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LĪGUMS Nr. 2.4.5./169-16 
“Virtuves un ēdināšanas piederumu piegāde Madonas novada Mārcienas pansionātam” 

Madonā 

 2016.gada 3.augustā 

 

Madonas novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo noteikumu 

Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.2.punktu rīkojas izpilddirektors Āris 

VILŠĶĒRSTS, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

UAB “SENTIOS”, kura vārdā saskaņā ar _____________________________, turpmāk 

tekstā - Izpildītājs, no otras puses, 

pamatojot ar publiskā iepirkuma Nr.MNP2016/30 “Virtuves un ēdināšanas piederumu, un 

elektrotehnikas piegāde Madonas novada Mārcienas pansionātam” 1.daļas dokumentu 

prasībām, Izpildītāja piedāvājumu un iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu par līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu (turpmāk tekstā – Iepirkums),  

izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu 

līgumu ar pielikumiem (turpmāk – Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem materiāliem, darbaspēku un citiem 

resursiem Madonas novada Mārcienas pansionātam piegādāt virtuves un ēdināšanas 

piederumus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, turpmāk tekstā – Darbi, atbilstoši 

Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā un iepirkuma dokumentu prasībām. 

1.2. Līguma 1.1.punktā minētie Darbi ir jāveic 1 (viena) mēneša laikā no Līguma 

noslēgšanas dienas.  

2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1. Līgumcena darbu izpildei, kas pamatota ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu, Pusēm 

vienojoties ir noteikta euro 5 445,55 (pieci tūkstoši četri simti četrdesmit pieci euro, 55 

centi)  bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs maksā 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

2.2. Līguma summa Izpildītājam tiek apmaksāta sekojoši:  

2.2.1. Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pārstāvim Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un 

rēķinu pēc Darbu pabeigšanas. 

2.2.2. Pasūtītājam ir jāpieņem veiktie darbi un jāparaksta akts vai rakstiski jānorāda 

attiecīgie trūkumi ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs 

iesniedzis Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu. 

2.2.3. Pasūtītājam ir jāapmaksā Izpildītāja veiktie Darbi 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 

Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

2.3. Ja Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā nesaņem no Pasūtītāja parakstītu Darbu 

pieņemšanas nodošanas aktu un rakstiski nav saņēmis defektu aktu par konstatētajiem 

trūkumiem par izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, tad Darbi skaitās pieņemti 

un, līdz ar to, Pasūtītājam tie jāapmaksā saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

2.4. Līgumcenā ir iekļautas visas darbu izmaksas, kas nepieciešamas Darbu izpildei. Ja 

kādiem no Līgumā paredzētiem darbiem Izpildītājs nav paredzējis cenu, tad šī darba 

izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās. 

2.5. Līgumcena ir pamatota ar Izpildītāja piedāvājumu un tajā ir iekļauti materiālu, darbu, 

mehānismu, un citi Darbu izpildei pieskaitāmie izdevumi. Līguma izpildes laikā radies 

sadārdzinājums, kurš Izpildītājam bija jāparedz līgumcenā, netiek atlīdzināts. 

2.6. Līgumcena var tikt mainīta tikai gadījumā, kad Pasūtītājam ir vajadzība grozīt 

ēdināšanas piederumu daudzumu ne vairāk kā 10 % apmērā. Tādā gadījumā līgumcena tiek 

aprēķināta atbilstoši piedāvājumā norādītajām vienības cenām un faktiski uzstādītajam 

attiecīgo komplektu skaitam. 
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3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Pasūtītājs apņemas apmaksāt atbilstoši prasībām izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā 

apmērā un kārtībā. 

3.2. Pasūtītājs apņems nekavējoties sniegt visu Darbu izpildei nepieciešamo informāciju, 

kura no viņa ir atkarīga. 

3.3. Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā izskatīt visus Izpildītāja iesniegumus un 

priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi. 

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Izpildītājs apņemas Darbus Pasūtītājam nodot ar Darbu pieņemšanas nodošanas aktu 

Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, vismaz dažas dienas pirms plānotās piegādes 

saskaņot ar Pasūtītāju piegādes dienu un laiku.  

4.2. Izpildītājs apņemas visā Līguma darbu izpildes laikā nodrošināt pietiekamus materiālos 

un citus resursus pilnīgai Darbu izpildei atbilstoši Līgumā un tā pielikumos noteiktajam. 

4.3. Izpildītājs apņemas Līguma izpildes laikā un garantijas termiņā savlaicīgi veikt visu 

rakstiski pamatoto defektu novēršanu, nodrošinot garantijas remontu vai apmainot defekta 

preci pret jaunu. 

4.4. Izpildītājs apņemas izrakstīt un iesniegt Pasūtītājam rēķinus Līgumā atrunāto 

maksājumu veikšanai. 

4.5. Veicot Darbus Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos 

aktus, kas attiecas uz kvalitātes un drošības prasībām piegādājamām precēm un Līguma 

Darbu izpildi. Izpildītājs apņemas ievērot Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus šajā 

sakarībā, ja tie nav pretrunā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

4.6. Ja Izpildītājs Darbu izpildē pieaicina apakšuzņēmējus, Izpildītājs pats Pasūtītājam ir 

pilnībā atbildīgs par apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem. 

4.7. Nododot Darbus Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu ar Darbiem saistīto 

izpilddokumentāciju, ekspluatācijas deklarācijas, materiālu sertifikātus, lietošanas 

instrukcijas, kā arī piegādāto preču garantiju apliecinošos dokumentus. Ražotāja 

noteiktajām lietošanas un citām instrukcijām, kuras nav latviešu valodā, ir jābūt 

pievienotam arī to tulkojumam valsts valodā. 

