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Įvadas
Sveiki atvykę į mūsų pasaulį.
Mes tikime, kad kokybiškas vaikų ugdymas – geriausias visuomenės vystymosi būdas. Šis tikėjimas ir tapo stimulu įsteigti įmonę, gaminančią baldus
ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. Per ilgametę gamyklos istoriją pavyko sukaupti didelę patirtį vaikiškų baldų gamybos srityje. Mūsų specialistai puikiai
žino ikimokyklinio ugdymo įstaigų poreikius ir kuria baldus atitinkančius jų
lūkesčius

„furnirex“ įsiklauso į užsakovų
poreikius
„furnirex“ bendrauja su klientais visame pasaulyje.

Gamintojai visada įsiklauso į klientų lūkesčius ir
pageidavimus. Įmonė kuria produktus pagal klientų
poreikius. Baldai mažiesiems puikiai dera vienas su
kitu ir gali būti pritaikyti prie nuolat besikeičiančios
mokymosi aplinkos.

Kokybė ir patvarumas
„furnirex“ siekia gaminti tvarius ilgaamžius baldus
aktyviems mažiausiems vaikams ir
ikimokyklinukams. Modernus dizainas ir
patvarumas priklauso nuo aukščiausios kokybės
medžiagų naudojimo. Gamintojai negaili išlaidų
norėdami užtikrinti, kad ikimokyklinės įstaigos
gautų geriausius produktus iš aukščiausios
kokybės medžiagų.
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Dizainas

„furnirex“ kuria baldus kūdikiams, mažyliams, darželinukams ir pradinukams, jų pedagogams bei mokymosi
įstaigoms. Šie baldai leidžia vaikams ir darbuotojams darželyje būti saugiems, laimingiems ir jaustis patogiai
visą dieną.
„furnirex“ gamina modernius, universalius ir praktiškus baldus. Gamybos tyrimų ir plėtros departamentas
bendradarbiauja su viso pasaulio ekspertais, tyrinėdamas, vystydamas ir kurdamas novatoriškus produktus
Augantiems vaikams sukurti ergonomiški baldai, įvairios spintelės ir lentynos
pritaikytos aktyviai ir lavinamajai veiklai. Skaitymo centrai, žaidimų kampeliai, baldai
žaidimams suteikia visapusišką ir kūrybingą mokymosi aplinką. Puikiausios
medžiagos,
ryškios spalvos ir išskirtinė tekstūra yra nuostabaus grožio.
Patvarūs baldai atrodo kaip nauji ilgą laiką.
„furnirex“ baldai yra tai, apie ką
svajotų ikimokyklinio amžiaus
vaikai darželio mokymosi
erdvėse.

Svajonių išpildymas
Įmonė gamina labai platų asortimentą, tinkantį
bet kuriam vartotojui. Ji gali suteikti tai, ko
reikia kiekvienam. Įmonės gaminiai – tai ne tik
kėdės, stalai, lentynos, spintelės, bet ir
įvairios programos bei baldai vaidmenų
žaidimams. Kartais užsakovai pageidauja
specifinių baldų. Turėdami galimybes,
gamintojai stengiasi įgyvendinti užsakovų
svajones.
Baldų ikimokyklinėms ir mokyklinėms
įstaigoms kolekcija projektuojama pagal
patvirtintus Europos švietimo įstaigų kėdžių ir
stalų standartus. Vaikai visada turėtų naudoti
tinkamo dydžio kėdes ar stalus, užtikrinančius
gerą laikyseną; kad baldai jiems augant
nesukeltų laikysenos problemų, stuburo
iškrypimo. Ergonomiškam sėdėjimui reikalingi
baldai, pritaikyti skirtingiems vaikų ūgiams.

Tarptautiniai standartai
„furnirex“ rūpinasi vaikų sveikata, todėl produktų asortimentas

ir gamybos įrenginiai yra sertifikuoti pagal naujausius
tarptautinius saugos standartus, tokius, kaip:
- UNI EN 1729 1-2
- FSC
- ISO 9001
- ISO 14001
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Europiniai standartai
C4
C3
C2
C1
C0

Kėdės
Stalai

21 cm
40 cm

26 cm
46 cm

30 cm
52 cm

34 cm
59 cm

38 cm
64 cm

Baldų ikimokyklinėms ir mokyklinėms įstaigoms kolekcija projektuojama pagal 2007 m. sausio mėn. patvirtintus Europos
švietimo įstaigų kėdžių ir stalų standartus. Vaikai visada turėtų naudoti tinkamo dydžio kėdes ar stalus, užtikrinančius
gerą laikyseną; kad baldai augant nesukeltų laikysenos problemų ar kūno iškrypimo. Ergonomiškam sėdėjimui reikalingi
reguliuojami baldai, tinkantys skirtingiems vaikų ūgiams.

Šioje lentelėje nurodomi vaikų amžiui tinkami kėdžių ir stalų aukščiai

Kėdžių ir stalų aukščiai pagal Europos standartą BS EN 1729
Vaikų amžius
Kėdžių ir stalų
ženklinimas

2 - 3 metai
C0

2 - 4 metai
C1

4 - 6 metai

6 - 8 metai

8 - 11 metai

C2

C3

C4

Kėdės aukštis

21 cm

26 cm

30 cm

34 cm

38 cm

Stalo aukštis
Nejudančiomis kojomis

40 cm

46 cm

52 cm

59 cm

64 cm
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Serija „LuXus“

Serija „LuXus“
LuXus serijos asortimentas padės sukurti mokymosi erdvę, kurioje vaikai galės
augti ir tobulėti.
LuXus serijos stalai – tai modernūs, saugūs, lengvai perkeliami stalai, pritaikyti
darbui individualiai ir grupėse. Keisdami stalų vietą, juos grupuodami, galite
sukurti modernias ir jaukias erdves, pritaikytas šiuolaikiniam ugdymui(si).
Patvarūs stalai su metalinėmis reguliuojamo aukščio kojomis užtikrina gaminio
funkcionalumą ir ilgaamžiškumą. Platus spalvų ir formų asortimentas suteikia
lankstumo kuriant modernias erdves, tenkina tiek pedagogų, tiek ir vaikų bei jų tėvelių
pageidavimus.

