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esco® istorija 
 
 

Suformuojama talen�ngų žmonių komanda  
Geriausių mokymosi aplinkų kūrimui 

 
2015 m. keletas architektų, interjero dizainerių, pedagogų, gaminių dizainerių ir baldų gamintojų sujungė visas pajėgas ir
tapo esco® komanda.  

 
Lankėme įvairias mokyklas, atlikome daug stebėjimų, išnagrinėjome pažangiausius mokymo(si) metodus ir pradėjome
diskusijas apie geriausią mokymosi aplinką. Naudodami pažangiausius mokslinius tyrimus ir savo įvairiapusę pa�r�
suformavome es co® koncepciją.  

 esco® Essen�al 10 koncepcija:  
1. Įtrauk� šiuolaikinius mokymo(si) metodus.  
2. Pagerin� mokymo(si) efektyvumą.  
3. Geriau panaudo� visas mokymo įstaigų patalpas, ne vien klasių.  
4. Suteik� galimybes kur� įvairias mokymosi aplinkas skir�ngiems klasių koncentrams bei įvairaus amžiaus grupėms. 
5. Teik� lanksčius sprendimus dėl pritaikymo įvairioms mokymo programoms bei mokymosi poreikiams.  
6. Sujung� neformalias ir formalias mokymosi erdves.  
7. Ska�n� aktyvų mokymąsi.  
8. Ska�n� bendravimą „akis į akį“ ir bendradarbiavimą.  
9. Išplės� mokymosi bendradarbiaujančiose grupėse galimybes.  
10. Ska�n� individualų ir savarankišką mokymąsi.  

 
Mūsų misija kur� naujas geresnes šiuolaikines mokymosi aplinkas nėra vien �k svajonė.  

 
Komanda dirbo trejus metus, o 2018 m. nusprendė kur� mokymosi aplinkas ir produktų asor�mentą pagal es co®
koncepciją.
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Įvairovė 
 esco® �nklas, ska�na kūrybiškumą ir spar�na
naujoves. Mes ver�name kiekvieno unikalumą
ir pa�r�.

   
   

 
 

Kadangi įvairios perspektyvos gali
paska�n� geriausias idėjas, mes esame
pasiryžę vykdy� vis įvairesnius ir
visapusiškesnius švie�mo projektus.   

 
 

Aptarnavimas 

 

 

Klientų poreikiai mums yra svarbiausi. Esame įsipareigoję teik� 
individualias paslaugas visiems mūsų klientams. Mes įsiklau-
some į jų atsiliepimus, kad galėtume toliau plėto� ir tobulin� 
savo produktus ir paslaugas. Mūsų komandos �kslas, išpildy� 
aukščiausius klientų lūkesčius.
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Patvarumas 
esco® patvarumą sukūrė inžinieriai ir dizaineriai
jie kruopščiai parenka medžiagas, suprojektuoja kiekvieno
elemento konstrukciją ir �ria mokinių judesius, įpročius,
panaudojimą ir ne�nkamą naudojimą. Mūsų produktai yra
išbandy� intensyviai, siekiant už�krin�, kad jūsų baldai
ir ateityje atrodytų kaip nauji.

 
 

  
 

 
 

Aplinka / Ekologija

 
   

  
  
  

                     
                     
                     

esco® aplinkai nekenksmingas dizainas parodo 
pažangų požiūrį į mūsų planetą. Mes 
stengiamės sumažin� mūsų ekologinį 
pėdsaką, todėl naudojame �k tvarias ir perdir-
bamas medžiagas. Su ilgaamžiais produktais ir 
keičiamomis dalimis kartu taupome išteklius ir 
mažiname atliekų kiekį, mažindami savo 
poveikį aplinkai.
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Tarptautinis Standartas BS EN1729
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Mes kuriame jums  
 

 

 
 

        Ergonomiškas dizainas 
               

Kėdės padai už�krina stabilumą ir apsaugo grindis
nuo dilimo

  
 

Spalvų kodai nurodo skir�ngus sėdynės aukščius pagal
DIN EN 1729. 

Keičiami kėdžių padai 

Lengva ir s�pri tvir�nimo sistema  

Mūsų komanda dirba su jumis, 
kad sukurtų geriausią mokymo(si) 
aplinką. Su kėdėmis, stalais ir 
stalviršių sistemomis, skirtomis 
įvairiems augančių vaikų ūgiams, 
įvairiems klasių dydžiams ir 
naudojimo būdams bei 
mokymo(si) aplinkoms už klasės 
ribų, rasite viską, ko reikia.

Plas�kas Vel�nis 



Mes gaminame Jums   
 
 

Naudojamos lengvos ir patvariausios
medžiagos suteiks jums gražią mokymosi
aplinką ilgus metus.

 
 

 
 
Mūsų produktai yra labai patvarūs ir
nereikalauja didelių pastangų jų priežiūrai, 
kadangi naudojame lengvai keičiamus 
bėgelius, apvalkalus ir rėmus.

 

 

 
 

Mes dirbame Jums

Hong Kong

Australia

Dubai
Egypt

Germany 

China

Tarptautiniai baldų standartai

BS EN 1729
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Kur jūs bebūtumėte, mes stengiamės bū� 
šalia jūsų.

Mūsų kompanijos biurai yra Australijoje, 
Honkonge, Dubajuje, Vokie�joje ir netrukus 
bus prieinami visame pasaulyje, kad 
aptarnautume visus mūsų klientus. Mums 
kiekvienas klientas yra labai svarbus.



Kėdės
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Kėdės

esco® New Shell
Ergonomiškai sukurti baldai laimingiems mokiniams.
Jų dizainas pagrįstas žmogaus kūno matavimais, suteikiančiais žmogaus kūnui komfortą.   
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Augan�ems vaikams, kurių protai laisvi,
klasės „gyvos“, reikia jiems skirtų baldų,
kad jie galėtų laisvai judė� ir jaus�
komfortą. Patogūs ir universalūs baldai
lydi juos visą tyrinėjimo ir mokymosi
kelionę. Ilgą mokymosi dieną, palengvina
patogios kėdės šurmuliuojančiose klasėse.

