
                                                             

Eil. Kiekis Specifikacija
nr. vnt.

I Fondų apsaugos ir apskaitos 

Patalpa nr. 128

1 Kanceliarinė spinta 800x400x2500 mm 2 Uždara spinta. Viduje turi būti 6 lentynos, t. y. telpa 6 A4 formato  segtuvų eilės. Dalis 

lentynų reguliuojamos. Spintoje 4 vienodos  durelės. Visa spinta iš 18 mm LMDP, 

briaunos dengtos 1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara 

MPP. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

2 Stalas (kairinis ar dešininis) 1500x1400x750 mm 2 Kampinis stalas. Kairinis ar dešininis. Stalviršis - 25 mm LMDP, briaunos laminuotos 

2 mm PVC juosta. Kojos ir kojų uždanga iš 18 mm LMDP,  briaunos dengtos 1 mm 

PVC. Kojų uždanga (cargė) 400 mm aukščio. Po stalviršiu stacionarus 4 stalčių 

blokas. Korpusas, fasadai ir stalčių šoneliai 18 mm LMDP, briaunos 1 mm PVC. 

Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo. Plastikinės 

reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

3 Sukama kėdė Neo II 2 Juoda plastikinė bazė, nereguliuojami porankiai, tiltinis mechanizmas.

II

1 Kataloginė spinta 900x470x1800 mm 12 Spinta su stalčiais katalogams sudėti. Kiekvienos nišos stalčiui vidus - ne mažiau 135 

mm ilgio ir 120 mm aukščio. Iš viso horizontaliai telpa 5 stalčiai, vertikaliai - 12 

stalčių. Bėgeliai guoliniai. Visa spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC 

juosta. Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

Patalpa Nr.129 - katalogai 

Gaminio pavadinimas Matmenys/       

modelis



2 Rūbų - kanceliarinė spinta 1100x600x1800 mm 1 Uždara 3 dalių spinta, su trimis durelėmis. Dvi dalys po 300 mm skirtos drabužiams. 

Kiekvienoje dalyje  po viena lentynėlė, po ja pakaba drabužiams kabinti. Trečia dalis 

500 mm pločio turi 4 lentynas, t. y. telpa 4 A4 formato segtuvų eilės. 2 lentynos - 

reguliuojamos. Visa spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC juosta. 

Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP.  Plastikinės reguliuojamos 

kojelės grindų nelygumams išlyginti.

3 Rašomasis stalas (4 vietų) 1800x900x750 mm 1 Stalviršis ir kojos - 36 mm LMDP, briaunos laminuotos 2 mm PVC juosta. Po 

stalviršiu per vidurį cargė (aukštis 400 mm) iš 25 mm LMDP,  briaunos dengtos 2 mm 

PVC.  Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

4 Kede lankytojo su metalo 

karkasu

ISO 4 Juodas metalinis rėmas, audinys.

III

1 Kataloginė spinta 900x470x1800 mm 3 Spinta su stalčiais katalogams sudėti. Kiekvienos nišos stalčiui vidus - ne mažiau 135 

mm ilgio ir 120 mm aukščio. Iš viso horizontaliai telpa 5 stalčiai, vertikaliai - 12 

stalčių. Bėgeliai guoliniai. Visa spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC 

juosta. Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

2 LMDP pertvara(iš kairės 

3000x2500)

3000x18x2500 mm 1 LMDP 18 mm, briaunos laminuotos 1 mm PVC danga. Tvirtinama specialiais 

kronšteinais.

3 Kanceliarinė spinta 700x400x2000 mm 4 Uždara spinta. Su 2 durelėmis. Viduje turi būti 5 lentynos, t. y. telpa 5 A4 formato  

segtuvų eilės. 3 lentynos reguliuojamos.Visa spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 

1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės 

reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

4 Kanceliarinė spinta 800x400x2000 mm 3 Uždara spinta. Su 2 durelėmis. Viduje turi būti 5 lentynos, t. y. telpa 5 A4 formato  

segtuvų eilės. 3 lentynos reguliuojamos.Visa spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 

1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės 

reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

5 Stalas (kampinis) 1500x1400x750 mm 2 Kampinis stalas. Kairinis ar dešininis. Stalviršis - 25 mm LMDP, briaunos laminuotos 

2 mm PVC juosta. Kojos ir kojų uždanga iš 18 mm LMDP,  briaunos dengtos 1 mm 

PVC. Kojų uždanga (cargė) 400 mm aukščio. Po stalviršiu stacionarus 4 stalčių 

blokas. Korpusas, fasadai ir stalčių šoneliai 18 mm LMDP, briaunos 1 mm PVC. 

Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo. Plastikinės 

reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

6 Sukama kėdė Neo II 2 Juoda plastikinė bazė, nereguliuojami porankiai, tiltinis mechanizmas.

Patalpa Nr. 130, saugykla ir darbo kab.



7 Rūbų - kanceliarinė spinta 1100x600x1800 mm 1 Uždara 3 dalių spinta, su trimis durelėmis. Dvi dalys po 300 mm skirtos drabužiams. 

