GAMINIŲ KATALOGAS
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APIE ĮMONĘ
Biuro baldai

Pagrindinis valstybės įmonės „Mūsų amatai“ veiklos tikslas – įdarbinti ir apmokyti nuteistuosius, suteikti jiems
profesinių įgūdžių, parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę, taip pat užtikrinti nuteistų asmenų užimtumą ir jų
efektyvų darbą, kuriuo siekiama parengti juos integracijai į visuomenę ir išmokyti gyvenimo tikslų siekti teisėtais
būdais ir priemonėmis.

Darželio baldai

The main goal of the state enterprise „Mūsų amatai“ / Our Crafts / is to recruit and train convicts, provide them
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with professional skills, prepare them for work after release, as well as ensure the employment and effective
work of convicts, preparing them for integration into society and training for life goals. legitimate ways and

psl.

means.

VĮ „Mūsų amatai“ veiklos kryptys:
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Mokykliniai baldai

Biuro baldų gamyba (privačioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms);
Baldų gamyba švietimo įstaigoms (darželiams, mokykloms, universitetams, bibliotekoms);
Minkštų baldų ir kėdžių gamyba;
Baldų gamyba namams (vidaus ir lauko baldai);
Metalinių baldų gamyba (pramonės, specialios paskirties paslaugų įmonėms);

Baldai bibliotekoms

Metalinių sandėliavimo baldų gamyba;
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Medicininių baldų gamyba (ligoninėms, poliklinikoms, globos namams);
Metalo gaminių gamyba (statybos ir baldų įmonėms, namams, laisvalaikiui);
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Ketaus gaminių liejimas (komunikacijų įmonėms, namams);
Siuvimo bei mezgimo paslaugos ir gaminiai;
Medienos apdorojimas ir įvairių medienos gaminių gamyba;
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Baldai namams

Minkšti baldai ir kėdės

Transportavimas;
Montavimo ir kitos paslaugos.

VĮ „Mūsų amatai“
baldų gamybos ceche.
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Nestandartinių baldų projektavimas;

Metainiai namų
apyvokos reikmenys.
Liejiniai
3

BIURO BALDAI
Biuras - vieta, kurioje praleidžiame didžiąją laiko dalį. Biuro
baldai turi būti patogūs, praktiški, ilgalaikiai, ir tuo pačiu
sukurti jaukią atmosferą darbinei aplinkai. Pasirinkę biuro
baldų sistemą UNI plius, galėsite pilnai susikomplektuoti
biuro baldus tiek mažam, tiek ir dideliam biurui.
Gaminami ekonominės ir modernios klasės biuro baldai:
• Darbo stalai;
• Kompiuterio stalai;
• Priestaliai;
• Spintelės prie darbo stalų;
• Dokumentų spintelės ir spintos;
• Mobilios spintelės;
• Kampinės spintelės ir spintos;
• Drabužių spintos;
• Priimamojo baldai.

UNI plius - 1.1
600 x 450

UNI plius - 1.2
600 x 450

UNI plius - 1.3
600 x 450

UNI plius - 1.4
600 x 450

UNI plius - 1.5
600 x 450

kampinės lentynos UNI plius

kampinės dokumentų spintos UNI plius

2.0 grupė h - 1900

3.0 grupė h - 1900

UNI plius - 1.6
600 x 450

Ekonominės klasės biuro baldai gaminami iš standartinių medžiagų, modernios klasės- naudojant šiuolaikines
nestandartines medžiagas, priderinant prie individualaus
biuro dizaino.
Papildomi gaminiai ir paslaugos biurams:
Projektuojame biuro baldus pagal individualius
matmenis ar dizainą.
Trumpas montavimo laikas- visi baldai surenkami
gamybos ceche;
Baldus atvežame visoje Lietuvoje.
Gamyboje naudojame sertifikuotas baldines plokštes
bei kokybišką baldinę furnitūrą. Metalinių baldų elementus gaminame patys- apdirbame metalą, milteliniu
būdu dažome pasirinkta spalva. Belieka tik išsirinkti tinkamus baldus, pasirinkti spalvas, baldų plokštes, furnitūrą ir džiaugtis naujais baldais iš pirmų rankų.