Stalai
Stalviršiai pagaminti iš:
Stalviršiai pagaminti iš aukšto tankio polietileno PE
medžiagos, panaudojant termoformavimo
technologiją. Stalviršis ir jo kraštai yra vientisas
liejinys, todėl briaunų klijavimui nenaudojamos
jungtys ir klijai. Šie stalviršiai yra ilgaamžiai, labai
atsparūs mechaniniams ir temperatūros
poveikiams. Stalviršiai, su saugiais užapvalintais
3D kraštais. Stalo kojų spalva sutampa su stalviršio
spalva.
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Stalų rėmai pagaminti iš:
Kojos pagamintos iš tvirtų metalinių
vamzdžių, padengtų įbrėžimams atspariais
epoksidiniais dažais. Stalo aukštis gali būti
keičiamas nuo 40 cm iki 60 cm ir yra
lengvai pritaikomas įvairaus ūgio vaikams.
Stalo aukštį galima keisti kas 2,5 cm.
Reguliuojami plastiko padai nebraižo
grindų ir užtikrina stalo stabilumą.

LuXus Quadro
Tai modernus, saugus, lengvai
perkeliams stalas
Pritaikytas darbui individualiai ir
grupėse. Keisdami stalų vietą, juos
grupuodami galite sukurti modernias
ir jaukias erdves, pritaikytas
šiuolaikiniam ugdymui(si).
Stalviršis pagamintas iš aukšto tankio
polietileno PE medžiagos, panaudojant
termoformavimo technologiją. Šis
stalviršis yra ilgaamžis, labai atsparus
mechaniniams ir temperatūros
poveikiams. Stalviršiai, su saugiais
užapvalintais 3D kraštais, gaminami
septynių spalvų. Stalo kojų spalva
sutampa su stalviršio spalva.
Stalo aukštis gali būti keičiamas nuo 40
cm iki 60 cm ir yra lengvai pritaikomas
įvairaus ūgio vaikams. Stalo aukštį
galima keisti kas 2,5 cm. Stalo stalviršio
matmenys – 62 x 62 cm. Reguliuojami
plastiko padai nebraižo grindų ir užtikrina
stalo stabilumą.

Galimos kombinacijos:

Spalvų pasirinkimas:
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Serija „LuXus“

LuXus Quadro 2.0
Tai modernus, saugus, lengvai perkeliams stalas
Pritaikytas darbui individualiai ir grupėse. Keisdami stalų vietą, juos grupuodami galite sukurti
modernias ir jaukias erdves, pritaikytas šiuolaikiniam ugdymui(si).
Stalviršis pagamintas iš aukšto tankio polietileno PE medžiagos, panaudojant termoformavimo technologiją.
Šis stalviršis yra ilgaamžis, labai atsparus mechaniniams ir temperatūros poveikiams. Stalviršiai, su saugiais
užapvalintais 3D kraštais, gaminami septynių spalvų. Stalo kojų spalva sutampa su stalviršio spalva.
Stalo aukštis gali būti keičiamas nuo 40 cm iki 60 cm ir yra lengvai pritaikomas įvairaus ūgio vaikams. Stalo
aukštį galima keisti kas 2,5 cm. Stalo stalviršio matmenys 80 x 80 cm. Reguliuojami plastiko padai
nebraižo grindų ir užtikrina stalo stabilumą.

Spalvų pasirinkimas:
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LuXus Dual Quadro
Tai modernus, saugus, lengvai perkeliams stalas
Pritaikytas darbui individualiai ir grupėse. Keisdami stalų vietą, juos grupuodami galite sukurti
modernias ir jaukias erdves, pritaikytas šiuolaikiniam ugdymui(si).
Stalviršis pagamintas iš aukšto tankio polietileno PE medžiagos, panaudojant termoformavimo technologiją.
Šis stalviršis yra ilgaamžis, labai atsparus mechaniniams ir temperatūros poveikiams. Stalviršiai, su saugiais
užapvalintais 3D kraštais, gaminami septynių spalvų. Stalo kojų spalva sutampa su stalviršio spalva.
Stalo aukštis gali būti keičiamas nuo 40 cm iki 60 cm ir yra lengvai pritaikomas įvairaus ūgio vaikams. Stalo
aukštį galima keisti kas 2,5 cm. Stalo stalviršio matmenys 100 x 55 cm. Reguliuojami plastiko padai
nebraižo grindų ir užtikrina stalo stabilumą.

Galimos kombinacijos:

Spalvų pasirinkimas:
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Serija „LuXus“

LuXus Dual Quadro 2.0
Tai modernus, saugus, lengvai
perkeliams stalas
Pritaikytas darbui individualiai ir
grupėse. Keisdami stalų vietą, juos
grupuodami galite sukurti modernias
ir jaukias erdves, pritaikytas
šiuolaikiniam ugdymui(si).
Stalviršis pagamintas iš aukšto tankio
polietileno PE medžiagos, panaudojant
termoformavimo technologiją. Šis
stalviršis yra ilgaamžis, labai atsparus
mechaniniams ir temperatūros
poveikiams. Stalviršiai, su saugiais
užapvalintais 3D kraštais, gaminami
septynių spalvų. Stalo kojų spalva
sutampa su stalviršio spalva.
Stalo aukštis gali būti keičiamas nuo 40
cm iki 60 cm ir yra lengvai pritaikomas
įvairaus ūgio vaikams. Stalo aukštį
galima keisti kas 2,5 cm. Stalo stalviršio
matmenys 120 x 60 cm. Reguliuojami
plastiko padai nebraižo grindų ir užtikrina
stalo stabilumą.