5. GARANTIJAS 

5.1. Garantijas laiks Izpildītāja piegādātajām precēm, ir atbilstoši tehniskajā specifikācijā 

noteiktajam un tas sākas pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.  

5.2. Gadījumā, ja garantijas laikā piegādātajai precei tiks atklātas nepilnības, neatbilstība vai 

slēpti defekti, tiek sastādīts defektu akts, ar kuru Izpildītājs ir informēts par defektiem. 

Izpildītājs defektu aktā norādītajā vai citā termiņā, Pusēm rakstiski vienojoties, apņemas 

par saviem līdzekļiem novērst defektus, piegādājot preci attiecīgajā vietā. 

5.3. Pasūtītājs uzaicina Izpildītāju uz defektu akta sastādīšanu vismaz 5 (piecas) darba 

dienas iepriekš. Ja Izpildītājs neierodas, pasūtītājs vienpusēji sastāda defektu aktu un 

nosūta to Izpildītājam.  

5.4. Pēc Defektu novēršanas Puses sastāda pieņemšanas – nodošanas aktu. 

5.5. Ja Izpildītājs atsakās novērst garantijas laikā konstatētos defektus un par to rakstiski ir 

paziņojis Pasūtītājam vai, ja Izpildītājs defektus nav novērsis noteiktajā termiņā, tad 

Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu personu defektu novēršanai. Pasūtītājs defektu 

novēršanas izdevumus atgūst no Izpildītāja, piestādot rēķinu, kas Izpildītājam ir jāapmaksā 

rēķinā norādītajā termiņā. 

5.6. Pēc Darbu nodošanas Izpildītājs nav atbildīgs par tādu defektu rašanos veiktajos 

Darbos, kas radušies trešo personu vai Pasūtītāja dēļ. 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina 

otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, bet zaudējumi, kas radušies no trešo personu 
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pretenzijām, netiek atlīdzināti. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus Puse būtu 

saņēmusi, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti. 

6.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts Līgumā noteiktais piegādes termiņš, Izpildītājs 

maksās Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, 

bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Pasūtītājs līgumsodu ir tiesīgs ieturēt no 

Izpildītājam izmaksājamās summas. 

6.3. Par Līgumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 

10% no Līguma summas. 

6.4. Līgumsoda samaksa nevienu no Pusēm neatbrīvo no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā. 

6.5. Līgums var tikt lauzts pēc Pušu vienošanās vai arī vienpusēji gadījumā, ja otra Puse 

nepienācīgi pilda Darbus vai neievēro Tehniskās specifikācijas prasības, vai kādu Līgumā 

noteikto saistību, un pēc otras Puses rakstiska brīdinājuma saņemšanas nenovērš konkrēto 

pārkāpumu 5 (piecu) darba dienu laikā vai arī citā termiņā, par kuru Puses rakstiski 

vienojušās. Līguma laušanas gadījumā Puses 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc 

abpusēji parakstīta Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas veic savstarpēju 

norēķinu par faktiski izpildītajiem Darbiem un samaksātajām summām uz Līguma laušanas 

brīdi. 

6.6. Ja Darbu izpildē ir radušies apstākļi, kurus iepriekš nevarēja paredzēt un kuri nebija 

jāparedz, ņemot vērā situāciju un Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības, bet kas 

ietekmē Līguma izpildi, tad Pusei nekavējoties par šādiem apstākļiem ir jāziņo otrai Pusei. 

Tādā gadījumā Puses var vienoties par Līguma termiņa pagarinājumu un/vai Līguma 

summas izmaiņām, vai citiem ar sekmīgai Līguma izpildei pamatotiem Līguma 

grozījumiem, ņemot vērā konkrēto situāciju.  

6.7. Grozījumus var veikt tikai, ievērojot Publisko iepirkumu likumu. 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes kavēšanu, ja 

minētā izpilde vai izpildes kavēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem, kuri tieši 

ietekmēja Darbu izpildi. 

7.2. Līgumslēdzēja pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties rakstiski 

jāinformē par to otra puse, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu 

iestāšanās. Tādā gadījumā Līguma izpildes termiņš pagarinās par to laiku, kurā darbojas šie 

apstākļi. 

7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas, tad Puses ir 

tiesīgas lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu. 

8. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Visus strīdus un domstarpības, kuras varētu rasties sakarā ar Līgumu, Puses centīsies 

atrisināt sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos jebkurš strīds, kas saistīts ar Līgumu, tiek 

izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. 

9. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Darbi ir uzskatāmi par izpildītiem, ja piegādātajām precēm ir visas Tehniskajās 

specifikācijās norādītās prasības. 

9.2. Atkāpes no Iepirkuma piedāvājumā norādītā ir pieļaujamas tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. 

Grozījumu vajadzības gadījumā Pasūtītājs atsevišķi izvērtē katru Izpildītāja ierosinājumu, 

ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli un nemazina sākotnēji Iepirkuma 

dokumentos noteiktās prasības.  

9.3. Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kuras ir atbildīgas par Līguma izpildi. 

Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi. 

9.4.  Pušu kontaktpersonas: 

Pasūtītāja atbildīgā persona par Izpildītāja atbildīgā persona par 
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līguma izpildi: līguma izpildi: 

Madonas novada Mārcienas pansionāta 

vadītāja Dace ZEILE 

 

Tālrunis: +37129638253 Tālrunis:  
e-pasts: marcienaspansionats@madona.lv  e-pasts:  

9.5. Par tiem Darbu izpildes organizatoriskajiem jautājumiem, kas nav atrunāti Līgumā, 

savstarpēji vienojas iepriekšējā punktā minētās personas. 

9.6. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai Darbu un Līgumā 

atrunāto saistību izpildei. 

9.7. Visas Līguma izmaiņas, papildinājumi, grozījumi būs spēkā tikai tad, ja tie sastādīti 

rakstiski un tos parakstījušas abu Pušu paraksttiesīgās personas. 

