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esco® vēsture 
 
 

Tiek izveidota talan�gu cilvēku komanda  
Labākas mācību vides radīšanai  

 
2015.gadā vairāki arhitek�, interjera dizaineri, pedagogi, izstrādājumu dizaineri un mēbeļu ražotāji apvienoja visus 
spēkus un kļuva par esco® komandu.  

 
Apmeklējām dažādas skolas, veicām daudzus novērojumus, izska�jām vismodernākās / progresīvākās mācību 
metodes un uzsākam diskusijas par labāku mācību vidi. Izmantojot progresīvākos zinātniskos pē�jumus un savu 
daudzpusīgo pieredzi, mēs izveidojām esco® koncepciju.  

esco®  Essen�al 10 koncepcija: 
1. Iekļaut mūsdienīgas mācību metodes.  
2. Uzlabot mācīšanās efek�vitā�.  
3. Labāk izmantot visas izglī�bas iestāžu telpas, ne �kai klases telpas.  
4. Nodrošināt iespējas radīt daudzveidīgu mācību vidi dažādām klašu auditorijām un vecuma grupām.  
5. Sniegt elas�gus risinājumus par pielāgošanos dažādām mācību programmām un arī mācību vajadzībām.  
6. Apvienot neformālās un formālās mācību telpas.  
7. Veicināt ak�vu mācīšanos.  
8. Veicināt sadarbību un �ešu komunikāciju.  
9. Paplašināt mācību iespējas sadarbības grupās.  
10. Veicināt individuālu un patstāvīgu mācīšanos.  

 
Mūsu misija nav �kai sapnis, bet reāli radīt labāku, jaunu mūsdienīgu mācību vidi.  

 
Komanda strādāja trīs gadus, bet 2018.gadā nolēma radīt mācību vidi un produktu sor�mentu saskaņā ar esco® 
koncepciju.
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Ievads
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Dažādība 
 esco® �kls veicina radošumu un paātrina 
inovācijas. Mēs novērtējam katru unikalitā� 
un pieredzi.

   
   

 
 

Dažādas perspek�vas var pamudināt uz labākām 
idejām, mēs esam apņēmušies īstenot daudzveidīgākus 
un visaptverošākus izglītošanas projektus.

   

 
 

Apkalpošana  
Klientu vajadzības mums ir vissvarīgākās. Mēs esam apņēmušies 
sniegt individuālus pakalpojumus visiem mūsu klien�em. Mēs 
ieklausāmies klientu atsauksmēs, lai varētu turpmāk a�s�t un 
pilnveidot savus produktus un pakalpojumus. Mūsu komandas 
mērķis ir izpildīt augstās klientu prasības.  
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Stabilitāte  
esco® stabilitā� radīja inženieri un dizaineri 
viņi rūpīgi izvēlas materiālus, projektē katra 
elementa konstrukciju izpētot skolēnu kus�bas, ieradumus, 
izmantošanu un nepiemērotu izmantošanu. Mūsu produk� �ka 
izmēģinā� intensīvi, lai nodrošinātu to, ka jūsu mēbeles 
arī nākotnē izska�tos kā jaunas.

 
 

  
 

 
.  

Vide / Ekoloģija

 

esco® videi draudzīgais dizains parāda 
progresīvo ska�jumu uz mūsu planētu. 
Cenšamies samazināt mūsu ekoloģijā atstātās 
pēdas, tāpēc izmantojam �kai ilgtspējīgus un 
pārstrādājamus materiālus. Ar ilgi kalpojošiem 
produk�em un maināmām detaļām, vienlaikus 
ietaupām resursus un samazinām atkritumu
daudzumu, samazinot ietekmi uz vidi.   
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Starptautiskais Standarts BS EN1729
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Mēs radām Jums  
 Mūsu komanda strādā ar Jums, lai 

radītu labāku mācību vidi. Jūs atradīsiet 
visu, kas ir vajadzīgs, sākot ar krēsliem, 
galdiem un darba virsmu sistēmām, kuras 
paredzētas dažādiem augošu bērnu 
augumiem, dažādiem klašu lielumiem un 
izmantošanas veidiem, kā arī mācību 
vidēm ārpus klases robežām. 

 

 
 

        Ergonomiskais dizains 
               

Krēslu kāju pēdas nodrošina stabilitā�
un aizsarga grīdas no dilšanau

  
 

Krāsu kodi norāda dažādus sēdekļa augstumus
saskaņā ar DIN EN 1729.  

Maināmās krēslu kaju pēdas 

Viegla un spēcīga s�prinājumu sistēma 

Plastmasa  Filcs  



Mēs ražojam Jums   
 
 

Izmanto�e vieglie un visizturīgākie 
materiāli sniegs Jums skaistu mācību 
vidi ilgus gadus.

