Darbam ar datoru pielāgots L veida LIELAIS rakstāmgalds ar labo
vai kreiso sēdvietas izvietojumu pēc pircēja izvēles
galda virsmas izmēri (±50 mm)
galda virsma

Ražotājs
Salons Arka

Ražotāja
valsts
Latvija

Modelis / Preču
kods
DV1816-2A

iebūvētais atvilktņu bloks (ar iespēju to nodalīt)
atvilktņu bloka apraksts (±50 mm)
kājas
materiāls

Piedāvātās preces tehniskie parametri
GPA – 1800x1600x750 mm
virsmas biezums - 25 mm, ar kabeļu izvades kanālu, kabeļu grozu,
kabeļizvada nosegvāks D – 60 mm
ir, 2 atvilktnes vienāda augstuma, un 1 vaļējs plaukts (2 atvilktņu
augstuma)
GDzA – 416xatbilstošs galda dziļumamx750 mm; atvilktnes vienāda
augstuma
augstuma regulēšanas iespējas – 10 mm; kāju diametrs – 50 mm
laminēta kokskaidu plātne ‒ LKSP vai finierēta kokskaidu plātne - FKSP,
dižskābardis
savienojumos izmantota profilēta metāla plātne, metāla biezums – 1,5
mm; galda kājas savstarpēji savienotas ar metāla rāmi

savienojumi

Maksas papildaprīkojums

pamataprīkojumā esošā galda izmēra aizvietošana ar garāku galdu
galda nosegpanelis, atrašanās vietas izvēles varianti, atrašanās vietas
izvēles varianti

DV2016
DV2216
N 145 / N165 /
N185

G - 2000 mm
G - 2200 mm
priekšpusē: G – 75% no kopējā galda malas garuma, A – 400 mm

N103

sānā: G – no galda priekšējām kājām līdz atvilktņu bloka sānam: A –
400 mm

Preces / papildaprīkojuma attēls

iebūvētā atvilktņu bloka izvēles varianti

N 145+N103 /
N165+N103 /
N185+N103

priekšpusē un sānā

4A

4 atvilktnes

1AD

1 atvilktne un aiz vienviru durvīm ar vienu augstumā regulējamu plauktu

2AF

2 atvilktnes un failu atvilktne

3A-A

ar 3 vienāda augstuma atvilktnēm (augšējā atvilktne slēdzama)

izvelkams tastatūras plaukts (GP- vismaz 620x380 mm)

GRIP65

izvelkams tastatūras plaukts (GP- 650x400 mm)

rozešu bloks - iestrādāts galda virsmā, diametrs vismaz 115 mm, sastāv
no 2 strāvas rozetēm (atrašanās vietu saskaņojot ar pircēju), rozešu
bloka dekoratīvās apmales tonis - saskaņojot ar pircēju

RB-Tw

rozešu bloks - iestrādāts galda virsmā, diametrs - 115 mm, sastāv no 2
strāvas rozetēm (atrašanās vietu saskaņojot ar pircēju), rozešu bloka
dekoratīvās apmales tonis - saskaņojot ar pircēju

galda starpsienu izvēles varianti

ST188 / ST208 /
ST228

kā starpsiena un nosegpanelis - G pilnā galda garākās malas garumā, A 800 mm (1/2 no augstuma virs gada virsmas, 1/2 no augstuma - kā
nosegpanelis zem galda virsmas)

ST184 / ST204 /
ST224

kā starpsiena - 400 mm virs gada virsmas, pilnā galda virsmas garākās
malas garumā

pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas
izvēles varianti

kļava
bērzs
ozols
rieksts
balts, pelēks vai tumši pelēks (antracīts), saskaņojot ar pircēju

