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Ievads
Sveicināti mūsu pasaulē!
Mēs esam pārliecināti, ka kvalitatīva bērnu izglītība – labākais sabiedrības attīstības veids. Šī pārliecība kļuva par mudinājumu izveidot mēbeļu uzņēmumu, kas ražo
mēbeles pirmsskolas izglītības iestādēm. Ilggadējā rūpnīcas pastāvēšanas vēsturē ir izdevies
uzkrāt lielu pieredzi bērnu mēbeļu ražošanas jomā. Mūsu speciālisti lieliski
pārzina pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzības un projektē mēbeles, kas atbilst viņu
cerībām.

“Furnirex” iedziļinās savu
pasūtītāju vajadzībās
“Furnirex” komunicē ar klientiem visā
pasaulē. Ražotāji vienmēr uzklausa klientu vēlmes
un iedziļinās viņu vajadzībās. Uzņēmums izstrādā
produktus atbilstoši klientu vajadzībām. Mēbeles
mazajiem lieliski der viena ar otru un ir pielāgojamas
nemitīgi mainīgajai mācību videi.

Kvalitāte un izturība
“Furnirex” mērķis ir ražot ilgtspējīgas, izturīgas
mēbeles aktīviem mazākajiem bērniem un
pirmsskolas vecuma bērniem. Mūsdienu
dizains un izturība ir atkarīga no augstākās
kvalitātes materiālu izmantošanas. Ražotāji
nežēlo izdevumus cenšoties nodrošināt, lai
pirmsskolas iestādes saņemtu labākos
produktus no augstākās kvalitātes materiāliem.
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Dizains

“Furnirex” projektē mēbeles zīdaiņiem, mazuļiem, bērnudārzniekiem un sākumskolas vecuma bērniem, viņu
skolotājiem un izglītības iestādēm. Šīs mēbeles ļauj bērniem un darbiniekiem bērnudārzā būt drošiem,
laimīgiem un justies droši visas dienas garumā.
“Furnirex” ražo modernas, universālas un praktiskas mēbeles. Ražošanas pētniecības un attīstības
departaments sadarbojas ar ekspertiem no visas pasaules pētot, attīstot un izstrādājot inovatīvus
produktus.
Augošajiem bērniem radītās ergonomiskas mēbeles, dažādi skapīši un plaukti ir
paredzēti aktīvām un izglītojošām aktivitātēm. Lasīšanas centri, spēļu stūrīši,
mēbeles spēlēm nodrošina visaptverošu un radošu mācību vidi. Vislabākie materiāli,
spilgtas krāsas un izcila tekstūra ir izskatās brīnumaini skaisti.
Izturīgās mēbeles ilgu laiku izskatās kā jaunas.
“Furnirex” mēbeles ir tas, par ko
sapņotu pirmsskolas vecuma
bērni bērnudārzā mācību
telpās.

Sapņu piepildīšana
Uzņēmums ražo ļoti plašu sortimentu, kas der
jebkuram patērētājam. Tas var nodrošināt to,
kas nepieciešams ikvienam. Uzņēmuma
produkcija ir ne tikai krēsli, galdi, plaukti,
skapīši, bet arī dažādas programmas un
mēbeles lomu spēlēm. Dažkārt pasūtītāji
vēlas specifiskās mēbeles. Izmantojot
iespējas, ražotāji cenšas īstenot pasūtītāju
sapņus.
Mēbeļu kolekcija pirmsskolas un skolas
iestādēm
tiek
projektēta
atbilstoši
apstiprinātajiem
Eiropas
standartiem
izglītības iestāžu krēsliem un galdiem.
Bērniem vienmēr ir jāizmanto atbilstošā
izmēra krēsli vai galdi, kas nodrošina labu
stāju; lai mēbeles, viņiem augot, neradītu
stājas problēmu, mugurkaula izliekumu.
Ergonomiskajai sēdēšanai ir nepieciešamas
mēbeles, kuras ir piemērotas dažādiem
bērnu augumiem.

Starptautiskie standarti
“Furnirex” rūpējas par bērnu veselību, tāpēc produktu
sortiments un ražotnes iekārtas ir sertificētas saskaņā ar
jaunākajiem starptautiskajiem drošības standartiem, piemēram:
- UNI EN 1729 1-2
- FSC
- ISO 9001
- ISO 14001
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Eiropas standarti
C4
C3
C2
C1
C0

Krēsli
Galdi

21 cm
40 cm

26 cm
46 cm

30 cm
52 cm

34 cm
59 cm

38 cm
64 cm

Mēbeļu kolekcija pirmsskolas un skolas iestādēm tiek veidota atbilstoši 2007. g. janvāra mēn. apstiprinātajiem Eiropas
standartiem izglītības iestāžu krēsliem un galdiem. Bērniem vienmēr ir jāizmanto atbilstošā izmēra krēsli vai galdi, kas
nodrošina labu stāju; lai mēbeles augot neradītu stājas problēmu vai ķermeņa izliekumu. Ergonomiskajai sēdēšanai ir
nepieciešamas regulējamās mēbeles, kas atbilst dažādiem bērnu augumiem.
Šajā tabulā ir norādīts bērnu vecumam atbilstošs krēslu un galdu augstums

Krēslu un galdu augstums, saskaņā ar Eiropas standartu BS EN 1729
Bērnu vecums
Krēslu un galdu
marķēšana

2-3 gadi
C0

2-4 gadi
C1

4-6 gadi

6-8 gadi

8-11 gadi

C2

C3

C4

Krēsla augstums

21 cm

26 cm

30 cm

34 cm

38 cm

Galda augstums
ar fiksētajām kājām

40 cm

46 cm

52 cm

59 cm

64 cm
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“LuXus” sērija

“LuXus” sērija
“LuXus” sērijas klāsts palīdzēs izveidot mācību telpu, kur bērni varēs augt un
attīstīties.
“LuXus” sērijas galdi ir moderni, droši, viegli pārvietojami galdi, kas ir
piemēroti darbam individuāli un grupās. Mainot galdu izvietojumu un grupējot
tos, Jūs varat izveidot mūsdienīgas un mājīgas, mūsdienīgai izglītībai
piemērotās telpas.
Izturīgie galdi ar metāla kājām ar regulējamo augstumu nodrošina produkta
funkcionalitāti un ilgtspējību. Plašs krāsu un formu sortiments nodrošina elastību,
veidojot mūsdienīgās telpas, apmierina gan pedagogu, gan bērnu un viņu vecāku
vēlmes.