UNI plius - 2.1 UNI plius - 2.2 UNI plius - 3.1
450 x 450
450 x 450
900 x 900

UNI plius - 3.2
900 x 900

UNI plius - 3.3
900 x 900

UNI plius - 3.4
900 x 900

rūbų spintos UNI plius
4.0 grupė h - 1900

Pritaikymas:
Ofisams
Švietimo įstaigoms;
Namams;
Medicininės įstaigos.

www.musuamatai.com
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UNI plius - 4.1
600 x 450

UNI plius - 4.2
600 x 600

UNI plius - 4.3
1000 x 600

UNI plius - 4.4
900 x 900
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UNI plius - 5.1
600 x 450

UNI plius - 5.2
600 x 450

UNI plius - 5.3
600 x 450

UNI plius - 5.4
600 x 450

UNI plius - 5.5
600 x 450

kampinės lentynos UNI plius

kampinės dokumentų spintos UNI plius

6.0 grupė h - 1170

7.0 grupė h - 1170

UNI plius - 5.6
600 x 450

UNI plius - 8.9
1200 x 450

UNI plius - 6.2
450 x 450

UNI plius - 7.1
900 x 900

UNI plius - 7.2
900 x 900

UNI plius - 7.3
900 x 900

UNI plius - 8.11
1200 x 450

UNI plius - 8.12
600 x 450

kampinės lentynos UNI plius

kampinės spintelės UNI plius

9.0 grupė h - 806

10.0 grupė h - 806

UNI plius - 9.1
450 x 450
UNI plius - 6.1
450 x 450

UNI plius - 8.10
1200 x 450

UNI plius - 9.2
450 x 450

UNI plius - 10.1
900 x 900

UNI plius - 10.2
900 x 900

mobilios spintelės prie stalų UNI plius

spintelės prie stalų UNI plius

11.0 grupė h - 630

12.0 grupė h - 750

UNI plius - 8.13
600 x 450

UNI plius - 10.3
900 x 900

spintelės UNI plius
8.0 grupė h - 806

UNI plius - 8.1
1200 x 450

UNI plius - 8.2
1200 x 450

UNI plius - 8.3
1200 x 450

UNI plius - 8.4
1200 x 450

UNI plius - 11.1
420 x 500

UNI plius - 11.2
420 x 500

UNI plius - 11.3
420 x 500

UNI plius - 12.1
420 x 600

UNI plius - 12.2
420 x 600

UNI plius - 12.3
420 x 600

spintelės prie stalų UNI plius
12.0 grupė h - 750

UNI plius - 8.5
1200 x 450
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UNI plius - 8.6
1200 x 450

UNI plius - 8.7
1200 x 450

UNI plius - 8.8
1200 x 450

UNI plius - 12.4
1200 x 400

UNI plius - 12.5
1200 x 400

UNI plius - 12.6
1200 x 400
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UNI plius - 14.1 900 x 600

UNI plius - 14.2 1600 x 600

UNI plius - 14.4 1200 x 1500

UNI plius - 14.3 1600 x 600

UNI plius - 12.7
1200 x 400

darbo stalai UNI plius

15.0 grupė h - 750

13.0 grupė h - 750

UNI plius - 15.4 1200 x 600

UNI plius - 15.7 600 x 600
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UNI plius - 12.9
640 x 600

UNI plius - 14.5 1200 x 1500

priestalai UNI plius

UNI plius - 15.1 1200 x 600

UNI plius - 12.8
1200 x 400

UNI plius - 15.2 1200 x 600

UNI plius - 15.5 1200 x 600

UNI plius - 15.8 600 x 320

UNI plius - 15.3 1200 x 600
UNI plius - 13.1 1200 x 600
UNI plius - 13.2 1200 x 600
UNI plius - 13.3 1400 x 600

UNI plius - 13.4 1200 x 600
UNI plius - 13.5 1400 x 600
UNI plius - 13.6 1600 x 600

UNI plius - 13.7 1200 x 600
UNI plius - 13.8 1400 x 600
UNI plius - 13.9 1400 x 600