Kiekvienoje dalyje  po viena lentynėlė, po ja pakaba drabužiams kabinti. Trečia dalis 

500 mm pločio turi 4 lentynas, t. y. telpa 4 A4 formato segtuvų eilės. 2 lentynos 

reguliuojamos. Visa spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC juosta. 

Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos kojelės 

grindų nelygumams išlyginti.

8 Stalas lankytojams 1400x650x750 mm 1 Stalviršis -25 mm LMDP, briaunos laminuotos 2 mm PVC juosta. Kojos ir kojų 

uždanga iš 18 mm LMDP,  briaunos dengtos 1 mm PVC. Kojų uždanga (cargė) 400 

mm aukščio. Po stalviršiu stacionarus 4 stalčių blokas. Korpusas, fasadai ir stalčių 

šoneliai 18 mm LMDP, briaunos 1 mm PVC. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. 

Bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų 

nelygumams išlyginti.
IV

1 Stalas 1200x650x750 mm 1 Stalviršis -25 mm LMDP, briaunos laminuotos 2 mm PVC juosta. Kojos ir kojų 

uždanga iš 18 mm LMDP,  briaunos dengtos 1 mm PVC. Kojų uždanga (cargė) 400 

mm aukščio. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

V

1 Stalas su metalo karkasu ir 

virtuviniu stalviršiu

2000x1200x800 mm 1 Stalviršis virtuvinis, dengtas HPL, 38 mm storio. 4 metalinės reguliuojamos kojos, 

kurių skersmuo Ø 50 mm, tvirtinamos prie  metalinio karkaso 25x25 mm. Metal. 

karkasas po stalviršiu ir apačioje.

VI

1 Stalas 1500x1400x750 mm 1 Kampinis kairinis stalas. Stalviršis - 25 mm LMDP, briaunos laminuotos 2 mm PVC 

juosta. Kojos ir kojų uždanga iš 18 mm LMDP,  briaunos dengtos 1 mm PVC. Kojų 

uždanga (cargė) 400 mm aukščio. Po stalviršiu stacionarus 4 stalčių blokas. Korpusas, 

fasadai ir stalčių šoneliai 18 mm LMDP, briaunos 1 mm PVC. Rankenėlės - matinio 

chromo spalvos. Bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo.  Plastikinės reguliuojamos 

kojelės grindų nelygumams išlyginti.

2 Sukama kėdė Neo II 1 Juoda plastikinė bazė, nereguliuojami porankiai, tiltinis mechanizmas.

VII

1 Stalas (kairinis ar dešininis) 

su pertvara

1500x1400x750 mm 4 Kampinis stalas. 2 kairiniai, 2 dešininiai. Stalviršis - 25 mm LMDP, briaunos 

laminuotos 2 mm PVC juosta. Kojos ir kojų uždanga iš 18 mm LMDP,  briaunos 

dengtos 1 mm PVC. Kojų uždanga (cargė) 400 mm aukščio. Po stalviršiu stacionarus 

4 stalčių blokas. Korpusas, fasadai ir stalčių šoneliai 18 mm LMDP, briaunos 1 mm 

PVC. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo. Stalai 

sustatyti po du, vienas prie kito ilgesne kraštine, tarp darbo vietų LMDP pertvara.  

Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

Patalpa Nr. 140

Patalpa Nr. 141

Patalpa Nr. 132, saugykla

Patalpa Nr. 027, rūsys



2 Stalčių blokas su ratukais 430x530x650 mm 4 Su 4 stalčiais. Gaminamas iš 18 mm LMDP, kurios briauna laminuota 1 mm PVC 

juosta.  Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo. 

Ratukų Ø 55 mm, atstumas nuo grindų 65 mm.   

3 Kanceliarinė spinta 1000x400x2000 mm 2 Uždara spinta. Su 2 durelėmis. Viduje turi būti 5 lentynos, t. y. telpa 5 A4 formato  

segtuvų eilės. 3 lentynos reguliuojamos.Visa spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 

1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės 

reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

4 Drabužių spinta 800x400x2000 mm 4 Uždara spinta su 2 durelėmis. Viduje viena lentyna, po ja ištraukiama pakaba 

drabužiams kabinti. Visa spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC juosta. 

Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos kojelės 

grindų nelygumams išlyginti.

5 Spintelė skaneriui 1000x800x750 mm 1 Spintelė su 2 durelėmis. Viršuje atvira lentynėlė 140 mm aukščio. Spintelė  iš 18 mm 

LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. 

Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

6 Sukama kėdė Neo II 4 Juoda plastikinė bazė, nereguliuojami porankiai, tiltinis mechanizmas, audinys. 

VIII

1 Stalas (kairinis ar dešininis) 1500x1400x750 mm 3 Kampinis stalas. Kairinis ar dešininis. Stalviršis - 25 mm LMDP, briaunos laminuotos 

2 mm PVC juosta. Kojos ir kojų uždanga iš 18 mm LMDP,  briaunos dengtos 1 mm 

PVC. Kojų uždanga (cargė) 400 mm aukščio. Po stalviršiu stacionarus 4 stalčių 

blokas. Korpusas, fasadai ir stalčių šoneliai 18 mm LMDP, briaunos 1 mm PVC. 

Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo. Plastikinės 

reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

2 Kanceliarinė spinta 800x400x2000 mm 5 Uždara spinta. Su 2 durelėmis. Viduje turi būti 5 lentynos, t. y. telpa 5 A4 formato  

segtuvų eilės. 3 lentynos reguliuojamos.Visa spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 

1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės 

reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

3 Drabužių spinta 800x520x2000 mm 1 Uždara spinta su 2 durelėmis. Viduje viena lentyna, po ja  pakaba drabužiams kabinti. 

Visa spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC juosta. Rankenėlės - 

matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų 

nelygumams išlyginti.

4 Stalas kopijavimo aparatui 1100x600x750 mm 1 Stalviršis - 25 mm LMDP, briaunos laminuotos 2 mm PVC juosta. Kojos ir cargė  iš 

18 mm LMDP,  briaunos dengtos 1 mm PVC. Cargė 400 mm aukščio. Po stalviršiu 

stacionarus 4 stalčių blokas. Korpusas, fasadai ir stalčių šoneliai 18 mm LMDP, 

briaunos 1 mm PVC. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Bėgeliai guoliniai pilno 

ištraukimo. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

5 Sukama kėdė Neo II 3 Juoda plastikinė bazė, nereguliuojami porankiai, tiltinis mechanizmas, audinys. 

Patalpa Nr.117, Ūkio skyrius



IX

1 Stalas kampinis (kairinis) 1500x1400x750 mm 1 Kampinis stalas. Stalviršis - 25 mm LMDP, briaunos laminuotos 2 mm PVC juosta. 

Kojos ir kojų uždanga iš 18 mm LMDP,  briaunos dengtos 1 mm PVC. Kojų uždanga 

(cargė) 400 mm aukščio. Po stalviršiu stacionarus 4 stalčių blokas. Korpusas, fasadai 

ir stalčių šoneliai 18 mm LMDP, briaunos 1 mm PVC. Rankenėlės - matinio chromo 

spalvos. Bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų 

nelygumams išlyginti.

2 Drabužių-kanceliarinė 

spinta

1400x520x2000 mm 1 Uždara 3 durų spinta. Dviejų sekcijų. Viena sekcija 500 mm pločio drabužiams. 

Viduje viena lentyna, po ja pakaba drabužiams kabinti. Antra sekcija, 900 mm pločio, 

dokumentams. Su 2 durelėmis. Turi 5 lentynas, t. y. telpa 5 A4 formato segtuvų eilės. 

3 lentynos reguliuojamos. Visa spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC 

juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos 

kojelės grindų nelygumams išlyginti.

3 Sukama kėdė Neo II 1 Juoda plastikinė bazė, nereguliuojami porankiai, tiltinis mechanizmas.

X

1 Kanceliarinė spinta 1000x520x2000 mm 1 Uždara spinta. Su 2 durelėmis. Viduje turi būti 5 lentynos, t. y. telpa 5 A4 formato  

segtuvų eilės. 3 lentynos reguliuojamos.Visa spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 

1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės 

reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

XI

1 Stalas 1400x650x750 mm 1 Stalviršis -25 mm LMDP, briaunos laminuotos 2 mm PVC juosta. Kojos ir kojų 

uždanga iš 18 mm LMDP,  briaunos dengtos 1 mm PVC. Kojų uždanga (cargė) 400 

mm aukščio. Po stalviršiu stacionarus 4 stalčių blokas. Korpusas, fasadai ir stalčių 

šoneliai 18 mm LMDP, briaunos 1 mm PVC. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. 

Bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų 

nelygumams išlyginti.
2 Spintelė asmeniniams 

daiktams

400x400x1900 mm 5 Spintelė 4 vietoms. Visa spintelė iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC 

juosta. Rankenėlės - cilindrinės ( Ø 11 mm, H 25 mm, matinis chromas, Furnitanas). 

Durelės rakinamos. Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų 

nelygumams išlyginti.
3 Raktų spinta 400x100x600 mm 1 Raktų kiekis 100 vnt. Korpusas iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC juosta.

4 Sukama kėdė Neo II 1 Juoda plastikinė bazė, nereguliuojami porankiai, tiltinis mechanizmas.

5 Minkštasuolis-sofa 1980x750x750 mm 1 Pagaminta iš 18 mm LMDP. Sėdimoji ir nugarinė dalis aptraukta audiniu. Yra 

miegojimo mechanizmas.

XII

Patalpa Nr. 116, archyvas (admin.)

