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Pavadinimas Inventorinis 

Nr. 

Kiekis  Pastabos Pradinė 

pardavimo 

kaina 

Suolų ir 

stalų 

komplektas 

00037 

00027 

1 vnt. 

(kompl. 

sudaro 

40 vnt. 

suolų 20 

vnt. 

stalų) 

1 suolo pagrindo išmatavimai: plotis – 

25 cm, ilgis – 220 cm, storis –3 cm, 

bendras suolo aukštis–48 cm. 

1 stalo pagrindo išmatavimai: plotis –

60 cm, ilgis –220 cm, storis –2,5 cm, 

bendras stalo aukštis –75 cm. 

854, 95 € 

 

Nepardavus 

viso 

komplekto, 

bus galima 

įsigyti 

mažesniais 

komplektais -    

1 stalas, 2 

suolai, kaina 

42, 75 € 

 

Aliuminės 

palapinės 

00028 

00030 

00031 

00032 

00033 

00034 

00035 

00036 

8vnt. 1 palapinę sudaro: palapinės rėmas (1 

vnt.), 

palapinės stogo danga (1 vnt.), 

šoninės palapinės sienos (sienelė be 

lango (1 vnt.), sienelė su langu (2 

vnt.), sienelė su užtrauktuku (1 vnt.), 

strypai, skirti palapinių tvirtinimui 

prie minkšto grunto (4 vnt.), 

tvirtinimo lynai, ne trumpesni nei 5 

m (4 vnt.),4 atraminės kojos. 

Kiekvienos 

kaina 231,70 € 

Paviljoninės 

palapinės 

00039 

00040 

2 vnt. 1 palapinę sudaro: palapinės rėmas (1 

vnt.), 

palapinės stogo danga (1 vnt.), šoninės 

palapinės sienos su langais (4 vnt.), 

strypai, skirti palapinių tvirtinimui 

prie minkšto grunto (4 vnt.), 4 

atraminės kojos. 

Kiekvienos 

kaina 903,62 € 

Universali 

mobili lauko 

virtuvė su 

maisto 

gaminimo 

įranga 

(pritaikyta 

priekaba) 

00041 1 vnt. Universalią mobilią lauko virtuvę 

su maisto gaminimo įranga 

(pritaikyta priekaba) sudaro: 

priekaba (dviejų ašių, keliamoji 

galia – iki 750 kg, ratai su 

padangomis, ne prasčiau nei 

195/65, R16; su spyruoklėmis ir 

amortizatoriais, be bortų, 

išleidžiamas apsauginis stogas), 

darbo stalas su dėže daiktams, 

aukštos temperatūros orkaitė, 

troškinimo kamera, dviejų kamerų 

rūkyklų kompleksas, grilius su 

rankiniu ir automatiniu valdymu. 
 

5046,34 € 

 Edukacinių 

programų 

organizavi

mui 

pritaikyta 

priekaba 

(sulčių 

00042 1 vnt. Edukacinių programų 

organizavimui pritaikyta priekaba 

(sulčių edukacinė programa) 

sudaro: priekaba (vienos ašies, 

leidžiama masė su kroviniu – iki 

750 kg, su amortizatoriais – 

torsijonais, komplektuojama su 

5540 € 
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edukacinė 

programa).  
 

atraminiu ratu, šildymo sistema, 

vandens sistema su karštu ir šaltu 

vandeniu (aktyvus kranas, vandens 

siurblys, vandens ir nuotekų 

talpos), elektros instaliacija (5 

elektros rozetės), stalas-

šaldytuvas, stalas su plautuve, 

durelėmis ir lentyna, nerūdijančio 

plieno stalas, šerbeto gamybos 

aparatas su 3 talpomis, sulčių 

šildymo puodai –  2 vnt. marmitai, 

minkštų ledų gamybos aparatas 

Universali 

mobili 

lauko 

virtuvė su 

maisto 

gaminimo 

įranga. 
 

00044 1 vnt. Universalią mobilią lauko virtuvę 

su maisto gaminimo įranga sudaro: 

priekaba (vienos ašies, leidžiama 

masė su kroviniu – iki 750 kg, su 

amortizatoriais – torsijonais, 

komplektuojama su atraminiu ratu 

ir papildomu atsarginiu ratu, su 

šoniniais skydais (trimis 

uždaromis langinėmis be įėjimo)), 

nuotekų talpa (20 l), įvesta elektros 

instaliacija – su rozetėmis, įrengtas 

LED apšvietimas, dujiniai 

marmitai (2 vienetai), termo dėžės 

(2 vienetai), dujinė viryklė su 

budinčia liepsna (pagaminta iš 

nerūdijančio plieno arba 

lygiavertės medžiagos, 

komplektuojama su paela keptuve, 

puodu su dangčiu (50 litrų talpos), 

puodu su dangčiu (37 litrų talpos), 

dviguba dujinė blynkepė su 

budinčia liepsna, karšto vandens 

virdulys,  stalas su plautuve, darbo 

stalas 1900x700x200 mm, darbo 

stalas 1700x700x200 mm, dujų 

sistema su dviem dujų 50 l talpos 

balionais ir dėže balionams, 2 vnt. 

sulankstomi stalai 1820x740x740 

mm. 
 

6000,00 € 

Edukacinių 

programų 

organizavi

mui 

pritaikyta 

priekaba 

(kepimo 

edukacinė 

programa). 
 

00045 1 vnt. Edukacinių programų 

organizavimui pritaikytą priekabą 

(kepimo edukacinė programa) 

sudaro: priekaba (dviejų ašių, 

keliamoji galia – iki 2700 kg, ratai 

su padangomis, vienas būdos 

šonas mechaniškai), stalai su 

lentynomis, nerūdijančio plieno 

kriauklė vandens talpa ir tiekimo 

sistema su aktyviu vandens kranu, 

5792,28 € 
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veikiančiu kartu su siurbliu, 

elektriniu šildytuvu šiltam 

vandeniui tiekti, nuotekų talpa 

(100 l), elektros generatorius, 

kepimo krosnis. 
 

 

 

 

 

 


