
 
5 stili tavam birojam

Estētisks, gaumīgs un funkcionāls biroja iekārtojums – tā ir vērtība!

Apskati piecus interjera stila risinājumus, kam pamatā ir AJ Produkti biroja mēbeļu 

sērija MODULUS! Šo mēbeļu sēriju ir izstrādājusi mūsu dizaina komanda Zviedrijā un 

mēbeles tiek ražotas mūsu rūpnīcā Eiropā.

Izvēlies skandināvu dizainu un kvalitāti!



Ozols un melnā krāsa

Rakstāmgalds “MODULUS”, 
1600 x 800 mm, ozols/melns

Atvilktņu bloks “MODULUS”, 
4 atvilktnes, melna

Biroja krēsls “WATFORD”, 
bēšs

Galds “VARIOUS”, 
Ø1100 mm, ozols/melns

Galda starpsiena “ZONE”, 
ar stiprinājumiem, melna

Kafijas galds “CITY”,
Ø500 mm, melns

Dīvāns “COPENHAGEN PLUS”, 
divvietīgs, pelēkbrūns

Konferenču galds “MODULUS”, 
2400 x 1200 mm, ozols/melns

Konferenču krēsls 
“FAIRFIELD”, 
sudrabpelēks

Šī kombinācija ir dinamiska un 

mūsdienīga. Apvienojumā ar zemes 

krāsām, piemēram, bēšu, pelēkbrūnu un 

pelēku, rezultāts var būt ļoti stilīgs.

Troksnis ir biežs traucēklis darbā, 
un “ZONE” sērijas starpsienas 
ir lielisks veids, ka samazināt 

traucējoša trokšņa līmeni. Turklāt 
par pieejamu cenu.

Biroja skapji var darboties gan kā 
glabātuve, gan kā telpu dalītājs, lai 

telpās iegūtu dažādas zonas.

Kafijas galds “CITY”,
Ø700 mm, ozols

Akustiskie paneļi 
“PATTERN”, 

trīsstūra forma, bēši, 
4 gabali



Ozols un melnā krāsa
Papildu mēbeles, kas atbilst šim stilam.

Krēsls “ATTEND” ar 
riteņiem, melns/bēšs

Biroja krēsls 
“STANLEY”, bēšs

Kumode “MODULUS”, 
ozols

Rakstāmgalds, augstumā 
regulējams, “MODULUS”, 

ozols/melns

Sēžampufs “POINT”, 
smilšu/brūns

Biroja krēsls 
“MARLOW”, bēšs

Sāna skapis “MODULUS”, 
ozols

Rakstāmgalds, T veida 
rāmis, “MODULUS”, 

ozols/melns

Atpūtas krēsls “COMFY”,
smilšu/brūns

Konferenču krēsls 
“LANGFORD”, pelēks

Bīdāmo durvju skapis 
“MODULUS XL”, ozols

Rakstāmgalds, O veida 
rāmis, “MODULUS”, 

ozols/melns

Dīvāns “CLEAR”, 
2,5 sēdvietas,

audums, pelēkbrūns

Konferenču krēsls 
“PERRY”, brūns

Skapis “MODULUS”, 
ozols

Bāra galds “VARIOUS”, 
ozols/melns

Dīvāns “COPENHAGEN”, 
divvietīgs, audums, 

pelēkbrūns

Krēsls “HAPPY”, 
brūns/pelēkbēšs

Grāmatu plaukts 
“MODULUS”, ozols

Rakstāmgalds 
“MODULUS”, 1 kājas 
rāmis, ozols/melns

Dīvāns “TRENDY”, 
trīsvietīgs, mākslīgā āda, 

pelēkbrūns

Krēsls “CREEK”, 
pelēkbrūns

Nodalījumu plaukts 
“MODULUS”, ozols

Klēpjdatora galds 
“STANDBY”, ozols/melns

Dīvāns “HUSH”, 
vienvietīgs, pelēkbēšs

Krēsls “RIVER”, 
pelēkbrūns

Magnētiskais ziņojumu 
dēlis “CARLY”, Ø450 mm

Bāra galds “VARIOUS”, 
melns/ozols



Pilnīgi balts

Rakstāmgalds “MODULUS”, 
1400 x 800 mm, balts

Sānu skapis “MODULUS”, 
4 atvilktnes, balta

Biroja krēsls “LANCASTER”, 
augsta atzveltne, zili pelēks

Galds “VARIOUS”, 
1800 x 800 mm, baltsBāra krēsls “RIO”, balts

Kafijas galds “IRIS”,
Ø500 mm, balts

Krēsls “HAPPY”, zili pelēks

Konferenču galds “VARIOUS”, 
Ø1600 mm, balts

Konferenču krēsls 
“OTTAWA”, balts/zilsBaltas krāsas mēbeles ir klasiska stila vērtība.