 
 

 
 
Mūsu produk� ir ļo� izturīgi, neprasa 
lielas pūles to kopšanai, jo izmantojam 
viegli maināmas sliedes, sēžamās daļas 
un rāmjus.

 

 

 
 

Mēs strādājam Jums

Hong Kong

Australia

Dubai
Egypt

Germany 

China

Starptautiskie mēbeļu standarti 

BS EN 1729
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Lai kur Jūs atrastos, mēs cenšamies būt Jūsu 
tuvumā.

Mūsu kompānijas biroji ir Austrālijā, 
Honkongā, Dubajā, Vācijā un drīz būs pieejami 
visā pasaulē, lai apkalpotu visus mūsu klientus. 
Katrs klients mums ir ļo� svarīgs.



Krēsli
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Krēsli

esco® New Shell
Ergonomiski radītas mēbeles laimīgiem skolēniem.
To dizains ir veidots pēc cilvēka ķermeņa mērījumiem, nodrošinot vislielāko komfortu.   

14 



Augošiem, ak�viem bērniem, kuru prā� ir brīvi, 
mācību telpā nepieciešamas viņiem paredzētās 
mēbeles, lai viņi varētu brīvi kustē�es un sajust 
komfortu. Ērtas un universālas mēbeles pavada 
viņus visā izpētes un mācību laikā. Garo mācību 
dienu atvieglo ēr�e krēsli trokšņainās klasēs.

 
Jaunais esco® krēsls ir ergonomisks, projektēts 
veselīgākiem skolēniem, produk�vajām klasēm 
un modernajām mācību vidēm. Izturīgs, lai 
izturētu skolēnu piedzīvojumus, taču viegls un 
ēr� pārnēsājams.
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Krēsli

Maxima-C Krēsls

esco® jauns dizains 

Ergonomiskais dizains

Var ērti uzcelt

Var viegli sakraut
vienu uz otraC4

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
Rāmja krāsa 

H.38 cm

H.43 cm

H.46 cm

Krēsla krāsa 
Crimson

Tangerine

Blueberry

Bumblebee

Pear

Sky blue

Charcoal
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Modernās ergonomiskās konstrukcijas krēsli absorbē 
ak�vo bērnu triecienus. Spēcīgā sēdekļa virsma ir 
viegli �rāma un izturīga pret skrāpējumiem. C formas 
rāmis ļauj ātri un droši uzcelt krēslus uz galdiem. 
Krēslu kāju pēdas nodrošina stabilitā� un pasargā 
grīdas no dilšanas.
Ērta sēdekļa atzveltne atvieglo šī krēsla pārnēsāšanu. 
Saskaņā ar Eiropas standartu DIN EN 1729 krēsls �ek 
ražots ar 3 augstumiem. 



Modernos un ergonomiskos, četru kāju krēslus var 
viegli salikt vienu uz otru. Sēdekļa s�prā virsma ir 
izturīga pret skrāpējumiem un to var viegli �rīt. Krēslu 
kāju pēdas nodrošina stabilitā� un aizsargā grīdas no 
dilšanas. Ērtā sēdekļa atzveltne atvieglo šī vieglā krēsla 
pārnēsāšanu. Saskaņā ar Eiropas standartu DIN EN 
1729 krēsls �ek ražots ar 3 augstumiem. 

esco    |     Radošās mācību telpas

Rāmja krāsa

Var viegli sakraut
vienu uz otra

Maxima - N Krēsls

.

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

Krēsla krāsa 

H.38 cm

H.43 cm

H.46 cm

Ļoti izturīgi 

Ergonomiskais dizains
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Light GreyCrimson

Tangerine

Blueberry

Bumblebee

Pear

Sky blue

Charcoal
 



Izturīgi ritenīši un regulējams augstums ir stabilā 
dizaina rotējošajiem krēsliem, kuri pa�k ak�viem 
skolēniem  un skolotājiem. Ērtā sēdekļa atzveltne ļauj 
viegli un vienkārši manevrēt ar šo krēslu. S�prā 
sēdekļa virsma ir izturīga pret skrāpējumiem un to var 
viegli �rīt.

BlackCrimson

Tangerine

Blueberry

Bumblebee

Pear

Sky blue

Charcoal

Krēsli

70140

Rāmja krāsa 

esco® jauns dizains 

43x 45 cm 

Maxima - Move Krēsls

Mobili/regulējami 

Krēsla krāsa 

H.38 cm

H.43 cm

H.46 cm

Ļoti izturīgi 

Ergonomiskais dizains
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Black
Raami värv

X-26 43 x 45 cm

 

Universālajam lekciju krēslam ir moderns dizains, 
spilgtas krāsas, tas ir izturīgs, ar stabilu rāmi un 
darbam paredzētu galdiņu. Darba galdiņš ir viegli 
bīdāms uz visām sēdekļa pusēm, lai būtu ēr� strādāt
cilvēkiem gan ar kreiso gan ar labo roku. Unikālā 
galdiņa konstrukcija ļauj pagriezt darba virsmu ap 
savu asi, tāpēc to var ļo� ēr� pieregulēt. Lekciju 
krēslus plaši izmanto lekciju / konferenču zālēs un 
ak�vās mācību telpās. Cietā sēdekļa virsma ir 
izturīga pret skrāpējumiem un ir viegli �rāma.