Patalpa Nr. 124, holas

Budėtojo patalpa

Patalpa Nr. 127



1 Stalas  rašomasis 1300x700x750 mm 1 Stalo gylis 600 mm, kairėje išlinkis 700 mm. Stalviršis - 25 mm LMDP, briaunos 

laminuotos 2 mm PVC juosta. Kojos ir kojų uždangos iš 18 mm LMDP,  briaunos 

dengtos 1 mm PVC. Kojų uždangos (cargės) 400 mm aukščio. Po stalviršiu 

stacionarus 4 stalčių blokas. Korpusas, fasadai ir stalčių šoneliai 18 mm LMDP, 

briaunos 1 mm PVC. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Bėgeliai guoliniai pilno 

ištraukimo. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

2 Kanceliarinė spinta 800x400x2000 mm 1 Uždara spinta. Su 2 durelėmis. Viduje turi būti 5 lentynos, t. y. telpa 5 A4 formato  

segtuvų eilės. 3 lentynos reguliuojamos.Visa spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 

1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės 

reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

3 Drabužių spinta 700x400x2000 mm 1 Uždara spinta su 2 durelėmis. Viduje viena lentyna, po ja ištraukiama pakaba 

drabužiams kabinti. Visa spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC juosta. 

Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos kojelės 

grindų nelygumams išlyginti. 

4 Spintelė spausdintuvui 800x600x750 mm 1 Spintelė su 2 durelėmis. Viršuje atvira lentynėlė 140 mm aukščio. Spintelė  iš 18 mm 

LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. 

Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti. 

5 Sukama kėdė Neo II 1 Juoda plastikinė bazė, nereguliuojami porankiai, tiltinis mechanizmas.

6 Pusapvalis stovas su 

lentynomis

400x400x2000 mm 1 Stovas prie spintos. Lentynėlės užapvalintos. Stovas iš 18 mm LMDP, briaunos 

dengtos 1 mm PVC juosta.  Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų nelygumams 

išlyginti.XIII

1 Virtuvės komplektas 

(spintelės rakinamos)

1800x600x1950 mm 1 Trys apatinės spintelės, kiekviena 600x600x860 mm. Su kriaukle ir kompaktine 

virykle. Viena spintelė integruojamam šaldytuvui. Trys durelės. Stalviršis dengtas 

HPL, 38 mm. Trys viršutinės spintelės, kiekviena 600x350x500 mm. Dvi spintelės 

turi po dvi dureles, likusi - atvira, mikrobangei. Korpusas ir fasadas iš LMDP 18 mm, 

briaunos dengtos 1 mm PVC juosta. Rankenėlės matinio chromo spalvos. Visos 

durelės rakinamos. Nugara MPP. Kartu pristatoma kriauklė su maišytuvu ir sifonu, 

viryklė, mikrobangų krosnelė, šaldytuvas. 

2 Stalas 1100x650x750 mm 1 Pietų ruošimo stalo stalviršis iš 25 mm LMDP su 2 mm PVC briauna. Keturios 

reguliuojamos metalinės kojos Ø 50 mm.

3 Lentyna  pakabinama 800x300 mm 3 Pakabinama lentyna iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC juosta.

XIV

Patalpa Nr. 115, virtuvėlė

Patalpa Nr. 112, direktoriaus kab.



1 Vadovo stalas su stac. stalčių 

bl.

2400x2000x750 mm 1 Dešininis stalas. Stalviršis 36 mm LMDP, briaunos dengtos 2 mm PVC juosta. 3 

reguliuojamos  metalinės kojos Ø 50 mm. Cargių aukštis 400 mm. Cargės iš 

laminuotos 18 mm LMDP, kurios briaunos dengtos 1 mm PVC. Kairėje po stalviršiu 

stacionarus 4 stalčių blokas.  Korpusas, fasadai ir stalčių šoneliai 18 mm LMDP, 

briaunos 1 mm PVC. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Bėgeliai guoliniai pilno 

ištraukimo. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti. 

2 Priestalis 900x2000x750 mm 1 Stalviršis iš 36 mm LMDP. 2 kampai užapvalinti. 4 reguliuojamos  metalinės kojos Ø 

50 mm.

3 Kanceliarinė spinta 700x400x2000 mm 2 Uždara spinta. Viduje turi būti 5 lentynos, t. y. telpa 5 A4 formato  segtuvų eilės. 3 

lentynos reguliuojamos. Viršutinės 3 lentynos turi 2 stiklines dureles, apatinės 2 

durelės iš laminuotos medžio drožlių plokštės. LMDP 18 mm, briaunos dengtos 1 mm 

PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP.  Plastikinės 

reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti. 

4 Drabužių spinta 700x400x2000 mm 1 Uždara spinta su 2 durelėmis. Viduje viena lentyna, po ja ištraukiama pakaba 

drabužiams kabinti. Visa spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC juosta. 

Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP.  Plastikinės reguliuojamos 

kojelės grindų nelygumams išlyginti. 

5 Kanceliarinė kampinė spinta 800x800x2000 mm 1 Uždara spinta. Viduje turi būti 5 lentynos, t. y. telpa 5 A4 formato  segtuvų eilės. 