Tās var savietot ar jebkuru krāsu, un šeit mēs tās esam 

apvienojuši ar dažādiem zilās krāsas toņiem, lai radītu 

harmonisku un viesmīlīgu vidi. Tās var kombinēt ar jebkuru 

krāsu, un šeit mēs tās esam apvienojuši ar dažādiem 

ziliem toņiem, lai radītu draudzīgu un 

viesmīlīgu vidi.

Augstie sānu atvilktņu skapji var 
tikt izmantoti, kā papildu darba 

virsma. Tie nodala darba vietu, bet 
nenorobežo telpu.

Ja tev ir rakstaina grīda, izvēlies 
vienkrāsainas mēbeles, tādējādi vide 

šķitīs mierīgāka un harmoniskāka.

Kafijas galds “IRIS”,
Ø700 mm, balts

Skapis “MODULUS”, 
800 x 1200 mm, balts



Pilnīgi balts
Papildu mēbeles, kas atbilst šim stilam.

Atpūtas krēsls “COMFY”, 
debesu zils / jūras zils

Biroja krēsls “BELMONT”, 
naftas zils

Sāna skapis “MODULUS”, 
balts

Rakstāmgalds, T veida 
rāmis, “MODULUS”, balts

Atpūtas krēsls “ROXY”,
zils

Konferenču krēsls 
“ENFIELD”, balts

Atvilktņu bloks 
“MODULUS”, balts

Rakstāmgalds 
“MODULUS”, balts

Dīvāns “COPENHAGEN 
PLUS”, divvietīgs, jūras zils

Krēsls “RIO”, balts

Sānu skapis 
“MODULUS”, balta

Konferenču galds 
“MODULUS”, balts

Dīvāns “TRENDY”, 
trīsvietīgs, jūras zils

Taburete “ATTEND”, 
balta / zili pelēka

Grāmatu plaukts 
“MODULUS”, balts

Galds “VARIOUS”, 
balts

Dīvāns “CLEAR”, 
2,5 sēdvietas, jūras zils

Konferenču krēsls 
“FAIRFIELD”, 

balts / zili pelēks

Skapis ar bīdāmām durvīm 
“MODULUS XL”, balts

Kafijas galds “MOOD”,
balts

Dīvāns “HUSH”, 
divvietīgs, tumši zils

Konferenču krēsls 
“PERRY”,  zili pelēks

Nodalījumu plaukts 
“MODULUS”, balts

Kafijas galds “ASHLEY”, 
balts

Akustiskie paneļi 
“PATTERN”, trīsstūra, zili

Krēsls “ATTEND”,
balts / zili pelēks

Sienas plaukts “SHAPE”,
 bāzes sekcija, balta

Kafijas galds “SWING”, 
balts



Ozols un baltā krāsa

Rakstāmgalds “MODULUS”, 
augstumā regulējams, balts/ozols

Sāna skapis “MODULUS”, balts

Biroja krēsls “LANCASTER”, 
augstā atzveltne, plūmju

Stikla tāfele “MARY”, 
1500 x 1960 mm, rozā

Galds “VARIOUS”, 
1800 x 800 x 1050 mm, balts/ozols

Kafijas galds “MOOD”, 700 x 700 mm 
un 500 x 500 mm, ozols/balts

Dīvāns “TRENDY”, trīsvietīgs, auduma, 
dzeltens

Mākslīgā Arekas palma, 1800 mm

Krēslu sērija 
“GANDER”,

zaļš + dzeltens + 
sarkans

Mūsdienīgs stils, kurā apvienotas ozola 

un baltas krāsas mēbeles. Šeit mēs 

esam apvienojuši šo stilu ar sēdmēbelēm 

sarkanā, dzeltenā un zaļā krāsā, lai radītu 

radošu (dzīvespriecīgu) un siltu vidi.

Sāna skapji starp darba vietām ir 
praktiska glabātuve un ideāls telpu 

nodalījums!