Galdi
Galda virsmas ir izgatavotas no:
Galda virsmas ir izgatavotas no augsta blīvuma
polietilēna PE materiāla, izmantojot
termoformēšanas tehnoloģiju. Galda virsma un tās
malas ir viengabala lējums, tāpēc šķautņu
līmēšanai netiek izmantoti savienojumi un līme. Šīs
galda virsmas ir ilgtspējīgas, ļoti izturīgas pret
mehānisko un temperatūras iedarbību. Galda
virsmas ar drošām noapaļotajām 3D malām. Galda
kāju krāsa atbilst galda virsmas krāsai.
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Galda rāmji ir izgatavoti no:
Kājas ir izgatavotas no izturīgām metāla
caurulēm, kas ir pārklātas ar
skrāpējumiem izturīgu epoksīda krāsu.
Galda augstums ir maināms no 40 cm līdz
60 cm un ir viegli pielāgojams dažāda
auguma bērniem. Galda augstumu var
mainīt ik pēc 2,5 cm. Regulējamas
plastmasas zoles neskrāpē grīdu un
nodrošina galda stabilitāti.

LuXus Quadro
Tas ir moderns, drošs, viegli
pārvietojams galds
Piemērots darbam individuāli un
grupās. Mainot galdu vietu, tos
grupējot, jūs varat izveidot modernas
un mājīgas telpas, kas ir pielāgotas
mūsdienu mācībām.
Galda virsma ir izgatavota no augsta
blīvuma polietilēna PE materiāla,
izmantojot termoformēšanas tehnoloģiju.
Šī galda virsma ir ilgtspējīga, ļoti izturīga
pret mehānisko un temperatūras
iedarbību. Galda virsmas ar drošām
noapaļotajām 3D malām tiek izgatavotas
septiņās krāsās. Galda kāju krāsa atbilst
galda virsmas krāsai.
Galda augstums ir maināms no 40 cm līdz
60 cm un ir viegli pielāgojams dažāda
auguma bērniem. Galda augstumu var
mainīt ik pēc 2,5 cm. Galda virsmas
izmēri – 62 x 62 cm. Regulējamas
plastmasas zoles neskrāpē grīdu un
nodrošina galda stabilitāti.

Iespējamās kombinācijas:

Krāsu izvēle:
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“LuXus” sērija

LuXus Quadro 2.0
Tas ir moderns, drošs, viegli pārvietojams galds
Piemērots darbam individuāli un grupās. Mainot galdu vietu, tos grupējot, jūs varat izveidot
modernas un mājīgas telpas, kas ir pielāgotas mūsdienu mācībām.
Galda virsma ir izgatavota no augsta blīvuma polietilēna PE materiāla, izmantojot termoformēšanas
tehnoloģiju. Šī galda virsma ir ilgtspējīga, ļoti izturīga pret mehānisko un temperatūras iedarbību. Galda
virsmas ar drošām noapaļotajām 3D malām tiek izgatavotas septiņās krāsās. Galda kāju krāsa atbilst galda
virsmas krāsai.
Galda augstums ir maināms no 40 cm līdz 60 cm un ir viegli pielāgojams dažāda auguma bērniem. Galda
augstumu var mainīt ik pēc 2,5 cm. Galda virsmas izmēri ir 80 x 80 cm. Regulējamas plastmasas zoles
neskrāpē grīdu un nodrošina galda stabilitāti.

Krāsu izvēle:
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LuXus Dual Quadro
Tas ir moderns, drošs, viegli pārvietojams galds
Piemērots darbam individuāli un grupās. Mainot galdu vietu, tos grupējot, jūs varat izveidot
modernas un mājīgas telpas, kas ir pielāgotas mūsdienu mācībām.
Galda virsma ir izgatavota no augsta blīvuma polietilēna PE materiāla, izmantojot termoformēšanas
tehnoloģiju. Šī galda virsma ir ilgtspējīga, ļoti izturīga pret mehānisko un temperatūras iedarbību. Galda
virsmas ar drošām noapaļotajām 3D malām tiek izgatavotas septiņās krāsās. Galda kāju krāsa atbilst galda
virsmas krāsai.
Galda augstums ir maināms no 40 cm līdz 60 cm un ir viegli pielāgojams dažāda auguma bērniem. Galda
augstumu var mainīt ik pēc 2,5 cm. Galda virsmas izmēri ir 100 x 55 cm. Regulējamas plastmasas zoles
neskrāpē grīdu un nodrošina galda stabilitāti.

Iespējamās kombinācijas:

Krāsu izvēle:
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“LuXus” sērija

LuXus Dual Quadro 2.0
Tas ir moderns, drošs, viegli
pārvietojams galds
Piemērots darbam individuāli un
grupās. Mainot galdu vietu, tos
grupējot, jūs varat izveidot modernas
un mājīgas telpas, kas ir pielāgotas
mūsdienu mācībām.
Galda virsma ir izgatavota no augsta
blīvuma polietilēna PE materiāla,
izmantojot termoformēšanas tehnoloģiju.
Šī galda virsma ir ilgtspējīga, ļoti izturīga
pret mehānisko un temperatūras
iedarbību. Galda virsmas ar drošām
noapaļotajām 3D malām tiek izgatavotas
septiņās krāsās. Galda kāju krāsa atbilst
galda virsmas krāsai.
Galda augstums ir maināms no 40 cm
līdz 60 cm un ir viegli pielāgojams
dažāda auguma bērniem. Galda
augstumu var mainīt ik pēc 2,5 cm.
Galda virsmas izmēri ir 120 x 60 cm.
Regulējamas plastmasas zoles neskrāpē
grīdu un nodrošina galda stabilitāti.