UNI plius - 13.10 1200 x 1500

UNI plius - 13.11 1200 x 1500

UNI plius - 13.12 1200 x 1500

UNI plius - 15.6 1180 x 1180

UNI plius - 15.9 600 x 400

UNI plius - 15.10 1200 x 400
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DARŽELIO
BALDAI
Vaikai- mūsų ateitis. Nuo mažens vaikai mokomi pažinti save ir juos supantį pasaulį. Tinkamai parinkti baldai
darželio aplinką paverčia nuostabiausia žaidimų aikštele.
Saugūs ir žaismingi baldai padeda augti, mokytis ir tyrinėti pasaulį nuo pat pirmųjų dienų peržengus darželio
slenkstį.
Gaminame baldus darželiams, specializuotoms įstaigoms
ir namams, skirtus ikimokyklinio amžiaus vaikams. Visi
baldai gaminami tik iš sertifikuotų medžiagų- yra nekenkiantys aplinkai ir sveikatai, kokybiški, ilgaamžiai, tvirti ir
spalvingi. Didelė dalis baldų- reguliuojamo aukščio.
Gaminame tiek standartinius, tiek individualius baldus:
• Reguliuojamo ir nereguliuojamo aukščio kėdutės;
• Reguliuojamo ir nereguliuojamo aukščio dviviečiai,
keturviečiai, šešiaviečiai staliukai;
• 2, 3 aukštų sieninės lovelės;
• Vienvietės lovelės;
• Sulankstomos lovelės;
• Lentynos žaislams ir knygoms;
• Spintos ir komodos žaislams;
• Vaikiški baldų komplektai;
• Persirengimo spintelės;
• Rankšluostinės ir spintelės tualeto reikmenims;
• Stalai auklėtojoms;
• Kėdės auklėtojoms.

Apvalus stalas

DS005

800x800x (504-582)

VDPS5

VDL005 1130x420x1210

		 Trumpas montavimo laikas- visi baldai surenkami
		 gamybos ceche;

1483x350x1400

Kampinė lentyna
VDL003 1100x1100x860

3 dalių persirengimo spintelė
VDPS3
DS008

509x300x80

Mobili lentyna žaislams ir knygoms
800x660x760

DS001

1100x420x (340-600)

DS006

800x800x(540-582)

Papildomi gaminiai ir paslaugos ikimokyklinio švietimo
įstaigoms:
		Projektuojame darželio baldus pagal individualius
		 matmenis ar dizainą

5 dalių persirengimo spintelė

4 dalių persirengimo spintelė
1200x350x1400
DS002

1100x550x (340-600)

Lentyna
VDL004

1400x300x1130

DS003

1100x550x (504-582)

VDL001-3

1500x660x760

		 Baldus atvežame visoje Lietuvoje.
		 Siuvame čiužinius ir patalynę vaikiškoms lovytėms;
		 Teikiamos patalynės, rankšluosčių skalbimo
		paslaugos.

Pritaikymas:
Švietimo įstaigoms;

VDL001-2 1500x660x520

Namams.

www.musuamatai.com
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MOKYKLINIAI
BALDAI
Saugūs ir ergonomiški mokyklų baldai padeda sukurti
funkcionalią, saugią bei estetišką aplinką, kurioje kuriami
mokinių ir mokytojų santykiai. Mokyklinius baldus gaminame pritaikydami juos įvairiems mokinių ir mokytojų
poreikiams. Siekiame, kad baldai atitiktų šiuolaikinio ugdymo proceso poreikius ir reikalavimus.
Mokykliniai baldai gaminami iš sertifikuotų medžiagų.
Visi gaminiai atitinka higienos normas bei LST EN 17291:2016, LST EN 1729-2:2012+A1:2016 standartus.
Standartiniai mokykliniai baldai:
• Reguliuojamo ir nereguliuojamo aukščio mokinio
kėdės;
• Vienviečiai ir dviviečiai mokinio stalai;
• Baldai specializuotiems- dailės, fizikos, hemijos
kabinetams;
• Baldai mokytojams;
• Baldai aukštosioms mokykloms;
• Baldai auditorijoms ir salėms;
• Asmeninės persirengimo ir daiktų saugojimo
spintelės;
• Drabužių kabyklos;
• Spintos prizams;
• Ekspoziciniai pakabinami ar pastatomi stendai;
• Markerinės bei kreidinės lentos;
• Baldai valgykloms.

