupa (bērniem ar augumu 133-159 cm)

galda virsma

no viengabala, augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (virsmas 

biezums -25 mm). Virsmas krāsa - gaiša koka imitācija. Galda virsmas malu 

apdare –  2 mm bieza ABS mala, virsma – taisnstūra formas, ar noapaļotiem 

stūriem, galda virsmas stiprinājums pie galda kājām/rāmja ar necaurejošām 

skrūvēm (lai nav redzamas skrūves)

galda virsmas izmēri G (w 1)P ‒ 700 x  500 mm

galda augstums fiksēts, A - 640 mm

atbilstības standartam*
EN 1729-1:2016

EN 1729-2+A1:2-16 

t 1 - vienam skolniekam atvēlētais galda dziļums (platums) 500 mm

galda laukums 1 skolniekam 0,35 m2

plaukts papildus materiāliem zem galda virsmas, sietvieda nav

galda kājas

L veida kājas (savstarpēji savienotas ar metāla rāmi (metāla stieni/cauruli), kas 

iet zem galda virsmas un savieno pretējās galda kājas, metāla, sieniņu 

biezums -  1.2 mm, caurules izmēri - 40x20 mm , savienojuma vietas nosegtas 

ar polimēra nosegiem, kas pasargā pret grīdas skrāpēšanu, pulverkrāsas 

pārklājums, sudrabots/pelēks vai melns)

priekšējais nosegpanelis nav

āķītis skolas somu novietošanai ir, abās pusēs

galda izturība slodze 150 kg

Papildaprīkojums

plaukts skolas materiāliem zem galda virsmas, sietveida

CI124K.3.2.5.2
Vienvietīgs skolas galds ar L veida kājām, 6.augstuma grupa (bērniem ar 

augumu 159-188 cm)
Moje bambino Polija IN-C

galda augstuma grupa 6.augstuma grupa (bērniem ar augumu 159-188 cm)

galda virsma

no viengabala, augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (virsmas 

biezums -25 mm). Virsmas krāsa - gaiša koka imitācija. Galda virsmas malu 

apdare –  2 mm bieza ABS mala, virsma – taisnstūra formas, ar noapaļotiem 

stūriem, galda virsmas stiprinājums pie galda kājām/rāmja ar necaurejošām 

skrūvēm (lai nav redzamas skrūves)

galda virsmas izmēri G (w 1)P ‒700 x500 mm

galda augstums fiksēts, A - 760 mm

atbilstības standartam*
EN 1729-1:2016

EN 1729-2+A1:2-16 

t 1 - vienam skolniekam atvēlētais galda dziļums (platums) 500 mm

galda laukums 1 skolniekam 0,35 m2

plaukts papildus materiāliem zem galda virsmas, sietvieda nav

galda kājas

L veida kājas (savstarpēji savienotas ar metāla rāmi (metāla stieni/cauruli), kas 

iet zem galda virsmas un savieno pretējās galda kājas, metāla, sieniņu 

biezums -  1.2 mm, caurules izmēri - 40x20 mm , savienojuma vietas nosegtas 

ar polimēra nosegiem, kas pasargā pret grīdas skrāpēšanu, pulverkrāsas 

pārklājums, sudrabots/pelēks vai melns)

priekšējais nosegpanelis nav

āķītis skolas somu novietošanai ir, abās pusēs

galda izturība slodze  150 kg

Papildaprīkojums

plaukts skolas materiāliem zem galda virsmas, sietveida 

izmēri

pamataprīkojumā esošā krēsla aizvietošana ar cita izmēra krēslu, 4.augstuma 

grupa (380 mm), bērniem ar augumu 133-159 cm

pamataprīkojumā esošā krēsla aizvietošana ar cita izmēra krēslu, 5.augstuma 

grupa (430 mm), bērniem ar augumu 146-176,5 cm

pamataprīkojumā esošā krēsla aizvietošana ar cita izmēra krēslu, 6.augstuma 

grupa (460 mm), bērniem ar augumu 159-188 cm

pamataprīkojumā esošā krēsla aizvietošana ar cita izmēra krēslu, 7.augstuma 

grupa (510 mm), bērniem ar augumu virs 174-207 cm

Izglītības (t.sk. pirmsskolas) iestāžu mēbeles

Ražotāja nosaukums
Ražotāja valsts 

nosaukums

Piedāvātās preces 

modelis un/vai preces 

kods

Piedāvātās preces tehniskie parametri (nedrīkst būt pārrakstīti tehniskās specifikācijas 

parametri)