X-26 Lekciju krēsls ar galdiņu

Tooli värv 
 Dark red

 Yellow

          Lake blue

 Light green

 Orange

 Peak green

 Dark grey



Light GreyCrimson

Tangerine

Blueberry

Bumblebee

Pear

Sky blue

Charcoal

Rāmja krāsa Krēsla krāsa

Loti izturīgs  

Mobilajiem galdiem ir tendence strauji kļūt 
populāriem. Piedāvājam Jums šim galdam piemērotu 
krēslu ar ēr� regulējamu kājas balstu. Tas piemērots 
studen�em un pasniedzējiem, skolēniem un skolotā-
jiem. S�prā sēdekļa virsma ir izturīga pret skrāpējumi-
em un to var viegli �rīt. Krēslu kāju pēdas garantē 
stabilitā� un minimālu dilšanu visu �pu grīdām.

Krēsli

70142 43 x 45 cm - H. 66 cm

esco® jauns dizains 

Maxima - Hi Grand Krēsls

Regulējamais kājas balsts 

Regulējamais kājas balsts 

H. 1
H. 2
H. 3

Ergonomiskais dizains
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Light GreyCrimson

Tangerine

Blueberry

Bumblebee

Pear

Sky blue

Charcoal

Rāmja krāsa Krēsla krāsa
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Loti izturīgs 

Ergonomiskais dizains

Maxima - Hi Krēsls

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

Pēdu balsts 

21

Kļūst populārāki stacionārie galdi. Tāpēc aug arī pieprasī-
jums pēc ergonomiskajiem krēsliem. „esco® Maxima-Hi“. 
Krēsls - tā ir konsole ar kājām un ērtu pēdas balstu. S�prā 
sēdekļa virsma ir izturīga pret skrāpējumiem un to var 
viegli �rīt. Sēdekļa ērtā atzveltne atvieglo šī vieglā krēsla 
pārnēsāšanu. Krēslu pēdas nodrošina stabilitā� un 
aizsargā grīdas no dilšanas.



Krēsli
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YCX-Z03 Ztool grīdas krēsls
(50 x 36 x 27 cm) 
YCX-Z03-1 Ztool mobilie riten�ņi 
(68 x 40 x 90 cm)

ZTOOL   

Ztool – �e ir jaunās paaudzes grīdas krēsli, kuri lieliski �ek pielāgo� neformālās mācību 
vidēs. Šie pārnēsājamie krēsli ir piemēro� darbam ar planšetdatoru vai klēpjdatoru un 
ci�em līdzekļiem.

Ztool grīdas krēslus var izmantot, lai mācītos ārā, ceļojumā, vai citā telpā. Tos viegli var 
pārnest, uz �em ir ēr� sēdēt un �e ir ļo� krāsaini.

Pārnēsājamiem grīdas krēsliem ir kompak� riten�ņi, kuri neaizņem daudz vietas klasē. 
Ztool krēsli �ek sakārto� kār�gi un izrotā klasi ar savām krāsām.

Krāsas:
          Light Green

          Orange

          Lake Blue

          Dark Red

          Dark Grey
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Krēsli
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Līdzsvara krēsli – jūsu veselībai un labsajūtai.

Jūsu stāja uzlabojas, jo �ek nos�prinā� muguras muskuļi un jūs sēžat taisnāk. Sēdēšanas laikā �ek nodarbinā� muguras muskuļi, 
kas ir atbildīgi par līdzsvaru un lokanību. Mugura iztaisnojas, ne�ek ierobežota elpošana un �ek nodrošināta lieliska asins 
cirkulācija. Lietojot līdzsvara krēslu, mazinās muguras sāpes, jo izzūd sasprindzinājums muguras zonā, ko paras� izraisa 
sēdēšanas poza. Jūsu ķermenis var trenē�es, vienkārši sēžot uz krēsla. Cilvēki, kas sūdzas par muguras sāpēm, apgalvo, ka, 
regulāri lietojot līdzsvara krēslu, muguras sāpes samazinās.

Līdzsvara krēsli ir ideāli piemēro� ak�viem cilvēkiem, kas daudz laika pavada pie darba galda. Tos plaši izmanto arī atpūtas zonās, 
lai pārtraukuma laikā atpū�nātu muguru. Dažādu krāsu līdzsvara krēsli lieliski papildina interjeru. Izglī�bas iestādēs tos iecienījuši 
mazie resgaļi.