 
Nauja esco® kėdė, ergonomiška,
suprojektuota sveikesniems
mokiniams, produktyvioms klasėms
ir modernioms mokymosi aplinkoms.
Tvirta, kad atlaikytų mokinių
nuotykius, tačiau lengva ir patogiai
pernešama.
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Kėdės

Maxima-C Kėdė

esco® naujas dizainas

Ergonomiškas
dizainas

Patogiai užkeliamos

Lengvai sukraunamos
viena ant kitosC4

C5
C6

70110
70111
70112

36 x 38 cm - H. 38 cm
43 x 45 cm - H. 43 cm
43 x 45 cm - H. 46 cm

Light Grey
Rėmo spalva

H.38 cm

H.43 cm

H.46 cm

Kėdės spalva 
Crimson

Tangerine

Blueberry

Bumblebee

Pear

Sky blue

Charcoal
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Modernios ergonomiškos konstrukcijos kėdės sugeria 
aktyvių vaikų smūgius. Tvirtas sėdynės paviršius yra 
lengvai valomas ir atsparus įbrėžimams. C formos 
rėmas leidžia greitai ir saugiai užkel� kėdes ant stalų. 
Kėdžių padai už�krina stabilumą ir apsaugo grindis 
nuo dilimo.
Patogus sėdynės atlošas palengvina šios kėdės 
nešiojimą. Kėdė yra gaminama 3 aukščių pagal 
Europos standartą DIN EN 1729.



Modernios, ergonomiškos, keturių kojų kėdės lengvai 
sukraunamos viena ant kitos. Tvirtas sėdynės paviršius 
atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. Kėdės padai 
už�krina stabilumą ir apsaugo grindis nuo dilimo. 
Patogus sėdynės atlošas palengvina šios lengvos kėdės 
pernešimą. Kėdė yra gaminama 3 aukščių pagal 
Europos standartą DIN EN 1729.
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Rėmo spalva

  Lengvai sukraunamos viena
ant kitos

Maxima - N Kėdė

.

C4
C5
C6

70115
70116
70117

36 x 38 cm - H. 38 cm
43 x 45 cm - H. 43 cm
43 x 45 cm - H. 46 cm

Kėdės spalva

H.38 cm

H.43 cm

H.46 cm

Labai patvarūs

Ergonomiškas dizainas
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Light GreyCrimson

Tangerine

Blueberry

Bumblebee

Pear

Sky blue

Charcoal
 



 
 

Kėdės 
 

 
 

 

Maxima - Move Kėdė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esco® naujas dizainas 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tvirti ratukai, reguliuojamas aukštis, stabilaus 
dizaino besisukančios kėdės yra mėgstamos aktyvių 
mokinių ir mokytojų. Patogus sėdynės atlošas 
leidžia lengvai ir paprastai manevruoti su šia kėde. 
Tvirtas sėdynės paviršius atsparus įbrėžimams ir 
lengvai valomas. 

 
 

 
Rėmo spalva 

Black 

 
 
 
 
 
 

 

H. 38-50 cm 
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Mobilios/reguliuojamos

 

Labai patvarūs

70140 43x 45 cm 

Ergonomiškas 
dizainas 
 

Red

Yellow

Peak green

Blue

Orange

Kėdės spalvos



Black
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Rėmo spalva

X-26 43 x 45 cm
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Universali paskaitų kėdė yra modernaus dizaino, 
ryškių spalvų, turi tvirtą, stabilų rėmą ir darbui skirtą
stalelį. Darbinis stalelis lengvai stumdomas į visas 
sėdynės puses, kad būtų patogu dirb� �ek, 
kairiarankiams, �ek dešiniarankiams. Unikali stalelio 
konstrukcija leidžia suk� jo darbinį paviršių apie savo 
ašį, tai padeda labai patogiai jį sureguliuo�. Paskaitų 
kėdės plačiai naudojamos paskaitų/konferencijų 
salėse ir aktyviose mokymosi erdvėse. Tvirtas 
sėdynės paviršius atsparus įbrėžimams ir lengvai 
valomas.

X-26 Paskaitų kėdė su staleliu

Kėdės spalva
 Dark red

 Yellow

          Lake blue

 Light green

 Orange

 Peak green

 Dark grey



Light GreyCrimson

Tangerine

Blueberry

Bumblebee

Pear

Sky blue

Charcoal

Rėmo spalva Kėdės spalva

Labai patvarūs 

Mobilaus stalo tendencija sparčiai toliau populiarėja. 
Siūlome jums šiam stalui �nkančią kėdę su patogia 
reguliuojama kojos atrama. Ji �nka studentams ir 
dėstytojams, mokiniams ir mokytojams. Tvirtas 
sėdynės paviršius atsparus įbrėžimams ir lengvai 
valomas. Kėdės padai garantuoja stabilumą ir 
minimalų visų �pų grindų dilimą.

Kėdės

70142 43 x 45 cm - H. 66 cm

esco® naujas dizainas

Maxima - Hi Grand Kėdė

Reguliuojama atrama

Reguliuojama kojos atrama

H. 1
H. 2
H. 3

Ergonomiškas dizainas
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Light GreyCrimson

Tangerine

Blueberry

Bumblebee

Pear

Sky blue

Charcoal

Rėmo spalvaKėdės spalva
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Labai patvarūs

Ergonomiškas dizainas

Maxima - Hi Kėdė

C4
C5
C6

70135
70136
70137

36 x 38 cm - H. 56 cm
43 x 45 cm - H. 61 cm
43 x 45 cm - H. 66 cm

Pėdų atrama
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Populiarėja stacionarūs stalai. Dėl to didėja ir 
ergonominių kėdžių paklausa. „esco® Maxima-Hi“. Kėdė 
yra konsolė su kojomis, patogia pėdos atrama. Tvirtas 
sėdynės paviršius atsparus įbrėžimams ir lengvai 
valomas. Patogus sėdynės atlošas palengvina šios 
lengvos kėdės pernešimą. Kėdės padai už�krina 
stabilumą ir apsaugo grindis nuo dilimo.