Spalvų pasirinkimas:
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LuXus Circum
Tai modernus, saugus, lengvai perkeliams stalas
Pritaikytas darbui individualiai ir grupėse. Keisdami stalų vietą, juos grupuodami galite
sukurti modernias ir jaukias erdves, pritaikytas šiuolaikiniam ugdymui(si).
Stalviršis pagamintas iš aukšto tankio polietileno PE medžiagos, panaudojant termoformavimo
technologiją. Šis stalviršis yra ilgaamžis, labai atsparus mechaniniams ir temperatūros poveikiams.
Stalviršiai, su saugiais užapvalintais 3D kraštais, gaminami septynių spalvų. Stalo kojų spalva
sutampa su stalviršio spalva.
Stalo aukštis gali būti keičiamas nuo 40 cm iki 60 cm ir yra lengvai pritaikomas įvairaus ūgio
vaikams. Stalo aukštį galima keisti kas 2,5 cm. Stalo stalviršio matmenys Ø85 cm. Reguliuojami
plastiko padai nebraižo grindų ir užtikrina stalo stabilumą.

Spalvų pasirinkimas:
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Serija „LuXus“
LuXus Circum 2.0
Tai modernus, saugus, lengvai perkeliams stalas
Pritaikytas darbui individualiai ir grupėse. Keisdami stalų vietą, juos grupuodami galite
sukurti modernias ir jaukias erdves, pritaikytas šiuolaikiniam ugdymui(si).
Stalviršis pagamintas iš aukšto tankio polietileno PE medžiagos, panaudojant termoformavimo
technologiją. Šis stalviršis yra ilgaamžis, labai atsparus mechaniniams ir temperatūros poveikiams.
Stalviršiai, su saugiais užapvalintais 3D kraštais, gaminami septynių spalvų. Stalo kojų spalva
sutampa su stalviršio spalva.
Stalo aukštis gali būti keičiamas nuo 40 cm iki 60 cm ir yra lengvai pritaikomas įvairaus ūgio
vaikams. Stalo aukštį galima keisti kas 2,5 cm. Stalo stalviršio matmenys Ø100 cm.
Reguliuojami plastiko padai nebraižo grindų ir užtikrina stalo stabilumą.

Spalvų pasirinkimas:
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LuXus Circum 3.0
Tai modernus, saugus, lengvai perkeliams stalas
Pritaikytas darbui individualiai ir grupėse. Keisdami stalų vietą, juos grupuodami galite
sukurti modernias ir jaukias erdves, pritaikytas šiuolaikiniam ugdymui(si).
Stalviršis pagamintas iš aukšto tankio polietileno PE medžiagos, panaudojant termoformavimo
technologiją. Šis stalviršis yra ilgaamžis, labai atsparus mechaniniams ir temperatūros poveikiams.
Stalviršiai, su saugiais užapvalintais 3D kraštais, gaminami septynių spalvų. Stalo kojų spalva
sutampa su stalviršio spalva.
Stalo aukštis gali būti keičiamas nuo 40 cm iki 60 cm ir yra lengvai pritaikomas įvairaus ūgio
vaikams. Stalo aukštį galima keisti kas 2,5 cm. Stalo stalviršio matmenys Ø115 cm.
Reguliuojami plastiko padai nebraižo grindų ir užtikrina stalo stabilumą.

Spalvų pasirinkimas:
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Serija „LuXus”
LuXus C Combo
Tai modernus, saugus, lengvai perkeliams stalas
Pritaikytas darbui individualiai ir grupėse. Keisdami stalų vietą,
juos grupuodami galite sukurti modernias ir jaukias erdves,
pritaikytas šiuolaikiniam ugdymui(si).
Stalviršis pagamintas iš aukšto tankio polietileno PE medžiagos,
panaudojant termoformavimo technologiją. Šis stalviršis yra ilgaamžis,
labai atsparus mechaniniams ir temperatūros poveikiams. Stalviršiai,
su saugiais užapvalintais 3D kraštais, gaminami septynių spalvų. Stalo
kojų spalva sutampa su stalviršio spalva.
Stalo aukštis gali būti keičiamas nuo 40 cm iki 60 cm ir yra lengvai
pritaikomas įvairaus ūgio vaikams. Stalo aukštį galima keisti kas 2,5
cm. Stalo stalviršio matmenys 105 x 87 cm. Reguliuojami plastiko
padai nebraižo grindų ir užtikrina stalo stabilumą.

Galimos kombinacijos:

Spalvų pasirinkimas:
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LuXus Clover
Tai modernus, saugus, lengvai perkeliams stalas
Pritaikytas darbui individualiai ir grupėse. Keisdami stalų vietą, juos grupuodami galite sukurti
modernias ir jaukias erdves, pritaikytas šiuolaikiniam ugdymui(si).
Stalviršis pagamintas iš aukšto tankio polietileno PE medžiagos, panaudojant termoformavimo technologiją.
Šis stalviršis yra ilgaamžis, labai atsparus mechaniniams ir temperatūros poveikiams. Stalviršiai, su saugiais
užapvalintais 3D kraštais, gaminami septynių spalvų. Stalo kojų spalva sutampa su stalviršio spalva.
Stalo aukštis gali būti keičiamas nuo 40 cm iki 60 cm ir yra lengvai pritaikomas įvairaus ūgio vaikams. Stalo
aukštį galima keisti kas 2,5 cm. Stalo stalviršio matmenys 150 x 105 cm. Reguliuojami plastiko padai
nebraižo grindų ir užtikrina stalo stabilumą.