9.8. Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par 

Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un 

pārrunas, izņemot Iepirkuma dokumentus. 

9.9. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu 

spēkā esamību. 

9.10. Pusēm ir pienākums glabāt noslēpumā informāciju, kas saistīta ar Līguma slēgšanu un 

izpildi. Puses ir tiesīgas izpaust informāciju personām, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības 

to saņemt. Tas paliek spēkā arī pēc Līguma saistību pārtraukšanas starp Pusēm. 

9.11. Līgums ir sagatavots uz 4 (četrām) lappusēm 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, 

no tiem viens ir pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja, visiem eksemplāriem ir vienāds 

juridiskais spēks. 

9.12. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā 

noteikumiem. 

10. LĪGUMA PIELIKUMI 

10.1. Līguma pielikums Nr.1 – Tehniskās specifikācijas iepirkuma 1.daļai (uz 14 

(četrpadsmit) lappusēm); 

10.2. Līguma pielikums Nr.2 – Sarakste iepirkuma laikā (uz 1 (vienas) lapas); 

10.3. Līguma pielikums Nr.3 – Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā (Līgumam tiek pievienots 

atsevišķi, kopija uz 48 (četrdesmit astoņām) lapām). 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Izpilddirektors Amats  
 

 

 

 

______________________Ā.Vilšķērsts _____________________V.Uzvārds 

PASŪTĪTĀJS 

Madonas novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr.90000054572 

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, LV-4801 

Banka  AS 

SWIFT kods   

Konta Nr.   

IZPILDĪTĀJS 

UAB “SENTIOS” 
Company code: 302597426 

Address: Islandijos pl.91, Kaunas, 

LT-49176, Lietuva 

AS  

SWIFT  

Bank account  

  

mailto:marcienaspansionats@madona.lv
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Līguma 1.pielikums “Tehniskās specifikācijas”  

Iepirkuma 1.daļai 

 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
Līgumam “Virtuves un ēdināšanas piederumu piegāde Madonas novada Mārcienas 

pansionātam” 

 

Nr. 

p.k. 
Vispārīgās prasības Precēm 

1.  
Visiem virtuves un ēdināšanas piederumiem (turpmāk tekstā – Preces) ir jābūt jauniem, 

nelietotiem.   

2.  
Visām Precēm ir jābūt paredzētām profesionālai ēdienu gatavošanai un lietošanai 

ikdienas ēdināšanā. 

3.  

Visām Precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas Speciālajās prasībās katrai precei 

norādītajiem lielumiem (izmērs, tilpums), pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus 

piecu procentu) diapazonā, izņemot gadījumus, kad Speciālajās prasībās konkrētai Precei 

ir noteikts citādi. 

4.  
Visām Precēm ir jābūt mazgājamām trauku mazgājamā mašīnā, izņemot 

gadījumus, kad Speciālajās prasībās konkrētai Precei ir noteikts citādi. 

5.  Precēm ir jābūt viena stila, skatoties pēc Preču grupām atbilstoši to lietošanas veidam. 

6.  

Izvēloties Preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts 

institūciju obligātās prasības, kas attiecas uz virtuves un ēdināšanas piederumiem un to 

lietošanu pansionāta ēdnīcā. Precēm ir jāatbilst Eiropas Savienībā spēkā esošajām 

prasībām un standartiem. 

7.  
Visām precēm ir vismaz 2 (divu) gadu garantija vai ražotāja dotā garantija, ja ražotājs ir 

devis ilgāku garantijas termiņu. 

8.  
Preču daļām, kurām lietošanā ir saskare ar pārtiku, ir jābūt no materiāla, kuru ir atļauts 

lietot saskarē ar pārtiku. 

9.  
Traukiem no porcelāna ir jābūt baltiem, bez zīmējuma un bez dekoratīvas faktūras. Tos 

drīkst izmantot mikroviļņu krāsnī. 

10.  
Visām metāla Precēm ir jābūt no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda, pēc iespējas bez 

dekoratīvām krokām (faktūras). 

11.  
Katliem un pannām ir jābūt paredzētiem lietošanai (savietojamiem) uz elektriskās 

plīts, kur katras plāksnes izmērs ir 30 * 30 cm, izņemot gadījumus, kad Speciālajās 

prasībās konkrētai Precei ir noteikts citādi. 

12.  
Katliem ir jābūt izgatavotiem no materiāla, kurš ātri uzkarst, tādējādi ietaupot ēdiena 

gatavošanas laiku un enerģiju. 

Nr. 

p.k. 
Preces nosaukums un 

vizuālais izskats1 

Mērvie

-nība 

Dau- 

dzums Speciālās prasības Precēm 

1.  

Krūze karstajam 

dzērienam 

 

 
 

gab. 200 

250 ml stikla krūze ar osu, karstajiem 

dzērieniem. Izgatavota no bieza, izturīga 

stikla. 

2.  Sulas glāze gab. 200 
Sulas glāze 285 ml.  Izgatavota no bieza, 

izturīga stikla. 

                                                 
1 Preces vizuālais izskats ir orientējošs un piedāvātā prece nebūtiski drīkst no atšķirties, izņemot Tehniskajās 

specifikācijās rakstītās prasības. 
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3.  

Kafija krūze ar apakštasi 

 

gab. 100 

Porcelāna kafijas krūze 220 ml ar osu un 

ar apakštasi 

 

4.  

Šķīvis zupai 

 

gab. 100 
Porcelāna šķīvis. 

Diametrs: 20,5 cm; 580 ml. 

5.  

Deserta šķīvis 

 

gab. 100 

Porcelāna šķīvis. 

Diametrs: 19 cm. 

 

6.  