Kėdės
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YCX-Z03 Ztool grindų kėdė
(50 x 36 x 27 cm) 
YCX-Z03-1 Ztool mobilus vežimėlis
(68 x 40 x 90 cm)

ZTOOL Grindų kėdė

Ztool – tai naujos kartos grindų kėdės, kurios puikiai pritaikomos neformaliose mokymosi 
aplinkose. Šio nešiojamos kėdės yra �nkamos darbui su planšete ar nešiojamais 
kompiuteriais ir kitomis priemonėmis.

Ztool grindų kėdės gali bū� naudojamos mokymuisi lauke, išvykus, ar kitoje erdvėje. Jos 
lengvos perneš�, patogios sėdė� ir labai spalvingos.

Nešiojamoms grindų kėdėms yra skirtas kompak�škas vežimėlis, kuris neužima daug 
vietos klasėje, o Ztool kėdės susideda tvarkingai ir papuošia klasę savo spalvomis.

Spalvos:
          Light Green

          Orange

          Lake Blue

          Dark Red

          Dark Grey
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Balansinės kėdės – nauda Jūsų sveikatai bei gera savijauta.

Jūsų laikysena pagerėja, nes sus�prėja laikan�eji nugaros raumenys ir jūs sėdite �esiau. Sėdėjimo metu dirba nugaros raumenys, 
kurie atsakingi už pusiausvyrą ir lankstumą. Nugara išlieka �esi, nevaržomas kvėpavimas ir už�krinama puiki kraujo cirkuliacija. 
Naudojan�s balansine kėde mažėja nugaros skausmai, nes įtampa nugaros srityje, kurią sukelia prasta sėdimoji padė�s, išnyksta.

Jūsų kūnas gali sus�prė� jums �esiog sėdint ant kėdės! Nugaros skausmais besiskundžiantys žmonės teigia, kad reguliariai 
naudojan�s balansine kėde jų nugaros skausmai sumažėja.

Balansinės kėdės puikiai �nka aktyviems, daug laiko prie darbo stalo praleidžian�ems žmonėms. Jos plačiai naudojamos poilsio 
zonose, atpalaiduo� nugarą poilsio metu.

Įvairių spalvų balansinės kėdės labai pagyvina interjerą. Ugdymo įstaigose jas labai pamėgo mažieji nenuoramos.

Balansinė kėdė juda laisvai ir nevaržomai, dėl specialiai sukurto pagrindo. Kėdė juda į visas puses be jokių apribojimų. Balansinės 
kėdės gaminamos keturių skir�ngų aukščių: H 31cm; H 37cm; H 45cm; H 52cm. Tai suteikia plačias panaudojimo galimybes 
skir�ngo ūgio žmonėms.

Balansinė kėdė

Orange

Dark red

Ocean blue

Lake green

Kėdės spalvos

Kėdės
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NAUJOJI Maxima C RA kėdė – tai moderni ergonomiškos 
konstrukcijos, sugerian� aktyvių vaikų smūgius, reguliuojamo 
aukščio kėdė. Kėdės aukš�s gali bū� reguliuojamas nuo 38 cm 
iki 46 cm. Šios mokyklinės kėdės pasižymi ne �k patvarumu, 
bet ir modernių spalvų įvairove. Jūs galite sukur� patrauklią ir 
šiltą mokymo(si) aplinką klasėje ar kitoje mokyklos erdvėje.

C formos rėmas leidžia lengvai ir greitai užkel� kėdes ant 
stalų. Patogus sėdynės atlošas palengvina kėdės nešiojimą. 
Taip pat šios mokyklinės kėdės lengvai sukraunamos viena 
ant kitos. Tvirtas sėdynės paviršius yra atsparus įbrėžimams ir 
lengvai valomas. NAUJŲJŲ Maxima C RA kėdžių padai yra 
reguliuojami ir už�krina stabilumą, apsaugo grindis nuo 
dilimo.

Kėdės

Maxima C kėdė RA
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Red

Yellow

Peak green

Blue

Orange

Kėdės spalvos
Light grey

Rėmo spalva
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Daugiafunkcinės erdvės  yra lengvai transformuojamos 
ir pritaikomos prie nuolat besikeičiančių  mokymosi 
poreikių. ESCO sulankstomos kėdės leidžia lengvai ir 
efektyviai tai atlik�. Kėdės yra kompak�ško dydžio, jas 
lengva perkel� į kitą vietą, o kartais galima ir 
sulanksty�, taip sutaupant daug mokymo erdvės.

Sulankstytos ESCO kėdės užima labai mažai vietos, 
todėl yra patogiai ir lengvai transportuojamos bei 
sandėliuojamos. Efektyviai išnaudokite mokymo erdvę 
ir laiką naudodamiesi ESCO  sulankstomais baldais.

Laikinam naudojimui, nea�dėlio�niems poreikiams ar 
daugialypėms erdvėms galite juos naudo� visur, kur 
reikia universalių ir mobilių baldų. ESCO sulankstomi 
baldai yra originalios konstrukcijos, modernaus 
dizaino,  pagamin� iš labai kokybiškų medžiagų ir 
pasižymi ilgaamžiškumu ir tvirtumu.