Līdzsvara krēsls brīvi kustas, pateico�es īpašajai pamatnei. Krēsls kustas uz visām pusēm bez jebkādiem ierobežojumiem. 
Līdzsvara krēsli �ek ražo� četros dažādos augstumos (31cm; 37cm; 45cm; 52cm). Tas sniedz plašas iespējas tos lietot dažāda 
auguma cilvēkiem.

Līdzsvara krēsls

Orange

Dark red

Ocean blue

Lake green

Krēsla krāsas
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Jaunais Maxima C RA krēsls – tas ir mūsdienīgs, 
ergonomiskās konstrukcijas krēsls ar regulējamo 
augstumu, kas absorbē bērnu triecienus. Krēsla 
augstumu var regulēt no 38 cm līdz 46 cm. Šie skolas 
krēsli izceļas ne �kai ar izturību, bet arī ar moderno 
krāsu dažādību. Jūs varat izveidot pievilcīgu un siltu 
mācību vidi klasē vai citā skolas telpā.

C formas rāmis ļauj ēr� un ātri pacelt krēslus uz 
galdiem. Ērta sēdekļa atzveltne ļauj ēr� sēdēt uz 
krēsla. Kā arī šos skolas krēslus ir viegli sakraut vienu uz 
otra. Sēdekļa virsma ir izturīga pret skrāpējumiem un 
viegli �rāma. JAUNO Maxima C RA krēslu zoles ir 
regulējamas un nodrošina stabilitā�, aizsargā grīdu no 
dilšanas.

Maxima C krēsls RA

 

 

  
 

Red

Yellow

Peak green

Blue

Orange

Krēsla krāsas
Light grey

Rāmja krāsa

Krēsli
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HY-0739N Saliekamais krēsls 
Daudzfunkcionālas telpas �ek viegli transformētas un 
pielāgotas pie pastāvīgi mainīgām mācību 
vajadzībām. ESCO saliekamie krēsli ļauj viegli un 
efek�vi to paveikt. Krēsli ir kompakta lieluma, tos ir 
viegli pārcelt citā vietā, bet reizēm tos var arī salikt, 
tādi ietaupot telpu.

Salik� ESCO krēsli aizņem ļo� maz vietas, tāpēc �e ir 
ēr� un viegli transportējami un arī uzglabājami. 
Izmantojot ESCO saliekamās mēbeles, jūs efek�vi 
izmantojiet mācību telpu un laiku.

Pagaidu izmantošanai, neatliekamām vajadzībām vai 
daudzveidīgām telpām, varat tos izmantot visur, kur 
ir nepieciešamas universālas un mobilas mēbeles. 
ESCO saliekamās mēbeles ir oriģinālas konstrukcijas, 
tām ir moderns dizains, kas izgatavots no ļo� 
kvalita�viem materiāliem un raksturīgs ilgs 
kalpošanas laiks ar labu izturību.
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Galdi 
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Galdi 

Flexus Galds

Drošas noapaļotas 3D malas

Regulējami galda kāju uzgaļi

Izturīgi �ksējamie ritenīši 
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HPL
Galda virsmas 

virsma

HPLMDF
Galda virsmas 

malu krāsa 
Galda virsmas 

virsma
Galda virsmas 

malu krāsa 

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 krāsas
Light Grey

Sand Ash
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esco® Flexus Moderna dizaina galdi, kas radīti lai veidotu mūsdienīgas mācību telpas, kas veicina radošu domāšanu. Novietojiet galdus dažādās 
formās, apvienojiet skolēnu grupas vai strādājiet individuāli. Kon�gurācijas, kuras varat iegūt mainot galdu stāvokli, ir interesantas un ļoti praktiskas. 
Galdu virsmas ir ne tikai ļoti izturīgas pret skrāpējumiem, bet tās arī var viegli tīrīt. Galdu virsmas izceļas ar universālu mūsdienīgu dizainu. Galda 
rāmis tiek krāsots gaiši pelēkā krāsā, bet pēc pasūtītāja vēlmēm tās var nokrāsot arī citā krāsā. Ņemot vērā  skolēnu vecumu ir iespējami dažādi galdu 
augstumi. Tāpat piedāvājam ergonomiski veidotus galdus darba vietām, kur jāstāv kājās. 



Galdi 

Flexus - UX Galds

Drošas noapaļotas 3D
malas

Regulējamā galda kājas pēda

Regulējamā galda kāja
Augstums no 53 cm līdz 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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Ar esco® Flexus UX veidojiet modernas mācību telpas. Galda kājas ar regulējamu augstumu paplašina izmantošanas iespējas, ļauj veidot daudz 
interesantas kon�gurācijas. Varat izlikt galdus dažādos veidos un dažādās formās, sapulcēt cilvēkus grupās vai strādāt individuāli. Galdu virsmas ir 
universālas, modernas, stipras, izturīgas pret skrāpējumiem un tās var viegli tīrīt. Galda rāmis ir gaiši pelēkā krāsā. Citu krāsu rāmji tiek izgatavoti pēc 
pasūtījuma.



