
Shift+ Landscape 
Mobili plaukti.

INFORMACIJA PAR PRODUKTU Shift-p-LRegal_TY_LV - 07.07.2020 - www.vs-moebel.de 

Uzbūve – taisns vai izliekts (60°) korpuss uz pulverkrāsota tērauda rāmja ar 4 vai 5 ritentiņiem, divi no tiem ar blokatoriem. 
Korpuss izgatavots no melamīna pārklātas laminētas LIGNOpal kokskaidu plātnes ar pielīmētu plastikāta maliņu, ar vertikāli 
sadalošu sienu iekšpusē. Ar caurumiem (25 mm) rindās regulējamu plauktu ievietošanai un mugursienu no krāsotas, 
perforētas metāla plātnes vai LIGNOpal plātnes.  
Funkcionalitāte: Plauktu šaurākas malas pēc izvēles var aprīkot ar magnētiem vairāku plauktu savienošanai un fiksēšanai 
rindā. Izliektie plaukti un pufi ir savstarpēji savienojami pateicoties vienotam rādiusam. Iespējams izveidot dažādus vienota 
dizaina izkārtojumu ar visām Shift+ sērijas mēbelēm. Izliektās – ieliektās malas savienojas neveidojot spraugas starp 
mēbelēm. 
Pēc izvēles plauktus iespējams aprīkot ar rokturiem plauktu virsmā vieglai plauktu pārvietošanai. 
Pieejamas sekojošas materiālu grupas: Korpuss no LIGNOpal: L4; Perforētā metāla plātne: M1.
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Shift+ Landscape augstums korpusa (augstums kopējais) = 91,5 45292 45304 45306 45317 45300 45302
augstums korpusa (augstums kopējais) = 110,2 45293 45305 45307 45318 45301 45303
platums korpusa 152,6 163 105,5
dziļums korpusa (dziļums kopējais) 42,5 (57) 53 (67,3) 42,5 53

60°
Ievietojamie plaukti 4 8 4 8
Plaukti viena divas puses viena puse divas puses



Shift+ Landscape 
Mobili plaukti-skapīši.

INFORMACIJA PAR PRODUKTU Shift-p-LSchrank_TY_LV - 07.07.2020 - www.vs-moebel.de 

Uzbūve – korpuss uz pulverkrāsota tērauda rāmja ar 4 ritentiņiem, divi no tiem ar blokatoriem. Pēc izvēles iespējams aprīkot 
skapīti ar 4 regulējamām pekām. 
Korpuss izgatavots no melamīna pārklātas laminētas LIGNOpal kokskaidu plātnes ar pielīmētu plastikāta maliņu, ar 2/3 
vertikāli sadalošām sienām iekšpusē, skapīša apakšējā daļā. Ar caurumiem (25 mm) rindās regulējamu plauktu ievietošanai 
un mugursienu no krāsotas, perforētas metāla plātnes. Slēdzams skapītis ar durtiņām labajā vai kreisajā pusē. 
Fasāde – vienas veramas durtiņas ar skavas tipa rokturi, iegremdējamu vai pogas tipa rokturi. 
Slēdzene pēc izvēles. 
Funkcionalitāte: Plauktu šaurākas malas pēc izvēles var aprīkot ar magnētiem vairāku plauktu savienošanai un fiksēšanai 
rindā. 
Pēc izvēles plauktus iespējams aprīkot ar rokturiem plauktu virsmā vieglai plauktu pārvietošanai. 
Pieejamas sekojošas materiālu grupas: Korpuss no LIGNOpal: L4; Perforētā metāla plātne: M1.
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Shift+ Landscape 45319
platums korpusa 105,5
augstums korpusa (augstums kopējais) 110,2 (115,6)
dziļums korpusa 42,5
FA (Faila Augstums) 2,5
Durvis pa kreisi pa labi



Shift+ Landscape 
Mobili plaukti-skapīši ar durtiņām.

