
KODS

CI124K.6. Uzgaidāmo telpu mēbeles

CI124K.6.2. Dīvāni 

CI124K.6.2.1. Lielie dīvāni, nedalāmi

CI124K.6.2.1.1 1-vietīgs dīvāns FVK Latvija

Rāmis rāmis un citas detaļas izgatavotas no saplākšņa.

Gabarīta izmēri (±100 mm) P - 850 mm, Dz - 750 mm, A - 750 mm

Sēžamās daļas izmēri (±100 mm) P - 550 mm, Dz - 550 mm, A - 450 mm

Roku balsti (augstums no grīdas) ir, vienādā augstumā ar atzveltni

Atzveltnes veids (kopā ar roku balstiem (augstums 

no grīdas)em)

U veida, pilnā dīvāna platumā, vienādā augstumā ar 

roku balstu daļu

Kāju raksturojums

4 gab. melnas metāla kājas, augstums  140 mm 

(materiāls ar polimēra dekoratīviem 

aizsarguzgaļiem, kas pasargā pret grīdas 

skrāpēšanu).

Mēbeļu stiprinājums 
ar necaurejošām skrūvēm (lai nav redzamas 

skrūves)

Savilcējfurnitūra un stiprinājumu furnitūra vizuāli nepamanāma no mēbeļu korpusa ārpuses

Savienojumi nav

Sēdītes, atzveltnes un roku balstu tapsējums audums  90 000 cikli pēc Martindeila skalas

Atzveltnes un roku balstu atbalsta virsmas platums 150 mm

Polsterētās daļas biezums (sēdīte/atzveltne): sēdīte -  160 mm/atzveltne - 150 mm

Krāsa melna vai pelēka vai cita krāsa, saskaņojot ar pircēju

Maksas papildaprīkojums

Tapsējuma materiāla varianti
sēdītes, atzveltnes un roku balstu tapsējums - ādas 

aizvietotājs

sēdītes, atzveltnes un roku balstu tapsējums - āda

CI124K.6.2.1.2 2-vietīgs dīvāns FVK Latvija

Rāmis rāmis un citas detaļas izgatavotas no saplākšņa.

Gabarīta izmēri (±100 mm) P - 1450 mm, Dz - 750 mm, A - 750 mm

Sēžamās daļas izmēri (±100 mm) P - 1150 mm, Dz - 560 mm, A - 450 mm

Roku balsti (augstums no grīdas) ir, vienādā augstumā ar atzveltni

Atzveltnes veids (kopā ar roku balstiem (augstums 

no grīdas))

U veida, pilnā dīvāna platumā, vienādā augstumā ar 

roku balstu daļu

Kāju raksturojums

4 gab. melnas metāla kājas, augstums  140 mm 

(materiāls ar polimēra dekoratīviem 

aizsarguzgaļiem, kas pasargā pret grīdas 

skrāpēšanu).

Mēbeļu stiprinājums 
ar necaurejošām skrūvēm (lai nav redzamas 

skrūves)

Savilcējfurnitūra un stiprinājumu furnitūra vizuāli nepamanāma no mēbeļu korpusa ārpuses

Savienojumi nav

Sēdītes, atzveltnes un roku balstu tapsējums audums  90 000 cikli pēc Martindeila skalas

Atzveltnes un roku balstu atbalsta virsmas platums 150mm

Polsterētās daļas biezums (sēdīte/atzveltne): sēdīte -  160 mm/atzveltne - 150 mm

Krāsa melna vai pelēka vai cita krāsa, saskaņojot ar pircēju

Maksas papildaprīkojums

Tapsējuma materiāla varianti
sēdītes, atzveltnes un roku balstu tapsējums - ādas 

aizvietotājs

sēdītes, atzveltnes un roku balstu tapsējums - āda

CI124K.6.2.1.3 2,5-3-vietīgs dīvāns FVK Latvija

Rāmis rāmis un citas detaļas izgatavotas no saplākšņa.