Galdi 
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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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Drošas noapaļotas 3D
malas

Izturīgas plastmasas atvilktnes

Regulējamā galda kājas pēda

Izturīgi �ksējamie ritenīši 

 

 

Flexus UI Galds  

Galdi
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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
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HPL 
Galda
virsma

 
 

MDF 
Galda virsmas 

malu krāsa 
 

 

HPL 
Galda
virsma

 
 

MDF 
Galda virsmas 

malu krāsa 
 

 

HPL Laminato krāsas

Light Grey

Sand Ash



 

Skolas galds 03C 
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Galdi 

 

40

MDF 
Galda virsmas 

malu krāsa 
 

 

C4 C5 C6  / 55 - 75 cm

C6 / 76 cm
80 x 59 cm

03CAD

03C

Skolas galds 03c – tas ir moderns un piemērots 
gan individuālam darbam, gan darbam grupās. 
Mainot skolas galdu stāvokli, varat izveidot 
modernu un ērtu vidi mācībām.

Galda rāmis ir gaiši pelēks, nepieciešamības 
gadījumā pieejamas arī citas krāsas. Galdvirsmas 
ir izturīgas, viegli �rāmas, neskrāpējas, tām ir 
noapaļotas PVC maliņas. Ir plauk�ņš skolas 
lietām.

Skolas galdam 03c ir pieejami trīs augstumi, kas 
piemēro� klasēm atbilstoši bērnu vecuma 
grupai.



HY-0738F Saliekamais galds
Daudzfunkcionālas telpas �ek viegli transformētas un �ek 
pielāgotas pie pastāvīgi mainīgām mācību vajadzībām. ESCO 
saliekamie galdi ļauj viegli un efek�vi to paveikt. Galdi ir kompakta 
lieluma, tos var viegli pārcelt uz citu vietu, bet reizēm tos var arī 
salikt, tā ietaupot mācību telpas.

Salik� ESCO galdi aizņem ļo� maz vietas, tāpēc �e ir ēr� un viegli 
transportējami, kā arī ēr� uzglabāšanai. Efek�vi izmantojiet mācību 
telpu un laiku, izmantojot ESCO saliekamās mēbeles.
Pagaidu izmantošanai, neatliekamām vajadzībām vai 
daudzveidīgām telpām, varat tos izmantot visur, kur ir 
nepieciešamas universālas un mobilas mēbeles. ESCO saliekamām 
mēbelēm ir oriģināla konstrukcija, moderns dizains, tās ir 
izgatavotas no ļo� kvalita�viem materiāliem un tām ir raksturīgs ilgs 
kalpošanas laiks un izturība.

Pagaidu izmantošanai, neatliekamām vajadzībām vai 
daudzveidīgām telpām varat tos izmantot visur, kur ir 
nepieciešamas universālas un mobilas mēbeles. ESCO saliekamās 
mēbeles ir oriģinālas konstrukcijas, tām ir moderns dizains, kas 
izgatavots no ļo� kvalita�viem materiāliem un raksturīgs ilgs 
kalpošanas laiks ar labu izturību.
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Galdi 

Galds 06C

Skolēna galds 06C – tas ir mūsdienīgs skolas galds, 
kas ir piemērots darbam individuāli un grupās. 
Mainot skolas galdu stāvokli, jūs varat izveidot 
modernas un mājīgas telpas, kas ir pielāgotas 
mūsdienu mācībām.

Galda virsmas ir noturīgas, izturīgas pret 
skrāpējumiem, viegli �rāmas un ar drošām 
noapaļotām 3D malām, pārklātas ar polimēra 
pārklājumu, izmantojot īpašu tehnoloģiju. Galda 
mala ir pārklāta ar 9 mm biezumu. Galda virsmas 
izmēri ir 82 x 52 cm. Uz galda virsmas ir izlieta 
pildspalvas rieva. Galda rāmis ir gaiši pelēks, bet, ja 
nepieciešams, ir pieejamas arī citas krāsas. Zem 
galda virsmas ir uzstādīts s�epļu �kla plauk�ņš, no 
vienas rāmja puses ir pies�prināts āķis 
mugursomai. Regulējamas plastmasas zoles 
neskrāpē grīdu un nodrošina skolas galda stabilitā�.

Skolēna galdam 06C ir regulējams augstums, tas ir 
viegli pielāgojams klasēm atbilstoši bērnu vecuma 
grupām.
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Galds 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.
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Galdi 

Galds ar sagāžamo galda virsmu

Galds ar sagāžamo galda virsmu – tas ir mūsdienīgs 
skolas galds, kas ir piemērots darbam individuāli un 
grupās.