Galimos kombinacijos:

Spalvų pasirinkimas:
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Serija „LuXus”
LuXus Trapezio
Tai modernus, saugus, lengvai
perkeliams stalas
Pritaikytas darbui individualiai ir
grupėse. Keisdami stalų vietą, juos
grupuodami galite sukurti modernias ir
jaukias erdves, pritaikytas šiuolaikiniam
ugdymui(si).
Stalviršis pagamintas iš aukšto tankio
polietileno PE medžiagos, panaudojant
termoformavimo technologiją. Šis stalviršis
yra ilgaamžis, labai atsparus mechaniniams
ir temperatūros poveikiams. Stalviršiai, su
saugiais užapvalintais 3D kraštais,
gaminami septynių spalvų. Stalo kojų spalva
sutampa su stalviršio spalva.
Stalo aukštis gali būti keičiamas nuo 40 cm
iki 60 cm ir yra lengvai pritaikomas įvairaus
ūgio vaikams. Stalo aukštį galima keisti kas
2,5 cm. Stalo stalviršio matmenys 122 x
61 cm. Reguliuojami plastiko padai
nebraižo grindų ir užtikrina stalo stabilumą.

Galimos kombinacijos:

Spalvų pasirinkimas:
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LuXus Banana
Tai modernus, saugus, lengvai perkeliams stalas
Pritaikytas darbui individualiai ir grupėse. Keisdami stalų vietą, juos grupuodami galite sukurti modernias ir
jaukias erdves, pritaikytas šiuolaikiniam ugdymui(si).
Stalviršis pagamintas iš aukšto tankio polietileno PE medžiagos, panaudojant termoformavimo technologiją. Šis stalviršis
yra ilgaamžis, labai atsparus mechaniniams ir temperatūros poveikiams. Stalviršiai, su saugiais užapvalintais 3D kraštais,
gaminami septynių spalvų. Stalo kojų spalva sutampa su stalviršio spalva.
Stalo aukštis gali būti keičiamas nuo 40 cm iki 60 cm ir yra lengvai pritaikomas įvairaus ūgio vaikams. Stalo aukštį galima
keisti kas 2,5 cm. Stalo stalviršio matmenys 165 x 90 cm. Reguliuojami plastiko padai nebraižo grindų ir užtikrina stalo
stabilumą.

Spalvų pasirinkimas:
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Serija „Premium“

Serija „Premium“
Premium serijos asortimentas padės sukurti mokymosi erdvę, kurioje vaikai
galės augti ir tobulėti.
Premium serijos stalai – tai modernūs, saugūs, lengvai perkeliami stalai,
pritaikyti darbui individualiai ir grupėse. Keisdami stalų vietą, juos grupuodami,
galite sukurti modernias ir jaukias erdves, pritaikytas šiuolaikiniam ugdymui(si).
Patvarūs stalai su metalinėmis reguliuojamo aukščio kojomis užtikrina gaminio
funkcionalumą ir ilgaamžiškumą. Platus spalvų ir formų asortimentas suteikia
lankstumo kuriant modernias erdves, tenkina tiek pedagogų, tiek ir vaikų bei jų
tėvelių pageidavimus.

Stalai:
Stalviršiai pagaminti iš:
Stalviršis pagamintas iš aukštos kokybės 25
mm storio medžio drožlių plokštės, padengtos
atspariu dilimui melamino sluoksniu. Stalviršio
briaunos užlietos 5 mm storio polimerine
danga, naudojant specialią technologiją.
Tokios stalviršio briaunos yra labai tvirtos ir
puikiai jį apsaugo nuo mechaninių pažeidimų.
Briaunos dengiamos viena iš septynių galimų
spalvų. Stalviršiai, su saugiais užapvalintais
3D kraštais.
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Stalo rėmas:
Stalo kojų spalva sutampa su stalviršio
spalva. Kojos pagamintos iš tvirtų metalinių
vamzdžių, padengtų įbrėžimams atspariais
epoksidiniais dažais. Stalo aukštis gali būti
keičiamas nuo 40 cm iki 60 cm ir yra
lengvai pritaikomas įvairaus ūgio vaikams.
Stalo aukštį galima keisti kas 2,5 cm.
Reguliuojami plastiko padai nebraižo
grindų ir užtikrina stalo stabilumą.

Premium Quadro
Tai modernus, saugus, lengvai perkeliams stalas
Pritaikytas darbui individualiai ir grupėse. Keisdami stalų vietą, juos grupuodami galite sukurti
modernias ir jaukias erdves, pritaikytas šiuolaikiniam ugdymui(si).
Stalviršis pagamintas iš aukštos kokybės 25 mm storio medžio drožlių plokštės, padengtos atspariu dilimui
melamino sluoksniu. Šis stalviršis yra ilgaamžis, atsparus mechaniniams ir temperatūros poveikiams. Stalviršis
gaminamas su saugiais užapvalintais 3D kraštais. Stalviršio briaunos užlietos 5 mm storio polimerine danga,
naudojant specialią technologiją. Tokios stalviršio briaunos yra labai tvirtos ir puikiai jį apsaugo nuo
mechaninių pažeidimų. Briaunos dengiamos viena iš šešių galimų spalvų. Stalo kojų spalva sutampa su
stalviršio briaunų spalva.
Stalo aukštis gali būti keičiamas nuo 40 cm iki 60 cm ir yra lengvai pritaikomas įvairaus ūgio vaikams. Stalo
aukštį galima keisti kas 2,5 cm. Stalo stalviršio matmenys – 67 x 55 cm. Reguliuojami plastiko padai
nebraižo grindų ir užtikrina stalo stabilumą.