Gabarīta izmēri (±100 mm) P - 1650 mm, Dz - 750 mm, A - 750 mm

Sēžamās daļas izmēri (±100 mm) P - 1350 mm, Dz - 560 mm, A - 450 mm

Roku balsti (augstums no grīdas) ir, vienādā augstumā ar atzveltni

Atzveltnes veids (kopā ar roku balstiem (augstums 

no grīdas))

U veida, pilnā dīvāna platumā, vienādā augstumā ar 

roku balstu daļu

Kāju raksturojums

4 gab. melnas metāla kājas, augstums  140 mm 

(materiāls ar polimēra dekoratīviem 

aizsarguzgaļiem, kas pasargā pret grīdas 

skrāpēšanu).

Mēbeļu stiprinājums 
ar necaurejošām skrūvēm (lai nav redzamas 

skrūves)

Savilcējfurnitūra un stiprinājumu furnitūra vizuāli nepamanāma no mēbeļu korpusa ārpuses

Savienojumi nav

Sēdītes, atzveltnes un roku balstu tapsējums audums  90 000 cikli pēc Martindeila skalas

Atzveltnes un roku balstu atbalsta virsmas platums 150 mm

Polsterētās daļas biezums (sēdīte/atzveltne): sēdīte -  160 mm/atzveltne - 150 mm

Krāsa melna vai pelēka vai cita krāsa, saskaņojot ar pircēju

Maksas papildaprīkojums

Tapsējuma materiāla varianti
sēdītes, atzveltnes un roku balstu tapsējums - ādas 

aizvietotājs

sēdītes, atzveltnes un roku balstu tapsējums - āda

CI124K.6.2.2. Mazie dīvāni, nedalāmi

CI124K.6.2.2.1 1-vietīgs dīvāns, mazais FVK Latvija

Rāmis rāmis un citas detaļas izgatavotas no saplākšņa.

Gabarīta izmēri (DzA±100 mm) P -  660 mm, Dz - 650 mm, A -750 mm

Sēžamās daļas izmēri (DzA±100 mm) P - 500 mm, Dz - 500 mm, A - 450 mm

Roku balsti (augstums no grīdas) ir, vienādā augstumā ar atzveltni

Atzveltnes veids
U veida, pilnā dīvāna platumā, vienādā augstumā ar 

roku balstu daļu,

Kāju raksturojums

4 gab. melnas metāla kājas, augstums  140 mm 

(materiāls ar polimēra dekoratīviem 

aizsarguzgaļiem, kas pasargā pret grīdas 

skrāpēšanu).

Mēbeļu stiprinājums ar necaurejošām skrūvēm 

Savilcējfurnitūra un stiprinājumu furnitūra vizuāli nepamanāma no mēbeļu korpusa ārpuses

Savienojumi nav

Sēdītes, atzveltnes un roku balstu tapsējums 85 000 cikli pēc Martindeila skalas

Atzveltnes un roku balstu atbalsta virsmas platums  80 mm

Polsterētās daļas biezums (sēdīte/atzveltne): sēdīte -120 mm, atzveltne - 80 mm

Krāsa melna vai pelēka vai cita krāsa, saskaņojot ar pircēju

Maksas papildaprīkojums

Tapsējuma materiāla varianti
sēdītes, atzveltnes un roku balstu tapsējums - ādas 

aizvietotājs

sēdītes, atzveltnes un roku balstu tapsējums - āda

CI124K.6.2.2.3 2-vietīgs dīvāns, mazais, bez roku balstiem FVK Latvija

Rāmis rāmis un citas detaļas izgatavotas no saplākšņa.