Šo galdu plaši izmanto mākslas un citu mācību 
priekšmetu stundās, kur galda virsmas sagāšanas 
funkcija ir ļo� noderīga. Galda virsmas ir izturīgas, 
ar drošām noapaļotām 3D malām, pārklātas ar 
polimēra pārklājumu, izmantojot īpašu tehnoloģiju, 
tās nesaskrāpējās un ir viegli �rāmas. Uz galda 
virsmas ir izlieta pildspalvas rieva. Galda virsmas 
izmēri ir 70 x 50 cm, to var sagāzt no 0 līdz 36 grādu 
leņķī. Galda virsmas sagāzi fiksē ar speciāliem 
rokturīšiem abās galda virsmas pusēs. Galda rāmis 
ir gaiši pelēks, bet, ja nepieciešams, ir pieejamas arī 
citas krāsas. Zem galda virsmas ir uzstādīta 
izvelkamā atvilktne ar daudziem nodalījumiem 
dažādu zīmēšanas un raks�šanas rīku novietošanai. 
Regulējamās zoles nodrošina skolas galda stabilitā� 
un neskrāpē grīdu.
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Mobilais galds

Jums ir telpas, kur ir nepieciešams galds ar 
augstuma regulēšanu? Ideāls risinājums – mobilais 
galds ar augstuma regulēšanas mehānismu.

Galdam ir mūsdienīgs dizains, un tas ir lieliski 
piemērots izmantošanai dažādās mācību telpās. To 
bieži izmanto kā skolotāja galdu. Lieliski piemērots 
skolotājiem, kuriem ir mugurkaula problēmas. 
Izmanto arī aktu, konferenču zālēs, kā stendu – 
tribīne runātājiem. Galda augstumu regulēsit ar 
vienu roktura nospiešanu, bet darba pozīciju varēsit 
mainīt starp sēdēšanas un stāvēšanas. Tādā veidā 
viegli mainīsit darba pozīciju un uzlabosit ķermeņa 
asinsri�.

Mobilā galda augstums ir maināms no 75 cm līdz 
108 cm. Galda virsma ir op�māla izmēra un ērtas 
formas, tās izmēri: 69 x 51,5 cm. Četri izturīgi 
riten�ņi atvieglo galda pārvietošanu. Divi riten�ņi ir 
bloķē�, lai nodrošinātu stabilitā�, kad galds 
nekustās.



Laboratorijas galdi
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Laboratorijas galds

Jauns moderns laboratorijas galds ar  alumīnija un plastmasas konstrukciju.
Laboratorijas galds ar noapaļo�em stūriem ir drošs un ergonomisks. Galdus var viegli savienot savā starpā vai ar 
laboratorijas izlietnēm ar speciāli šiem galdiem pielāgotu skapī�. Laboratorijas galda virsma ir izgatavota no viendabīgās 
keramikas. Galda virsmas malas ir paceltas un aptur šķidrumu noplūdi. Galda virsma  ir ļo� cieta, mehāniski un ķīmiski 
izturīga, pārbaudīta un  ir aps�prināta tās izturība pret vairāk nekā 40 dažādām ķīmiskām vielām (sārmiem un skābēm), ko 
izmanto ķīmijas laboratorijās. Galda virsma iztur temperatūras, kas pārsniedz 1300 °C, iedarbību. Galda virsma neuzsūc 
šķidrumus, uz tās virsmas neuzkrājas baktērijas, tā ir izturīga pret skrāpējumiem. Galda konstrukcijai ir speciāli kanāli 
elektroinstalācijai un lokālām elektrības kontaktligzdām. Zem galda virsmas ir divas nišas mantu glabāšanai. Nišām ir 
speciāla atvere, kurā var pies�prināt laboratorijas krēslus. Galda kājas ir aprīkotas ar 4 zolēm ar regulējamu augstumu, lai 
pasargātu grīdu no skrāpēšanas. Laboratorijas galds nesatur formaldehīdu.

Laboratorijas izlietne un skapī�s.
Laboratorijas izlietne ar skapī�, kas ir speciāli pielāgo� savienošanai ar šiem laboratorijas galdiem. Alumīnija un plastmasas 
skapī�s ar modernu dizainu ir izturīgs pret koroziju un ļo� stabils. Skapīša rāmis ir izgatavots no modificētā polipropilēna, 
kas �ek speciāli izmantots ķīmiskajās laboratorijās. Skapīša stūri ir noapaļo� un droši. Laboratorijas izlietne ir izgatavota no 
modificētā polipropilēna. Tā ir izturīga pret sārmiem, skābēm un augstām temperatūrām. Izlietnes augšējā mala ir 1 cm 
augsta un pasargā no ūdens pārplūdes. Izlietnē ir aizsargājoša atvere, kas izlaiž lieko ūdeni. Laboratorijas izlietne ir viegli 
�rāma un izturīga pret skrāpējumiem.