Šķīvis otrajam ēdienam 

 

gab. 100 

Porcelāna šķīvis. 

Diametrs: 23 cm. 

 

7.  

Salātu bļoda 

 

gab. 20 Porcelāna salātu bļoda 570 ml. 

8.  

Salātu bļoda 

 

gab. 20 Porcelāna salātu bļoda 750 ml. 

9.  Ēdamkarote gab. 100 

Materiāls: ļoti izturīgs nerūsējošais 

tērauds; 

Garums: 20,7 cm. 

10.  
Tējkarote 

 
gab. 100 

Materiāls: ļoti izturīgs nerūsējošais 

tērauds; 

Garums: 13,8 cm. 

11.  
Galda nazis 

 
gab. 100 

Materiāls: ļoti izturīgs nerūsējošais 

tērauds; Garums: 21,4 cm. 

 

12.  Galda dakša gab. 100 

Materiāls: ļoti izturīgs nerūsējošais 

tērauds; Garums: 19,8 cm. 

 

13.  

Zupas kauss ar garu 

rokturi 

 

gab. 4 

Tilpums: 125 gr.; 2 gab. ar garumu 30 

cm; 2.gab ar garumu no 40 līdz 50 cm; 

Materiāls: no viengabala, augstas 

kvalitātes nerūsējošais tērauds, bez 

krokām. Ar izliekumu kāta galā. 

14.  
Zupas kauss ar garu 

rokturi 
gab. 3 

Tilpums: 250 gr.; 1 gab. ar garumu 30 

cm; 2.gab ar garumu no 40 līdz 50 cm; 

Materiāls: no viengabala, augstas 
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kvalitātes nerūsējošais tērauds, bez 

krokām. Ar izliekumu kāta galā. 

15.  

Zupas kauss ar garu 

rokturi 

 

gab. 2 

Tilpums: 500 gr.; garums no 40 līdz 50 

cm; 

Materiāls: no viengabala, augstas 

kvalitātes nerūsējošais tērauds, bez 

krokām. Ar izliekumu kāta galā. 

16.  

Zupas kauss ar garu 

rokturi 

 

gab. 1 

Tilpums: 1000 gr.; garums no 40 līdz 50 

cm; 

Materiāls: no viengabala, augstas 

kvalitātes nerūsējošais tērauds, bez 

krokām. Ar izliekumu kāta galā. 

17.  

Mērces kauss 

 

gab. 2 

Tilpums: 30 gr.; garums: 29 cm; 

Materiāls: no viengabala, augstas 

kvalitātes nerūsējošais tērauds. Ar 

izliekumu kāta galā. 

18.  

Mērces kauss 

 

 

gab. 2 

Tilpums: 50 gr.; garums: 40 cm; 

Materiāls: no viengabala, augstas 

kvalitātes nerūsējošais tērauds, bez 

krokām. Ar izliekumu kāta galā. 

19.  

Karote putu noņemšanai 

 

 

gab. 1 

Karote putu noņemšanai, diametrs 12 cm, 

garums 36 cm, Materiāls: no viengabala 

augstas kvalitātes nerūsējošais tērauds. 

Ar izliekumu kāta galā. 

20.  

Karote putu noņemšanai 

 

gab. 1 

Karote putu noņemšanai, diametrs 16 cm, 

garums 36 cm, 

Materiāls: no viengabala, augstas 

kvalitātes nerūsējošais tērauds, 

ergonomisks rokturis. 

Ar izliekumu kāta galā. 

21.  

Kausu turētājs 

 

gab. 1 

Kausu turētājs no viengabala, ar 12 

bīdāmiem āķiem, garums 52cm, 

stiprināms pie sienas. 

Materiāls: augstas kvalitātes nerūsējošais 

tērauds. 

22.  

Metāla piltuve ar sietiņu 

 

 
 

gab. 1 

Piltuve ar sietiņu, no  nerūsējošā tērauda, 

vēlamais izmērs 10 cm (+/- 2 cm) 

diametrā. 

23.  Piltuve gab. 1 
Piltuve, no  nerūsējošā tērauda, diametrā 

20 cm 

24.  Katls (augsts) ar vāku gab. 3 

Tilpums: 50,3 litri; 

Izmēri (cm): diametrs ne vairāk kā 40 / 

augstums ne mazāk kā 40. 

Virtuves katls ar vāku. Izgatavots no 

vairāk slāņu nerūsējošā tērauda un 
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alumīnija sakausējuma. Katla rokturi 

izgatavoti tā, lai nekarstu (vienmēr 

auksti). Ar papildus nostiprinātiem 

rokturiem. 

25.  

Katls (augsts) ar vāku 

 

 

gab. 1 

Tilpums: 36,6 litri; 

Izmēri (cm): diametrs ne vairāk kā 36 / 

augstums ne mazāk kā 36. 

Virtuves katls ar vāku.  Izgatavots no 

vairāk slāņu nerūsējošā tērauda un 

alumīnija sakausējuma. Katla rokturi 

izgatavoti tā, lai nekarstu (vienmēr 

auksti). Ar papildus nostiprinātiem 

rokturiem. 

26.  

Katls (augsts) ar vāku 

 

 

gab. 2 

Tilpums: 20,9 litri; 

Izmēri (cm): diametrs ne vairāk kā 36 / 

augstums ne mazāk kā 36. 

Virtuves katls ar vāku. Izgatavots no 

vairāk slāņu nerūsējošā tērauda un 

alumīnija sakausējuma. Katla rokturi 

izgatavoti tā, lai nekarstu (vienmēr 

auksti). Ar papildus nostiprinātiem 

rokturiem. 

27.  

