
RondoLift-KF 
Galds skolotājiem ar regulējamu augstumu.

INFORMACIJA PAR PRODUKTU RondoLift-Teach_TY_LV - 07.07.2020 - www.vs-moebel.de

Rāmis no apaļa profila centrālas kājas un 4-staru pamatnes, taisnstūra profila. Rāmis pulverkrāsots. Centrālajā kājā integrēts 
gāzes lifts ar galda virsmas augstumu regulējamu rokturi piestiprinātu malā zem galda virsmas. Augstumu regulējamais rokturis 
aprīkots ar drošības pārsegu. Aprīkots ar ritentiņiem ar blokatoriem vai pekām. 
Galda augstums regulējams. 
Galda virsma (cilindra formas) no melamīna pārklātas laminētas vai finierētās LIGNOpal kokskaidu plātnes ar pielīmētu (KU) 
plastikāta maliņu. 
Aprīkojums: Galdu iespējams aprīkot pēc izvēles ar vienu vai divām slēdzamām atvilktnēm zem galda sānos. 
Pieejamas sekojošas materiālu grupas: Tērauda rāmis: M1; Virsma no LIGNOpal: L3.
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RondoLift-KF  
Teach

02829
platums·dziļums 120·84
augstums 71-115
Pamatnes platums·dziļums 95·59
Atvilktnes w·h·d 47,2·7,9·43,5
Pēc izvēles Nosegpanelis

Atvilktne



RondoLift-KF 
Galds ar regulējamu augstumu.

INFORMACIJA PAR PRODUKTU RondoLift_TY_LV - 07.07.2020 - www.vs-moebel.de

Rāmis no apaļa profila centrālas kājas un 4 vai 5-staru pamatnes, taisnstūra profila. Rāmis pulverkrāsots. Centrālajā kājā 
integrēts gāzes lifts ar galda virsmas augstumu regulējamu rokturi piestiprinātu malā zem galda virsmas. Augstumu regulē-
jamais rokturis aprīkots ar drošības pārsegu. Aprīkots ar ritentiņiem ar blokatoriem vai pekām 
Galda augstums regulējams. 
Galda virsma no melamīna pārklātas laminētas vai finierētās LIGNOpal kokskaidu plātnes ar pielīmētu (KU) plastikāta vai (BU) 
dižskābārža maliņu. Apaļas vai taisnstūra formas (no 90 cm) virsmas pēc izvēles aprīkotas ar virsmas nolocīšanas (vertikālā 
stāvoklī) mehānismu ērtai transportēšanai. 
Papildaprīkojums. Ovālas formas galdu iespējams aprīkot pēc izvēles ar slēdzamu atvilktni zem galda virsmas. 
Galda virsmas: ovāla, apaļa, kvadrātveida. 
Pieejamas sekojošas materiālu grupas: Tērauda rāmis: M1; Virsma no LIGNOpal: L3.
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RondoLift-KF 02823 02828 02820
Nolokāma galda virsma 02824 02825 02826 02827 02821 02822
diametrs / platums·dziļums 80 90 100 110 120 130·80 80·80 90·90 100·100
augstums 71-115
Pamatnes diametrs / platums·dziļums 75 95 61·41 95
Pēc izvēles Nosegpanelis

Atvilktne
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