
SPECIALIZĒTO KLAŠU 
APRĪKOJUMS

MOBILĀ KLASE
Apstākļos, kad nepieciešams nodrošināt elastīgi 
izmantojamu un mūsdienīgu mācību vidi, aizvien pieaug 
pieprasījums pēc mobiliem specializēto klašu aprīkojuma 
elementiem. Pie šāda aprīkojuma pieskaitāmi viegli un 
izturīgi darbagaldi ar dažāda materiāla darbvirsmām, 
pārvietojamie velkmes skapji, griestu konsoles, 
uzglabāšanas skapji un rati. 
Viens uz otra novietojami, viegli un izturīgi skolēnu 
darbagaldi ar alumīnija rāmi. Mainot galdu izvietojumu, 
var viegli un ātri izveidot atsevišķas darba grupas.

Papildinformācija: info@medkoe.ee / www.medkoe.ee

Dziļums Platums Augstums Svars

550

700
750

530
590
640
710
760
820

8,5 kg

650 8,6 kg

Griestu moduļi

240
600

181

Waldner GmbH 
GrIeSTU

KOnSOleS.

900

496
1200

191
1500



SPECIALIZĒTO KLAŠU 
APRĪKOJUMS

UZGLABĀŠANAS 
SKAPJI
•	 Skapja korpuss un durvis ir izgatavotas no P5 

augstspiediena lamināta paneļiem. Augstspiediena 
lamināta biezums ir 0,8 mm, paneļa biezums - 20 
mm. Durvju atvērums ir 270 grādi. Durvju eņģu 
kustīgā daļa atrodas skapja ārpusē. Durvju rokturi ir 
izgatavoti no metāla un pārklāti ar nerūsējošu tēraudu. 

•	 Skapjus var komplektēt ar stikla durvīm. Piedāvājumā 
durvis ar alumīnija un koka rāmjiem. 

•	 Skapjus var aprīkot ar dažāda augstuma atvilktnēm, 
vanniņām un groziem.

Papildinformācija: info@medkoe.ee / www.medkoe.ee



SPECIALIZĒTO KLAŠU 
APRĪKOJUMS

DARBAGALDI

Papildinformācija: info@medkoe.ee / www.medkoe.ee

Nosaukums Dziļums Platums Augstums

Darbagalds
600
750

1200 1200
1500
1800

720
900

Galds-sala 1500 900
1710

MŪSDIENĪGS APRĪKOJUMS ĶĪMIJAS, BIOLOĢIJAS UN 
FIZIKAS KLAŠU TELPĀM
• Iespēja izmantot dažāda materiāla darbvirsmas 
(augstspiediena lamināts, polipropilēns, monolīta keramiskā 
plātne, nerūsējošais tērauds, epoksīds). 

•   Galdus var aprīkot ar IP44 elektrības kontaktligzdām, 
vietējo apgaismojumu, laboratorijas krāniem un mini-
izlietnēm, kā arī ar gāzes krāniem. 

•      Galdus var komplektēt ar regulējama augstuma statīviem, 
zem galda novietojamiem skapīšiem ar 100% atveramām 
atvilktnēm, zem darbvirsmas stiprināmām atvilktnēm. 

•    Dažādi plaukti un pie sienas stiprināmi skapīši



SPECIALIZĒTO KLAŠU KRĒSLI
VISĀM VECUMU GRUPĀM

Papildinformācija:
info@medkoe.ee / www.medkoe.ee

Skolas krēsli ar 3D mehānismu visām vecumu grupām.

KRĒSLI ATBILST ŠĀDIEM STANDARTIEM:

LVS-EN 1729-2:2012+A1:2015 Mēbeles. 
Krēsli un galdi mācību iestādēm. 2. daļa: 
Drošuma prasības un testēšanas metodes

LVS-EN 1729-2:2015 Mēbeles. Krēsli un 
galdi mācību iestādēm. 1. daļa: Funkcionālie 
izmēri

GARUMS (CM) 108/121 119/142 133/159
KRĒSLS 31 35 38
GALDS 59 59 64

146/176,5 159/188 174/207
43 46 51
71 76 82



SPECIALIZĒTO KLAŠU KRĒSLI
VISĀM VECUMU GRUPĀM



VENTILĒJAMIE ĶIMIKĀLIJU 
UZGLABĀŠANAS SKAPJI SKOLĀM

Pēc uzbūves skapjus iedala divās grupās, kas piemērotas atšķirīgu 
ķimikāliju uzglabāšanai. Šo atšķirību nosaka uzglabājamo ķimikā-
liju ugunsbīstamības un sprādzienbīstamības īpašības. Paaugsti-
nātas ugunsbīstamības un sprādzienbīstamības vielas parasti tiek 
uzglabātas ugunsdrošos skapjos. Ieteicams izmantot skapjus, kuru 
ugunsizturība ir 90 minūtes. 
Piedāvājam dažāda izmēra un funkcionalitātes Asecos GmbH 
ugunsdrošos ķimikāliju uzglabāšanas skapjus. Skapji atbilst EN 
14470 drošības prasībām. 

Aizslēdzami ventilējamie ķimikāliju uzglabāšanas skapji

Skapja korpuss un durvis ir izgatavotas no augstspiediena lamināta 
paneļiem. Skapja korpuss ir izgatavots no P5 skaidu plates. 
Regulējams cokola augstums. Plauktu svara izturība 20 kg.

Papildinformācija par ķimikāliju uzglabāšanas skapjiem un specializēto klašu 
telpu aprīkojumu:  info@medkoe.ee / www.medkoe.ee

PAPILDAPRĪKOJUMS:
•	 Ķimikāliju skapjiem - rezistentas plastmasas, automātisks konstanta 

gaisa daudzuma vārsts ar maksimālo nosūces jaudu 30 un 60 m3/h.
•	 Ķimikāliju skapjiem - rezistenta polipropilēna vanniņas ķimikāliju 

uzglabāšanai speciālajos skapjos. Iespēja pasūtīt klienta vajadzībām 
atbilstoša izmēra vanniņas.

Nosaukums Platums Dziļums Augstums Piezīmes

Zem darbvirsmas 
vai zem velkmes 

skapjiem
integrējami skapji

593

574

600 Skapjus var komplektēt ar 
dažāda tipa durvīm, dažāda 
lieluma plauktiem un pret 
ķīmisko vielu iedarbību 
drošām vanniņām.
Slēdzamas durvis.

896

1002
800

1402

Atsevišķi stāvoši 
uzglabāšanas skapji

596
616

1298

1196 1968

Nosaukums Platums Dziļums Augstums Piezīmes

Zem darbvirsmas 
vai zem velkmes 
skapjiem integrējami 
skapji

600

550

635

Atsevišķi stāvoši 
uzglabāšanas skapji 900

2090

Skapjus var komplektēt ar 
stikla durvīm

Uzglabāšanas skapji 
ar izvelkamiem 
plauktiem

600

650

Piecu līmeņu skapis ar 
vienām durvīm

900
Skapis ar pieciem 
izvelkamiem plauktiem un 
divām durvīm