Laboratorijas jaucējkrāns.
Laboratorijas jaucējkrāns ir izgatavots no augstākās kvalitātes misiņa. Virsma ir pārklāta ar daudzslāņu epoksīda 
pārklājumu, kas ir izturīgs pret sārmiem un skābēm. Ilgstoši kalpojošs augstas kvalitātes keramikas vārsts. Gulbja kakla 
formas, divu līmeņu, karstā un aukstā ūdens laboratorijas jaucējkrāns. Viegli uzstādāms, ēr� lietojams.

Funkcionālā kolonna.
Visi laboratorijas galdi ir aprīko� ar funkcionālo kolonnu. Funkcionālā kolonna �ek izmantota sakārtotai un drošai vadu 
novirzīšanai uz laboratorijas galda aprīkojumu. Ķīmiskajās laboratorijās funkcionālo kolonnu var aprīkot ar tvaiku nosūcēju.



Laboratorijas galdi
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Laboratorijas galds
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Krēsla krāsas
 Red

 Yellow

          Blue

 Green

 Orange

 Peak green

 Black

Laboratorijas krēsls
Jauna dizaina, moderns, ergonomisks 
laboratorijas krēsls! Šie laboratorijas krēsli izceļas 
ne �kai ar savu izturību, bet arī krāsu dažādību. Tie 
palīdzēs radīt pievilcīgu un siltu darba / mācību 
vidi laboratorijā vai citā telpā.

Laboratorijas krēsla augstumu var regulēt, 
nospiežot pogu, diapazonā no 57 līdz 72 cm. Tas 
ļauj izmantot krēslus ar dažāda augstuma galdiem. 
Laboratorijas krēsla sēdeklis ir ergonomiskas 
formas un var pagriez�es par 360 grādiem. 
Sēdeklis ir izturīgs pret skrāpējumiem un viegli 
�rāms. Krēsls ir aprīkots ar hromētu loku kāju 
atbalstam. Krēsla pamatne nodrošina izcilu 
stabilitā� un aizsargā grīdu no dilšanas.



Plaukti
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Plaukti
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Plaukti

Mobilie  Plaukti

Izturīgas plastmasas atvilktnes
Trays by

Made in UK

Izturīgi �ksējamie ritenīši 
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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

Melamīna krāsas
Light Grey

Sand Ash

55

esco® Mobilie plaukti ir vienkārši un ērti. Izturīgas plastmasas 
Gratnells® atvilktnes, plaukti un skapji nodrošina tiem lielāku 
funkcionalitāti. Dažāda augstuma elementi var tikt izmantoti kā 
iežogojumi, kuri sadala mācību telpu darbības zonās. Ar izturīgi-
em ritentiņiem, mobilos plauktus var viegli pārvietot no klases uz 
klasi. Mobilie plaukti tiek izmantoti mūsdienīgas mācību vides 
radīšanai.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



Mobilie W  Plaukti

Plaukti

Izturīgas plastmasas atvilktnes
Trays by

Made in UK

Izturīgi �ksējamie ritenīši 
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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

Melamīna krāsas
Light Grey

Sand Ash
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esco® koka apdare padara katru telpu siltu un mājīgu. Ar visām tām pašām priekšrocībām, kas ir arī citiem mobilajiem plauktiem, arī šai sērijai ir izturīgi 
„Gratnells®“  plastmasas paliktņi, dažādu lielumu atvērtie plaukti, slēgtie skapji un C formas plaukti radošai pielietošanai. Neaizmirstiet apskatīt arī  koka apdares 
krēslus, lai papildinātu šo sēriju.



Mobilie C Plaukti

Plaukti

Izturīgi �ksējamie ritenīši 
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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

Melamīna krāsas
Light Grey

Sand Ash
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esco® Mobilie C plaukti vienlaikus veicina radošumu un organizētību. Skolēniem  un skolotājiem patīk radīt savu mācību vidi: no plauktiem viņi 
izveido interesantas formas, puslokus un čūskveida līkločus. Skolotāji un skolēni novērtē augstas kvalitātes materiālus, izturīgos plauktus un 
stiprus, viegli ripojošus ritentiņus. Lieliska izvēle radošās mācību vides radīšanai.



