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NAUDOTAIRANGA.LT 

UAB Business Hive Vilnius  
Adresas: Savanorių pr. 178F, Vilnius 
El paštas: info@naudotairanga.lt 
Tel: +37068556330 
 

ĮRANGOS KATALOGAS 
Lapkritis, 2018. 

 

Bendra informacija 
Visos prekės yra naudotos ir pagal išvaizdą bei mechaninę būklę yra suskirstytos į kategorijas A 

(gera), B (su nežymiais defektais) ir C (stiprūs defektai). Kainos atitinkamai pritaikomos, pagal 

pasirinktą prekės kategoriją. Prekės randasi Vilniuje, Savanorių pr. 178F. Galime organizuoti 

pristatymą visoje Lietuvoje ar Europoje. Nurodytos kainos be PVM. 

Nuorodos dokumente 
Plačiau apie prekę (išmatavimai, likučiai) galite pasiskaityti paspaudę ant mėlynos spalvos, 

pabraukto prekės pavadinimo, kuris atidarys nuorodą į išsamų aprašymą su papildomomis 

nuotraukomis mūsų elektroninėje parduotuvėje www.naudotairanga.lt 

naudotairaga.lt 

http://naudotairanga.lt/
mailto:info@naudotairanga.lt
https://www.steelcase.com/
http://www.sitland.com/php/eng/home/
https://en.kusch.com/
http://www.naudotairanga.lt/
http://naudotairanga.lt/
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Kėdės 

STEELCASE Think Operator 
Ergonomiškos kėdės, su auto 
reguliavimo sistema, atrama 

nugarai LiveBackTM System bei 
sinchroniškai judančia sėdyne. 

Sėdynė dengta juoda 
medžiaga, atlošas - tinklelis 

 
Vokietija. RRP 650 EUR. 

Kaina: 130 EUR. Kiekis: 150+ 

KUSH+Co 9200 Papilio 
Dvigubo sinchronizavimo 

dujinis atsilošimo ir aukščio 
mechanizmas, 2D porankių 

reguliavimo sistema. 
 
 

Vokietija. RRP 400 EUR. 
Kaina: 70 EUR. Kiekis: 200+ 

STEELCASE i2i Collaborative 
Lounge 

Vintage stiliaus, electric blue 
spalvos krėslas verslo 
susitikimams. 3 atskirai 

judančių dalių, suprojektuota 
patogiam sėdėjimui kalbantis. 

 
Vokietija. RRP 1500 EUR. 
Kaina: 400 EUR. Kiekis: 8 

 

 
 

SITLAND Eva Visitor 
Puikiai tinka į susitikimų 

kambarį ar prie kavos staliuko. 
Pilka oda denkta sėdynė, 

nerūdijančio plieno korpusas. 
 

Italija. RRP 450 EUR. 
Kaina: 110 EUR. Kiekis: 17 

 

 
 

SITLAND Eva Visitor 
Puikiai tinka į susitikimų 

kambarį ar prie kavos staliuko. 
Pilka oda denkta sėdynė, 

nerūdijančio plieno korpusas. 
 

Italija. RRP 450 EUR. 
Kaina: 130 EUR. Kiekis: 8 

 
STEELCASE Reply Sled Base 

Naudojama konferencijų 
salėse ir kt stacionariose 

vietose. Medžiaginė sėdimoji 
dalis ir atlošas. Metalo rėmas, 

porankiai dengti plastiku. 
Prancūzija. RRP 330 EUR. 
Kaina: 80 EUR. Kiekis: 50+ 

naudotairaga.lt 

http://naudotairanga.lt/produktas/kede-steelcase-think-operator/
http://naudotairanga.lt/produktas/kede-kush-9200-papilio-black/
http://naudotairanga.lt/produktas/kede-kush-9200-papilio-black/
http://naudotairanga.lt/produktas/kreslas-steelcase-i2i-collaborative-lounge/
http://naudotairanga.lt/produktas/kreslas-steelcase-i2i-collaborative-lounge/
http://naudotairanga.lt/produktas/kreslas-steelcase-i2i-collaborative-lounge/
http://naudotairanga.lt/produktas/kede-sitland-hera-visitor/
http://naudotairanga.lt/produktas/kede-sitland-su-porankiais/
http://naudotairanga.lt/produktas/steelcase-reply/
http://naudotairanga.lt/
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Stalai 

STEELCASE Frame One 
Aukštos kokybės, labai tvirtos 
konstrukcijos, dvigubi stalai su 

akustine pertvara, metalo 
grotelėmis laidams. 

