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1. DESCRIPCIÓ
Subministre i instal·lació de butaques plegables i mòbils model 5064 Minispace o model de les
mateixes caracterísƟques equivalents.

2. CARACTERÍSTIQUES DE LA BUTACA
Butaca plegable disposada sobre barra model 5064 Minispace i butaca plegable 5064
Minispace amb peu mòbil amb les següents caracterísƟques o model de caracterísƟques
equivalents.
- Butaca plegable disposada sobre barra.
Al girar el seient, el respatller s’eleva i s’inclina i els braços estan col·locats en posició
horitzontal, amb un mateix moviment sincronitzat. La profunditat del conjunt del seient i el
respatller és de tant sols 15 cm.
- La mecànica de plegat es produeix per gravetat sense cap Ɵpus de ressort, el conjunt de
seient, respatller i braços està suportat per una laterals de fundició d’alumini pintat. Seient i
respatller pivotant sobre casquets de poliamida exempts de manteniment.
- El seient està format per un monobloc compacte conĮgurat per l’espuma de poliuretà
moldejat en fred que recobreix completament una estructura metàl·lica, composta per un marc
de tub curvat, una trama de motlles plans i pivots d’arƟculació per al gir. El bloc va recobert
amb funda de tapisseria fàcilment intercanviable, amb sistema de cremallera. El respatller és
de les mateixes caracterísƟques.
- Els braços són d’estructura metàl·lica interior acabats en la part superior amb fusta de faig.
- Els laterals que suporten el seient i respatller s’uneixen a una estructura de tub d’acer
rectangular. El peu construït en tub d’acer i acabat amb una plaƟna circular es Įxa al terra
mitjançant tacs metàl·lics d’expansió.
- Reacció al foc: aquest producte compleix regulacions internacionals.
- Color a escollir segons gamma.

FotograĮa butaca 5064 Minispace

3. VALORACIÓ
Butaca plegable sobre barra Minispace 5064.
332 uts. x 450,00 €/ut. = 149.400,00 €
Butaca plegable peu mòbil Minispace 5064
18 uts. x 562,00 €/ut. = 10.116,00 €
Transport

1 ut. x 1.200,00 €/ut. =

1.200,00 €

Muntatge

1 ut. x 14.948,00 €/ut. = 14.948,00 €

TOTAL:
IVA 21%:

175.664,00 €
36.889,44 €

TOTAL VALORACIÓ:

212.553,44 €

La següent valoració puja la quanƟtat de DOS-CENTS DOTZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES
AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS, IVA inclòs.
Reus, 3 d’Abril de 2019.
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