Krāsu izvēle:
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LuXus Circum
Tas ir moderns, drošs, viegli pārvietojams galds
Piemērots darbam individuāli un grupās. Mainot galdu vietu, tos grupējot, jūs varat izveidot
modernas un mājīgas telpas, kas ir pielāgotas mūsdienu mācībām.
Galda virsma ir izgatavota no augsta blīvuma polietilēna PE materiāla, izmantojot
termoformēšanas tehnoloģiju. Šī galda virsma ir ilgtspējīga, ļoti izturīga pret mehānisko un
temperatūras iedarbību. Galda virsmas ar drošām noapaļotajām 3D malām tiek izgatavotas
septiņās krāsās. Galda kāju krāsa atbilst galda virsmas krāsai.
Galda augstums ir maināms no 40 cm līdz 60 cm un ir viegli pielāgojams dažāda auguma bērniem.
Galda augstumu var mainīt ik pēc 2,5 cm. Galda virsmas izmēri ir Ø85 cm. Regulējamas
plastmasas zoles neskrāpē grīdu un nodrošina galda stabilitāti.

Krāsu izvēle:
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“LuXus” sērija
LuXus Circum 2.0
Tas ir moderns, drošs, viegli pārvietojams galds
Piemērots darbam individuāli un grupās. Mainot galdu vietu, tos grupējot, jūs varat izveidot
modernas un mājīgas telpas, kas ir pielāgotas mūsdienu mācībām.
Galda virsma ir izgatavota no augsta blīvuma polietilēna PE materiāla, izmantojot
termoformēšanas tehnoloģiju. Šī galda virsma ir ilgtspējīga, ļoti izturīga pret mehānisko un
temperatūras iedarbību. Galda virsmas ar drošām noapaļotajām 3D malām tiek izgatavotas
septiņās krāsās. Galda kāju krāsa atbilst galda virsmas krāsai.
Galda augstums ir maināms no 40 cm līdz 60 cm un ir viegli pielāgojams dažāda auguma bērniem.
Galda augstumu var mainīt ik pēc 2,5 cm. Galda virsmas izmēri ir Ø100 cm. Regulējamas
plastmasas zoles neskrāpē grīdu un nodrošina galda stabilitāti.

Krāsu izvēle:

14

LuXus Circum 3.0
Tas ir moderns, drošs, viegli pārvietojams galds
Piemērots darbam individuāli un grupās. Mainot galdu vietu, tos grupējot, jūs varat izveidot
modernas un mājīgas telpas, kas ir pielāgotas mūsdienu mācībām.
Galda virsma ir izgatavota no augsta blīvuma polietilēna PE materiāla, izmantojot
termoformēšanas tehnoloģiju. Šī galda virsma ir ilgtspējīga, ļoti izturīga pret mehānisko un
temperatūras iedarbību. Galda virsmas ar drošām noapaļotajām 3D malām tiek izgatavotas
septiņās krāsās. Galda kāju krāsa atbilst galda virsmas krāsai.
Galda augstums ir maināms no 40 cm līdz 60 cm un ir viegli pielāgojams dažāda auguma bērniem.
Galda augstumu var mainīt ik pēc 2,5 cm. Galda virsmas izmēri ir Ø115 cm. Regulējamas
plastmasas zoles neskrāpē grīdu un nodrošina galda stabilitāti.

Krāsu izvēle:
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“LuXus” sērija
LuXus C Combo
Tas ir moderns, drošs, viegli pārvietojams galds
Piemērots darbam individuāli un grupās. Mainot galdu vietu, tos
grupējot, jūs varat izveidot modernas un mājīgas telpas, kas ir
pielāgotas mūsdienu mācībām.
Galda virsma ir izgatavota no augsta blīvuma polietilēna PE materiāla,
izmantojot termoformēšanas tehnoloģiju. Šī galda virsma ir ilgtspējīga,
ļoti izturīga pret mehānisko un temperatūras iedarbību. Galda virsmas
ar drošām noapaļotajām 3D malām tiek izgatavotas septiņās krāsās.
Galda kāju krāsa atbilst galda virsmas krāsai.
Galda augstums ir maināms no 40 cm līdz 60 cm un ir viegli
pielāgojams dažāda auguma bērniem. Galda augstumu var mainīt ik
pēc 2,5 cm. Galda virsmas izmēri ir 105 x 87 cm. Regulējamas
plastmasas zoles neskrāpē grīdu un nodrošina galda stabilitāti.

Iespējamās kombinācijas:

Krāsu izvēle:
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LuXus Clover
Tas ir moderns, drošs, viegli pārvietojams galds
Piemērots darbam individuāli un grupās. Mainot galdu vietu, tos grupējot, jūs varat izveidot modernas
un mājīgas telpas, kas ir pielāgotas mūsdienu mācībām.
Galda virsma ir izgatavota no augsta blīvuma polietilēna PE materiāla, izmantojot termoformēšanas
tehnoloģiju. Šī galda virsma ir ilgtspējīga, ļoti izturīga pret mehānisko un temperatūras iedarbību. Galda
virsmas ar drošām noapaļotajām 3D malām tiek izgatavotas septiņās krāsās. Galda kāju krāsa atbilst galda
virsmas krāsai.
Galda augstums ir maināms no 40 cm līdz 60 cm un ir viegli pielāgojams dažāda auguma bērniem. Galda
augstumu var mainīt ik pēc 2,5 cm. Galda virsmas izmēri ir 150 x 105 cm. Regulējamas plastmasas zoles
neskrāpē grīdu un nodrošina galda stabilitāti.