Mokinio kėdė
MK 1 - 4 (260 - 310 - 350 - 380 h mm)
MK 3 - 5 (350 - 380 - 430 h mm)
MK 5 - 7 (430 - 460 - 510 h mm)

Mokinio kėdė su pakoju
MK 1 - 4 (260 - 310 - 350 - 380 h mm)
MK 3 - 5 (350 - 380 - 430 h mm)
MK 5 - 7 (430 - 460 - 510 h mm)

Papildomi gaminiai ir paslaugos mokymo įstaigoms:
Projektuojame mokyklinius baldus pagal
individualius matmenis ar dizainą
Trumpas montavimo laikas- visi baldai surenkami
gamybos ceche;
Baldus atvežame visoje Lietuvoje.

Pritaikymas:
Švietimo įstaigoms.

www.musuamatai.com
12

Persirengimo spintelė

Mokinio persirengimo spintelė
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BALDAI
BIBLIOTEKOMS
Patrauklūs, praktiški ir patogūs bibliotekų baldai didina
knygų pateikimą, pristatymą skaitytojui, sukuria papildomą ryšį tarp skaitytojo ir knygos. Šiuos baldus galima
naudoti ne tik bibliotekose, bet ir knygynuose, knygų
mugėse ar pristatymuose.

Dvipusė
lentyna knygoms
(dešimt tarpų)

Dvipusė
lentyna knygoms
(dvylika tarpų)

Dvipusė lentyna
knygoms (dvidešimt
keturi tarpai)

1770x600x800

2100x600x800

2100x600x1600

Vežimėlis

Baldai, skirti vaikų ir suaugusiųjų bibliotekoms:
• Skaityklų stalai;
• Vienpusės ir dvipusės knygų bei periodinių leidinių
lentynos;
• Spintos periodiniams leidiniams;
• Kartotekų spintos;
• Kėdės bibliotekoms.
Papildomi gaminiai ir paslaugos:
Projektuojame bibliotekų baldus pagal individualius
matmenis ar dizainą;
Trumpas montavimo laikas- visi baldai surenkami
gamybos ceche;
Baldus atvežame visoje Lietuvoje.

Lentyna knygoms
(pastatoma)
1000x600x750

Vienpusė lentyna
knygoms (penki tarpai)

Vienpusė lentyna
knygoms(šeši tarpai)

1770x300x800

2100x300x800

Pritaikymas:
Ofisams

Vežimėlis dvipusis
knygoms (mobilus)

Švietimo įstaigoms;

850x400x800

Namams;
Medicininėms įstaigoms.

Spinta periodikai

Dėžutė knygoms (mobili)
300x800x800

www.musuamatai.com
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spinta1

spinta2
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MINKŠTI BALDAI
MINKŠTI
IR KĖDĖSBALDAI
IR KĖDĖS

