
 

Kodas Nuotrauka Schema/ Nuotrauka Aprašymas 

M-ST1-LMDP 

  

Darbo stalas, 1400 x 700 x 740, su LMDP 
(laminuotos medžio drožlių plokštės) 

kojomis. Stalviršis ir kojos 25 mm storio, 
briauna – 2 mm PVC. 

 
Kaina 109 Eur 

 

M-ST1-MET 

 
 

Darbo stalas, tiesus, 1400 x 700 x 740, 
su metalinėmis kojomis ir LMDP 
(laminuotos medžio drožlių plokštės) 
uždangomis. Stalviršis 25 mm storio, 
briauna – 2 mm PVC. 

 
Kaina 109 Eur 

M-ST1-SB 

 
 

Rašomasis stalas su stalčių bloku ( 
keturių stalčių), 1400 x 700 x 740, su 

LMDP (laminuotos medžio drožlių 
plokštės) kojomis. Stalviršis ir kojos 25 

mm storio, briauna – 2 mm PVC. 
 

Kaina 230 Eur 

M-ST2K 

 

 Kampinis stalas, 1700 x 1150 x 740h 
(600x700), su metalinėmis kojomis ir 

LMDP (laminuotos medžio drožlių 
plokštės) uždangomis. Stalviršis 25 mm 

storio, briauna – 2 mm PVC. Kairės 
pusės. 

 
Kaina 149 Eur 



M-ST2D 

 

 
Kampinis stalas, 1700 x 1150 x 740h 
(600*700), su metalinėmis kojomis ir 

LMDP (laminuotos medžio drožlių 
plokštės) uždangomis. Stalviršis 25 mm 

storio, briauna – 2 mm PVC.  Dešinės 
pusės. 

 
Kaina 149 Eur 

M-ST2K-SB 

  

Kampinis rašomasis stalas su stalčių 
bloku (keturių stalčių), 1700 x 1150 x 

740h (600*700), su metalinėmis 
kojomis ir LMDP (laminuotos medžio 

drožlių plokštės) uždangomis. Stalviršis 
25 mm storio, briauna – 2 mm PVC.  

Kairės pusės. 
 

Kaina 270 Eur 

M-ST2D-SB 

  

Kampinis rašomasis stalas su stalčių 
bloku (keturių stalčių), 1700 x 1150 x 

740h (600*700), su metalinėmis 
kojomis ir LMDP (laminuotos medžio 

drožlių plokštės) uždangomis. Stalviršis 
25 mm storio, briauna – 2 mm PVC.  

Dešinės pusės. 
 

Kaina 270 Eur 



M-ST3.2(90*90) 

 

 

Posėdžių stalas M-ST3.2, stalviršis 25 
mm storio, apskritimo formos, 900 mm 

diametro, briauna – 2 mm PVC. 1 
metalinė chromuota koja. 

 
Kaina 139 Eur 

 

M-ST3.2(100*100) 

 

 
Posėdžių stalas M-ST3.2, stalviršis 25 

mm storio, apskritimo formos, 1000mm 
diametro, briauna – 2 mm PVC. 1 

metalinė chromuota koja. 
 

Kaina 145 eur 
 
 



M-ST3.1(90*90) 

  

Posėdžių stalas M-ST3.1, stalviršis 25 
mm storio, apskritimo formos, 900mm 

diametro, briauna – 2 mm PVC. 3 
metalinės lenktos kojos. 

 
Kaina 95 Eur 

 

M-ST3.1(100*100) 

 
 

Posėdžių stalas M-ST3.1, stalviršis 25 
mm storio, apskritimo formos, 1000 

mm diametro, briauna – 2 mm PVC. 3 
metalinės lenktos kojos. 

 
Kaina 100 eur 

 

M-ST3(200*100) 

 
 

Posėdžių stalas M-ST3(200*100), 
stalviršis 25 mm storio, ovalo formos, 

2000 x 1000 x 730, briauna – 2 mm PVC 
. Kojos - metalinis rėmas 

 
Kaina 199 Eur 



M-ST3(200*110) 

  

Posėdžių stalas M-ST3(200*110), 
stalviršis 25 mm storio, 2000 x 1100 x 

730, briauna – 2 mm PVC . Kojos - 
metalinis rėmas 

 
Kaina 209 Eur 

M-ST4(100*60) 

  

Žurnalinis staliukas M-ST4(100*60), 
stalviršis 25 mm storio, 1000 x 600 x 

500, briauna – 2 mm. Lenktos metalinės 
kojytės. 