Katls  ar vāku 

 

gab. 3 

Tilpums: 15,4 litri; 

Izmēri (cm): diametrs ne vairāk kā 28 / 

augstums ne mazāk kā 25 

Virtuves katls ar vāku. Izgatavots no 

vairāk slāņu nerūsējošā tērauda un 

alumīnija sakausējuma. Katla rokturi 

izgatavoti tā, lai nekarstu (vienmēr 

auksti). 

28.  

Katls  ar vāku 

 

gab. 1 

Tilpums: 9 litri; 

Izmēri (aptuvenie, bet nepārsniedzot plīts 

virsmas platumu) (cm): diametrs 24 / 

augstums 20. 

Virtuves katls ar vāku. Izgatavots no 

vairāk slāņu nerūsējošā tērauda un 

alumīnija sakausējuma. Katla rokturi 

izgatavoti tā, lai nekarstu (vienmēr 

auksti). 

29.  

Katls  ar vāku 

 

 

gab. 2 

Tilpums: 6 litri; 

Izmēri (aptuvenie, bet nepārsniedzot plīts 

virsmas platumu) (cm): diametrs 20 / 

augstums 19. 

Katls ar vāku. Izgatavots no vairāk slāņu 

nerūsējošā tērauda un alumīnija 

sakausējuma. Katla rokturi izgatavoti tā, 

lai nekarstu (vienmēr auksti). 

30.  Katls  ar vāku gab. 2 
Tilpums: 3,3 litri; 

Izmēri (aptuvenie, bet nepārsniedzot plīts 
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virsmas platumu) (cm): 20 / 10,5 

Virtuves katls ar vāku. Izgatavots no 

vairāk slāņu nerūsējošā tērauda un 

alumīnija sakausējuma. Katla rokturi 

izgatavoti tā, lai nekarstu (vienmēr 

auksti). 

31.  

Katls ar vāku 

 

gab. 4 

Tilpums: 2,5 litri; 

Izmēri (aptuvenie, bet nepārsniedzot plīts 

virsmas platumu) (cm): 16 / 12. 

Virtuves katls ar vāku. Izgatavots no 

vairāk slāņu nerūsējošā tērauda un 

alumīnija sakausējuma. Katla rokturi 

izgatavoti tā, lai nekarstu (vienmēr 

auksti). 

32.  

Katls zivju pagatavošanai 

 

gab. 1 

Tilpums: 10.5 litri. 

Izmēri (aptuvenie) (mm) : 600 / 180 / 110 

Virtuves katls ar vāku un ar sietu. 

Materiāls: augstvērtīgs nerūsējošais 

tērauds. 

33.  

Seklā panna ar vāku 

 

gab. 1 

Ārējās malas diametrs: 20 cm; 

Fiksēts rokturis. Nepiedegošs pārklājums, 

kurā iestrādātas papildu keramiskās 

daļiņas. 

Korpuss izgatavots no alumīnija. Pannas 

klājums nesatur PFOA 

(PerFluorOktanoīdSkābe), smagos 

metālus un niķeli. 

34.  

Dziļā panna ar vāku 

 
 

gab. 1 

Diametrs: 26 cm. Fiksēts rokturis. 

Nepiedegošs pārklājums, kurā iestrādātas 

papildu keramiskās daļiņas. Korpuss 

izgatavots no alumīnija. Pannas klājums 

nesatur PFOA, smagos metālus un niķeli. 

35.  

Dziļā panna ar vāku 

 

gab. 1 

Diametrs: 28 cm; 

Fiksēts rokturis. Nepiedegošs pārklājums, 

kurā iestrādātas papildu keramiskās 

daļiņas. 

 Korpuss izgatavots no alumīnija. Pannas 

klājums nesatur PFOA, smagos metālus 

un niķeli. 

36.  

Čuguna panna ar 

keramisko pārklājumu 

 

gab. 1 

Diametrs: 28 cm. 

Korpuss no čuguna, pārklājums – 

keramiskais. Fiksēts rokturis no 

nerūsējošā tērauda. 

37.  

Panna pankūkām 

 

gab. 1 

Materiāls: trīsslāņu marmora 

pretpiedeguma pārklājums. 

Pannas dibena diametrs 28 cm; ārējais 

diametrs 32 cm, augstums 2 cm. 

38.  Pankūku panna čuguna gab. 1 Pankūku panna, izgatavota no čuguna. 
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Diametrs: 23,5 cm. 

Panna ar 7 padziļinājumiem. 

39.  

„Sēnīšu” panna 

 

gab. 1 

Izgatavota no alumīnija kausējuma. 

Diametrs: 18 cm. 

Piemērota stikla keramikas un 

elektriskajām plītīm, garums ar rokturi: 

42 cm. 

 

40.  

Bļoda metāla 

 
 

gab. 3 

Tilpums: 19 litri. 

Metāla bļoda no pulēta metāla ar 

atliektām malām; 

Izmantojama ēdienu gatavošanai, 

servēšanai vai uzglabāšanai. 

41.  

Bļoda metāla 

 
 

gab. 3 

Tilpums: 14 litri. 

Metāla bļoda no pulēta metāla ar 

atliektām malām; 

Izmantojama ēdienu gatavošanai, 

servēšanai vai uzglabāšanai. 

42.  

Bļoda metāla 

 
 

gab. 3 

Tilpums: 8,0 litri. 

Metāla bļoda no pulēta metāla ar 

atliektām malām; 

Izmantojama ēdienu gatavošanai, 

servēšanai vai uzglabāšanai. 

43.  

Bļoda metāla 

 
 

gab. 4 

Tilpums: 5,5 litri. 

Metāla bļoda no pulēta metāla ar 

atliektām malām; 

Izmantojama ēdienu gatavošanai, 

servēšanai vai uzglabāšanai. 

44.  

Bļoda metāla 

 
 

gab. 4 

Tilpums: 3 litri. 