Viršutinės 3 lentynos turi 1 stiklinę durelę. Apatinė durelė iš laminuotos medžio 

drožlių plokštės. LMDP 18 mm, briaunos dengtos 1 mm PVC juosta. Rankenėlės - 

matinio chromo spalvos. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų nelygumams 

išlyginti. 6 Kanceliarinė spinta 800x400x2000 mm 2 Uždara spinta. Viduje turi būti 5 lentynos, t. y. telpa 5 A4 formato  segtuvų eilės. 3 

lentynos reguliuojamos. Viršutinės 3 lentynos turi 2 stiklines dureles, apatinės 2 

durelės iš laminuotos medžio drožlių plokštės. LMDP 18 mm, briaunos dengtos 1 mm 

PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP.  Plastikinės 

reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti. 

7 Vadovo kėdė Nova steel 1 Chromo bazė, metaliniai oda dengti porankiai, multiblokinis mechanizmas.

8 Lankytojų kėdė Samba 12 Chromo rėmas, metaliniai porankiai, dengti medžiu. 

XV

1 Stalas kampinis 1500x1300x750 mm 1 Kampinis dešininis stalas. Stalviršis - 25 mm LMDP, briaunos laminuotos 2 mm PVC 

juosta. Kojos ir kojų uždangos iš 18 mm LMDP,  briaunos dengtos 1 mm PVC. Kojų 

uždanga (cargė) 400 mm aukščio. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų 

nelygumams išlyginti. 

Patalpa 114, Sekretoriatas



2 Stalčių blokas 430x650x750 mm 1 4 stalčių blokas su ratukais. Stalviršis 25 mm LMDP, briaunos dengtos 2 mm PVC 

juosta. Korpusas, fasadai, stalčių šoneliai 18 mm LMDP, briaunos laminuotos 1 mm 

PVC.  Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo. 

Ratukų Ø 50 mm, aukštis 65 mm.

3 Drabužių-kanceliarinė 

spinta

900x520x2000 mm 1 Uždara 2 durų spinta. Viduje pertvara, skirianti spintą į dvi dalis. Viena dalis - 

drabužiams. Viduje - lentynėlė, po ja pakaba drabužiams kabinti. Kitoje dalyje 5 

lentynos, t. y. telpa 5 A4 formato segtuvų eilės. Dalis lentynų reguliuojamos. Visa 

spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio 

chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų nelygumams 

išlyginti. 
4 Sukama kėdė Neo II 1 Juoda plastikinė bazė, nereguliuojami porankiai, tiltinis mechanizmas, audinys. 

5 Lankytojų kėdė ISO 2 Juodas metalinis rėmas, audinys.

XVI

1 Stalas 1200x600x750 mm 3 Stalviršis -25 mm LMDP, briaunos laminuotos 2 mm PVC juosta. Kojos ir kojų 

uždanga iš 18 mm LMDP,  briaunos dengtos 1 mm PVC. Kojų uždanga (cargė) 400 

mm aukščio. Po stalviršiu stacionarus 4 stalčių blokas. Korpusas, fasadai ir stalčių 

šoneliai 18 mm LMDP, briaunos 1 mm PVC. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. 

Bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų 

nelygumams išlyginti. 
2 Sukama kėdė Neo II 3 Juoda plastikinė bazė, nereguliuojami porankiai, tiltinis mechanizmas.

3 Drabužių - kanceliarinė 

spinta 

800x420x2200 mm 3 Uždara 2 durų spinta. Viduje pertvara, skirianti spintą į dvi dalis. Viena dalis, 520 mm 

pločio, skirta drabužiams. Viduje lentyna, po ja ištraukiama pakaba drabužiams 

kabinti. Kita dalis turi 5 lentynas, t. y. telpa 5 A4 formato segtuvų eilės. Dalis lentynų 

reguliuojamos. Visa spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC juosta. 

Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP.  Plastikinės reguliuojamos 

kojelės grindų nelygumams išlyginti. 

4 Kanceliarinė spinta 800x420x2200 mm 2 Uždara spinta. Su 2 durelėmis. Viduje turi būti 5 lentynos, t. y. telpa 5 A4 formato  

segtuvų eilės. 3 lentynos reguliuojamos.Visa spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 

1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės 

reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

XVII

1 Stalas 1300x650x750 mm 2 Stalviršis -25 mm LMDP, briaunos laminuotos 2 mm PVC juosta. Kojos ir kojų 

uždanga iš 18 mm LMDP,  briaunos dengtos 1 mm PVC. Kojų uždanga (cargė) 400 

mm aukščio. Po stalviršiu stacionarus 4 stalčių blokas. Korpusas, fasadai ir stalčių 

šoneliai 18 mm LMDP, briaunos 1 mm PVC. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. 

Bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų 

nelygumams išlyginti.