Skapji, galdi un rakstāmgaldi 
uz ritenīšiem ļauj pielāgot un 

nepieciešamības gadījumā pārvietot 
mēbeles.

Konferenču galds “Modulus”, 
2400 x 1200 mm, ozols/balts



Ozols un baltā krāsa
Papildu mēbeles, kas atbilst šim stilam.

Atzveltnes krēsls 
“GUNNEL”, dzelteni zaļš

Biroja krēsls “BELMONT”, 
sūnu zaļš

Atvilktņu bloks 
“MODULUS”, ozols

Rakstāmgalds, O veida 
rāmis, “MODULUS”, 

ozols/balts

Dīvāns “START”, 
trīsvietīgs, olīvu zaļš

Krēsls “RIVER”, zaļš

Sāna skapis 
“MODULUS”, ozols

Rakstāmgalds 
“MODULUS”, ozols/balts

Atpūtas krēsls “COMFY”, 
sudraba pelēks / laša rozā

Bāra krēsls “GANDER”,
 zaļi pelēks

Skapis ar bīdāmām durvīm 
“MODULUS XL”, ozols

Konferenču galds, augstumā 
regulējams, 

“MODULUS”, ozols/balts

Grīdas starpsiena 
“ZIP RIVET”, plūmju

Konferenču krēsls 
“FAIRFIELD”, balts/plūmju

Skapis ar bīdāmām durvīm 
“MODULUS”, ozols/balts

Rakstāmgalds 
“MODULUS”, 1 kājas 

rāmis, ozols/balts

Pufs “COMFY”, laša rozā

Krēsls “GANDER”, sinepju

Grāmatu plaukts 
“MODULUS”, ozols

Galds “VARIOUS”, 
ozols/balts

Pufs “POINT”, 
smilšu/oranžs

Konferenču krēsls 
“DAWSON”, dzeltens

Nodalījumu plaukts 
“MODULUS”, ozols

Kafijas galds “MOOD”, 
ozols/balts

Akustiskie paneļi 
“PATTERN”, trīsstūra, 

dzelteni

Krēsls “LANGFORD”, 
dzeltens

Sienas plaukts “SHAPE”,
bāzes sekcija, balta/ozols

Klēpjdatora galds 
“STANDBY”,
ozols/balts



Pilnīgi melns

Rakstāmgalds “MODULUS”, 
1400 x 800, melns

Grīdas starpsiena “ZIP RIVET”, 
zaļi zila

Biroja krēsls “LANCASTER”, 
augsta atzveltne, zaļi zils

Taburete “UP”, 
melna

Dīvāns “START”, 
1800 mm, olīvu zaļš

Konferenču galds “MODULUS”, 
3200 mm, melns

Konferenču krēsls 
“ENFIELD”, melns

Melnas krāsas mēbeles ir moderns 

dizaina akcents, kas lieliski papildinās 

citas krāsas Tavā interjerā. Piemēram, 

zaļo.

Ja tev ir rakstaina grīda, izvēlies 
vienkrāsainas mēbeles, tādējādi vide 
šķitīs mierīgāka un harmoniskāka.

Izvēlies augstāku dīvānu, piemēram, 
“START”, ko iespējams izmantot gan 

atpūtai, gan darbam.

Klēpjdatora galds 
“STANDBY”,

425 x 350 mm, melns

Skapis “MODULUS”, 
800 x 1200 mm, melns



Pilnīgi melns
Papildu mēbeles, kas atbilst šim stilam.