Metāla bļoda no pulēta metāla ar 

atliektām malām; 

Izmantojama ēdienu gatavošanai, 

servēšanai vai uzglabāšanai. 

45.  

Bļoda metāla 

 
 

gab. 4 

Tilpums: 1,7 litri. 

Metāla bļoda no pulēta metāla ar 

atliektām malām; 

Izmantojama ēdienu gatavošanai, 

servēšanai vai uzglabāšanai. 

46.  
Bļoda metāla ar tilpuma 

atzīmēm 
gab. 1 

Metāla bļoda ar tilpuma atzīmēm. 

Tilpums: 1,2 litri; 

Izmantojama ēdienu gatavošanai, 

servēšanai vai uzglabāšanai. 

47.  

Krūze metāla 

 

gab. 2 

Krūze ar osu (rokturi). 

Tilpums: 1,5 litri; 

Materiāls: nerūsējošs tērauds; 

Ar mērvienību iedaļām. 

48.  Krūze metāla gab. 2 

Krūze ar osu (rokturi). 

Tilpums: 1 litrs; 

Materiāls: nerūsējošs tērauds; 
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Ar mērvienību iedaļām; 

49.  

Metāla caurduris 

 

gab. 2 

Tilpums 3-5 litri. 

Nerūsējošā metāla perforēts trauks 

nokāšanai; ar pamatni un rokturiem 

50.  

Tējas sietiņš ar turētāju 

 

gab. 2 Diametrs:7,5 cm. 

51.  

Tējas sietiņš  ar bambusa 

rokturīti 

 

gab. 2 Diametrs: 6,8 cm. 

52.  

Metālisks siets ar rokturi 

 

gab. 2 Diametrs: 12 cm. 

53.  

Metāla paplāte 

 

gab. 3 

Materiāls: nerūsējošs tērauds; 

Izmēri: 46x32 cm. 

 

54.  

Virtuves dēlīši  (6 dažādu 

krāsu) 

 

gab. 12 

Materiāls: Plastmasas 

Izmēri (mm) : 265 / 325 / 12 

Krāsas: balts, sarkans, zils, zaļš, brūns, 

dzeltens. 

Nav paredzēts mazgāt trauku mazgājamā 

mašīnā. 

55.  

Paplāte ar neslīdošu 

virsmu (apaļa) 

 

gab. 3 

Materiāls: plastmasas, neslīdoša virsma 

Diametrs: 32 cm. 

Nav paredzēts mazgāt trauku mazgājamā 

mašīnā. 

 

 

56.  

Paplāte ar neslīdošu 

virsmu 

(taisnstūr

a) 

 

 

gab. 10 

Paplāte ar neslīdošu virsmu, dažādu 

krāsu. 

Materiāls: plastmasa. 

Izmērs: 43 x 30,5 cm 

Nav paredzēts mazgāt trauku mazgājamā 

mašīnā 

57.  

Lāpstiņa pannas 

gab. 2 

Pannas lāpstiņa ar gareniskām atverēm. 

Karstumizturīga. 

Nelīpoša virsma.  Garums: 33 cm; 
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Materiāls: nerūsējošais tērauds/plastmasa. 

58.  

Lāpstiņa pannas 

 
 

gab. 2 
Lāpstiņa plastmasas, garums 29 cm, 

karstumizturīga. 

59.  

Lāpstiņa cepšanai 

 

gab. 2 
Lāpstiņa plastmasas, garums 35 cm, 

Karstumizturīga. 

60.  

Silikona lāpstiņa 

 

gab. 3 

Karstumizturīga, izmantojama ēdiena 

apmaisīšanai uz pannas. Silikona lāpstiņa 

ir mīksta un saudzē jebkura veida pannu 

pārklājumus. Garums 28 cm. 

61.  

Silikona otiņa 

 

gab. 2 

Konditorejas otiņa silikona. 

Ideāli piemērota, ērtai produktu 

apsmērēšanai ar eļļu, taukiem utt. 

Izgatavota no karstumizturīga silikona 

(līdz 210ºC), augstvērtīga nerūsējošā 

tērauda un izturīgas plastmasas. Garums 

aptuveni 25 cm. 

62.  

Gaļas āmurs 

 

gab. 2 

Abpusējs gaļas āmurs ar vienā pusē 

smalku un otrā pusē rupju rievojumu. 

Materiāls: nerūsējošais tērauds. 

Izmērs: garums 27,5 cm. 

63.  

Rīve taisnstūra 

 

gab. 2 

Taisnstūra rīve, materiāls: nerūsējošais 

tērauds, ar četrām dažādām virsmām. 

Ar izturīgu rokturi. 

Izmērs: 11,0 x 8,5 x 24,0 cm 

 

 

64.  

Griezējs ar turētāju 

 

gab. 1 

Izmērs: 36x14 cm 

Korpuss no plastmasas. 

Komplektācija: korpuss, 2 gab. maināmi 

nazīši (asmeņi) salmiņu griešanai, 

plāksnīte šķēlīšu griešanai, dārzeņu 

turētājs. 

Griež dārzeņus 4 izmēru salmiņos un 4 

biezumu šķēlītēs. 

65.  

Ķiploku spiede 

 

gab. 1 

Piemērota, lai ātri un ērti saspiestu 

ķiploka daiviņas. Aprīkota ar speciālu, 

izņemamu ieliktni vieglākai mazgāšanai. 

Izgatavota no augstvērtīga nerūsējošā 

tērauda, rokturi var būt no plastmasas. 

66.  Konservu attaisāmais gab. 1 

Izgatavots no augstvērtīga nerūsējošā 

tērauda. 
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67.  

Konservu un pudeļu 

attaisāmais 

 

gab. 1 

Piemērots ērtai konservu kārbu un 

dzērienu pudeļu atvēršanai. Izgatavots no 

izturīga metāla. 