Patalpa Nr. 310, ryšių su visuomene skyriaus kuratoriaus kabinetas

Patalpa Nr. 311, ryšių su visuomene skyr. vedėjos kabinetas



2 Kanceliarinė spinta 1000x300x1300 mm 1 Uždara 2 durų spinta. Viduje turi būti 3 lentynos, t. y. telpa 3 A4 formato  segtuvų 

eilės. Lentynos reguliuojamos. Visa spinta iš  18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm 

PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP.  Plastikinės 

reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

3 Drabužių-kanceliarinė 

spinta

900x520x2000 mm 1 Uždara 2 durų spinta. Viduje pertvara, skirianti spintą į dvi dalis. Viena dalis - 

drabužiams. Viduje - lentynėlė, po ja pakaba drabužiams kabinti. Kitoje dalyje 5 

lentynos, t. y. telpa 5 A4 formato segtuvų eilės. Dalis lentynų reguliuojamos. Visa 

spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio 

chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų nelygumams 

išlyginti.
4 Spintelė 1200x500x1200 mm 1 Uždara 2 durų spintelė. Viduje vertikali pertvara, skirianti spintą į dvi dalis. 

Kiekvienoje dalyje turi būti po 3 lentynos, t. y. telpa 3 A4 formato  segtuvų eilės.  

Lentynos reguliuojamos. Visa spinta iš  18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC 

juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos 

kojelės grindų nelygumams išlyginti.

5 Spintelė spausdintuvui 750x600x400 mm 1 Spintelė su 2 durelėmis. Viduje dvi lentynos, t. y. telpa  dvi eilės dokumentų. Spintelė  

iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo 

spalvos. Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

6 Sukama kėdė Neo II 2 Juoda plastikinė bazė, nereguliuojami porankiai, tiltinis mechanizmas.

XVIII

1 Stalas 1300x650x750 mm 2 Stalviršis -25 mm LMDP, briaunos laminuotos 2 mm PVC juosta. Kojos ir kojų 

uždanga iš 18 mm LMDP,  briaunos dengtos 1 mm PVC. Kojų uždanga (cargė) 400 

mm aukščio. Po stalviršiu stacionarus 4 stalčių blokas. Korpusas, fasadai ir stalčių 

šoneliai 18 mm LMDP, briaunos 1 mm PVC. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. 

Bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų 

nelygumams išlyginti.
2 Kanceliarinė spinta 800x400x2000 mm 2 Uždara spinta. Su 2 durelėmis. Viduje turi būti 5 lentynos, t. y. telpa 5 A4 formato  

segtuvų eilės. 3 lentynos reguliuojamos.Visa spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 

1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės 

reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

3 Drabužių spinta 700x400x2000 mm 2 Uždara spinta su 2 durelėmis. Viduje viena lentyna, po ja ištraukiama pakaba 

drabužiams kabinti. Visa spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC juosta. 

Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos kojelės 

grindų nelygumams išlyginti.

4 Sukama kėdė Neo II 2 Juoda plastikinė bazė, nereguliuojami porankiai, tiltinis mechanizmas.

XIX

Patalpa Nr. 312, senosios lit.sk.

Patalpa Nr. 313, dailininkas - fotografas



1 Stalas 1300x650x750 mm 2 Stalviršis -25 mm LMDP, briaunos laminuotos 2 mm PVC juosta. Kojos ir kojų 

uždanga iš 18 mm LMDP,  briaunos dengtos 1 mm PVC. Kojų uždanga (cargė) 400 

mm aukščio. Po stalviršiu stacionarus 4 stalčių blokas. Korpusas, fasadai ir stalčių 

šoneliai 18 mm LMDP, briaunos 1 mm PVC. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. 

Bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų 

nelygumams išlyginti.
2 Kanceliarinė spinta 800x400x2000 mm 2 Uždara spinta. Su 2 durelėmis. Viduje turi būti 5 lentynos, t. y. telpa 5 A4 formato  

segtuvų eilės. 3 lentynos reguliuojamos.Visa spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 

1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės 

reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

3 Drabužių spinta 700x400x2000 mm 2 Uždara spinta su 2 durelėmis. Viduje viena lentyna, po ja ištraukiama pakaba 

drabužiams kabinti. Visa spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC juosta. 

Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos kojelės 

grindų nelygumams išlyginti.

4 Dizainerio stalas 2000x1100x750 mm 1 Kampinis stalas. Stalviršis - 25 mm LMDP, briaunos laminuotos 2 mm PVC juosta. 

Kojos ir kojų uždangos iš 18 mm LMDP,  briaunos dengtos 1 mm PVC. Kojų uždanga 

(cargė) 400 mm aukščio. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų nelygumams 

išlyginti.
5 Stalčių blokas su ratukais 430x580x650 mm 2 Su 4 stalčiais. Gaminamas iš 18 mm LMDP, kurios briauna laminuota 1 mm PVC 

juosta.  Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo. 

Ratukų Ø 55 mm, atstumas nuo grindų 65 mm.   

6 Ūkinė spintelė 1200x450x750 mm 3 Uždara 2 durų spintelė.  Viduje 2 lentynos, t. y. 2 eilės daiktams sudėti. Reguliuojama 

lentyna. Visa spintelė iš  18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC juosta. 

Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos kojelės 

grindų nelygumams išlyginti.