Iespējamās kombinācijas:

Krāsu izvēle:
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“LuXus” sērija
LuXus Trapezio
Tas ir moderns, drošs, viegli
pārvietojams galds
Piemērots darbam individuāli un grupās.
Mainot galdu vietu, tos grupējot, jūs varat
izveidot modernas un mājīgas telpas, kas
ir pielāgotas mūsdienu mācībām.
Galda virsma ir izgatavota no augsta
blīvuma polietilēna PE materiāla, izmantojot
termoformēšanas tehnoloģiju. Šī galda
virsma ir ilgtspējīga, ļoti izturīga pret
mehānisko un temperatūras iedarbību.
Galda virsmas ar drošām noapaļotajām 3D
malām tiek izgatavotas septiņās krāsās.
Galda kāju krāsa atbilst galda virsmas
krāsai.
Galda augstums ir maināms no 40 cm līdz
60 cm un ir viegli pielāgojams dažāda
auguma bērniem. Galda augstumu var
mainīt ik pēc 2,5 cm. Galda virsmas izmēri
ir 122 x 61 cm. Regulējamas plastmasas
zoles neskrāpē grīdu un nodrošina galda
stabilitāti.

Iespējamās kombinācijas:

Krāsu izvēle:
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LuXus Banana
Tas ir moderns, drošs, viegli pārvietojams galds
Piemērots darbam individuāli un grupās. Mainot galdu vietu, tos grupējot, jūs varat izveidot modernas un mājīgas
telpas, kas ir pielāgotas mūsdienu mācībām.
Galda virsma ir izgatavota no augsta blīvuma polietilēna PE materiāla, izmantojot termoformēšanas tehnoloģiju. Šī galda
virsma ir ilgtspējīga, ļoti izturīga pret mehānisko un temperatūras iedarbību. Galda virsmas ar drošām noapaļotajām 3D
malām tiek izgatavotas septiņās krāsās. Galda kāju krāsa atbilst galda virsmas krāsai.
Galda augstums ir maināms no 40 cm līdz 60 cm un ir viegli pielāgojams dažāda auguma bērniem. Galda augstumu var
mainīt ik pēc 2,5 cm. Galda virsmas izmēri ir 165 x 90 cm. Regulējamas plastmasas zoles neskrāpē grīdu un nodrošina
galda stabilitāti.

Krāsu izvēle:
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“Premium” sērija

“Premium” sērija
“Premium” sērijas klāsts palīdzēs izveidot mācību telpu, kur bērni varēs augt
un attīstīties.
“Premium” sērijas galdi ir moderni, droši, viegli pārvietojami galdi, kas ir
piemēroti darbam individuāli un grupās. Mainot galdu izvietojumu un grupējot
tos, Jūs varat izveidot mūsdienīgas un mājīgas, mūsdienīgai izglītībai
piemērotās telpas.
Izturīgie galdi ar metāla kājām ar regulējamo augstumu nodrošina produkta
funkcionalitāti un ilgtspējību. Plašs krāsu un formu sortiments nodrošina elastību,
veidojot mūsdienīgās telpas, apmierina gan pedagogu, gan bērnu un viņu vecāku
vēlmes.

Galdi:
Galda virsmas ir izgatavotas no:
Galda virsma izgatavota no augstas kvalitātes
25 mm biezas koka skaidu plātnes, kas ir
pārklāta ar nodilumizturīgu melamīna slāni.
Darba virsmas šķautnes ir pārlietas ar 5 mm
biezu polimēru pārklājumu, izmantojot
speciālo tehnoloģiju. Šādas galda virsmas
šķautnes ir ļoti izturīgas un lieliski aizsargā to
pret mehāniskiem bojājumiem. Šķautnes tiek
pārklātas ar vienu no septiņām pieejamām
krāsām. Galda virsmas ar drošām
noapaļotajām 3D malām.

20

Galda rāmis:
Galda kāju krāsa atbilst galda virsmas
krāsai. Kājas ir izgatavotas no izturīgām
metāla caurulēm, kas ir pārklātas ar
skrāpējumiem izturīgu epoksīda krāsu.
Galda augstums ir maināms no 40 cm līdz
60 cm un ir viegli pielāgojams dažāda
auguma bērniem. Galda augstumu var
mainīt ik pēc 2,5 cm. Regulējamas
plastmasas zoles neskrāpē grīdu un
nodrošina galda stabilitāti.

Premium Quadro
Tas ir moderns, drošs, viegli pārvietojams galds
Piemērots darbam individuāli un grupās. Mainot galdu vietu, tos grupējot, Jūs varat izveidot modernas
un mājīgas telpas, kas ir pielāgotas mūsdienu mācībām.
Galda virsma izgatavota no augstas kvalitātes 25 mm biezas koka skaidu plātnes, kas ir pārklāta ar
nodilumizturīgu melamīna slāni. Šī galda virsma ir ilgtspējīga, izturīga pret mehānisko un temperatūras
iedarbību. Galda virsma tiek izgatavota ar drošām noapaļotajām 3D malām. Darba virsmas šķautnes ir
pārlietas ar 5 mm biezu polimēru pārklājumu, izmantojot speciālo tehnoloģiju. Šādas galda virsmas šķautnes ir
ļoti izturīgas un lieliski aizsargā to pret mehāniskiem bojājumiem. Šķautnes tiek pārklātas ar vienu no septiņām
pieejamajām krāsām. Galda kāju krāsa atbilst galda virsmas šķautņu krāsai.
Galda augstums ir maināms no 40 cm līdz 60 cm un ir viegli pielāgojams dažāda auguma bērniem. Galda
augstumu var mainīt ik pēc 2,5 cm. Galda virsmas izmēri – 67 x 55 cm. Regulējamas plastmasas zoles
neskrāpē grīdu un nodrošina galda stabilitāti.

Galda virsmas krāsu izvēle:

Galda virsmas malu krāsu izvēle:
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“Premium” sērija

Premium Calia
Tas ir moderns, drošs, viegli pārvietojams galds
Piemērots darbam individuāli un grupās. Mainot galdu vietu, tos grupējot, jūs varat izveidot modernas
un mājīgas telpas, kas ir pielāgotas mūsdienu mācībām.
Galda virsma izgatavota no augstas kvalitātes 25 mm biezas koka skaidu plātnes, kas ir pārklāta ar
nodilumizturīgu melamīna slāni. Šī galda virsma ir ilgtspējīga, izturīga pret mehānisko un temperatūras
iedarbību. Galda virsma tiek izgatavota ar drošām noapaļotajām 3D malām. Darba virsmas šķautnes ir
pārlietas ar 5 mm biezu polimēru pārklājumu, izmantojot speciālo tehnoloģiju. Šādas galda virsmas šķautnes ir
ļoti izturīgas un lieliski aizsargā to pret mehāniskiem bojājumiem. Šķautnes tiek pārklātas ar vienu no septiņām
pieejamajām krāsām. Galda kāju krāsa atbilst galda virsmas šķautņu krāsai.
Galda augstums ir maināms no 40 cm līdz 60 cm un ir viegli pielāgojams dažāda auguma bērniem. Galda
augstumu var mainīt ik pēc 2,5 cm. Galda virsmas izmēri ir 75 x 75 cm. Regulējamas plastmasas zoles
neskrāpē grīdu un nodrošina galda stabilitāti.