Sulankstoma kėdė HY-0739N
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Stalai
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Stalai

Flexus Stalas

Saugūs užapvalinti 3D kraštai

Reguliuojami padai

Tvirti �ksuojami ratukai
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HPL
Stalviršio
paviršius

HPLMDF
Stalviršio

kraštų spalva
Stalviršio
paviršius

Stalviršio
kraštų spalva

MDF
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C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

H 90 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

H 90 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

H 90 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

H 90 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

H 90 cm

80 x 80 cm 80 x 60 cm

120 x 60 cm 120 x 60 cm

120 x 60 cm 120 x 80 cm

120 x 80 cm 111 x 72 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

H 90 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

H 90 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

H 90 cm

70210

70211

70212

70312

70710

70711

70712

70762

70215

70216

70217

70317

70715

70716

70717

70767

70220

70221

70222

70322

70720

70721

70722

70772

70225

70226

70227

70327

70725

70726

70727

70777

70230

70231

70232

70332

70730

70731

70732

70782

70235

70236

70237

70337

70735

70736

70737

70787

70240

70241

70242

70342

70740

70741

70742

70792

70245

70246

70247

70347

70745

70746

70747

70797

HPL Laminato spalvos
Light Grey

Sand Ash
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esco® Flexus Modernaus dizaino stalai, sukurtos modernios mokymo(si) erdvės, skatina gabių protų kūrybiškumą. Perstatykite stalus į naujas 
formas, suburkite mokinių grupes arba dirbkite individualiai. Kon�gūracijos, kurias galite išgauti keisdami stalų padėtį yra įdomios ir labai 
praktiškos. Stalviršiai yra ne tik labai patvarūs, nesibraižo, lengvai valomi, bet ir išsiskiria universaliu šiuolaikišku dizainu. Stalo rėmas dažomas 
šviesiai pilka spalva, užsakovui pageidaujant galimos ir kitos spalvos. Atsižvelgiant į mokinių amžių galimi įvairūs stalų aukščiai. Taip pat siūlome 
ergonomiškai sukurtus stalus stovimoms darbo vietoms.



Stalai

Flexus - UX Stalas

Saugūs užapvalinti 3D kraštai

Reguliuojamas padas

Reguliuojama stalo koja
Aukštis nuo 53 cm iki 78 cm

53 cm78 cm
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C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

80 x 80 cm 120 x 60 cm

80 x 60 cm

120 x 60 cm 90 x 75 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

70800

70802

70804

70801

7803

70805

111 x 72 cm
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esco® Flexus UX kurkite modernias mokymo(si) erdves. Kečiamo aukščio kojos, išplečia panaudojimo galimybes, leidžia atlikti daug įdomių 
kon�gūracijų. Galite kurti naujas formas, suburti žmones į grupes arba dirbti individualiai. Stalviršiai yra universalūs, modernūs, patvarūs, atsparūs 
įbrėžimams ir lengvai valomi. Stalo rėmas yra lengvai šviesiai pilkos spalvos. Kitų spalvų rėmai yra gaminami pagal užsakymą.



Stalai
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Drošas noapaļotas 3D
malas

Regulējamā galda kājas pēda

Regulējamā galda kāja
Augstums no 53 cm līdz 78 cm

Stalai
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Saugūs užapvalinti 3D kraštai

Patvarūs plastikiniai stalčiai

Reguliuojamas padas

Tvirti �ksuojami ratukai

 

 

Flexus UI Stalas 

Stalai
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C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

C4 / 64 cm

C5 / 71 cm

C6 / 76 cm

70270

70271

70272

70806

70807

70808

70812

70813

70814

70809

70810

70811

70815

70816

70817

70275

70276

70277

70280

70281

70282

70285

70286

70287

120 x 60 cm 111 x 58 cm

80 x 80 cm 116.3 x 52 cm

39

  

 

 

 

 

 

  

 

HPL 
Stalviršio
paviršius

 
 

MDF 
Stalviršio

kraštų spalva
 

 

HPL 
Stalviršio
paviršius

 
 

MDF 
Stalviršio

kraštų spalva
 

 

HPL Laminato spalvos

Light Grey

Sand Ash



Stalai

Mokyklinis stalas 03C 
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MDF 
Stalviršio

kraštų spalva
 

 

C4 C5 C6  / 55 - 75 cm

C6 / 76 cm
80 x 59 cm

03CAD

03C

Mokyklinis stalas 03c – tai modernus, pritaikytas 
darbui individualiai ir grupėse stalas. Keisdami 
mokyklinių stalų padė�, galite sukur� modernias 
ir jaukias mokymo(si) erdves.

Stalo rėmas yra šviesiai pilkos spalvos, bet esant 
poreikiui galimos ir kitos spalvos. Stalviršiai yra 
patvarūs, nesibraižo, lengvai valomi ir saugiais 
užapvalintais pvc kraštais. Yra lentynėlė mokinio 
daiktams.

Mokyklinis stalas 03c gali bū� 3-ių aukščių, 
a��nkamai pritaikytas klasėms pagal vaikų amžių 
grupes.
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HY-0738F Sulankstomas stalas
Daugiafunkcinės erdvės  yra lengvai transformuojamos ir 
pritaikomos prie nuolat besikeičiančių  mokymosi poreikių. 
ESCO sulankstomi stalai leidžia lengvai ir efektyviai tai atlik�. 
Stalai yra kompak�ško dydžio, juos lengva perkel� į kitą vietą, o 
kartais galima ir sulanksty�, taip sutaupant daug mokymo 
erdvės.

Sulanksty� ESCO stalai užima labai mažai vietos, todėl yra 
patogiai ir lengvai transportuojami bei sandėliuojami. Efektyviai 
išnaudokite mokymo erdvę ir laiką naudodamiesi ESCO  
sulankstomais baldais.