 
Kaina 90 Eur 

PRST-1(140*70) 

  

Priestalis (suapvalintas), koja: metalinė, 
spalva: beržas, matmenys: 

1400x700x740, briauna 2mm. Tinka prie 
M-ST2 stalų. 

 
Kaina 75 Eur 

 

 

 

 

 

 

 



Kodas Nuotrauka Schema Aprašymas 

M-SB3(60) 

 
 

Mobilus 3 stalčių blokas, 435 x 585 x 575. LMDP (laminuota medžio 
drožlių plokštė ) 18 mm storio. Metaliniai stalčiukai. Stalčių dugnai iš 
LMDP 18 mm. Korpuso briauna PVC 0,45 mm. Fasadų ( stalčiukų ) ir 

viršaus briauna PVC 2 mm. Stalčių bloko nugarėlė iš LMDP. 
 

Kaina 105 eur 
 

M-SB3(55) 

 

 

Mobilus 3 stalčių blokas, 435 x 555 x 560. LMDP (laminuota medžio 
drožlių plokštė ) 18 mm storio. Metaliniai stalčiukai. Stalčių dugnai iš 
LMDP 18 mm. Korpuso briauna PVC 0,45 mm. Fasadų ( stalčiukų ) ir 

viršaus briauna PVC 2 mm. Stalčių bloko nugarėlė iš LMDP. 
 

Kaina 95 eur 
 

M-SB4 

 

 Stacionarus 4 stalčių blokas, 435 x 605 x 740. Metaliniai stalčiukai. 
Stalčių dugnai – 18 mm storio LMDP (laminuota medžio drožlių 

plokštė. Stalčių bloko viršus - LMDP 25 mm storio. Korpuso briauna 
PVC 0,45 mm. Fasadų ( stalčiukų ) ir viršaus briauna PVC 2 mm. 

Stalčių bloko nugarėlė iš LMDP. 
 

Kaina 130 eur 
 

 

 



 
Kodas 

 
Nuotrauka Schema Aprašymas 

M-SD1(60) 

  

Spinta dokumentams, atvira, 600x355x1860h. 
Korpuso briauna 0,45 mm PVC. Nugarėlė – 

MPP ( medienos plaušų plokštė ). 
 

KAINA 85 eur 

M-SD1(70) 

  

Spinta dokumentams, atvira, 700x355x1860h. 
Korpuso briauna 0,45 mm PVC. Nugarėlė – 

MPP ( medienos plaušų plokštė ). 
 

KAINA 95 eur 

M-SD1(80) 

  

Spinta dokumentams, atvira, 800x355x1860h. 
Korpuso briauna 0,45 mm PVC. Nugarėlė – 

MPP ( medienos plaušų plokštė ). 
 

KAINA 110 eur 

M-SD1(80)L 

 
 

Spinta dokumentams, atvira, 800 x 420 x 
1950h. Korpuso briauna 0,45 mm PVC. 

Nugarėlė – MPP ( medienos plaušų plokštė 
). 
 

KAINA 120 eur 



M-SD2(60) 

 
 

Spinta dokumentams, pusiau uždara ( dvi 
nišos uždarytos, trys nišos - atviros ), 600 x 

375 x 1860h. Korpuso ir fasadų briauna 
0,45 mm PVC. Nugarėlė – MPP ( medienos 

plaušų plokštė ). 
 

KAINA 100 eur 

M-SD2(70) 

 
 

Spinta dokumentams, pusiau uždara ( dvi 
nišos uždarytos, trys nišos - atviros ), 

700x375x1860h. Korpuso ir fasadų briauna 
0,45 mm PVC. Nugarėlė – MPP ( medienos 

plaušų plokštė ). 
 

KAINA 119 eur 

M-SD2(80) 

 
 

Spinta dokumentams, pusiau uždara ( dvi 
nišos uždarytos, trys nišos - atviros ), 

800x375x1860h. Korpuso briauna 0,45 mm 
PVC, fasadų briauna – 2 mm PVC. Nugarėlė 

– MPP ( medienos plaušų plokštė ). 
 

KAINA 139 eur 

M-SD2(80)L 

  

Spinta dokumentams, pusiau uždara ( dvi 
nišos uždarytos, trys nišos - atviros ), 800 x 

420 x 1950h. Korpuso briauna 0,45 mm 
PVC, fasadų briauna – 2 mm PVC. Nugarėlė 

– MPP ( medienos plaušų plokštė ). 
 