Galda virsmas malu krāsu izvēle:
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Premium Trio
Tas ir moderns, drošs, viegli pārvietojams galds
Piemērots darbam individuāli un grupās. Mainot galdu vietu, tos grupējot, jūs varat izveidot modernas
un mājīgas telpas, kas ir pielāgotas mūsdienu mācībām.
Galda virsma izgatavota no augstas kvalitātes 25 mm biezas koka skaidu plātnes, kas ir pārklāta ar
nodilumizturīgu melamīna slāni. Šī galda virsma ir ilgtspējīga, izturīga pret mehānisko un temperatūras
iedarbību. Galda virsma tiek izgatavota ar drošām noapaļotajām 3D malām. Darba virsmas šķautnes ir
pārlietas ar 5 mm biezu polimēru pārklājumu, izmantojot speciālo tehnoloģiju. Šādas galda virsmas šķautnes ir
ļoti izturīgas un lieliski aizsargā to pret mehāniskiem bojājumiem. Šķautnes tiek pārklātas ar vienu no septiņām
pieejamajām krāsām. Galda kāju krāsa atbilst galda virsmas šķautņu krāsai.
Galda augstums ir maināms no 40 cm līdz 60 cm un ir viegli pielāgojams dažāda auguma bērniem. Galda
augstumu var mainīt ik pēc 2,5 cm. Galda virsmas izmēri ir 67 x 60 cm. Regulējamas plastmasas zoles
neskrāpē grīdu un nodrošina galda stabilitāti.

Galda virsmas krāsu izvēle:

Galda virsmas malu krāsu izvēle:
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“Premium” sērija

Premium Fiore
Tas ir moderns, drošs, viegli pārvietojams galds
Piemērots darbam individuāli un grupās. Mainot galdu vietu, tos grupējot, jūs varat izveidot modernas
un mājīgas telpas, kas ir pielāgotas mūsdienu mācībām.
Galda virsma izgatavota no augstas kvalitātes 25 mm biezas koka skaidu plātnes, kas ir pārklāta ar
nodilumizturīgu melamīna slāni. Šī galda virsma ir ilgtspējīga, izturīga pret mehānisko un temperatūras
iedarbību. Galda virsma tiek izgatavota ar drošām noapaļotajām 3D malām. Darba virsmas šķautnes ir
pārlietas ar 5 mm biezu polimēru pārklājumu, izmantojot speciālo tehnoloģiju. Šādas galda virsmas šķautnes ir
ļoti izturīgas un lieliski aizsargā to pret mehāniskiem bojājumiem. Šķautnes tiek pārklātas ar vienu no septiņām
pieejamajām krāsām. Galda kāju krāsa atbilst galda virsmas šķautņu krāsai.
Galda augstums ir maināms no 40 cm līdz 60 cm un ir viegli pielāgojams dažāda auguma bērniem. Galda
augstumu var mainīt ik pēc 2,5 cm. Galda virsmas izmēri R=45,3 cm. Regulējamas plastmasas zoles
neskrāpē grīdu un nodrošina galda stabilitāti.

Galda virsmas malu krāsu izvēle:
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Premium Fiore PLUS
Tas ir moderns, drošs, viegli pārvietojams galds
Piemērots darbam individuāli un grupās. Mainot galdu vietu, tos grupējot, jūs varat izveidot modernas
un mājīgas telpas, kas ir pielāgotas mūsdienu mācībām.
Galda virsma izgatavota no augstas kvalitātes 25 mm biezas koka skaidu plātnes, kas ir pārklāta ar
nodilumizturīgu melamīna slāni. Šī galda virsma ir ilgtspējīga, izturīga pret mehānisko un temperatūras
iedarbību. Galda virsma tiek izgatavota ar drošām noapaļotajām 3D malām. Darba virsmas šķautnes ir
pārlietas ar 5 mm biezu polimēru pārklājumu, izmantojot speciālo tehnoloģiju. Šādas galda virsmas šķautnes ir
ļoti izturīgas un lieliski aizsargā to pret mehāniskiem bojājumiem. Šķautnes tiek pārklātas ar vienu no septiņām
pieejamajām krāsām. Galda kāju krāsa atbilst galda virsmas šķautņu krāsai.
Galda augstums ir maināms no 40 cm līdz 60 cm un ir viegli pielāgojams dažāda auguma bērniem. Galda
augstumu var mainīt ik pēc 2,5 cm. Galda virsmas izmēri R=45,3 cm. Regulējamas plastmasas zoles
neskrāpē grīdu un nodrošina galda stabilitāti.

Galda virsmas malu un kastītes krāsu izvēle:
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“Premium” sērija
Premium Clover
Tas ir moderns, drošs, viegli
pārvietojams galds
Piemērots darbam individuāli un grupās. Mainot
galdu vietu, tos grupējot, jūs varat izveidot
modernas un mājīgas telpas, kas ir pielāgotas
mūsdienu mācībām.
Galda virsma izgatavota no augstas kvalitātes 25
mm biezas koka skaidu plātnes, kas ir pārklāta ar
nodilumizturīgu melamīna slāni. Šī galda virsma ir
ilgtspējīga, izturīga pret mehānisko un temperatūras
iedarbību. Galda virsma tiek izgatavota ar drošām
noapaļotajām 3D malām. Darba virsmas šķautnes ir
pārlietas ar 5 mm biezu polimēru pārklājumu,
izmantojot speciālo tehnoloģiju. Šādas galda
virsmas šķautnes ir ļoti izturīgas un lieliski aizsargā
to pret mehāniskiem bojājumiem. Šķautnes tiek
pārklātas ar vienu no septiņām pieejamajām
krāsām. Galda kāju krāsa atbilst galda virsmas
šķautņu krāsai.
Galda augstums ir maināms no 40 cm līdz 60 cm un
ir viegli pielāgojams dažāda auguma bērniem.
Galda augstumu var mainīt ik pēc 2,5 cm. Galda
virsmas izmēri ir 74 x 80 cm. Regulējamas
plastmasas zoles neskrāpē grīdu un nodrošina
galda stabilitāti.