Laikinam naudojimui, nea�dėlio�niems poreikiams ar 
daugialypėms erdvėms galite juos naudo� visur, kur reikia 
universalių ir mobilių baldų. ESCO sulankstomi baldai yra 
originalios konstrukcijos, modernaus dizaino,  pagamin� iš labai 
kokybiškų medžiagų ir pasižymi ilgaamžiškumu ir tvirtumu.
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Stalai

Mokinio stalas 06C

Mokinio stalas 06 C – tai modernus mokyklinis 
stalas, pritaikytas darbui individualiai ir gupėse. 
Keisdami mokyklinių stalų padė�, galite sukur� 
modernias ir jaukias erdves pritaikytas 
šiuolaikiniam mokymui(si).

Stalviršiai yra patvarūs, nesibraižo, lengvai valomi ir 
saugiais užapvalintais 3D kraštais, aplie� polimerine 
danga, naudojant specialią technologiją. Stalo 
kraštas užlietas 9 mm storiu. Stalviršio matmenys 
82 x 52 cm. Stalviršyje išlietas rašiklio griovelis. Stalo 
rėmas yra šviesiai pilkos spalvos, bet esant poreikiui 
galimos ir kitos spalvos. Po stalviršiu sumontuota 
vielos �nklo lentynėlė, iš vienos rėmo pusės yra 
pritvir�ntas kuprinei skirtas kabliukas. Reguliuojami 
plas�ko padai nebraižo grindų ir už�krina 
mokyklinio stalo stabilumą.

Mokinio stalas 06C yra reguliuojamo aukščio, 
lengvai pritaikomas klasėms pagal vaikų amžių 
grupes. 
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Mokinio stalas 08C

Mokinio stalas 08C – tai modernus mokyklinis 
stalas, pritaikytas darbui individualiai ir gupėse. 
Keisdami mokyklinių stalų padė�, galite sukur� 
modernias ir jaukias erdves pritaikytas 
šiuolaikiniam mokymui(si).

Stalviršiai yra patvarūs, nesibraižo, lengvai valomi ir 
saugiais užapvalintais 3D kraštais, aplie� polimerine 
danga, naudojant specialią technologiją. Stalo 
kraštas užlietas skir�ngu storiu nuo 5 iki 18 mm. 
Stalviršio matmenys 74 x 49 cm. Stalo rėmas yra 
šviesiai pilkos spalvos, bet esant poreikiui galimos ir 
kitos spalvos. Po stalviršiu sumontuota vielos �nklo 
lentynėlė, iš abiejų rėmo pusių yra pritvir�n� 
kuprinei skir� kabliukai. Reguliuojami padai 
už�krina mokyklinio stalo stabilumą. Šis stalas 
pasižymi išskir�ne kokybe.

Mokinio stalas 08C yra reguliuojamo aukščio, 
lengvai pritaikomas klasėms pagal vaikų amžių 
grupes.



 

44

Stalai

Stalas su paverčiamu stalviršiu

Stalas su paverčiamu stalviršiu – tai modernus 
mokyklinis stalas, pritaikytas darbui individualiai ir 
gupėse.

Šis stalas plačiai naudojamas dailės bei kitų dalykų 
pamokose, kur labai praverčia stalviršio paver�mo 
funkcija. Stalviršiai yra patvarūs, saugiais 
užapvalintais 3D kraštais, aplietais polimerine 
danga, naudojant specialią technologiją, jie 
nesibraižo, yra lengvai valomi. Stalviršyje išlietas 
rašiklio griovelis. Stalviršio matmenys 70 x 50 cm, jis 
gali bū� paverstas nuo 0 iki 36 laipsnių kampu. 
Stalviršio pasvirimas fiksuojamas specialiomis 
rankenėlėmis iš abiejų stalviršio pusių. Stalo rėmas 
yra šviesiai pilkos spalvos, bet esant poreikiui 
galimos ir kitos spalvos. Po stalviršiu sumontuotas 
ištraukiamas stalčius su daugybe skyrelių įvairioms 
piešimo ir rašymo priemonėms sudė�. 
Reguliuojami padai už�krina mokyklinio stalo 
stabilumą ir nebraižo grindų.
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Mobilus stalas

Turite patalpų, kuriose reikalingas stalas su aukščio 
reguliavimu? Idealus sprendimas – mobilus stalas 
su aukščio reguliavimo mechanizmu.

Stalas yra modernaus dizaino ir puikiai �ka naudo� 
įvairiose mokymo erdvėse. Jis dažnai naudojamas, 
kaip mokytojo stalas. Puikiai �nka mokytojams, 
turin�ems stuburo problemų. Taip pat naudojamas 
aktų, konferencijų salėse, kaip stovas – tribūna 
pranešėjams. Stalo aukš� reguliuosite vienu 
rankenėlės paspaudimu o darbo padė� galėsite 
keis� tarp sėdimos ir stovimos. Tokiu būdu lengvai 
keisite darbo poziciją ir pagerinsite organizmo 
kraujo apytaką.

Mobilaus stalo aukš�s keičiamas nuo 75 cm iki 108 
cm. Stalviršis yra op�malaus dydžio ir patogios 
formos, jo matmenys: 69 x 51,5 cm. Keturi patvarūs 
ratukai leidžia lengvai perstum� stalą. Du ratukai 
yra blokuojami, kad būtų už�krintas stabilumas, kai 
stalas nejuda.
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Stalai

Mobilus robotikos stalas RA (reguliuojamo aukščio)

Mobilusis robo�kos stalas RA (reguliuojamo aukščio) plačiai naudojamas robo�kos kabinetuose, STEAM / STEM laboratorijose, 
žaidimų kambariuose.

Mobilojo robo�kos stalo RA aukš�s gali bū�  keičiamas nuo 48 cm iki 68 cm ir yra lengvai pritaikomas įvairaus ūgio mokiniams. 
Stalo aukš� galima keis� kas 2,5 cm. Stalo stalviršio matmenys 120 x 60 cm. Metalinis stalo rėmas yra šviesiai pilkos ar juodos 
spalvos.