Gabarīta izmēri (DzA±100 mm) P - 1100 mm, Dz - 700 mm, A - 750 mm

Sēžamās daļas izmēri (DzA±100 mm) P -  1100 mm, Dz - 550 mm, A - 450 mm

Roku balsti (augstums no grīdas) nav

Atzveltnes veids pilnā dīvāna platumā

Kāju raksturojums

4 gab.  melnas metāla kājas, augstums 140 mm ( ar 

polimēra dekoratīviem aizsarguzgaļiem, kas pasargā 

pret grīdas skrāpēšanu)

Mēbeļu stiprinājums ar necaurejošām skrūvēm 

Savilcējfurnitūra un stiprinājumu furnitūra vizuāli nepamanāma no mēbeļu korpusa ārpuses

Savienojumi nav

Sēdītes un atzveltnes tapsējums audums  85 000 cikli pēc Martindeila skalas

Polsterētās daļas biezums (sēdīte/atzveltne): sēdīte -310 mm, atzveltne -100 mm

Krāsa melna vai pelēka vai cita krāsa, saskaņojot ar pircēju

Maksas papildaprīkojums

Tapsējuma materiāla varianti sēdītes un atzveltnes tapsējums - ādas aizvietotājs

sēdītes un atzveltnes tapsējums - āda

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ražotāja nosaukums
Ražotāja valsts 

nosaukums
Skice

Tehnisko parametru rādītāji



CI124K.6.2.2.4
2,5-3-vietīgs dīvāns, mazais, bez roku balstiem

FVK Latvija

Rāmis rāmis un citas detaļas izgatavotas no saplākšņa.

Gabarīta izmēri (DzA±100 mm) P -  1400 mm, Dz - 700 mm, A - 750 mm

Sēžamās daļas izmēri (DzA±100 mm) P - 1400 mm, Dz - 550 mm, A - 450 mm

Roku balsti (augstums no grīdas) nav

Atzveltnes veids pilnā dīvāna platumā

Kāju raksturojums

4 gab.  melnas metāla kājas, augstums 140 mm ( ar 

polimēra dekoratīviem aizsarguzgaļiem, kas pasargā 

pret grīdas skrāpēšanu)

Mēbeļu stiprinājums ar necaurejošām skrūvēm 

Savilcējfurnitūra un stiprinājumu furnitūra vizuāli nepamanāma no mēbeļu korpusa ārpuses

Savienojumi nav

Sēdītes un atzveltnes tapsējums audums  85 000 cikli pēc Martindeila skalas

Polsterētās daļas biezums (sēdīte/atzveltne): sēdīte -310 mm, atzveltne - 100 mm

Krāsa melna vai pelēka vai cita krāsa, saskaņojot ar pircēju

Maksas papildaprīkojums

Tapsējuma materiāla varianti sēdītes un atzveltnes tapsējums - ādas aizvietotājs

sēdītes un atzveltnes tapsējums - āda

CI124K.6.2.3. Dīvāni, posmu veida

CI124K.6.2.3.1 1-vietīgs vidus posms FVK Latvija

Rāmis rāmis un citas detaļas izgatavotas no saplākšņa.

Gabarīta izmēri (PA ±100 mm) P - 650 mm, Dz - 700 mm, A - 750 mm

Sēžamās daļas izmēri (PA ±100 mm) P - 650 mm, Dz - 500 mm, A - 450 mm

Roku balsti (augstums no grīdas) nav

Atzveltnes veids pilnā dīvāna platumā

Kāju raksturojums

ir, kāju veids-plastmasa, augstums 30 mm 

(materiāls ar ar grīdu saudzējoša materiāla 

atbalstiem)

Mēbeļu stiprinājums ar necaurejošām skrūvēm 

Savilcējfurnitūra un stiprinājumu furnitūra vizuāli nepamanāma no mēbeļu korpusa ārpuses

Sēdītes un atzveltnes tapsējums  85 000 cikli pēc Martindeila skalas

Polsterētās daļas biezums (sēdīte/atzveltne): sēdīte - 420 mm/atzveltne - vismaz 100 mm