INFORMACIJA PAR PRODUKTU Shift-p-LSchrank2_TY_LV - 07.07.2020 - www.vs-moebel.de

Uzbūve – korpuss uz pulverkrāsota tērauda rāmja ar 4 ritentiņiem, divi no tiem ar blokatoriem. Pēc izvēles iespējams aprīkot 
skapīti ar 4 regulējamām pekām. 
Korpuss izgatavots no melamīna pārklātas laminētas LIGNOpal kokskaidu plātnes ar pielīmētu plastikāta maliņu, ar vertikāli 
sadalošām sienām iekšpusē. Ar caurumiem (25 mm) rindās regulējamu plauktu ievietošanai un mugursienu no krāsotas, 
perforētas metāla plātnes. Daļēji ar izvelkamām plastmasas kastēm uz sliedēm (skat. tabulā). 
Fasāde – 1, 2 vai 3 veramas durtiņas ar skavas tipa rokturi, iegremdējamu vai pogas tipa rokturi (skat. tabulā). 
Slēdzene pēc izvēles. 
Funkcionalitāte: Plauktu šaurākas malas pēc izvēles var aprīkot ar magnētiem vairāku plauktu savienošanai un fiksēšanai 
rindā. 
Pēc izvēles plauktus iespējams aprīkot ar rokturiem plauktu virsmā vieglai plauktu pārvietošanai. 
Pieejamas sekojošas materiālu grupas: Korpuss no LIGNOpal: L4; Perforētā metāla plātne: M1; Gratnells plastmasas kastes: C3.
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Shift+ Landscape augstums korpusa (augstums kopējais) = 91,5 45324 45323 45322
augstums korpusa (augstums kopējais) = 110,2 45329 45328 45327
platums korpusa 105,5
dziļums korpusa 42,5
Kastes (augstums 7,5/15) 24/12 30/15 24/12 30/15 24/12 30/15
Durvis 1 2 3
Ievietojamie plaukti 6



Shift+ Landscape 
Mobili plaukti mantu glabāšanai.

INFORMACIJA PAR PRODUKTU Shift-p-LTaschen_TY_LV - 07.07.2020 - www.vs-moebel.de 

Uzbūve – korpuss uz pulverkrāsota tērauda rāmja ar 4 ritentiņiem, divi no tiem ar blokatoriem. Pēc izvēles iespējams aprīkot 
skapīti ar 4 regulējamām pekām. 
Korpuss izgatavots no melamīna pārklātas laminētas LIGNOpal kokskaidu plātnes ar pielīmētu plastikāta maliņu, ar vertikāli 
sadalošām sienām iekšpusē. Ar fiksētiem plauktiem un mugursienu no krāsotas, perforētas metāla plātnes. Daļēji ar 
izvelkamām plastmasas kastēm uz sliedēm (skat. tabulā). Pēc izvēles ar gumijas paklājiņiem uz plauktiem. 
Funkcionalitāte: Plauktu šaurākas malas pēc izvēles var aprīkot ar magnētiem vairāku plauktu savienošanai un fiksēšanai 
rindā. 
Pēc izvēles plauktus iespējams aprīkot ar rokturiem plauktu virsmā vieglai plauktu pārvietošanai. 
Pieejamas sekojošas materiālu grupas: Korpuss no LIGNOpal: L4; Perforētā metāla plātne: M1; Gratnells plastmasas kastes: C3.
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Shift+ Landscape 45320 45325 45321 45330 45332 45326
platums korpusa 105,5
augstums   korpusa (augstums kopējais) 91,5 (96,9) 110,2 (115,6) 91,5 (96,9) 110,2 (115,6)
dziļums korpusa 42,5
FA (Faila Augstums) 2 2,5 2 2,5
Nodalījumi 3 8 6 4

Kastes (augstums 7,5/15) 24/12 30/15 6/3 - - 10/5

Ievietojamie plaukti 6



Shift+ Landscape 
Aksesuāri.

INFORMACIJA PAR PRODUKTU Shift-p-Zub_TY_LV - 07.07.2020 - www.vs-moebel.de 

Magnētiskā tāfele stiprināma pie metāla virsmām, piemēram, pie Shift+ Landscape plauktu-skapīšu metāla perforētajām 
mugursienām. Virsma paredzēta rakstīšanai ar tāfeles marķieriem. 
Tāfeles marķieri un švammītes: Švammīte (magnētiska ar maināmu filca tīrāmo virsmu), filca tīrāmās virsmas nomaiņai 
(mod.06962, 10 gab. komplektā), tāfeles marķieri (10 gab. komplektā), magnēti. 
Gratnells plastmasas kastes Shift+ plauktiem-skapīšiem ar Gratnells sliedēm kastu novietošanai plauktos.
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* Max. 
svara 
izturība 
kastei: 5 kg.

Shift+  
Landscape 

 45272 45273 45274 45275 06962 06963 06966 07947 45270 45271 09101
platums 12.0 29.7 42.0 59.4 31.2
augstums 14.0 42.0 59.4 84.0 7.5 15.0
dziļums 37.5
DIN A3 A2 A1

10 units 2 units 10 units 4 units 1 unit
Grāmatu 

balsts
Magnētiska rakstāmvirsma Tīrītājs Filca audums 

tīrīšanai
Marķieris Magnēts Gratnells plastmasas 

kastes*
Gratnells plast-

masas kastes vāks