Ēdamistabas krēsls “RENO”,
melns osis

Biroja krēsls “WATFORD”,
melns

Sienas plaukts “SHAPE”,
bāzes sekcija, tumši pelēka

Rakstāmgalds, T veida 
rāmis, “MODULUS”, 

melns

Taburete “ATTEND”, 
melna/antracīta

Biroja krēsls “STIRLING”, 
melns

Atvilktņu bloks 
“MODULUS”, melna

Rakstāmgalds, O veida 
rāmis, “MODULUS”, 

melns

Dīvāns “CLEAR”, 
2,5 sēdvietas, antracīts

Konferenču krēsls
“ENFIELD”, melns

Sānu atvilktņu bloks 
“MODULUS”, melna

Rakstāmgalds 
“NOVUS”, melns

Dīvāns “GUNNEL”, 
trīsvietīgs, tumši pelēks

Konferenču krēsls 
“PERRY”, tumši pelēks

Sānu skapis “MODULUS”,
melns

Kafijas galds “SWING”,
melns

Dīvāns “TRENDY”, 
trīsvietīgs, antracīts

Konferenču krēsls
“OTTAWA”, melns/hromēts

Grāmatu plaukts 
“MODULUS”, melns

Kafijas galds “IRIS”,
melns

Dīvāns “STILL”, divvietīgs, 
tumši pelēks

Bāra krēsls “GANDER”,
melns

Skapis “MODULUS”,
melns

Kafijas galds “CITY”,
melns

Grīdas starpsiena “SPLIT”,
tumši pelēka

Krēsls “RIVER”,
antracīts

Nodalījumu plaukts 
“MODULUS”, melns

Kafijas galds “ASHLEY”,
melns



Bērzs un baltā krāsa

Rakstāmgalds “MODULUS”, 
1600 x 800 mm, bērzs/balts

Skapis “MODULUS XL”, bērzs/balts,
ar baltu rāmi

Biroja krēsls “LANCASTER”, 
augstā atzveltne, sudraba pelēks

Rakstāmgalds “MODULUS”, 
800 x 600 mm, bērzs/balts

Galda starpsiena “ZONE”, 
ar stiprinājumiem, gaiši pelēka

Kafijas galds “ASHLEY”,
Ø570 mm, bērzs/balts

Dīvāns “CLEAR”, 2,5 sēdvietas, 
audums, pelēkbrūns

Konferenču galds “MODULUS”, 
2400 x 1200 mm, bērzs/balts

Konferenču krēsls 
“PERRY”, gaiši pelēks

Gaišs, ziemeļniecisks stils, kas apvieno 

bērzu un balto krāsu. Šeit mēs to esam 

kombinējuši ar sēdmēbelēm sudraba un 

pelēkā krāsā, lai radītu viesmīlīgu un 

mājīgu atmosfēru.

Augi piešķir telpai dzīvīgumu, 
un pētījumi liecina, ka tie uzlabo 

labsajūtu un samazina stresa līmeni.

“CLEAR” ir elegants – pludlīniju 
formu dīvāns, un to iespējams pasūtīt 

arī ar integrētu USB kontaktligzdu.

Kafijas galds “ASHLEY”, 
Ø770 mm, balts/balts

Dīvāns “HUSH”, 
vienvietīgs, 
gaiši pelēks



Bērzs un baltā krāsa
Papildu mēbeles, kas atbilst šim stilam.

Krēsls “HAPPY”,
gaiši pelēks

Biroja krēsls “BELMONT”, 
gaiši pelēks

Atvilktņu bloks 
“MODULUS”, bērzs

Rakstāmgalds “MODULUS”,
bērzs/balts

Atpūtas krēsls “COMFY”,
gaiši pelēks / tumši pelēks

Konferenču krēsls 
“FAIRFIELD”, 

balts / sudraba pelēks

Sānu skapis “MODULUS”,
bērzs

Rakstāmgalds, O veida rāmis, 
“MODULUS”, bērzs/balts

Dīvāns “COPENHAGEN”, 
divvietīgs, bēšs

Krēsls “ATTEND”,
balts/bēšs

Grāmatu plaukts 
“MODULUS”, bērzs

Bāra galds “VARIOUS”,
bērzs/balts

Dīvāns “START”, 
trīsvietīgs, pelēkbēšs

Krēsls “LANGFORD”,
pelēks

Skapis ar bīdāmām durvīm
“MODULUS XL”, bērzs/balts

Galds “VARIOUS”, 
bērzs/balts

Dīvāns “CLEAR”, 
2,5 sēdvietas, pelēkbrūns

Konferenču krēsls 
“DAWSON”, gaiši pelēks

Nodalījumu plaukts 
“MODULUS”, bērzs

Bāra galds “VARIOUS”,
bērzs/balts

Grīdas starpsiena “ZONE”, 
gaiši pelēka

Konferenču krēsls 
“OTTAWA”, 

balts / sudraba pelēks

Garderobes skapis 
“MODULUS”, bērzs

Kafijas galds “MOOD”,
bērzs/balts

Akustiskie paneļi “SPLIT”,
gaiši pelēki

Ēdamistabas krēsls 
“MILLA”, pelēks

Sienas plaukts “SHAPE”,
bērzs/balts

Kafijas galds “HOLLY”,
bērzs