Stalviršio spalvų pasirinkimas:

Stalviršio kraštų spalvų pasirinkimas:
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Serija „Premium“

Premium Calia
Tai modernus, saugus, lengvai perkeliams stalas
Pritaikytas darbui individualiai ir grupėse. Keisdami stalų vietą, juos grupuodami galite sukurti
modernias ir jaukias erdves, pritaikytas šiuolaikiniam ugdymui(si).
Stalviršis pagamintas iš aukštos kokybės 25 mm storio medžio drožlių plokštės, padengtos atspariu dilimui
melamino sluoksniu. Šis stalviršis yra ilgaamžis, atsparus mechaniniams ir temperatūros poveikiams. Stalviršis
gaminamas su saugiais užapvalintais 3D kraštais. Stalviršio briaunos užlietos 5 mm storio polimerine danga,
naudojant specialią technologiją. Tokios stalviršio briaunos yra labai tvirtos ir puikiai jį apsaugo nuo
mechaninių pažeidimų. Briaunos dengiamos viena iš šešių galimų spalvų. Stalo kojų spalva sutampa su
stalviršio briaunų spalva.
Stalo aukštis gali būti keičiamas nuo 40 cm iki 60 cm ir yra lengvai pritaikomas įvairaus ūgio vaikams. Stalo
aukštį galima keisti kas 2,5 cm. Stalo stalviršio matmenys 75 x 75 cm. Reguliuojami plastiko padai nebraižo
grindų ir užtikrina stalo stabilumą.

Stalviršio kraštų spalvų pasirinkimas:
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Premium Trio
Tai modernus, saugus, lengvai perkeliams stalas
Pritaikytas darbui individualiai ir grupėse. Keisdami stalų vietą, juos grupuodami galite sukurti
modernias ir jaukias erdves, pritaikytas šiuolaikiniam ugdymui(si).
Stalviršis pagamintas iš aukštos kokybės 25 mm storio medžio drožlių plokštės, padengtos atspariu dilimui
melamino sluoksniu. Šis stalviršis yra ilgaamžis, atsparus mechaniniams ir temperatūros poveikiams. Stalviršis
gaminamas su saugiais užapvalintais 3D kraštais. Stalviršio briaunos užlietos 5 mm storio polimerine danga,
naudojant specialią technologiją. Tokios stalviršio briaunos yra labai tvirtos ir puikiai jį apsaugo nuo
mechaninių pažeidimų. Briaunos dengiamos viena iš šešių galimų spalvų. Stalo kojų spalva sutampa su
stalviršio briaunų spalva.
Stalo aukštis gali būti keičiamas nuo 40 cm iki 60 cm ir yra lengvai pritaikomas įvairaus ūgio vaikams. Stalo
aukštį galima keisti kas 2,5 cm. Stalo stalviršio matmenys 67 x 60 cm. Reguliuojami plastiko padai nebraižo
grindų ir užtikrina stalo stabilumą.

Stalviršio spalvų pasirinkimas:

Stalviršio kraštų spalvų pasirinkimas:
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Serija „Premium“

Premium Fiore
Tai modernus, saugus, lengvai perkeliams stalas
Pritaikytas darbui individualiai ir grupėse. Keisdami stalų vietą, juos grupuodami galite sukurti
modernias ir jaukias erdves, pritaikytas šiuolaikiniam ugdymui(si).
Stalviršis pagamintas iš aukštos kokybės 25 mm storio medžio drožlių plokštės, padengtos atspariu dilimui
melamino sluoksniu. Šis stalviršis yra ilgaamžis, atsparus mechaniniams ir temperatūros poveikiams. Stalviršis
gaminamas su saugiais užapvalintais 3D kraštais. Stalviršio briaunos užlietos 5 mm storio polimerine danga,
naudojant specialią technologiją. Tokios stalviršio briaunos yra labai tvirtos ir puikiai jį apsaugo nuo
mechaninių pažeidimų. Briaunos dengiamos viena iš šešių galimų spalvų. Stalo kojų spalva sutampa su
stalviršio briaunų spalva.
Stalo aukštis gali būti keičiamas nuo 40 cm iki 60 cm ir yra lengvai pritaikomas įvairaus ūgio vaikams. Stalo
aukštį galima keisti kas 2,5 cm. Stalo stalviršio matmenys R=45,3 cm. Reguliuojami plastiko padai nebraižo
grindų ir užtikrina stalo stabilumą.

Stalviršio kraštų spalvų pasirinkimas:
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Premium Fiore PLUS
Tai modernus, saugus, lengvai perkeliams stalas
Pritaikytas darbui individualiai ir grupėse. Keisdami stalų vietą, juos grupuodami galite sukurti
modernias ir jaukias erdves, pritaikytas šiuolaikiniam ugdymui(si).
Stalviršis pagamintas iš aukštos kokybės 25 mm storio medžio drožlių plokštės, padengtos atspariu dilimui
melamino sluoksniu. Šis stalviršis yra ilgaamžis, atsparus mechaniniams ir temperatūros poveikiams. Stalviršis
gaminamas su saugiais užapvalintais 3D kraštais. Stalviršio briaunos užlietos 5 mm storio polimerine danga,
naudojant specialią technologiją. Tokios stalviršio briaunos yra labai tvirtos ir puikiai jį apsaugo nuo
mechaninių pažeidimų. Briaunos dengiamos viena iš šešių galimų spalvų. Stalo kojų spalva sutampa su
stalviršio briaunų spalva.
Stalo aukštis gali būti keičiamas nuo 40 cm iki 60 cm ir yra lengvai pritaikomas įvairaus ūgio vaikams. Stalo
aukštį galima keisti kas 2,5 cm. Stalo stalviršio matmenys R=45,3 cm. Reguliuojami plastiko padai nebraižo
grindų ir užtikrina stalo stabilumą.