Visos stalo kojos turi tvirtus ratukus su stabdžiais. Mobilų robo�kos stalą RA lengvai gali perstum� pradinių klasių mokiniai. 
Stalviršis pagamintas iš mechaniškai labai atsparios plokštės ir yra �nkamas po jį važinė� valdomais robotais ar paprasčiausiomis 
žaislinėmis mašinėlėmis. Visą robo�kos stalo perimetrą juosia briauna, iškilusi virš stalviršio paviršiaus 2,5 cm, apsaugan� robotus 
nuo kri�mo.
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Stalai

Mobilusis robotikos stalas

Mobilusis robo�kos stalas plačiai naudojamas 
robo�kos kabinetuose, STEAM / STEM 
laboratorijose, žaidimų kambariuose.

Mobilusis robo�kos stalas yra gaminamas dviejų 
aukščių (60 cm ir 97 cm) ir lengvai pritaikomas 
įvairaus ūgio mokiniams. Metalinis stalo rėmas 
šviesiai pilkos ar juodos spalvos. Rėme yra 
sumontuo� skir�ngų dydžių specialūs stalčiai, skir� 
robotams ar jų dalims sudė�.

60 cm aukščio stalas komplektuojamas su šešiais 
stalčiais, o 97 cm aukščio stalas komplektuojamas 
su dvylika stalčių. Visos stalo kojos turi tvirtus 
ratukus su stabdžiais. Mobilų robo�kos stalą 
lengvai gali perstum� pradinių klasių mokiniai. 
Stalviršis pagamintas iš mechaniškai labai atsparios 
plokštės ir yra �nkamas po jį važinė� valdomais 
robotais ar paprasčiausiomis žaislinėmis 
mašinėlėmis. Visą robo�kos stalo perimetrą juosia 
briauna, iškilusi virš stalviršio paviršiaus 2,5 cm, 
apsaugan� robotus nuo kri�mo.

Stalo stalviršio matmenys 120 x 80 cm.
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Laboratorinis stalas
Naujas modernus aliuminio-plas�ko konstrukcijos laboratorinis stalas.
Laboratorinis stalas užapvalintais kampais yra saugus ir ergonomiškas. Stalus lengvai galima jung� tarpusavyje ar laborato-
rinėmis kriauklėmis su spintele, specialiai pritaikytomis šiems stalams. Laboratorinio stalo stalviršis pagamintas iš vien�sos 
keramikos. Stalviršio kraštai yra pakel� ir sulaiko skysčių nutekėjimą. Stalviršis labai kietas, mechaniškai ir chemiškai atspa-
rus, išbandytas ir patvir�ntas jo atsparumas daugiau kaip 40 įvairių chemikalų ( šarmų ir rūgščių ), naudojamų chemijos 
laboratorijose. Stalviršis atlaiko virš 1300 °C temperatūros poveikį. Stalviršis neabsorbuoja skysčių, jo paviršiuje nesikaupia 
bakterijos, yra atsparus įbrėžimams. Stalo konstrukcijoje yra specialūs kanalai elektros instaliacijai ir vietos elektros 
lizdams. Po stalviršiu įrengtos dvi nišos daiktams susidė�. Nišose yra speciali anga, kurioje galima sukabin� laboratorines 
kėdes. Stalo  kojos yra su 4 reguliuojamo aukščio padais, apsaugančiais grindis nuo braižymo. Laboratorinis stalas neturi 
savyje formaldehido.

Laboratorinė kriauklė ir spintelė.
Laboratorinė kriauklė su spintele specialiai pritaiky� jung� su šiais laboratoriniais stalais. Modernaus dizaino aliumi-
nio-plas�ko spintelė yra atspari korozijai ir labai stabili. Spintelės rėmas pagamintas iš modifikuoto polipropileno specialiai 
naudojamo chemijos laboratorijose. Spintelės kampai užapvalin� ir saugūs. Laboratorinė kriauklė pagaminta iš modifikuo-
to polipropileno. Ji atspari šarmams, rūgš�ms ir aukštai temperatūrai. Kriauklės viršu�nė briauna yra 1 cm aukščio ir apsau-
go nuo vandens perpylimo. Kriauklėje yra apsauginė anga išleidžian� vandens perteklių. Laboratorinė kriauklė lengvai 
valoma, ji atspari įbrėžimams.

Laboratorinis maišytuvas.
Laboratorinis maišytuvas pagamintas iš aukščiausios kokybės žalvario. Paviršius padengtas daugiasluoksne epoksidine 
danga, atsparia šarmams ir rūgš�ms. Ilgaamžis aukštos kokybės keraminis vožtuvas. Gulbės kaklo formos, dviejų lygių, 
karšto ir šalto vandens laboratorinis maišytuvas. Lengvai montuojamas, patogus naudo�.

Funkcinė kolona.
Visi laboratoriniai stalai yra komplektuojami su funkcine kolona. Funkcinė kolona yra naudojama tvarkingam ir saugiam 
laidų privedimui prie laboratorinio stalo įrangos. Chemijos laboratorijose funkcinė kolona papildomai komplektuojama su 
garų surinkėju.

Laboratorinė kėdė yra specialiai pritaikyta laboratoriniams stalams. Šias kėdes galima lengvai pakabin� daiktų laikymo 
nišose, kad būtų patogu išvaly� erdvę po stalu.

Laboratorinis stalas
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Laboratorinis stalas
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Kėdės spalva
 Red

 Yellow

          Blue

 Green

 Orange

 Peak green

 Black

Laboratorinė kėdė
Naujo dizaino,  moderni, ergonomiška 
laboratorinė kėdė! Šios laboratorinės  kėdės 
pasižymi ne �k patvarumu, bet ir spalvų 
įvairove. Jos padės sukur� patrauklią ir šiltą 
darbo/mokymo(si) aplinką laboratorijoje ar 
kitoje erdvėje.