Minkšti baldai ir kėdės - neatsiejama biuro baldų dalis.
Mūsų siūlomi standartiniai ir nestandartiniai minkštasuoliai, sofos, minkšti kampai, pufai, foteliai padės suforMinkšti baldai ir kėdės - neatsiejama biuro baldų dalis.
muoti estetišką ir jaukią polisio zoną. Patogiam darbui
Mūsų siūlomi standartiniai ir nestandartiniai minkštasiūlome ergonomiškas, tvirtas, stilingas Jūsų poreikius
suoliai, sofos, minkšti kampai, pufai, foteliai padės suforatitinkančias darbuotojų bei vadovų kėdes. Taip pat gamuoti estetišką ir jaukią polisio zoną. Patogiam darbui
miname kėdžių junginius, skirtus lankytojams.
siūlome ergonomiškas, tvirtas, stilingas Jūsų poreikius
atitinkančias darbuotojų bei vadovų kėdes. Taip pat
Ergonomiški,
ir stilingi
minkšti
baldai ir kėdės biugaminame
kėdžiųtvirti
junginius,
skirtus
lankytojams.
rams, įstaigoms, konferencijų salėms, viešbučiams, SPA
centrams, prekybos salonams kavinėms ir restoranams,
Ergonomiški, tvirti ir stilingi minkšti baldai ir kėdės biurams,
privatiems asmenims:
įstaigoms, konferencijų salėms, viešbučiams, SPA centrams,
• Minkštasuoliai;
prekybos salonams kavinėms ir restoranams, privatiems as• Minkšti kampai;
menims:
• Sofos;
• Minkštasuoliai;
• Foteliai;
• Minkšti kampai;
• Kėdžių junginiai auditorijoms, konferencijų salėms;
• Sofos;
• Kėdės vadovams ir darbuotojams.
• Foteliai;
• Kėdžių
junginiai
auditorijoms,
konferencijų salėms;
Papildomi
gaminiai
ir paslaugos:
• Kėdės
vadovams ir darbuotojams.
Projektuojame
bibliotekų baldus pagal individualius
matmenis ar dizainą;
Trumpasgaminiai
montavimo
laikas- visi baldai surenkami
Papildomi
ir paslaugos:
gamybos ceche;
Projektuojame bibliotekų baldus pagal individualius
Baldus atvežame
matmenis
ar dizainą; visoje Lietuvoje.
Trumpas montavimo laikas - visi baldai surenkami
gamybos ceche;
Pritaikymas:
Baldus atvežame visoje Lietuvoje.
Ofisams
Švietimo įstaigoms;
Pritaikymas:
Namams;
Ofisams
Medicininėms įstaigoms.
Švietimo įstaigoms;
Namams;
Medicininėms įstaigoms.

www.musuamatai.com
www.vima.lt
www.musuamatai.com
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BALDAI NAMAMS
Baldai namams ir sodui turi būti jaukūs, patogūs, funkcionalūs ir tuo pačiu nebrangūs. Naujuose namuose,
suremontuotuose kambariuose dar daugiau džiugesio
suteiks nauji baldai, pritaikyti kiekvieno poreikiams.
Atnaujinsite svetaines, miegamuosius, virtuves ir kitus
kambarius, o VĮ “Mūsų amatai” suprojektuos ir pagamins
baldus pagal individualius išmatavimus. Gaminami šie
baldai:
• Svetainės baldai;

BALDAI NAMAMS
IR SODUI

•

Miegomojo baldai;

•

Virtuviniai komplektai;

•

Valgomojo komplektai;

•

Vaikų ir jaunuolių kambario baldai;
Baldai namams ir sodui turi būti jaukūs, patogūs, funk-

cionalūs ir tuo pačiu nebrangūs. Naujuose namuose,
suremontuotuose kambariuose dar daugiau džiuge• Vonios kambario baldai.
sio suteiks nauji baldai, pritaikyti kiekvieno poreikiams.
Atnaujinsite svetaines, miegamuosius, virtuves ir kitus
kambarius,
o VĮ medžia“Mūsų amatai” suprojektuos ir pagamins
Lauko baldus gaminame naudodami
tradicines
baldus pagal individualius išmatavimus. Gaminami šie
gas natūralų medį, metalines detales,
dažytas milteliniu
baldai:
būdu. Medis impregnuojamas •atmosferos
poveikiui
Svetainės baldai;
atspariomis medžiagomis. Gaminame šiuos lauko bal• Miegomojo baldai;
dus:
• Virtuviniai komplektai;
• Lauko stalus;
• Valgomojo komplektai;
• Lauko kėdes;
• Vaikų ir jaunuolių kambario baldai;
• Lauko gultus;
• Prieškambario baldai;
• Lauko baldų kompletus.
• Vonios kambario baldai.