7 Kėdė sukama Neo II 2 Juoda plastikinė bazė, nereguliuojami porankiai, tiltinis mechanizmas.

XIX

1 Darbo stalas 2200x1200x750 mm 1 Dviejų dalių stalas. Stalviršis - 25 mm LMDP, briaunos laminuotos 2 mm PVC juosta. 

Kiekviena dalis turi po 4 reguliuojamas metalines kojas, kurių skersmuo Ø 50 mm.

2 Rūbų spintelė 400x520x2000 mm 11 Su 1 durele. Viduje viena lentyna, po ja pakaba drabužiams kabinti. Visa spintelė iš 18 

mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo 

spalvos. Rakinama. Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų 

nelygumams išlyginti.XX Patalpa Nr. 316, išeivių lit.sk.

Patalpa Nr. 315, tarnybinė



1 Stalas 1300x650x750 mm 4 Stalviršis - 25 mm LMDP, briaunos laminuotos 2 mm PVC juosta. Kojos ir kojų 

uždanga iš 18 mm LMDP,  briaunos dengtos 1 mm PVC. Kojų uždanga (cargė) 400 

mm aukščio. Po stalviršiu stacionarus 4 stalčių blokas. Korpusas, fasadai ir stalčių 

šoneliai 18 mm LMDP, briaunos 1 mm PVC. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. 

Bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų 

nelygumams išlyginti.2 Kanceliarinė spinta 800x400x2000 mm 4 Uždara spinta. Su 2 durelėmis. Viduje turi būti 5 lentynos, t. y. telpa 5 A4 formato  

segtuvų eilės. 3 lentynos reguliuojamos.Visa spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 

1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės 

reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

3 Kanceliarinė spinta 800x400x2000 mm 1 Uždara spinta. Su 2 durelėmis. Viduje turi būti 5 lentynos, t. y. telpa 5 A4 formato  

segtuvų eilės. 3 lentynos reguliuojamos.Visa spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 

1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės 

reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

4 Drabužių - kanceliarinė 

spinta

1000x520x2000 mm 1 Uždara 2 durų spinta. Viduje pertvara, skirianti spintą į dvi dalis. Viena dalis - 

drabužiams. Viduje - lentynėlė, po ja pakaba drabužiams kabinti. Kitoje dalyje 5 

lentynos, t. y. telpa 5 A4 formato segtuvų eilės. 3 lentynos reguliuojamos. Visa spinta 

iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo 

spalvos. Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

5 Spintelė žema 1000x400x900 mm 7 Uždara 2 durų spintelė. Viduje turi būti 2 lentynos, t. y. telpa 2 A4 formato  segtuvų 

eilės.  Yra reguliuojama lentyna. Visa spintelė iš  18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 

mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės 

reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

6 Sukama kėdė Neo II 4 Juoda plastikinė bazė, nereguliuojami porankiai, tiltinis mechanizmas.

XXI

1 Stalas 1300x650x750 mm 4 Stalviršis - 25 mm LMDP, briaunos laminuotos 2 mm PVC juosta. Kojos ir kojų 

uždanga iš 18 mm LMDP,  briaunos dengtos 1 mm PVC. Kojų uždanga (cargė) 400 

mm aukščio. Po stalviršiu stacionarus 4 stalčių blokas. Korpusas, fasadai ir stalčių 

šoneliai 18 mm LMDP, briaunos 1 mm PVC. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. 

Bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų 

nelygumams išlyginti.2 Kanceliarinė spinta 800x400x2000 mm 4 Uždara spinta. Su 2 durelėmis. Viduje turi būti 5 lentynos, t. y. telpa 5 A4 formato  

segtuvų eilės. 3 lentynos reguliuojamos.Visa spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 

1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės 

reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

Patalpa Nr. 317, šiuol.lit.sk.



3 Kanceliarinė spinta 800x400x2000 mm 1 Uždara spinta. Su 2 durelėmis. Viduje turi būti 5 lentynos, t. y. telpa 5 A4 formato  

segtuvų eilės. 3 lentynos reguliuojamos.Visa spinta iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 

1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės 

reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

4 Drabužių - kanceliarinė 

spinta

1000x520x2000 mm 1 Uždara 2 durų spinta. Viduje pertvara, skirianti spintą į dvi dalis. Viena dalis - 

drabužiams. Viduje - lentynėlė, po ja pakaba drabužiams kabinti. Kitoje dalyje 5 

lentynos, t. y. telpa 5 A4 formato segtuvų eilės. 3 lentynos reguliuojamos. Visa spinta 

iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo 

spalvos. Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

5 Spintelė žema 1000x400x900 mm 7 Uždara 2 durų spintelė. Viduje turi būti 2 lentynos, t. y. telpa 2 A4 formato  segtuvų 

eilės.  Yra reguliuojama lentyna. Visa spintelė iš  18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 

mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės 

reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

6 Sukama kėdė Neo II 4 Juoda plastikinė bazė, nereguliuojami porankiai, tiltinis mechanizmas.

XXII

1 Spintelė 1400x400x900 mm 1 Uždara 3 durų spintelė. Dviejų dalių. Didesnę dalį dengia dvi durelės. Visos durelės 

vienodo dydžio.Viduje turi būti 2 lentynos, t. y. telpa 2 A4 formato  segtuvų eilės.  