KAINA 159 eur 



M-SD3(60) 

  

Spinta dokumentams, uždara, 
600x375x1860h. Korpuso ir fasadų briauna 
0,45 mm PVC. Nugarėlė – MPP ( medienos 

plaušų plokštė ). 
 

KAINA 125 eur 

M-SD3(70) 

 
 

Spinta dokumentams, uždara, 
700x375x1860h. Korpuso ir fasadų briauna 
0,45 mm PVC. Nugarėlė – MPP ( medienos 

plaušų plokštė ). 
 

KAINA 130 eur 

M-SD3(80) 

 
 

Spinta dokumentams, uždara, 
800x375x1860h. Korpuso briauna 0,45 mm 
PVC, fasadų briauna – 2 mm PVC. Nugarėlė 

– MPP ( medienos plaušų plokštė ). 
 

KAINA 160 eur 

M-SD3(80)L 

  

Spinta dokumentams, uždara, 800 x 420 x 
1950h. Korpuso briauna 0,45 mm PVC, 
fasadų briauna – 2 mm PVC. Nugarėlė – 

MPP ( medienos plaušų plokštė ). 
 

KAINA 185 eur 



M-SD4(80)L 

  

Spinta dokumentams, uždara, 800 x 420 x 
1950h, su stiklo / plokštės durelėm. 

Korpuso briauna 0,45 mm PVC, fasadų 
briauna – 2 mm PVC. Nugarėlė – MPP ( 

medienos plaušų plokštė ). 
 

KAINA 200 eur 

M-SR(60) 

 
 

Spinta rūbams uždara, 600 x 375 x 1860h. 
Korpuso ir fasadų briauna 0,45 mm PVC. 

Nugarėlė – MPP ( medienos plaušų plokštė 
). Yra ištraukiama kartelė rūbams ir 

lentynėlė ( viršuje ). 
 

KAINA 105 eur 

M-SR(70) 

 
 

Spinta rūbams uždara, 700 x 375 x 1860h. 
Korpuso ir fasadų briauna 0,45 mm PVC. 

Nugarėlė – MPP ( medienos plaušų plokštė 
). Yra ištraukiama kartelė rūbams ir 

lentynėlė ( viršuje ). 
 

KAINA 115 eur 



 

 

M-SR(80) 

 
 

Spinta rūbams uždara, 800 x 375 x 1860h. 
Korpuso ir fasadų briauna 0,45 mm PVC. 

Nugarėlė – MPP ( medienos plaušų plokštė 
). Yra ištraukiama kartelė rūbams ir 

lentynėlė ( viršuje ). 
 

KAINA 130 eur 

M-SR(80)L 

 

 

Spinta rūbams uždara, 800 x 420 x 1950h . 
Korpuso ir fasadų briauna 0,45 mm PVC. 

Nugarėlė – MPP ( medienos plaušų plokštė 
). Yra ištraukiama kartelė rūbams ir 

lentynėlė ( viršuje ). 
 

KAINA 150 eur 

M-SRX(60x60) 

 
 

Spinta rūbams uždara,  600x620x1860h. 
Korpuso briauna 0,45 mm PVC, fasadų 
briauna – 2 mm PVC. Nugarėlė – MPP ( 

medienos plaušų plokštė ). Yra ištraukiama 
kartelė rūbams ir lentynėlė ( viršuje ). 

 
KAINA 165 eur 



Kodas Nuotrauka Schema Aprašymas 

M-SP2(60) 

 

 
Spintelė dokumentams uždara, 600x375x820h. Korpuso ir 
fasadų briauna 0,45 mm PVC. Nugarėlė – MPP ( medienos 
plaušų plokštė ). Dvi varstomos durelės, viena lentyna ( dvi 

nišos ). 
 

Kaina 85 eur 

M-SP2(70) 

 

 
Spintelė dokumentams uždara, 700x375x820h. Korpuso ir 
fasadų briauna 0,45 mm PVC. Nugarėlė – MPP ( medienos 
plaušų plokštė ). Dvi varstomos durelės, viena lentyna ( dvi 

nišos ). 
 

Kaina 95 eur 

M-SP2(80) 

 

 

Spintelė dokumentams uždara, 800x375x820h. Korpuso 
briauna 0,45 mm PVC, fasadų briauna – 2 mm PVC. 