Laboratorinės kėdės aukš�s reguliuojamas 
mygtuko paspaudimu ribose nuo 57 – 72 cm. Tai 
sudaro galimybę kėdes naudo� su įvairaus 
aukščio stalais. Laboratorinės kėdės sėdynė yra 
ergonomiškai suformuota ir gali suk�s 360 
laipsnių. Sėdynė yra atspari įbrėžimams ir 
lengvai valoma. Kėdė komplektuojama su 
chromuotu lanku kojų atramai. Kėdės pagrindas 
už�krina išskir�nį stabilumą ir apsaugo grindis 
nuo dilimo.

Laboratorinė kėdė
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Laboratorinė spinta

Cheminių medžiagų spinta iš PP inžinerinio plastiko ir stiklo

Cheminių medžiagų spinta, išlieta iš inžinerinio polipropi-
leno plas�ko ir s�klo lakšto. Spintelės sudedamosios 
dalys (šoniniai skydai, stogo skydai, galiniai skydai ir 
spintelės durys) pagamintos iš aplinkai nekenksmingo 
inžinerinio polipropileno plas�ko liejinių. Spintai tvirtu-
mo, atsparumo smūgiams suteikia abiejose spintos 
korpuso pusėse esančios standumo briaunos. Medžiagos, 
iš kurių pagaminta cheminių medžiagų spinta, yra ilgaam-
žės, nekoroduoja, atsparios rūgš�ms ir šarmams, draugiš-
kos aplinkai. Unikalios konstrukcijos įleidžiamosios sutvir-
�nimo jungtys išdėstytos ir sujungtos taip, kad montuo-
jant nenaudojami nei klijai, nei metaliniai varžtai, nėra 
deformacijų ar išsikraipymų.

Viršu�nė ir apa�nė spintelės dalis pagaminta iš inžineri-
nio PP plas�ko. Spintos durys – tai 4 mm s�klo lakštas 
įlietas į PP plas�ko skydą. Visų spintos durelių viršu�nia-
me ir apa�niame kampe yra tvirtos, patogios rankenos, 
kartu atliekančios ir s�klo fiksavimo funkciją. Šoniniuose 
spintos skyduose suformuotos lentynų montavimo nišos, 
kuriose įvairiame aukštyje galite lengvai montuo� PP 
plas�ko lentynas. Apa�nėje dalyje sumontuo� du metalo 
profiliai, sus�prinantys spintos konstrukciją. Cheminių 
medžiagų spintos viduje įreng� ven�liacijos kanalai.

Cheminių medžiagų spintos matmenys: aukš�s – 
2000mm, plo�s – 1000 mm, gylis – 500 mm.



Lentynos
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Lentynos
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Lentynos

Mobilios Lentynos

Patvarūs plastikiniai stalčiai
Trays by

Made in UK

Tvirti �ksuojami ratukai
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70410

70414

70416

70411

70415

70417

70412

70418

70413104 x 40 cm - H. 90 cm

80 x 36 cm - H. 113 cm

104 x 40 cm - H. 150cm 104 x 40 cm - H. 150cm 104 x 40 cm - H. 150cm

104 x 40 cm - H. 90 cm

80 x 36 cm - H. 113 cm

104 x 40 cm - H. 90 cm 100.8 x 40 cm - H. 90 cm

Melamino spalvos
Light Grey

Sand Ash
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esco® mobilios lentynos yra paprastos ir patogios. Patvarūs
plastikiniai Gratnells® stalčiai, lentynos ir spintos suteikia joms
daugiau funkcionalumo. Skirtingų aukščių elementai gali būti
naudojami kaip atitvarai, skirstantys švietimo erdvę į veiklos
zonas. Su patvariais ratukais, mobilias lentynas galima lengvai
perkelti į klasę ir netgi iš klasės į klasę. Jos naudojamos
šiuolaikinėms mokymo(si) aplinkoms sukurti.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



Mobilios W Lentynos

Lentynos

Patvarūs plastikiniai stalčiai
Trays by

Made in UK

Tvirti �ksuojami ratukai
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70419

70423

70420

70424

70421

70425

70422104 x 40 cm - H. 90 cm

104 x 40 cm - H. 150cm 104 x 40 cm - H. 150cm 104 x 40 cm - H. 150cm

104 x 40 cm - H. 90 cm 104 x 40 cm - H. 90 cm 100.8 x 40 cm - H. 90 cm

Melamino spalvos
Light Grey

Sand Ash
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esco® medžio apdaila daro kiekvieną patalpą šiltą ir jaukią. Su visais tais pačiais privalumais, kaip ir kitos mobilios lentynos, ši serija turi „Gratnells®“ patvarius 
plastikinius padėklus, įvairių dydžių atviras lentynas, uždarytas spintas ir c formos lentynas kūrybingam panaudojimui. Nepamirškite pažvelgti į medienos 
apdailos kėdes, kad papildytumėte šią seriją.



Mobilios  C Lentynos

Lentynos

Tvirti �ksuojami ratukai
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70440

70443

70441

70444

70442 70445105 x 40 cm - H. 55 cm

105 x 40 cm - H. 166 cm

105 x 40 cm - H. 89 cm

105 x 40 cm - H. 202 cm

105x 40 cm - H. 125 cm 105 x 40 cm - H. 125 cm

Melamino spalvos
Light Grey

Sand Ash
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esco® mobilios C lentynos, skatina kūrybiškumą ir organizuotumą atsiskleisti kartu. Mokiniai ir mokytojai mėgsta kurti savo mokymosi aplinką:
iš lentynų jie sukuria įdomias formas, pusiau apskritimus ir gyvatėles. Mokytojai ir mokiniai vertina aukštos kokybės medžiagas, patvarias 
lentynas ir tvirtus, lengvai riedančius ratukus. Puikus pasirinkimas kūrybinei mokymo(si) aplinkai sukurti.