•

Prieškambario baldai;

Papildomi gaminiai ir paslaugos:

Lauko baldus gaminame naudodami tradicines medžia-

gas-pagal
natūralų
medį, metalines detales, dažytas milteliniu
Projektuojame bibliotekų baldus
individualius
būdu.
Medis
impregnuojamas
atmosferos poveikiui atmatmenis ar dizainą;
spariomis medžiagomis. Gaminame šiuos lauko baldus:

Trumpas montavimo laikas- •visi
baldai
surenkami
Lauko
stalus;
gamybos ceche;
• Lauko kėdes;
• Lauko gultus;
Baldus atvežame visoje Lietuvoje.

• Lauko baldų kompletus.

Pritaikymas:

Papildomi gaminiai ir paslaugos:

Namams;

Projektuojame bibliotekų baldus pagal individualius
matmenis ar dizainą;

Ofisams

Trumpas montavimo laikas- visi baldai surenkami
gamybos ceche;
Baldus atvežame visoje Lietuvoje.

Pritaikymas:
Namams;
Ofisams

www.musuamatai.com
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BALDAI NAMAMS

www.musuamatai.com
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METALINIAI
BALDAI
Metaliniai baldai puikiai pritaikomi biuruose, pagalbinėse
patalpose bei specializuotas paslaugas vykdančiose
įmonėse. Gaminame šiuos baldus:
• Kartotekos, 2-4 stalčių;
• Spintos dokumentams, 1-2 durų;
• Padidinto saugumo baldai;
• Persirengimo spintelės, 1- 4 dalių, su kojomis;
• Persirengimo spintelės, 1- 4 dalių, statomos ant
suoliuko;
• Daiktų saugojimo spintelės, 2- 20 dalių;
• Darbo stalai;
• Spintelės įrankiams;
• Mobilūs ir stacionarūs metaliniai stelažai.
Metaliniai baldai gaminami iš 0,8 mm storio plienolankstant jį, virinant, gruntuojant ir dengiant dažais
milteliniu būdu. Ugniai atsparūs baldai dažomi ugniai,
cheminiam ir atmosferos poveikiui atspariais dažais.

Darbastalis ŠD-1
Įrankių sienelė

www.musuamatai.com
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Darbastalis ŠD-2
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METALINIAI
BALDAI
Papildomi gaminiai ir paslaugos:
Projektuojame bibliotekų baldus pagal individualius
matmenis ar dizainą;
Trumpas montavimo laikas- visi baldai surenkami
gamybos ceche;

Suoliukas vienų durų spintelei
(reg. kojelės)
SS 1-01 325x800x400 Mediniai tašeliai
SS 1-02 425x800x400
SS 1-03 325x800x400 LMDP
SS 1-04 425x800x400

Suoliukas dviejų durų spintelei
(reg. kojelės)
SS 2-01 625x800x400 Mediniai tašeliai
SS 2-02 825x800x400
SS 2-03 625x800x400 LMDP
SS 2-04 825x800x400

Suoliukas trijų durų spintelei
(reg. kojelės)
SS 3-01 925x800x400 Mediniai tašeliai
SS 3-02 1225x800x400
SS 3-03 925x800x400 LMDP
SS 3-04 1225x800x400

Suoliukas keturių durų spintelei
(reg. kojelės)
SS 4-01 1225x800x400 Mediniai tašeliai
SS 4-02 1225x800x400 LMDP

Baldus atvežame visoje Lietuvoje.

Trijų lygių spintelė
3 dalių (rakinama)
3MRS 1-01 325x400x1850
3MRS 1-02 425x400x1850

Trijų lygių spintelė
6 dalių (rakinama)
3MRS 2-01 625x400x1850
3MRS 2-02 825x400x1850

Trijų lygių spintelė
9 dalių (rakinama)
3MRS 3-01 925x400x1850
3MRS 3-02 1225x400x1850

Trijų lygių spintelė
12 dalių (rakinama)
3MRS 4-01 1225x400x1850

Keturių lygių spintelė
4 dalių (rakinama)
4MRS 1-01 325x400x1850
4MRS 1-02 425x400x1850

Trijų lygių spintelė
8 dalių (rakinama)
4MRS 2-01 625x400x1850
4MRS 2-02 825x400x1850

