
PLASTIKINIAI DIDELI LAUKO ŠACHMATAI 

64cm dydžio šachmatai – 480,00 eur. 

40cm dydžio šachmatai – 300,00 eur. 

30cm dydžio šachmatai– 150,00 eur. 

20cm dydžio šachmatai– 100,00 eur. 

didelės šaškės. šaškės skersmuo 24, aukštis 10cm.– 300eu.  

Žaidimo lentų variantai: 

 PVC  suvyniojama žaidimo lenta  3x3m – 150,00 eur. 

 PVC suvyniojama žaidimo lenta 2x2 m – 50,00 eur. 

 PVC suvyniojama žaidimo lenta 1,5x1,5 m – 30,00 eur. 

 PVC suvyniojama žaidimo lenta 1x1 m – 20,00 eur 

 Guminiai kvadratėliai 50x50 cm, surinkta lenta 4x4m – 
500,00 eur. 

 Medžiaginė lenta  2,4x2,4m – 100,00eu. 

 Plastikiniai surenkami kvadratėliai. Tamsiai/šviesiai pilkos 
spalvos  2,4x2,4m – 200,00 eur.  

 Dažyto betono šaligatvio plytelės. Stacionari lenta 3x3m – 
400,00 eur. 

MEDINIAI DIDELI ŠACHMATAI 

64cm dydžio šachmatai iš tropinio kietmedžio – 2700,00 eur.  

40cm dydžio šachmatai iš tropinio kietmedžio  – 1700,00 eur. 

40cm dydžio šachmatai iš lietuviško ąžuolo – 800,00 eur.  

30cm dydžio šachmatai pagaminti iš eglės/lietuviškos pušies (Ne 
lauko naudojimui) – 350,00eur.  

INVENTORIUS MOKYKLOMS 

Magnetinė pakabinama lenta 90x120cm , su erdvinėmis figūromis 
154,00eur.Figūrų tipai: 

 Stiklo plastiko šachmatai – 154,00 eur. 

 Mediniai šachmatai – 160,00 eur. 

 Papildomai plastikinės šaškės – 34,00 eu. 

 Papildomai medinės šaškės – 40,00 eur. 

Medinės šaškės pagamintos iš eglės/raudonmedžio, skersmuo 10cm 
kartu su surenkama žaidimo lenta 1,2x1,2 m – 200,00 eur. 

Turnyriniai plastikiniai stalo šachmatai Staunton nr.7 kartu su PVC  
žaidimo lenta 50x50cm dydžio.– 10,00 eur  

Turnyriniai Excliusive mediniai šachmatai Stauton nr.7 dėžutėje 
(knyga)  kartu su surenkama puzle žaidimo lenta. pagaminta iš 
bukmedžio/raudonmedžio – 100,00 eur. 

Knyga: Šachmatai nuo pradžių iki akademijos – 13,00 eur.  

DIDELIŲ LAUKO ŠACHMATŲ NUOMA RENGINIAMS 

64 CM dydžio šachmatai  su 3X3m žaidimo lenta 150,00 eur 

40 CM dydžio šachmatai  su 2x2 m žaidimo lenta 100,00 eur 

1,5 metro figūros su 6x6 m žaidimo lenta – 800,00 eur 

Turnyrų šachmatų tema organizavimas, arbitro, mokytojų paslaugos 

 

 