Dīvāni
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Dīvāni

62
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Dīvāni

Formex Sistēma  

Sešas krāsas un 12 formas
  Daudzums kombināciju 

Red

Apricot

Sapphire

Dandelion

Charcoal

Emerald

Dubultās šuves ir izturīgas un skaistas 

64

Pēdas aizsargā grīdas 



esco® dīvāni piepilda telpas ar dažādām krāsām un formām. Mūsdienīgais un modernais dīvānu dizains ļauj viegli un ātri mainīt 
to vietu telpās. Deviņas �gūras saķeras viena aiz otras, kad tās tiek izvietotas kā puzles daļas, lai radītu 3D mākslas un formas 
šedevrus. Nelieli izveidoti leņķi, atvērtas telpas, uzgaidīšanas zonas atjaunojas un vilina garāmgājējus mazliet atpūsties.

esco    |     Radošās mācību telpas

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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Projekti visā pasaulē    
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Austrālijas „Victoria Education Center“ un „Executive Office“ ēka

Projekti

Projekti  visā pasaulē

澳大利亚维多利亚教育中心&行政办公楼

68



VCE centrs un administrācijas ēka - Austrālija
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Projekti

Projekti    visā pasaulē

Crawford starptautiskā skola, Crawford, Kenija Kenya
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Starptau�skā skola - JAE  

Starptau�skā skola - Ķīnā   
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Dēļi

120 x 360 cm
120 x 240 cm
120 x 200 cm
120 x 80 cm

120 x 50 x 180  cm

70514

70515

70516

70517

70518

 

   

 

Tāfelei ir līdzena tērauda virsma, kas pārklāta ar magnē�sku keramiskās emaljas slāni, kas ir izturīgs pret ne�rumiem un to var viegli �rīt. Tā 
nelokās un ir izturīga pret skrāpējumiem, neveido atspulgu. Tāfele var �kt izmantota kā projektors, var �eši rediģēt projektora tekstu uz tāfeles. Šī 
tāfele lieliski piemērota tur, kur �ek izmantotas pret putekļiem jū�gas iekārtas.
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Kaheosaline transformeeritav klassitahvel (2-OSALINE)

Kaheosaline roheline klassitahvel. Tahvli ühte osa saab alumiiniumsiinil kerges� edasi-tagasi liigutada. Tänu sellele saab 
tahvlile lihtsalt integreerida interak�ivse (puutetundliku) ekraani või tahvli. Nihutatavad osad võimaldavad puutetundliku 
ekraani või interak�ivse tahvli poolt hõivatud ruumi täielikult ära kasutada ning pakuvad õpetajale veelgi laiemaid 
võimalusi tunniks püs�tatud ülesannete edukaks täitmiseks. Tahvel on mõeldud kriidiga kirjutamiseks. Raami alaosas on 
kaks kriidiriiulit. Lai ja tugev anodeeritud alumiiniumist raam lisab stabiilsust ja tagab suurepärased kasutusomadused. 
Raami nurgad on plastotsikutega suletud. Kaheosalise transformeeritava klassitahvli mõõtmed on 4000 x 1270. Sellel laial 
ja kõrgel tahvlil saab avada ja peita ka väga suuri interak�ivseid ekraane.



 

74

Neljaosaline transformeeritav klassitahvel (4-OSALINE)
Neljaosaline roheline klassitahvel. Tahvli kahte osa saab alumiiniumsiinil kerges� edasi-tagasi liigutada. Tänu sellele 
saab tahvlile lihtsalt integreerida interak�ivse (puutetundliku) ekraani või tahvli. Nihutatavad osad võimaldavad 
puutetundliku ekraani või interak�ivse tahvli poolt hõivatud ruumi täielikult ära kasutada ning pakuvad õpetajale veelgi 
laiemaid võimalusi tunniks püs�tatud ülesannete edukaks täitmiseks. Tahvel on mõeldud kriidiga kirjutamiseks. Raami 
alaosas on kaks kriidiriiulit. Lai ja tugev anodeeritud alumiiniumist raam lisab stabiilsust ja tagab suurepärased 
kasutusomadused. Raami nurgad on plastotsikutega suletud. Neljaosalise transformeeritava klassitahvli mõõtmed on 
4700 x 1370. Sellel laial ja kõrgel tahvlil saab avada ja peita ka väga suuri interak�ivseid ekraane.

Transformeeritav valge magnettahvel (4-OSALINE)
Neljaosaline valge magne�ahvel. Tahvli kahte osa saab alumiiniumsiinil kerges� edasi-tagasi nihutada. Tänu sellele saab 
tahvlile lihtsalt integreerida interak�ivse (puutetundliku) ekraani või tahvli. Nihutatavad osad võimaldavad puutetundliku 
ekraani või interak�ivse tahvli poolt hõivatud ruumi täielikult ära kasutada ning pakuvad õpetajale veelgi laiemaid 
võimalusi tunniks püs�tatud ülesannete edukaks täitmiseks. Magne�ahvel on mõeldud markeriga kirjutamiseks. Raami 
alaosas on kaks markeririiulit. Lai ja tugev anodeeritud alumiiniumist raam lisab stabiilsust ja tagab suurepärased 
kasutusomadused. Raami nurgad on plastotsikutega suletud. Sellel laial ja kõrgel tahvlil saab avada ja peita ka väga suuri 
interak�ivseid ekraane.
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