Galda virsmas malu krāsu izvēle:
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Premium Trapezio
Tas ir moderns, drošs, viegli pārvietojams galds
Piemērots darbam individuāli un grupās. Mainot galdu vietu, tos grupējot, jūs varat izveidot modernas un
mājīgas telpas, kas ir pielāgotas mūsdienu mācībām.
Galda virsma izgatavota no augstas kvalitātes 25 mm biezas koka skaidu plātnes, kas ir pārklāta ar nodilumizturīgu
melamīna slāni. Šī galda virsma ir ilgtspējīga, izturīga pret mehānisko un temperatūras iedarbību. Galda virsma tiek
izgatavota ar drošām noapaļotajām 3D malām. Darba virsmas šķautnes ir pārlietas ar 5 mm biezu polimēru
pārklājumu, izmantojot speciālo tehnoloģiju. Šādas galda virsmas šķautnes ir ļoti izturīgas un lieliski aizsargā to pret
mehāniskiem bojājumiem. Šķautnes tiek pārklātas ar vienu no septiņām pieejamajām krāsām. Galda kāju krāsa
atbilst galda virsmas šķautņu krāsai.
Galda augstums ir maināms no 40 cm līdz 60 cm un ir viegli pielāgojams dažāda auguma bērniem. Galda augstumu
var mainīt ik pēc 2,5 cm. Galda virsmas izmēri ir 95 x 53 cm. Regulējamas plastmasas zoles neskrāpē grīdu un
nodrošina galda stabilitāti.

Iespējamās kombinācijas:

Galda virsmas malu krāsu izvēle:
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“Premium” sērija
Premium C Combo
Tas ir moderns, drošs, viegli pārvietojams galds
Piemērots darbam individuāli un grupās. Mainot galdu vietu, tos grupējot, jūs varat izveidot modernas un
mājīgas telpas, kas ir pielāgotas mūsdienu mācībām.
Galda virsma izgatavota no augstas kvalitātes 25 mm biezas koka skaidu plātnes, kas ir pārklāta ar nodilumizturīgu
melamīna slāni. Šī galda virsma ir ilgtspējīga, izturīga pret mehānisko un temperatūras iedarbību. Galda virsma
tiek izgatavota ar drošām noapaļotajām 3D malām. Darba virsmas šķautnes ir pārlietas ar 5 mm biezu polimēru
pārklājumu, izmantojot speciālo tehnoloģiju. Šādas galda virsmas šķautnes ir ļoti izturīgas un lieliski aizsargā to
pret mehāniskiem bojājumiem. Šķautnes tiek pārklātas ar vienu no septiņām pieejamajām krāsām. Galda kāju
krāsa atbilst galda virsmas šķautņu krāsai.
Galda augstums ir maināms no 40 cm līdz 60 cm un ir viegli pielāgojams dažāda auguma bērniem. Galda
augstumu var mainīt ik pēc 2,5 cm. Galda virsmas izmēri ir 90 x 75 cm. Regulējamas plastmasas zoles
neskrāpē grīdu un nodrošina galda stabilitāti.

Iespējamās kombinācijas:

Galda virsmas krāsu izvēle:

Galda virsmas malu krāsu izvēle:
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Premium Dual Quadro
Tas ir moderns, drošs, viegli pārvietojams galds
Piemērots darbam individuāli un grupās. Mainot galdu vietu, tos grupējot, jūs varat izveidot modernas un
mājīgas telpas, kas ir pielāgotas mūsdienu mācībām.
Galda virsma izgatavota no augstas kvalitātes 25 mm biezas koka skaidu plātnes, kas ir pārklāta ar nodilumizturīgu
melamīna slāni. Šī galda virsma ir ilgtspējīga, izturīga pret mehānisko un temperatūras iedarbību. Galda virsma tiek
izgatavota ar drošām noapaļotajām 3D malām. Darba virsmas šķautnes ir pārlietas ar 5 mm biezu polimēru pārklājumu,
izmantojot speciālo tehnoloģiju. Šādas galda virsmas šķautnes ir ļoti izturīgas un lieliski aizsargā to pret mehāniskiem
bojājumiem. Šķautnes tiek pārklātas ar vienu no septiņām pieejamajām krāsām. Galda kāju krāsa atbilst galda virsmas
šķautņu krāsai.
Galda augstums ir maināms no 40 cm līdz 60 cm un ir viegli pielāgojams dažāda auguma bērniem. Galda augstumu var
mainīt ik pēc 2,5 cm. Galda virsmas izmēri ir 115 x 60 cm. Regulējamas plastmasas zoles neskrāpē grīdu un
nodrošina galda stabilitāti.

Iespējamās kombinācijas:

Galda virsmas malu krāsu izvēle:
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Krēsli

Bērnudārza krēsli
Bērnu krēsls C-12
Mūsdienīgs, ergonomisks krēsls, kas absorbē triecienus pat aktīvo bērnu
triecienus
Ērts un ļoti izturīgs, regulējamā augstuma krēsls ir izgatavots no augstas kvalitātes
polipropilēna, kas ir piemērots bērnu rotaļlietu un mēbeļu ražošanai.
Krēsla augstumu var regulēt no 26 cm līdz 30 cm. Šie krēsli izceļas ne tikai ar izturību, bet arī ar
moderno krāsu dažādību, kas palīdzēs izveidot pievilcīgu, mājīgu un siltu izglītošanas (-ās) vidi
bērnudārza grupiņā vai citā telpā. Sēdekļa virsma ir izturīga pret skrāpējumiem un viegli tīrāma.
Krēsla zoles nodrošina stabilitāti un pasargā grīdu no dilšanas. Ērtas atzveltnes dēļ šo vieglu krēslu
būs ērti pārvietot. To var izmantot iekštelpās un ārā. Vidējais kalpošanas laiks ir vairāk nekā 8 gadi.
Krēsla augstums ir regulējams atbilstoši Eiropas standartam EN 1729 C1 - C2.