68.  

Nažu asināmais 

 

gab. 1 

Nažu asinātājs ar keramisko asināšanas 

akmeni un neslīdošu pamatni. Nodrošina 

pareizu asināšanu. Piemērots labročiem 

un kreiļiem. 

69.  

Šefpavāra nazis 

 

gab. 2 

Izgatavots no  nerūsējošā tērauda un 

plastmasas. Ergonomisks plastmasas 

rokturis ar gumijotu apakšējo daļu. 

Asmens garums: 30 cm. 

70.  

Šefpavāra nazis 

 

gab. 2 

Izgatavots no  nerūsējošā tērauda un 

plastmasas. Ergonomisks plastmasas 

rokturis ar gumijotu apakšējo daļu. 

Naža kopējais garums: 39 cm. 

Asmens garums: 21 cm. 

71.  

Filejas nazis 

 

gab. 1 

Izgatavots no nerūsējošā tērauda un 

plastmasas. Ergonomisks plastmasas 

rokturis ar gumijotu apakšējo daļu. 

Naža kopējais garums: 39 cm. 

Asmens garums: 20,5 cm. 

72.  

Filejas nazis 

 

 

gab. 1 

Izgatavots no  nerūsējošā tērauda un 

plastmasas. Ergonomisks plastmasas 

rokturis ar gumijotu apakšējo daļu. 

Asmens garums: 15 cm. 

 

73.  

Dārzeņu griežamais nazis 

 

gab. 4 

Izgatavots no nerūsējošā tērauda, ar 

ergonomisku plastmasas rokturi. 

Asmens garums: 15 cm. 

74.  

Dārzeņu mizojamais 

nazis 

 

gab. 4 

Izgatavots no nerūsējošā tērauda, ar 

ergonomisku plastmasas rokturi. 

Asmens garums: 8 cm. 

75.  

Maizes nazis 

 

gab. 2 

Izgatavots no nerūsējošā tērauda, ar 

ergonomisku plastmasas rokturi. 

Asmens garums: 20  cm. 

76.  

Gaļas nazis 

 

gab. 3 

Izgatavots no nerūsējošā tērauda un 

plastmasas. Rokturis ar pretmikrobu 

aizsardzību. Naža asmens garums: 25  

cm. 
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77.  

Universālais nazis 

 

gab. 2 

Izgatavots no nerūsējošā tērauda, ar 

ergonomisku plastmasas rokturi. 

Asmens garums 13 cm. 

78.  

Mazais nazis, 

 

gab. 2 

Izgatavots no nerūsējošā tērauda, ar 

ergonomisku plastmasas rokturi. 

Asmens garums15 cm. 

Kopējais garums 27 cm. 

79.  

Nazis kapāšanai 

 

gab. 1 

Izgatavots no nerūsējošā tērauda, ar 

ergonomisku plastmasas rokturi. 

Asmens garums 18,5 cm. 

Kopējais garums 30 cm. 

 

80.  

Nazis sieram 

 

gab. 1 

Izgatavots no nerūsējošā tērauda un 

plastmasas. Ergonomisks plastmasas 

rokturis ar gumijotu apakšējo daļu. 

Pateicoties perforētiem asmeņiem 

griežamais siers nepielīp nazim. 

Naža kopējais garums: 23 cm. 

Asmeņu garums: 11,5 cm. 

81.  
Nazis ar robainu asmeni 

 

gab. 1 

Nazis ar robainu asmeni, paredzēts 

produktu ar miziņu (piemēram, tomātu) 

griešanai. 

Izgatavots no nerūsējošā tērauda, ar 

ergonomisku plastmasas rokturi. 

Asmens garums12 cm. 

82.  
Mizojamais nazis 

 

gab. 2 

Ar nekustīgu paralēlu asmeni. 

Izmantojams dārzeņu mizošanai. 

Izgatavots no nerūsējošā tērauda. 

Aptuvenais kopējais garums 18 cm. 

Var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. 

83.  

Picas nazis 

 

gab. 1 

Picu griezējnazis, diametrs 10 cm, nazis 

izgatavots no nerūsējošā tērauda, ar 

ergonomisku plastmasas rokturi. 

84.  
Cepeša dakša 

 

gab. 1 

Izgatavota no nerūsējošā tērauda un 

plastmasas. 

Asmens garums: 17 cm. 

85.  

Virtuves dakša 

 

gab. 1 
Izgatavota no nerūsējošā tērauda. Garums  

50 cm. Ar izliekumu kāta galā. 

86.  

Virtuves cirvis 

 

gab. 1 

Izgatavots no nerūsējošā tērauda un 

plastmasas. 

Asmens garums: 15 cm; izturīgs pret 

triecieniem. 

87.  

Magnētiskā lenta nažiem 

 

gab. 2 

Pie sienas piestiprināms turētājs ar 

magnētisko lentu. 

Piemērots nerūsējošā tērauda nažu un 

piederumu kārtīgai un drošai glabāšanai. 

Garums: 55 cm. 

88.  Šķēres vistas dalīšanai gab. 1 Augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda 
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asmens. Asmens garums: 25 cm. 

89.  

Virtuves šķēres 

 

gab. 1 Asmens garums: 19 cm. 

90.  

Lāpstiņa 

 

gab. 2 

Nerūsējošā tērauda lāpstiņa miltiem u.c 

birsošām vielām. 

Kapacitāte 125 gr. 

91.  

Lāpstiņa 

 

gab. 2 

Nerūsējošā tērauda lāpstiņa miltiem u.c 

birsošām vielām. 

Kapacitāte 150 gr. 

92.  

Lāpstiņa 

 

gab. 2 

Nerūsējošā tērauda lāpstiņa miltiem u.c 

birsošām vielām. 

Kapacitāte 450 gr. 