Stalviršio kraštų ir dėžutės spalvų pasirinkimas:
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Serija „Premium”
Premium Clover
Tai modernus, saugus, lengvai
perkeliams stalas
Pritaikytas darbui individualiai ir grupėse.
Keisdami stalų vietą, juos grupuodami galite
sukurti modernias ir jaukias erdves, pritaikytas
šiuolaikiniam ugdymui(si).
Stalviršis pagamintas iš aukštos kokybės 25 mm
storio medžio drožlių plokštės, padengtos atspariu
dilimui melamino sluoksniu. Šis stalviršis yra
ilgaamžis, atsparus mechaniniams ir temperatūros
poveikiams. Stalviršis gaminamas su saugiais
užapvalintais 3D kraštais. Stalviršio briaunos
užlietos 5 mm storio polimerine danga, naudojant
specialią technologiją. Tokios stalviršio briaunos yra
labai tvirtos ir puikiai jį apsaugo nuo mechaninių
pažeidimų. Briaunos dengiamos viena iš šešių
galimų spalvų. Stalo kojų spalva sutampa su
stalviršio briaunų spalva.
Stalo aukštis gali būti keičiamas nuo 40 cm iki 60
cm ir yra lengvai pritaikomas įvairaus ūgio vaikams.
Stalo aukštį galima keisti kas 2,5 cm. Stalo
stalviršio matmenys 74 x 80 cm. Reguliuojami
plastiko padai nebraižo grindų ir užtikrina stalo
stabilumą.

Stalviršio kraštų spalvų pasirinkimas:
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Premium Trapezio
Tai modernus, saugus, lengvai perkeliams stalas
Pritaikytas darbui individualiai ir grupėse. Keisdami stalų vietą, juos grupuodami galite sukurti modernias ir
jaukias erdves, pritaikytas šiuolaikiniam ugdymui(si).
Stalviršis pagamintas iš aukštos kokybės 25 mm storio medžio drožlių plokštės, padengtos atspariu dilimui melamino
sluoksniu. Šis stalviršis yra ilgaamžis, atsparus mechaniniams ir temperatūros poveikiams. Stalviršis gaminamas su
saugiais užapvalintais 3D kraštais. Stalviršio briaunos užlietos 5 mm storio polimerine danga, naudojant specialią
technologiją. Tokios stalviršio briaunos yra labai tvirtos ir puikiai jį apsaugo nuo mechaninių pažeidimų. Briaunos
dengiamos viena iš šešių galimų spalvų. Stalo kojų spalva sutampa su stalviršio briaunų spalva.
Stalo aukštis gali būti keičiamas nuo 40 cm iki 60 cm ir yra lengvai pritaikomas įvairaus ūgio vaikams. Stalo aukštį
galima keisti kas 2,5 cm. Stalo stalviršio matmenys 95 x 53 cm. Reguliuojami plastiko padai nebraižo grindų ir
užtikrina stalo stabilumą.

Galimos kombinacijos:

Stalviršio kraštų spalvų pasirinkimas:
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Serija „Premium”
Premium C Combo
Tai modernus, saugus, lengvai perkeliams stalas
Pritaikytas darbui individualiai ir grupėse. Keisdami stalų vietą, juos grupuodami galite sukurti modernias ir
jaukias erdves, pritaikytas šiuolaikiniam ugdymui(si).
Stalviršis pagamintas iš aukštos kokybės 25 mm storio medžio drožlių plokštės, padengtos atspariu dilimui melamino
sluoksniu. Šis stalviršis yra ilgaamžis, atsparus mechaniniams ir temperatūros poveikiams. Stalviršis gaminamas su
saugiais užapvalintais 3D kraštais. Stalviršio briaunos užlietos 5 mm storio polimerine danga, naudojant specialią
technologiją. Tokios stalviršio briaunos yra labai tvirtos ir puikiai jį apsaugo nuo mechaninių pažeidimų. Briaunos
dengiamos viena iš šešių galimų spalvų. Stalo kojų spalva sutampa su stalviršio briaunų spalva.
Stalo aukštis gali būti keičiamas nuo 40 cm iki 60 cm ir yra lengvai pritaikomas įvairaus ūgio vaikams. Stalo aukštį
galima keisti kas 2,5 cm. Stalo stalviršio matmenys 90 x 75 cm. Reguliuojami plastiko padai nebraižo grindų ir
užtikrina stalo stabilumą.

Galimos kombinacijos:

Stalviršio spalvų pasirinkimas:

Stalviršio kraštų spalvų pasirinkimas:
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Premium Dual Quadro
Tai modernus, saugus, lengvai perkeliams stalas
Pritaikytas darbui individualiai ir grupėse. Keisdami stalų vietą, juos grupuodami galite sukurti modernias ir
jaukias erdves, pritaikytas šiuolaikiniam ugdymui(si).
Stalviršis pagamintas iš aukštos kokybės 25 mm storio medžio drožlių plokštės, padengtos atspariu dilimui melamino
sluoksniu. Šis stalviršis yra ilgaamžis, atsparus mechaniniams ir temperatūros poveikiams. Stalviršis gaminamas su
saugiais užapvalintais 3D kraštais. Stalviršio briaunos užlietos 5 mm storio polimerine danga, naudojant specialią
technologiją. Tokios stalviršio briaunos yra labai tvirtos ir puikiai jį apsaugo nuo mechaninių pažeidimų. Briaunos
dengiamos viena iš šešių galimų spalvų. Stalo kojų spalva sutampa su stalviršio briaunų spalva.
Stalo aukštis gali būti keičiamas nuo 40 cm iki 60 cm ir yra lengvai pritaikomas įvairaus ūgio vaikams. Stalo aukštį
galima keisti kas 2,5 cm. Stalo stalviršio matmenys 115 x 60 cm. Reguliuojami plastiko padai nebraižo grindų ir
užtikrina stalo stabilumą.