Sumontuotos elektros rozetės. 
Jungiasi į neriboto ilgio grupes. 

Minimalus užsakymas 2 
komplektai. 

 
Vokietija. RRP 760 EUR. 

Kaina: 200 EUR. Kiekis: 100+ 

 
STEELCASE Tikampis Stalas 

Išskirtinio dizaino, patogiai 
talpina 9 žmonės, turi dėžutę 

elektros rozetėms ir ryšio 
įrangai. Komplekte po stalu 

statomas trikampis - 
dekoratyvinės grotelės iš 
metalo, laidams paslėpti. 

 
 

Vokietija. RRP 1200 EUR. 
Kaina: 450 EUR. Kiekis: 2 

STEELCASE Susirinkimų 
stalas 

6-ių darbo vietų susirinkimų 
stalas. Centre sumontuota 

dėžutė elektros ir komunikacijų 
pajungimams. 

 
Vokietija. RRP 900 EUR. 

Kaina: 250 EUR. Kiekis: 8 

 
STEELCASE Konferencijų 

stalas su kėdėmis 
20-ties darbo vietų susirinkimų 

stalas. Stale sumontuotos 8 
elektros ir komunikacijų 

pajungimo dėžutės. Komplekte 
20 balto plastiko ergonomikos 

kėdžių. 
Kaina: 4000 EUR. Kiekis: 1 

 
Ergoline 4 darbo vietų stalas 

Keturių stalviršių stalas su 
melsva medžiaga mušta 

akustine pertvara. Po apačia 
tinklelis pakrovėjams ar 

laidams sugrupuoti. 
 

 
. 
 
 
 

Kaina: 500 EUR. Kiekis: 1 

 
STEELCASE ovalus stalas 
Išskirtinis, baltos spalvos, 

ovalo formos stalas. 
 Metalinės kojos, su anga 

laidams per vidurį. 
 
 
 
 
 

 
Vokietija. 

Kaina: 150 EUR. Kiekis: 5 
 

naudotairaga.lt 

http://naudotairanga.lt/produktas/steelcase-frame-one/
http://naudotairanga.lt/produktas/susirinkimu-stalas-steelcase-trikampis/
http://naudotairanga.lt/produktas/susitikimu-darbo-stalas-steelcase/
http://naudotairanga.lt/produktas/susitikimu-darbo-stalas-steelcase/
http://naudotairanga.lt/produktas/susitikimu-darbo-stalas-steelcase/
http://naudotairanga.lt/produktas/konferenciju-stalas-steelcase-su-kedemis-20-vietu/
http://naudotairanga.lt/produktas/konferenciju-stalas-steelcase-su-kedemis-20-vietu/
http://naudotairanga.lt/produktas/steelcase-frame-one-mediniai-stalai-4-vnt-komplektas/
http://naudotairanga.lt/produktas/steelcase-ovalus-baltas-stalas/
http://naudotairanga.lt/
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Spintelės 

 
STEELCASE 3-jų stalčių 

metalinė spintelė 
Patvaraus korpuso. 

Rakinamos. Su ratukais. 
Stalčiai gilūs, stiprus 

išvažiavimo mechanizmas. 
Spalva Silver Grey.  

Vokietija. 
Kaina: 35 EUR. Kiekis: 100+ 

 
STEELCASE 12-os rakinamų 
asmeninių spintelių spinta 
Tikra vokiška kokybė, galima 
naudoti ir iškomplektavus po 
vieną “stulpelį:” iš 3 rakinamų 

modulių. 
Spintelėse laisvai telpa 
standartinis dokumentų 

segtuvas. 
 

Spintoms be raktelių -50 EUR 
nuolaida. 

Vokietija. RRP 1200 EUR. 
Kaina: 250 EUR. Kiekis: 40+ 

Ergoline Spinta rūbams 
Dviejų durų drabužių spintos 

modulis. Tvirtinama prie 
sienos. Viduje skersinis 

pakaboms. 
 
 
 

Kaina: 100 EUR. Kiekis: 7 

 
STEELCASE posėdžių 

kambario spintelė, 2 durų 
Sutitikimų / prezentacijų 

kambario spinta, puikiai tinka 
aparatūrai sustatyti. 

