
Skatuves ietērpa specifikācija.

Skatuves ietērpa komplektā ietilpst skatuves priekškara komplekts, kulises, sofītes un aizmugures aizkars, kā 
arī nepieciešamās stangas skatuves ietērpa stiprināšanai.

Skatuves priekškara forma - kompleksa, atbilstoša skatuves mutes konfigurācijai. Jāuzstāda horizontāli 
verami divdaļīgi aizkari, tiem priekšā - īpašas formas arlekīns (vertikālais krokotais arlekīns, tam priekšā 
viļņots arlekīns no centra uz malām) un sānu aizkari, kas atsprādzējami atvērtā stāvoklī ar samta lentu. 

Jāizgatavo un jāuzstāda skatuves griestu formai piemērotas kulišu un sofīšu stangas, kulises, sofītes un 
aizmugures aizkars.

Skatuves ietērpa komplektam jāizmanto sekojošus materiālus: 

priekškaram, sānu aizkariem un arlekīnam - sarkans skatuves samts 350 g/m2  (krāsas paraugu 
saskaņot ar projekta autoru), jāatbilst sekojošiem parametriem: 100% kokvilna,  ar liesmu atgrūdošu 
impregnējumu, atbilstoši  EN13773 - C1,  DIN 4102 B1 noteiktajiem normatīviem, stiepes izturība saskaņā 
ar EN ISO 13934 / 1: min 390N pie pagarinājuma max 4,53%, jābūt ES valstī veiktiem akustisko parametru 
mērījumiem, mērījumu atskaite jāpievieno piedāvājumam. 

pārējam skatuves ietērpam - melns skatuves samts, 350 g/m2,  jāatbilst sekojošiem parametriem: 100% 
kokvilna,  ar liesmu atgrūdošu impregnējumu, atbilstoši  EN13773 - C1,  DIN 4102 B1 noteiktajiem 
normatīviem, stiepes izturība saskaņā ar EN ISO 13934 / 1: min 390N pie pagarinājuma max 4,53%, jābūt 
ES valstī veiktiem akustisko parametru mērījumiem, mērījumu atskaite jāpievieno piedāvājumam. 

Materiālu daudzumi un darbu apjomi:

Nosaukums Mērv. Skaits
Skatuves samts sarkans 350g / m2, k = 2, w=150 cm m 159
Skatuves samts melns 350g/m2, k = 1,5, w=150 cm m 114
Priekškara odere, sarkana, k = 2, w=150 cm m 44
Lentas, luversi, palīgmateriāli kompl. 1
Divdaļīga priekškara ar oderi un krokojumu k = 2 izgatavošana kompl. 1
Arlekīna (taisnais un liektais) izgatavošana kompl. 1
Sānu aizkaru un samta lentu izgatavošana kompl. 1
Kulišu izgatavošana gab. 4
Kulišu stangas divdaļīgas gab. 4
Sofīšu izgatavošana gab. 3
Sofīšu stangas gab. 3
Aizmugures aizkara izgatavošana gab. 1
Montāžas materiāli, sīkdetaļas kompl. 1
Stangu un aizkaru uzstādīšana kompl. 1