Galimos kombinacijos:

Stalviršio kraštų spalvų pasirinkimas:
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Kėdės

Darželio kėdės
Vaikiška kėdė C-12
Moderni, ergonomiška kėdė, sugerianti net aktyvių vaikų smūgius
Patogi ir labai tvirta, reguliuojamo aukščio kėdė, pagaminta iš aukštos kokybės
polipropileno, skirto vaikiškų žaislų ir baldų gamybai.
Kėdės aukštis gali būti reguliuojamas nuo 26 cm iki 30 cm. Šios kėdės išsiskiria ne tik patvarumu,
bet ir modernių spalvų įvairove, kuri padės sukurti patrauklią, jaukią ir šiltą ugdymo(si) aplinką
darželio grupėje ar kitoje erdvėje. Tvirtas sėdynės paviršius atsparus įbrėžimams ir lengvai
valomas.
Kėdės padai užtikrina stabilumą ir apsaugo grindis nuo dilimo. Patogus atlošas padės patogiai
pernešti šią lengvą kėdę. Ją galima naudoti patalpų viduje ir lauke. Vidutinis tarnavimo laikas
daugiau kaip 8 metai. Kėdės aukštį galima reguliuoti pagal Europos standartą EN 1729 C1 – C2.

Spalvų pasirinkimas:
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Vaikiška kėdė C-13
Ergonomiška kėdė
Pagaminta iš aukštos kokybės
polipropileno, skirto vaikiškų žaislų ir
baldų gamybai. Kojos, sėdynė ir
atlošas yra vientisas polipropileno
liejinys.
Kėdė patogi ir labai tvirta dėl savo
konstrukcijos. Konstrukcijoje
nenaudojamos tvirtinimo jungtys ir varžtai,
todėl kėdė yra saugesnė ir lengvesnė.
Kėdes galite lengvai sudėti vieną ant
kitos. Jas galima naudoti patalpų viduje ir
lauke. Kėdės paviršius lengvai valomas.
Vidutinis tarnavimo laikas daugiau kaip 8
metai. Kėdė yra gaminama 7 aukščių
pagal Europos standartą EN 1729 C0 –
C6.

Spalvų pasirinkimas:
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Kėdės
Vaikiška kėdė Fiore
Kėdė pagaminta iš aukštos kokybės plastiko, skirto vaikiškų
žaislų ir baldų gamybai
Patrauklaus dizaino kėdės išsiskiria ne tik patvarumu, bet ir modernių
spalvų įvairove, kuri padės sukurti patrauklią, jaukią ir šiltą ugdymo(si)
aplinką darželio grupėje ar kitoje erdvėje.
Tvirtas kėdės paviršius atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. Vientisas kėdės
padas užtikrina stabilumą ir apsaugo grindis nuo dilimo. Konstrukcijoje
nenaudojamos metalinės tvirtinimo jungtys ir varžtai, todėl kėdė yra saugesnė ir
lengvesnė. Ją galima naudoti patalpų viduje ir lauke. Vidutinis tarnavimo laikas
daugiau kaip 5 metai. Kėdė yra gaminama 4 aukščių pagal Europos standartą EN
1729 C1 – C4.

Spalvų pasirinkimas:
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Balansinės kėdės – mažiesiems
nenuoramoms
Balansinė kėdė pagaminta iš aukštos
kokybės polipropileno, skirto vaikiškų žaislų
ir baldų gamybai
Kėdė juda laisvai ir nevaržomai, dėl specialiai sukurto
pagrindo.
Įvairių spalvų balansinės kėdės labai pagyvina interjerą,
padeda sukurti patrauklią, jaukią ir šiltą ugdymo(si) aplinką
darželio grupėje ar kitoje erdvėje. Tvirtas kėdės paviršius
atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. Ugdymo įstaigose
jas labai pamėgo mažieji nenuoramos. Kėdė yra
gaminama 4 aukščių: 31 cm, 37 cm, 45 cm, 52 cm.

Spalvų pasirinkimas:
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Kėdės

Grindų kėdė Ztool
Tai naujos kartos grindų kėdės, kurios puikiai
pritaikomos neformaliose mokymosi aplinkose.
Šios nešiojamos kėdės yra tinkamos darbui su planšete ar
nešiojamais kompiuteriais ir kitomis priemonėmis.
Ztool grindų kėdės gali būti naudojamos mokymuisi lauke, išvykus,
ar kitoje erdvėje. Jos lengvos pernešti, patogios sėdėti ir labai
spalvingos..

Spalvų pasirinkimas:
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Mokytojo kėdė Maxima Move
Moderni ergonomiško dizaino kėdė
Šios kėdės pasižymi ne tik patvarumu, bet ir mobilumu bei spalvų įvairove.
Jūs galite sukurti patrauklią ir šiltą ugdymo(si) aplinką darželio grupės ar
kitose erdvėse.
Maxima Move kėdės tvirti ratukai, reguliuojamas aukštis ir stabilus dizainas yra
mėgstamos aktyvių vaikų ir auklėtojų. Patogus sėdynės atlošas leidžia lengvai ir
paprastai manevruoti su šia kėde. Tvirtas sėdynės paviršius yra atsparus
įbrėžimams ir lengvai valomas..

Spalvų pasirinkimas:
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Kiti stalai ir lentynos

Kiti stalai ir lentynos
Mobilus žaidimų stalas
Plačiai naudojamas vaikų darželiuose, žaidimų kambariuose
Mobilų žaidimų stalą lengvai perstumti gali patys vaikai
Stalas yra gaminamas dviejų aukščių (60 cm ir 97 cm) ir lengvai pritaikomas įvairaus ūgio
vaikams. Metalinis stalo rėmas šviesiai pilkos ar juodos spalvos. Rėme yra sumontuoti
skirtingų dydžių specialūs stalčiai, skirti žaislams ar jų dalims sudėti. Stalo stalviršio
matmenys – 120 x 80 cm. 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.
Stalviršis pagamintas iš mechaniškai labai atsparios plokštės ir yra tinkamas po jį važinėti
žaislinėmis mašinėlėmis. Visą stalo perimetrą juosia briauna, iškilusi virš stalviršio
paviršiaus 2,5 cm, apsauganti žaislus nuo kritimo.