Krāsu izvēle:
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Bērnu krēsls C-13
Ergonomiskais krēsls
Izgatavots no augstas kvalitātes
polipropilēna, kas ir piemērots bērnu
rotaļlietu un mēbeļu ražošanai. Kājas,
sēdeklis un atzveltne ir viengabala
lējums.
Krēsls ir ērts un ļoti izturīgs, pateicoties tā
konstrukcijai. Konstrukcijā netiek izmantoti
stiprinājuma savienojumi un skrūves,
tāpēc krēsls ir drošāks un vieglāks. Jūs
varat krēslus viegli salikt vienu uz otra. To
var izmantot iekštelpās un ārā. Krēsla
virsma ir viegli tīrāma. Vidējais kalpošanas
laiks ir vairāk nekā 8 gadi. Krēsls tiek
ražots 7 augstumu, atbilstoši Eiropas
standartam EN 1729 C0 – C6.

Krāsu izvēle:
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Krēsli
Bērnu krēsls “Fiore”
Krēsls ir izgatavots no augstas kvalitātes plastika, kas ir
piemērots bērnu rotaļlietu un mēbeļu ražošanai.
Pievilcīga dizaina krēsli izceļas ne tikai ar izturību, bet arī ar moderno krāsu
dažādību, kas palīdzēs izveidot pievilcīgu, mājīgu un siltu izglītošanas (-ās)
vidi bērnudārza grupiņā vai citā telpā.
Izturīgā sēdekļa virsma ir noturīga pret skrāpējumiem un viegli tīrāma. Viendaļīgā
krēsla zole nodrošina stabilitāti un pasargā grīdu no dilšanas. Konstrukcijā netiek
izmantoti stiprinājuma metāla savienojumi un skrūves, tāpēc krēsls ir drošāks un
vieglāks. To var izmantot iekštelpās un ārā. Vidējais kalpošanas laiks ir vairāk
nekā 5 gadi. Krēsls tiek ražots 4 augstumu, atbilstoši Eiropas standartam EN
1729 C1 – C4.

Krāsu izvēle:
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Līdzsvara krēsli – mazajām
dīdoņām
Līdzsvara krēsls ir izgatavots no augstas
kvalitātes polipropilēna, kas ir piemērots
bērnu rotaļlietu un mēbeļu ražošanai.
Krēsls kustās brīvi un neierobežoti, pateicoties īpaši
izstrādātajai pamatnei.
Dažādu krāsu līdzsvara krēsli lieliski atdzīvina interjeru,
palīdz radīt pievilcīgu, mājīgu un siltu izglītošanas (-ās) vidi
bērnudārza grupiņā vai citā telpā. Izturīgā sēdekļa virsma ir
noturīga pret skrāpējumiem un viegli tīrāma. Izglītības
iestādēs tās ir ļoti iecienījuši mazās dīdoņas. Krēsls tiek
ražots 4 augstumu: 31 cm, 37 cm, 45 cm, 52 cm.

Krāsu izvēle:
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Krēsli

Grīdas krēsls “Ztool”
Tie ir jaunās paaudzes grīdas krēsli, kas ir lieliski
pielāgojami neformālajām mācību vidēm.
Šie pārnēsājamie krēsli ir piemēroti darbam ar
planšetdatoriem vai klēpjdatoriem un citām ierīcēm.
“Ztool” grīdas krēslus var izmantot mācībām brīvā dabā, braucienā
vai citā telpā. Tie ir viegli pārnēsājami, ērti sēdēšanai un ļoti
krāsaini.

Krāsu izvēle:
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Skolotāja krēsls “Maxima Move”
Mūsdienīgs krēsls ar ergonomisko dizainu
Šie krēsli izceļas ne tikai ar izturību, bet arī ar mobilitāti un krāsu dažādību.
Jūs varat izveidot pievilcīgu un siltu izglītošanas (-ās) vidi bērnudārza
grupiņas telpās vai citās telpās.
“Maxima Move” krēsli ar izturīgiem ritentiņiem, regulējamu augstumu un stabilu
dizainu ir aktīvu bērnu un audzinātāju iecienīti. Ērtā sēdekļa atzveltne ļauj ērti un
vienkārši manevrēt ar šo krēslu. Izturīga sēdekļa virsma ir noturīga pret
skrāpējumiem un viegli tīrāma.

Krāsu izvēle:
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Citi galdi un plaukti

Citi galdi un plaukti
Mobilais spēļu galds
Plaši izmanto bērnudārzos, rotaļu istabās
Mobilo spēļu galdu var viegli pārvietot paši bērni
Galds tiek ražots divos augstumos (60 cm un 97 cm), un to var viegli pielāgot dažāda
auguma bērniem. Galda metāla rāmis ir gaiši pelēkā vai melnā krāsā. Rāmī ir iemontētas
dažāda izmēra īpašas atvilktnes rotaļlietu vai to daļu glabāšanai. Galda virsmas izmēri –
120 x 80 cm. 60 cm augstu galdu komplektē ar sešām atvilktnēm, bet 97 cm augstu galdu
– ar divpadsmit atvilktnēm. Visām galda kājām ir izturīgi ritentiņi ar bremzēm.
Galda virsma ir izgatavota no mehāniski ļoti izturīgas plāksnes un tā ir piemērota
braukšanai uz tās ar rotaļu mašīnītēm. Visu galda perimetru ieskauj mala, kas ir
izvirzījusies pa 2,5 cm virs galda virsmas, aizsargājot rotaļlietas no nokrišanas.