Lentynos reguliuojamos. Visa spintelė iš  18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC 

juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos 

kojelės grindų nelygumams išlyginti.

2 Spintelė 1000x400x900 mm 1 Uždara 2 durų spintelė. Viduje turi būti 2 lentynos, t. y. telpa 2 A4 formato  segtuvų 

eilės. Yra reguliuojama lentyna. Visa spintelė iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 

mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės 

reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

3 Stalas 1200x600x750 mm 1 Stalviršis - 25 mm LMDP, briaunos laminuotos 2 mm PVC juosta. Kojos ir kojų 

uždanga iš 18 mm LMDP,  briaunos dengtos 1 mm PVC. Kojų uždanga (cargė) 400 

mm aukščio. Po stalviršiu stacionarus 4 stalčių blokas. Korpusas, fasadai ir stalčių 

šoneliai 18 mm LMDP, briaunos 1 mm PVC. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. 

Bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų 

nelygumams išlyginti.XXIII

1 Rūbų spintelė (valyt., 

sal.priž.)

400x520x2000 mm 5 Su 1 durele. Viduje viena lentyna, po ja pakaba drabužiams kabinti. Visa spintelė iš 18 

mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo 

spalvos. Rakinama. Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų 

nelygumams išlyginti.

Patalpa Nr. 306, salių priž.

Patalpos Nr. 212-213



2 Stalas 1000x650x750 mm 1 Stalviršis - 25 mm LMDP, briaunos laminuotos 2 mm PVC juosta. Kojos ir kojų 

uždanga iš 18 mm LMDP,  briaunos dengtos 1 mm PVC. Kojų uždanga (cargė) 400 

mm aukščio. Po stalviršiu stacionarus 4 stalčių blokas. Korpusas, fasadai ir stalčių 

šoneliai 18 mm LMDP, briaunos 1 mm PVC. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. 

Bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų 

nelygumams išlyginti.
3 Spintelė žema 1500x400x900 mm 1 Uždara 3 durų spintelė. Dviejų dalių. Didesnę dalį dengia dvi durelės. Visos durelės 

vienodo dydžio.Viduje turi būti 2 lentynos, t. y. telpa 2 A4 formato  segtuvų eilės.  

Lentynos reguliuojamos. Visa spintelė iš  18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC 

juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos 

kojelės grindų nelygumams išlyginti.

XXIV

1 Rūbų spintelė (kiems., 

sodininko)

400x520x2000 mm 2 Su 1 durele. Viduje viena lentyna, po ja pakaba drabužiams kabinti. Visa spintelė iš 18 

mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo 

spalvos. Rakinama. Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų 

nelygumams išlyginti.XXV

1 Rūbų spintelė (valyt., stalius, 

pag.darb.)

400x520x2000 mm 3 Su 1 durele. Viduje viena lentyna, po ja pakaba drabužiams kabinti. Visa spintelė iš 18 

mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo 

spalvos. Rakinama. Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų 

nelygumams išlyginti.2 Spintelė žema 1000x400x900 mm 1 Uždara 2 durų spintelė. Viduje turi būti 2 lentynos, t. y. telpa 2 A4 formato  segtuvų 

eilės. Yra reguliuojama lentyna. Visa spintelė iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 

mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės 

reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

XXVI

1 Spintelė žema 1000x400x1100 mm 1 Uždara 2 durų spintelė. Viduje turi būti 2 lentynos, t. y. telpa 2 A4 formato  segtuvų 

eilės. Yra reguliuojama lentyna. Visa spintelė iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 

mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės 

reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

XXVII

1 Spintelė po kriaukle 1000x400x750 mm 1 Spintelė po esama kriaukle. Uždara 2 durų spintelė. Stalviršis virtuvinis, HPL, 38 mm.  

Spintelė iš  18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio 

chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų nelygumams 

išlyginti.
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1 Spintelė po kriaukle 1000x400x750 mm 1 Spintelė po esama kriaukle. Uždara 2 durų spintelė. Stalviršis virtuvinis, HPL, 38 mm.  

Spintelė iš  18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC juosta. Rankenėlės - matinio 

chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos kojelės grindų nelygumams 

išlyginti.

XXIX

1 Spintelė 400x400x1500 mm 1 Uždara 1 durų spintelė. Viduje turi būti 3 lentynos, t. y. telpa 3 A4 formato  segtuvų 

eilės.  Lentynos reguliuojamos. Spintelė iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm 

PVC juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės 

reguliuojamos kojelės grindų nelygumams išlyginti.

2 Spintelė 600x300x800 mm 1 Uždara 2 durų spintelė. Viduje turi būti 2 lentynos, t. y. telpa 2 A4 formato  segtuvų 

eilės.  Reguliuojama lentyna. Spintelė iš 18 mm LMDP, briaunos dengtos 1 mm PVC 

juosta. Rankenėlės - matinio chromo spalvos. Nugara MPP. Plastikinės reguliuojamos 

kojelės grindų nelygumams išlyginti.
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