Krāsa melna vai pelēka vai cita krāsa, saskaņojot ar pircēju

Maksas papildaprīkojums

Tapsējuma materiāla varianti sēdītes un atzveltnes tapsējums - ādas aizvietotājs

sēdītes un atzveltnes tapsējums - āda

CI124K.6.3. Pufi un sēžammaisi

CI124K.6.3.1. Mēbeļu pufi

CI124K.6.3.1.1
Mēbeļu pufs, mazais, kvadrātveida, bez kājām

FVK Latvija

Gabarīta izmēri (PG±50 mm) P - 450 mm, Dz - 450 mm, A -  430 mm

Pufa forma kvadrātveida

Kāju raksturojums Melnas plastmasa kājas 

Polsterētās daļas biezums (sēdīte/atzveltne): sēdīte -400 mm

Sēdītes un atzveltnes tapsējums audums

Maksas papildaprīkojums

ādas aizvietotājs

āda

Savienojumi nav

CI124K.6.3.1.2 Mēbeļu pufs, lielais, apaļais, bez kājām FVK Latvija

Gabarīta izmēri diametrs 750 mmx430mm

Pufa forma apaļa

Kāju raksturojums Melnas plastmasa kājas 

Polsterētās daļas biezums (sēdīte/atzveltne): sēdīte -400 mm

Sēdītes un atzveltnes tapsējums audums

Maksas papildaprīkojums

ādas aizvietotājs

āda

Savienojumi nav

CI124K.6.3.1.3 Mēbeļu pufs, mazais, apaļais, bez kājām FVK Latvija

Gabarīta izmēri diametrs 450 mm x H430mm

Pufa forma apaļa

Kāju raksturojums Melnas plastmasa kājas 

Polsterētās daļas biezums (sēdīte/atzveltne): sēdīte - 400 mm

Sēdītes un atzveltnes tapsējums audums

Maksas papildaprīkojums

ādas aizvietotājs

āda

Savienojumi nav

CI124K.6.5.
Sēdvietas apmeklētājiem publiskām vietām

CI124K.6.5.1 Triju sēdvietu krēsls no metāla, Flekssit Turcija

Gabarīta izmēri (AP(ar atzveltni)G) 830/440x720x1830 mm

Sēdvietu skaits 3 ( 3  mm biezs nerūsējošs tērauds, perforēts ar d=8 mm)

nestspēja (1 sēdvietai) 120 kg

Rāmis 
metāla caurule, pie kuras tiek stiprinātas sēdvietas (tērauds 

3 mm biezs, caurules  - kvadrātveida -70x70mm)

Krēsla kājas

metāla,  (3 mm biezs nerūsējošais tērauds, v formas 

pamats, ar polimēra dekoratīviem aizsarguzgaļiem, kas 

pasargā pret grīdas skrāpēšanu)

Krēsla forma

katra sēdvieta atsevišķi novietota, atzveltne (perforēta) un  

sēdīte no vienas metāla loksnes (bez metināšanas 

pazīmēm)

Roku balsti nav

Tapsējums nav

Krāsa rāmim krāsots alumīnija pulverkrāsā

Materiāls sēdvietai metāls, perforēts

Krāsa sēdvietai krāsots alumīnija pulverkrāsā

Minimālais apjoms pasūtījumam 12 sēdvietas

Maksas papildaprīkojums

jānorāda pamatpreces sadārdzinājuma vērtību, ja 

precei tiek pievienots dārgākais maksas 

papildaprīkojums no katras aprīkojumu grupas

2 roku balsti, metāla, balstu dizains nav definēts, 

katrā malā pa 1 roku balstam pie malējā krēsla, 

neatdalāmi

papildaprīkojumā nodrošina pamataprīkojumā norādītā ražotāja un piedāvātās preces modeļus/sērijas preces veidus

Sēdītes, atzveltnes un sānu malu tapsējums

Sēdītes, atzveltnes un sānu malu tapsējums

Sēdītes, atzveltnes un sānu malu tapsējums