93.  

Lāpstiņa 

 

gab. 2 

Nerūsējošā tērauda lāpstiņa miltiem u.c 

birsošām vielām. 

Kapacitāte 1000 gr. 

94.  

Plastmasas lāpstiņa 

maisīšanai 

 

gab. 3 

Plastmasas lāpstiņa maisīšanai, garums 

70 cm; 

Ērti pielietojama lāpstiņa šķidruma 

maisīšanai lielos traukos. 

Liela noturība pret augstām 

temperatūrām. Viegli tīrāma. 

Materiāls: pārtikā izmantojama 

plastmasa. 

95.  

Omletes/Zivju lāpstiņa 

 

gab. 2 

Lāpstiņas pamatne ir plāna un pietiekami 

lokana, lai pakļūtu zem īpaši trausla 

ēdiena, noturētu to un apgrieztu otrādi. 

Papildus rievas (caurumi) pamatnē, kas 

ļauj notecēt liekajam šķidrumam un 

taukiem. 

Piemērota lietošanai pannām ar 

nepiedegošajiem pārklājumiem. 

Izmēri: 13 cm (pamatnes platākā vieta) / 

garums 33 cm. 

96.  

Standziņas maizes 

 

gab. 2 

Nerūsējošā tērauda standziņas ar 

gliemežvāka formas satvērēju. 

Garums 21 cm. 

97.  

Standziņas desām 

 

gab. 2 

Izgatavotas no nerūsējošā tērauda, ar 

silikona satvērēju. Var mazgāt trauku 

mazgājamā mašīnā. Garums 38 cm. 

 

98.  Standziņas spagetti gab. 2 
Spageti standziņas, garums 20 cm. 

Izgatavotas no nerūsējošā tērauda. 
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99.  

Standziņas cepumiem 

 

gab. 2 
Nerūsējošā tērauda cepumu standziņas. 

Garums 20 cm. 

100.  

Stangas gaļai 

 

gab. 2 
Stangas gaļai, garums 21 cm. 

Izgatavotas no nerūsējošā tērauda. 

101.  

Mērtrauki ar mililitru un 

gramu iedaļām 3 gab 

 
 

Kompl. 1 

Trīs dažādu izmētu mērtrauki; izgatavoti 

no plastmasas. Ar atsevišķām mērskalām 

miltiem un cukuram, kā arī šķidrumiem. 

Mērtrauku ietilpība: 250 ml; 500 ml; 

1000 ml. 

Nav paredzēti mazgāt trauku mazgājamā 

mašīnā. 

102.  

Mīklas rullis ar statīvu 

 

gab. 1 
Mīklas rullis - nerūsējošā tērauda, ar 

statīvu, garums 47 cm. 

103.  

Mīklas griezējs 

 

gab. 1 

Mīklas griezējs, izgatavots no nerūsējošā 

tērauda, ar plastmasas rokturi. 

Diametrs 16 cm, garums 18,5 cm. 

104.  

Mīklas dalītājs 

 

gab. 1 
Mīklas dalītājs 11 x 15,5 cm. Asmens no 

nerūsējošā tērauda. 

105.  

Rokas putotājs 

 
 

gab. 1 
Izgatavots no nerūsējošā tērauda; 24 

stieples. Garums 600 mm. 

106.  

Rokas putotājs 

 

gab. 1 
Izgatavots no nerūsējošā tērauda; 24 

stieples. Garums 400 mm. 

107.  

Rokas putotājs 

 

gab. 1 
Izgatavots no nerūsējošā tērauda; 12 

stieples. Garums 300 mm. 

108.  

Miltu un pūdercukura 

sijātājs/krūze 

 

gab. 1 

Izgatavota no nerūsējošā tērauda. 

Kapacitāte 350 g. Mērskalas atzīmes pie 

150 g un 250 g. 

109.  Formu komplekts Kompl. 1 
Komplektā ietilpst: tortes forma  ar 

diametru 26 cm un ar 2 pamatnēm; panna 
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pīrāgu cepšanai ar diametru 28 cm; 

maizes forma 25 cm. 

110.  

Kūku dekorējamā šprice 

 

gab. 1 Kūkas dekorējamā šprice ar 6 uzgaļiem. 

111.  

Smalkmaizīšu forma 

 

gab. 4 
Īpašs nepielīpošs pārklājums; 12 formām. 

 

112.  

Garšvielu piederumu 

komplekts 

 

gab. 1 

Koka paliktnis; 

12 stikla pudelītes garšvielām, katras 

pudelītes tilpums 62 ml. 

113.  

Garšvielu trauki ar 

salvešu turētāju 

 

gab. 15 

Speciju trauks ar diviem trauciņiem - 

sāls, pipari un salvešu turētājs. 

Materiāls: Nerūsējošais tērauds, stikls. 

114.  

Dzērienu termoss 

 

gab. 3 
Dzērienu termoss ar pumpi, tilpums 5 

litri, izgatavots no nerūsējošā tērauda. 

115.  

Termosa kanna 

 

gab. 2 Tilpums 2 litri, ar plastmasas kolbu. 

116.  

Servējamie ratiņi 

 

gab. 2 

Izgatavots no nerūsējošā tērauda ar 3 

plauktiem, ar 4 riteņiem. 

Izmērs 90x59x93cm. 

117.  Statīvs ar vāku gab. 2 

Atkritumu maisu statīvs no hromētas 

tērauda caurules (diametrs 16 - 19 mm).  

Ar pedāli aprīkots vāks no pelēkas 
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tērauda plāksnes. 

Hromēts riņķis maisa nostiprināšanai. 

Statīvam ir 2 riteņi un 2 kājas.  

Tilpums: 30 litri; 

Izmērs (cm): augstums 70* platums 32* 

dziļums 30. 

 

 