Trijų lygių spintelėelė
12 dalių (rakinama)
4MRS 3-01 925x400x1850
4MRS 3-02 1225x400x1850

Trijų lygių spintelėelė
16 dalių (rakinama)
4MRS 4-01 1225x400x1850

Keturių lygių spintelė
5 dalių (rakinama)
5MRS 1-01 325x400x1850
5MRS 1-02 425x400x1850

Trijų lygių spintelė
10 dalių (rakinama)
5MRS 2-01 625x400x1850
5MRS 2-02 825x400x1850

Trijų lygių spintelė
15 dalių (rakinama)
5MRS 3-01 925x400x1850
5MRS 3-02 1225x400x1850

Trijų lygių spintelė
20 dalių (rakinama)
5MRS 4-01 1225x400x1850

Pritaikymas:
Ofisams
Švietimo įstaigoms;
Namams;
Medicininės įstaigos;
Pramonei;
Sandėliavimui.

Suoliukas drabužinei be atlošo
(reg. kojelės)
S 01 600x350x400 Mediniai tašeliai
S 02 800x350x400
S 03 1200x350x400
S 04 600x350x400 LMDP
S 05 800x350x400
S 06 1200x350x400

NAMŲ APYVOKOS
REIKMENYS.LIEJINIAI
Metaliniai baldai puikiai pritaikomi biuruose, pagalbinėse
patalpose bei specializuotas paslaugas vykdančiose
įmonėse. Gaminame šiuos baldus:
•

Kartotekos, 2-4 stalčių;

•

Spintos dokumentams, 1-2 durų;

•

Padidinto saugumo baldai;

•

Persirengimo spintelės, 1- 4 dalių, su kojomis;

•

Persirengimo spintelės, 1- 4 dalių, statomos ant
suoliuko;

•

Daiktų saugojimo spintelės, 2- 20 dalių;

•

Darbo stalai;

•

Spintelės įrankiams;

•

Mobilūs ir stacionarūs metaliniai stelažai.

Suoliukas drabužinei su atlošu
(reg. kojelės)
SA 01 600x350x450
LMDP
SA 02 800x350x450
SA 03 1200x350x450

Suoliukas drabužinei su atlošu
(reg. kojelės)
SA 04 600x350x450
LMDP
SA 05 800x350x450
SA 06 1200x350x450

Vyriai, baldų furnitūra

Metaliniai baldai gaminami iš 0,8 mm storio plienolankstant jį, virinant, gruntuojant ir dengiant dažais
milteliniu būdu. Ugniai atsparūs baldai dažomi ugniai,
cheminiam ir atmosferos poveikiui atspariais dažais.

www.musuamatai.com
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Šašlykinė VIMA ŠŠK 2
Šašlykinė VIMA ŠK 7
Šašlykinė
VIMA ŠK 12

Parko suolelis

Gėlinės oranžerijoms, gėlynams

Špižinė šašlykinė VIMA ŠŠK

Šašlykinė VIMA ŠK 6

Šašlykinė VIMA ŠK 1
Gėlinės oranžerijoms, gėlynams

Lentynos laikiklis

Kampinis vandens
rinktuvas (uždarytas)
KR-25C
Veliavos laikikliai
Krosnies durelės
PD 1, PD 2

Pakuros ardelė
PA-01

Sodo, daržo įrankiai

Špižinė lipynė
į gelžbetono šulinį LŠ1
Pakuros ardelė
PA-02

Kampinis vandens
rinktuvas (atidarytas)
KR-25C

Krosnies plokštė

Liejiniai, kanalizacijos dangčiai

Rogutės VIMA PV-13

Rogutės VIMA PV-13S

Rogutės ROV-2

Stiklainių atidarytuvas
Dujotiekio sistemų gaminiai
MTT-L

www.musuamatai.com
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MTT-S1

PL-40

DK3

MK3
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KONTAKTAI
Adresas:
L. Sapiegos g. 1, 10312 Vilnius
Tel. (8-5) 264 3124
Mob. (+370) 630 00785
El.p. administracija@musuamatai.com,
El.p. uzsakymai@musuamatai.com

www.musuamatai.com