Minkštasuolių sistemos
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Minkštasuoliai
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Minkštasuoliai

Formex minkštasuoliai

Šešios spalvos ir 12 formų
daugybė derinių

Red

Apricot

Sapphire

Dandelion

Charcoal

Emerald

Dvigubos siūlės tvirta ir gražu

68

Padai saugo grindis 



esco® minkštasuoliai užpildo erdves įvairiomis spalvomis ir formomis. Šiuolaikinis, modernus minkštasuolių dizainas leidžia 
lengvai ir greitai keisti jų vietą patalpose. Devynios �gūros sukabina viena į kitą, kai jas sudedate kaip dėlionės dalis, kad 
sukurtumėte 3D meno ir formos šedevrus. Nedideli skaitymo kampai, atviros erdvės, laukimo zonos atsinaujina ir vilioja 
praeinančius lengvai atsipūsti.
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120 x 112 cm

120 x 60 cm

120 x 60 cm

60 x 60 cm 90 x 90 cm

90 x 90 cm

120  x 90 cm

60 x 51 cm 60 x 60 cm 53 x 59 cm 90 x 76 cm 60 x 60 cm

70480

70489

70484

70481

70490

70485

70491

70487 70488

70483

70492

70486
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Projektai visame pasaulyje    
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Aus t r al i jos „ Vi c tor i a Educ at ion Cent er“ i r „ Ex ecut i ve O�c e“ p as t at as

Projektai

Projektai visame pasaulyje 

澳大利亚维多利亚教育中心&行政办公楼
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VCE centras ir administravimo pastatas - Australia
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Projektai

Projektai visame pasaulyje   

Kenya
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Crawford tarptautinė mokykla - Kenya
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Sharjah Tarptau�nė mokykla - UAE 

Shenzhen Tarptau�nė mokykla - China  
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Lentos

120 x 90cm
120 x 200 cm
120 x 240 cm
120 x 300 cm
120 x 350 cm

120 x 90 H 159 cm
150 x 90 H 168 cm
180 x 100 H 175 cm
200 x 100 H 175 cm

 

   

 

Lygaus plieno paviršiaus padengto magne�niu keraminės emalinės sluoksniu yra atsparios nešvarumams ir lengvai valomos. Jos taip pat yra 
nelinkstančios, atsparios įbrėžimams, neduodan� atspindžio. Lenta gali bū� naudojama kaip projektorius, galima �esiogiai redaguo� 
projektoriaus tekstą ant lentos. Ši lenta puikiai �nka ten, kur naudojama dulkėms jautri įranga.
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Transformuojama mokyklinė lenta (2 dalių)

Dviejų dalių žalios spalvos mokyklinė lenta. Vienas lentos elementas yra lengvai stumdomas aliuminiu bėgeliu. Tai leidžia 
lengvai  lentoje integruo� interaktyvų (liečiamą) ekraną ar interaktyvią lentą. Stumdomas lentos elementas leidžia pilnai 
išnaudo� liečiamo ekrano ar interaktyvios lentos užimamą plotą ir suteikia dar didesnes galimybes mokytojui sėkmingai 
įgyvendin� išsikeltus pamokos uždavinius.
Lenta skirta rašy� su kreida. Lentos rėmo apačioje sumontuotos dvi kreidos dėtuvės.
Labai platus ir tvirtas anotuoto aliuminio rėmas suteikia stabilumo ir už�krina puikias eksploatacines savybes.  Rėmo 
kampai uždary� plas�kinėmis aklėmis. Šioje plačioje ir aukštoje lentoje galite sumontuo�  ir paslėp� labai didelius 
interaktyvius ekranus.
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Transformuojama mokyklinė lenta (4 dalių)
Keturių dalių žalios spalvos mokyklinė lenta.  Du lentos elementai yra lengvai stumdomi aliuminiu bėgeliu. Tai leidžia 
lengvai  lentoje integruo� interaktyvų (liečiamą) ekraną ar interaktyvią lentą.
Stumdomi lentos elementai leidžia pilnai išnaudo� liečiamo ekrano ar interaktyvios lentos užimamą plotą ir suteikia dar 
didesnes galimybes mokytojui sėkmingai įgyvendin� išsikeltus pamokos uždavinius.
Lenta skirta rašy� su kreida. Lentos rėmo apačioje sumontuotos dvi kreidos dėtuvės.
Labai platus ir tvirtas anotuoto aliuminio rėmas suteikia stabilumo ir už�krina puikias eksploatacines savybes.  Rėmo 
kampai uždary� plas�kinėmis aklėmis. Šioje plačioje ir aukštoje lentoje galite sumontuo�  ir paslėp� labai didelius 
interaktyvius ekranus.

Transformuojama magnetinė lenta (4 dalių)
Keturių dalių magne�nė baltos spalvos mokyklinė lenta. Du lentos elementai yra lengvai stumdomi aliuminiu bėgeliu. Tai 
leidžia lengvai lentoje integruo� liečiamą ekraną ar interaktyvią lentą. Stumdomi lentos elementai leidžia pilnai išnaudo� 
liečiamo ekrano ar interaktyvios lentos užimamą plotą ir suteikia dar didesnes galimybes mokytojui sėkmingai įgyvendin� 
išsikeltus pamokos uždavinius.
Magne�nė lenta skirta rašy� su žymekliu. Lentos rėmo apačioje sumontuotos dvi dėtuvės žymekliams.
Labai platus ir tvirtas anotuoto aliuminio rėmas suteikia stabilumo ir už�krina puikias eksploatacines savybes. Rėmo kampai 
uždary� plas�kinėmis aklėmis.
Šioje plačioje ir aukštoje lentoje galite sumontuo� ir paslėp� labai didelius interaktyvius ekranus.
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