Stalo kraštų ir kojų spalvų pasirinkimas:

Dėžučių spalvų pasirinkimas:
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Mobilus žaidimų stalas RA
Reguliuojamo aukščio stalas plačiai naudojamas vaikų darželiuose,
žaidimų kambariuose
Mobilų žaidimų stalą lengvai perstumti gali patys vaikai
Mobiliojo žaidimų stalo RA aukštis gali būti keičiamas nuo 48 cm iki 68 cm ir yra lengvai
pritaikomas įvairaus ūgio vaikams. Metalinis stalo rėmas šviesiai pilkos ar juodos spalvos. Stalo
stalviršio matmenys – 120 x 60 cm. 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.
Stalviršis pagamintas iš mechaniškai labai atsparios plokštės
ir yra tinkamas po jį važinėti žaislinėmis
mašinėlėmis. Visą stalo perimetrą juosia
briauna, iškilusi virš stalviršio
paviršiaus 2,5 cm,
apsauganti žaislus nuo kritimo.

Stalo kraštų ir kojų spalvų pasirinkimas:
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Kiti stalai ir lentynos“

Mobili žaislų ir mokymo priemonių lentyna 3-1
Kompaktiška ir tyliai riedanti darželio erdvėje mobili žaislų ir mokymo
priemonių lentyna.
Mobili lentyna yra paprasta ir labai patogi.
Patvarios plastikinės dėžutės lengvai ištraukiamos. Vaikams patogu paimti reikiamą žaislą ar
padėti jį atgal. Priklausomai nuo žaislų dydžio, lentyną galima komplektuoti 2 dydžių su įvairių
spalvų dėžutėmis. Spalvingos lentynos sukuria patrauklią, jaukią ir šiltą ugdymo(si) aplinką
darželio grupėje ar kitoje erdvėje.
Mobili žaislų ir mokymo priemonių lentyna yra su keturiais ratukais, kurių du – su stabdžiais.
Ratukai sukinėjasi visomis kryptimis. Mobilios platformos aukštis – 95 cm, plotis – 43 cm,
gylis – 50 cm. Lentyna komplektuojama 2 dydžių dėžutėmis: 43,5x31x7,5 cm ir 43,5x31x15 cm.
Dėžutės pagamintos iš ABS plastiko.

Dėžučių spalvų pasirinkimas:
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Mobili žaislų ir mokymo priemonių lentyna 3-2
Kompaktiška ir tyliai riedanti darželio erdvėje mobili žaislų ir mokymo
priemonių lentyna.
Mobili lentyna yra paprasta ir labai patogi.
Patvarios plastikinės dėžutės lengvai ištraukiamos. Vaikams patogu paimti reikiamą žaislą ar
padėti jį atgal. Priklausomai nuo žaislų dydžio, lentyną galima komplektuoti 2 dydžių su įvairių
spalvų dėžutėmis. Spalvingos lentynos sukuria patrauklią, jaukią ir šiltą ugdymo(si) aplinką
darželio grupėje ar kitoje erdvėje.
Mobili žaislų ir mokymo priemonių lentyna yra su keturiais ratukais, kurių du – su stabdžiais.
Ratukai sukinėjasi visomis kryptimis. Mobilios platformos aukštis – 95 cm, plotis – 78 cm,
gylis – 50 cm. Lentyna komplektuojama 2 dydžių dėžutėmis: 43,5x31x7,5 cm ir 43,5x31x15 cm.
Dėžutės pagamintos iš ABS plastiko.

Dėžučių spalvų pasirinkimas:
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Lovytės

Lovytės darželiams
Vaikiška lovytė C-5
Idealiai tinka naudoti vaikų darželyje arba ikimokyklinio
ugdymo įstaigoje
Lovytės lengvai sudedamos viena ant kitos, taip sutaupoma erdvė ir
optimaliai išnaudojamas ribotas patalpų plotas.
Vaikiška lovytė yra saugi ir labai tvirta, pagaminta iš aukštos kokybės
polipropileno, skirto vaikiškų žaislų ir baldų gamybai. Lovytės paviršius lygus, su
saugiais 3D užapvalintais kraštais, apsaugo vaikus nuo sužalojimų. Dugne
esančios angos lengvai praleidžia orą ir užtikrina reikiamą ventiliaciją. Vaikiškos
lovytės išsiskiria ne tik patvarumu, bet ir modernių spalvų įvairove, kuri padės
sukurti patrauklią ir šiltą ugdymo(si) aplinką vaikų darželio grupėje. Lovytės
matmenys – 138x60x28,5 cm.

Spalvų pasirinkimas:
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Vaikiška lovytė C-6
Idealiai tinka naudoti vaikų darželyje arba
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Lovytės lengvai sudedamos viena ant kitos, taip
sutaupoma erdvė ir optimaliai išnaudojamas ribotas
patalpų plotas.
Vaikiška lovytė yra saugi ir labai tvirta, pagaminta iš
aukštos kokybės polipropileno, skirto vaikiškų žaislų ir
baldų gamybai. Lovytės paviršius lygus, su saugiais 3D
užapvalintais kraštais, apsaugo vaikus nuo sužalojimų.
Dugne esančios tampraus diržo grotelės lengvai
praleidžia orą ir užtikrina reikiamą ventiliaciją. Vaikiškos
lovytės išsiskiria ne tik patvarumu, bet ir modernių spalvų
įvairove, kuri padės sukurti patrauklią ir šiltą ugdymo(si)
aplinką vaikų darželio grupėje. Lovytės matmenys –
138x60x28,5 cm.

Spalvų pasirinkimas:
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