Nugarėlė – MPP ( medienos plaušų plokštė ). Dvi varstomos 
durelės, viena lentyna ( dvi nišos ). 

 
Kaina 105 eur 

ML-SP2(80) 

 

 

Spintelė dokumentams uždara, 800 x 420 x 820h. Korpuso 
briauna 0,45 mm PVC, fasadų briauna – 2 mm PVC. 

Nugarėlė – MPP ( medienos plaušų plokštė ). Dvi varstomos 
durelės, viena lentyna ( dvi nišos ). 

 
Kaina 115 eur 



M-SP1(60*60) 

 

  

Spintelė, orgtechnikai 600x600x740h. Korpuso 
briauna 0,45 mm PVC, fasadų ir viršaus briauna – 2 

mm PVC. Nugarėlė – MPP ( medienos plaušų plokštė ). 
Dvi varstomos durelės, viena lentyna ( dvi nišos ). 

 
Kaina 149 eur 

M-SP3(h-83) 

 
 

Spintelė su stumdomomis durimis, gali būti rakinama, 1205 
x 435 x 830h. Šonų briauna 0,45 mm PVC, fasadų ir viršaus 

/ apačios briauna – 2 mm PVC. Nugarėlė – LMDP ( 
laminuota medžio drožlių plokštė ). Dvi stumdomos 

durelės, dvi lentynos ( keturios nišos ). 
 

Kaina 169 eur 

M-SP3(h-121) 

  

Spintelė dokumentams uždara, gali būti rakinama, 1205 x 
435 x 1210h. Šonų briauna 0,45 mm PVC, fasadų ir viršaus / 
apačios briauna – 2 mm PVC. Nugarėlė – LMDP ( laminuota 
medžio drožlių plokštė ). Dvi stumdomos durelės, keturios 

lentynos ( šešios nišos ). 
 

Kaina 199 eur 

 

 

 

 



Kodas Nuotrauka Nuotrauka 2 Aprašymas 

M-MS1 

 

 

Stilingas, dailus ir patikimas laukiamojo 

minkštasuolis. Galima rinktis medžiagas ( gobelenas ar eco 

oda ) ir spalvas. Jei norite suteikti elegancijos savo 

laukiamojo erdvei, rinkitės šį stilingą vienvietį minkštasuolį. 

Rėmas ir kojos pagaminti iš metalo, dažyti milteliniu būdu. 

Kaina 140 Eur 

 

M-MS2 

 

 

Stilingas, patikimas ir dailus dvivietis laukiamojo 
minkštasuolis. Galima rinktis medžiagas ( gobelenas ar eco 

oda ) ir spalvas. Jei norite suteikti elegancijos savo 
laukiamojo erdvei, rinkitės šį stilingą dviejų vietų 

minkštasuolį. Rėmas ir kojos pagaminti iš metalo, dažyti 
milteliniu būdu. 

 
Kaina 215 Eur 

 

M-MS3 

 

 

Stilingas, patikimas ir dailus dvivietis laukiamojo 
minkštasuolis. Galima rinktis medžiagas ( gobelenas ar eco 

oda ) ir spalvas. Jei norite suteikti elegancijos savo 
laukiamojo erdvei, rinkitės šį stilingą dviejų vietų 

minkštasuolį. Rėmas ir kojos pagaminti iš metalo, dažyti 
milteliniu būdu. 

 
Kaina 320 Eur 

 

M-ST4(75*75) 

 

 

Žurnalinis staliukas (prie minkštasuolių) M-
ST4(75*75), stalviršis 25 mm storio, 750 x 750 x 25, 

briauna – 2 mm 
 

Kaina 70 Eur 



M-RC-1 

 

 

Kampinė recepcija. Ant stalo patogu susidėti segtuvus 
ir kompiuterio monitorių. Galima užsakyti kitas 

spalvas. Matmenys: 1910*1910*1150mm. 
 

Kaina 550 eur 
 

M-RC-2K 

 

 

Kampinė recepcija, kairės pusės. Ant stalo patogu 
susidėti segtuvus ir kompiuterio monitorių. Galima 

užsakyti kitas spalvas. Matmenys: 
1910*910*1150mm. 

 
Kaina TIK 450 eur 

M-RC-2D 

 

 

Kampinė recepcija, dešinės pusės. Ant stalo patogu 
susidėti segtuvus ir kompiuterio monitorių. Galima 

užsakyti kitas spalvas. Matmenys: 
1910*910*1150mm. 

 
Kaina TIK 450 eur 

 

 


