
Ceļojošās izstādes 
“Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”

Uzstādīšanas un pārvadāšanas instrukcija
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Apraksts

Viena reģiona komplekts:
- 6 stendu pamatnes, apdrukātas no abām pusēm
- 12 balsti
- 48 skrūves
- 1 skrūvgriezis

Viena stenda svars, kas apdrukāts no abām pusēm – 12 kg

Pretskatā Sānskatā
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Finiera balsts, biezums 18 mm

19
0 

cm

18
0 

cm

48 cm

Nav noapaļoti stūri

80 cm

40 cm

Kopējais biezums 30 mm

Seškantes skrūves

Finiera balsts, biezums 18 mm

19
0 

cm

18
0 

cm

48 cm

Nav noapaļoti stūri

80 cm

40 cm

Kopējais biezums 30 mm

Seškantes skrūves

Finiera balsts, biezums 18 mm

19
0 

cm

18
0 

cm

48 cm

Nav noapaļoti stūri



3

x1

x2 x4

x1

Katrai pamatnei jāpiestiprina divi balsti, katrs savā 
pusē. Balsts jāpieskrūvē ar divām skrūvēm, ko 
atradīsiet iepakojumā. Skrūvēšanai jāizmanto līdzi 
dotais skrūvgriezis.

Stenda virsmas ir trauslas!  
Lūdzam darboties ar stendiem uzmanīgi!

Stenda montāžai nepieciešamās lietas
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Pieskrūvē balstu, skrūves ievietojot 
tam paredzētajos caurumos

Pamatņu izpakošana. Lai nesavainotu 
malas, zem pamatnēm montāžas 
procesā jānovieto iepakojuma plēve.

Novieto pamatni uz otra sāna un 
pieskrūvē otru balstu

Montāžai nepieciešamās lietas

Sagatavo vienu pamatni, 
divas “kājiņas, 4 skrūves un 
skrūvgriezi

Pamatni novieto uz garākā sāna

Gatavs!

Uzstādīšanas instrukcija
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Stenda virsmas ir trauslas!  
Lūdzam darboties ar 
stendiem uzmanīgi!

Stenda montāžu ieteicams  
veikt divatā.

Stenda tīrīšanai iesakām 
izmantot stikla tīrīšanas līdzekli 
un mīkstu lupatiņu vai salveti.
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Ieteikumi stendu izvietojumam telpā

Virskats

Ieteicams veidot no stendiem biezokni, pēc iespējām, 
nenovietot visus stendus vienā līnijā

Virskats Virskats
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Stendu sapakošana, atpakošana un transportēšana 

Stenda virsmas ir trauslas!  
Lūdzam darboties ar stendiem 
uzmanīgi!

! Nebalstīt un nenovietot 
plaknes uz viena stūra. 

! Plaknes pārvadāt 
horizontālā stāvoklī.

Stenda atpakošanu un 
pārvadāšanu ieteicams  
veikt divatā.

Sapakots viena reģiona “komplekts”.
Aptuvens kopējais svars visam 72 kg.

Sapakotas 3 plaknes vienā blokā. 
Aptīts ar burbuļplēvi un uzliktiem 
stūriem sānos. Aptuvenais svars 
vienam blokam 25 kg.

Uzliekamie stūri plaknēm. Kastītē skrūves un uzgrieznis 
montāžai.