 
 
 
 

Vokietija 
Kaina: 100 EUR. Kiekis: 5+ 

 
STEELCASE posėdžių 

kambario spintelė, 4 durų 
Aukštos kokybės, keturių 

durelių spinta. Tinka 
multimedia įrangai ir kt 

daiktams susidėti. 
 
 
 

Vokietija 
Kaina: 130 EUR. Kiekis: 3 

 
Šiukšlių rūšiavimo spinta 

3-jų skyrių. Po kiekviena skyle 
puikiai telpa “IKEA” tipo 
aukštesnė šiukšliadėžė 

 
Kaina: 100 EUR. Kiekis: 8 

naudotairaga.lt 

http://naudotairanga.lt/produktas/spintele-metaline-steelcase-under-desk-storage-e-pedestal-silver-grey/
http://naudotairanga.lt/produktas/spintele-metaline-steelcase-under-desk-storage-e-pedestal-silver-grey/
http://naudotairanga.lt/produktas/rakinamu-spinteliu-spinta/
http://naudotairanga.lt/produktas/rakinamu-spinteliu-spinta/
http://naudotairanga.lt/produktas/spinta-rubams/
http://naudotairanga.lt/produktas/spinta-2-dureliu/
http://naudotairanga.lt/produktas/spinta-2-dureliu/
http://naudotairanga.lt/produktas/biuro-spinta-4-dureliu/
http://naudotairanga.lt/produktas/biuro-spinta-4-dureliu/
http://naudotairanga.lt/produktas/siuksliu-rusiavimo-spinta-3-skyriu/
http://naudotairanga.lt/
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Asmeninė privatumo kabina 

(private booth) 
Akustinė medžiaga sumažina 
aplinkos triukšmą ir suteikia 

privatumo. Naudojama 
pokalbiams, darbui ar poilsiui. 

Spalva: dangaus mėlyna. 
Viduje sėdėjimo suoliukas. 
Kaina: 450 EUR. Kiekis: 10 

Sėdimas bordo spalvos 
minkštas kampas 

Komplektas 5 sekcijų. Bendras 
plotis 440 cm. 

1 sekcijos išmatavimai: 146 cm 
aukštis x 100 cm plotis x 80 cm 

gylis (su sėdima dalimi). 
. 
 
 
 
 
 
 

Kaina: 450 EUR. Kiekis: 3 

Sėdimas bordo spalvos 
kampas / siena 

Komplektas iš 3 dalių, viso 9 
sekcijos.. 

 
 
 

Kaina: 900 EUR. Kiekis: 3 

Mini Sofa individualiam 
poilsiui 

Patogi sofa sėdėjimui ar 
prigulti 

 
 
 
 
 
 
Kaina: 100 EUR. Kiekis: 10+ 

 
Bordo spalvos privatumo 

siena + paišymo lenta, 
transformeris 

4 dalių siena / pertvara, su iš 
vidaus išimamomis sienos 
plokštėmis, kurias apsukus 

gaunate baltą paišymo lentą. 
Kaina: 130 EUR. Kiekis: 8 

Biuro virtuvėlės komplektas 
Puikus komplektas biuro 

virtuvėlei: stalas/spintelė + 
atvira lentyna. Spalva: pilka 

 
 

Kaina: 450 EUR. Kiekis: 6 

 

naudotairaga.lt 

http://naudotairanga.lt/produktas/asmenine-privatumo-kabina-private-booth/
http://naudotairanga.lt/produktas/asmenine-privatumo-kabina-private-booth/
http://naudotairanga.lt/produktas/sedimas-bordo-spalvos-minkstas-kampas/
http://naudotairanga.lt/produktas/sedimas-bordo-spalvos-minkstas-kampas/
http://naudotairanga.lt/produktas/sedimas-bordo-spalvos-kampas-siena/
http://naudotairanga.lt/produktas/sedimas-bordo-spalvos-kampas-siena/
http://naudotairanga.lt/produktas/mini-sofa-individualiam-poilsiui/
http://naudotairanga.lt/produktas/mini-sofa-individualiam-poilsiui/
http://naudotairanga.lt/produktas/bordo-spalvos-privatumo-siena/
http://naudotairanga.lt/produktas/bordo-spalvos-privatumo-siena/
http://naudotairanga.lt/produktas/bordo-spalvos-privatumo-siena/
http://naudotairanga.lt/produktas/biuro-virtuveles-komplektas/
http://naudotairanga.lt/