Galda virsmas malu un kāju krāsu izvēle:

Kastīšu krāsu izvēle:
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Mobilais spēļu galds RA
Galdu ar regulējamu augstumu plaši izmanto bērnudārzos, rotaļu istabās
Mobilo spēļu galdu var viegli pārvietot paši bērni
Mobilā spēļu galda RA augstums ir maināms no 48 cm līdz 68 cm un ir viegli pielāgojams dažāda
auguma bērniem. Galda metāla rāmis ir gaiši pelēkā vai melnā krāsā. Galda virsmas izmēri – 120
x 60 cm. 60 cm augstu galdu komplektē ar sešām atvilktnēm, bet 97 cm augstu galdu – ar
divpadsmit atvilktnēm. Visām galda kājām ir izturīgi ritentiņi ar bremzēm.
Galda virsma ir izgatavota no mehāniski ļoti izturīgas plāksnes
un tā ir piemērota braukāšanai uz tās ar rotaļu
mašīnītēm. Visu galda perimetru ieskauj
mala, kas ir izvirzījusies pa 2,5 cm
virs galda virsmas,
aizsargājot rotaļlietas no nokrišanas.

Galda virsmas malu un kāju krāsu izvēle:
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Citi galdi un plaukti

Mobilais plaukts rotaļlietām un mācību līdzekļiem 3-1
Kompakts un klusi bērnudārza telpā ripojošais mobilais plaukts
rotaļlietām un mācību līdzekļiem.
Mobilais plaukts ir vienkāršs un ļoti ērts.
Izturīgas plastmasas kastītes ir viegli izvelkamas. Bērniem ir ērti paņemt vai nolikt atpakaļ
nepieciešamo rotaļlietu. Atkarībā no rotaļlietu izmēra plauktu var komplektēt 2 izmēros ar dažādu
krāsu kastītēm. Krāsainie plaukti veido pievilcīgu, mājīgu un siltu izglītošanas (-ās) vidi
bērnudārza grupiņas telpā vai citā telpā.
Mobilajam rotaļlietu un mācību līdzekļu plauktam ir četri ritentiņi, diviem no tiem ir bremzes.
Ritentiņi griežas visos virzienos. Mobilās platformas augstums – 95 cm, platums – 43 cm,
dziļums – 50 cm. Plaukts tiek komplektēts ar 2 izmēru kastītēm: 43,5x31x7,5 cm un 43,5x31x15
cm. Kastītes ir izgatavotas no ABS plastmasas.

Kastīšu krāsu izvēle:
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Mobilais plaukts rotaļlietām un mācību līdzekļiem 3-2
Kompakts un klusi bērnudārza telpā ripojošais mobilais plaukts
rotaļlietām un mācību līdzekļiem.
Mobilais plaukts ir vienkāršs un ļoti ērts.
Izturīgas plastmasas kastītes ir viegli izvelkamas. Bērniem ir ērti paņemt vai nolikt atpakaļ
nepieciešamo rotaļlietu. Atkarībā no rotaļlietu izmēra plauktu var komplektēt 2 izmēros ar dažādu
krāsu kastītēm. Krāsainie plaukti veido pievilcīgu, mājīgu un siltu izglītošanas (-ās) vidi
bērnudārza grupiņas telpā vai citā telpā.
Mobilajam rotaļlietu un mācību līdzekļu plauktam ir četri ritentiņi, diviem no tiem ir bremzes.
Ritentiņi griežas visos virzienos. Mobilās platformas augstums – 95 cm, platums – 78 cm,
dziļums – 50 cm. Plaukts tiek komplektēts ar 2 izmēru kastītēm: 43,5x31x7,5 cm un 43,5x31x15
cm. Kastītes ir izgatavotas no ABS plastmasas.

Kastīšu krāsu izvēle:
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Gultiņas

Gultiņas bērnudārziem
Bērnu gultiņa C-5
Ideāli piemērota lietošanai bērnudārzā vai pirmsskolas
izglītības iestādē.
Gultiņas ir viegli saliekamas viena uz otras, tādējādi tiek taupīta telpa un
optimāli tiek izmantota ierobežotā telpu platība.
Šī bērnu gultiņa ir ērta un ļoti izturīga, tā ir izgatavota no augstas kvalitātes
polipropilēna, kas ir piemērots bērnu rotaļlietu un mēbeļu ražošanai. Gultiņas
virsma ir gluda, ar drošām noapaļotām 3D malām, pasargā bērnus no traumām.
Dibena apakšā esošās atveres ir gaisam caurlaidīgas un nodrošina atbilstošo
ventilāciju. Šīs bērnu gultiņas izceļas ne tikai ar izturību, bet arī ar moderno krāsu
dažādību, kas palīdzēs izveidot pievilcīgu un siltu izglītošanas (-ās) vidi
bērnudārza grupiņā. Gultiņas izmēri – 138x60x28,5 cm.

Krāsu izvēle:
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Bērnu gultiņa C-6
Ideāli piemērota lietošanai bērnudārzā vai
pirmsskolas izglītības iestādē.
Gultiņas ir viegli saliekamas viena uz otras, tādējādi
tiek taupīta telpa un optimāli tiek izmantota ierobežotā
telpu platība.
Šī bērnu gultiņa ir ērta un ļoti izturīga, tā ir izgatavota no
augstas kvalitātes polipropilēna, kas ir piemērots bērnu
rotaļlietu un mēbeļu ražošanai. Gultiņas virsma ir gluda,
ar drošām noapaļotām 3D malām, pasargā bērnus no
traumām. Dibena apakšā esošais režģis no elastīgas
siksnas ir gaisam caurlaidīgs un nodrošina atbilstošo
ventilāciju. Šīs bērnu gultiņas izceļas ne tikai ar izturību,
bet arī ar moderno krāsu dažādību, kas palīdzēs izveidot
pievilcīgu un siltu izglītošanas (-ās) vidi bērnudārza
grupiņā. Gultiņas izmēri – 138x60x28,5 cm.

Krāsu izvēle:
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“Furnitex” vietne internetā

Apmeklējiet mūsu vietni
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