PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI
I EQUIPAMENT DE LABORATORI PER AL LABORATORI C1-020 A LA PLANTA BAIXA DE LA
FACULTAT DE CIÈNCIES AL CAMPUS MONTILIVI DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA.

1.- Objecte del servei
L’objecte de la present contractació és el subministrament i instal·lació de mobiliari de laboratori
per el laboratori C1-020 de la Facultat de Ciències, per donar compliment a la nova llicència
d’activitats obtinguda per la Facultat de Ciències i el pla d’autoprotecció, que ha implicat una
revisió del nombre d’alumnes per laboratori.
S’adjunta, com a Annex 1, document amb el detall del mobiliari així com el plànol.
2.- Estructura del subministrament
El servei s’estructura en 2 lots. Les ofertes seran per a cadascun dels lots. Les adjudicacions
podran ser d’un o de diversos lots.
3.- Característiques comuns
A peu de cada taula hi haurà les escomeses necessàries, la connexió d’aquest punt fins al servei
(vàlvules, endolls, gas natural i buit) es realitzarà per el contractista subministrador del mobiliari.
En el cas del nitrogen, el contractista subministrador del mobiliari ha de deixar el conducte fet i
connectat a les aixetes dins el moble, amb tap al final per poder fer la connexió, amb el tub net
i purgat.
Aquestes connexions han de ser realitzades per empresa o instal·lador autoritzat amb el
corresponent carnet d’instal·lador.
Els elements de les instal·lacions vàlvules, endolls, aixetes, seran de color que identifiqui el servei
subministrat segons la norma UNE 100-100-87.
Especificacions:
-

Electricitat i comunicacions - Elements de protecció (diferencials i manetotèrmics)
no inclosos, es disposa d’un quadre elèctric en cada laboratori que els centralitza.
Endolls segons detall en plànols diferenciant xarxa normal i xarxa per equips
informàtics.

-

Vitrines de gasos i campanes extractores – Han d’incloure una vàlvula reguladora de
cabal, motoritzada i amb sortida per connexió a tub de 250mm. de diàmetre, del
tipus AKK de Trox o de característiques equivalents.
Cal incloure la connexió d’extracció fins a derivació en interior de pati d’instal·lacions
(treballs de paleteria) i collarí intumescent de sectorització d’incendis. Instal·lacions
per energies segons detalls en plànols .

-

Gas natural – Les vàlvules han d’incorporar els sistema de connexió per encenedors
Bunsen amb rosca. La instal·lació interior en el mobiliari ha de complir la normativa
i reglamentació vigent per gas natural.
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-

Aigua – Les aixetes mescladores d’aigua freda-calenta amb sistema de vàlvula que
sigui monocomandament. La instal·lació interior en el mobiliari ha de complir la
normativa vigent d’instal·lacions d’aigua.

-

Buit – La xarxa interior de mobiliari en acer inox amb rigidesa suficient per un buit
de 20 mbar i 400l aire/hora per cada punt de treball.

Les característiques bàsiques de la configuració del mobiliari es descriuen a l’annex 1.
Al present document s’especifiquen les qualitats mínimes exigibles.
4.- Taules de laboratori
Certificació de compliment de la norma EN-13150.
4.1.- Estructures (armadures) de suport dels taulers de treball
- Estructura metàl·lica, resistent, modular, autoportant i dotada preferentment de potes en
forma de “C”.
- Estructura formada per perfils d’acer laminat en fred.
- Taules 900m. d’alçada. Es considerarà requisit mínim imprescindible la capacitat de càrrega
especificada a la norma UNE-EN 13150.
- Amb anivelladors independents per a cada suport
4.2.- Taulers/Encimeres
Taulers de resines sintètiques termoestables qualitat tipus trespa toplab plus o equivalent de
20mm de gruix color blanc, tret d’indicació contrària, cantells arrodonits.
4.3.- Mobiliari (superior i inferior)
- Mobiliari en conglomerat d’alta densitat, de 19 mm de gruix mínim.
- Els mobles inferiors hauran de tenir l’alçada i profunditat màxima que permeti el taulell (per
aprofitar tot l’espai inferior)
- Mobles sota taulell amb rodes
- El mobiliari superior central , anirà suportat sobre l’estructura tècnica.
- Alta resistència als dissolvents més forts (per exemple acetat d’etil)
- Alta resistència als camps i al desgast físic
- Tiradors en alumini
- Guies de calaixos per a una càrrega de 30 kg. Per calaix.
- Tots el bucks (ja siguin de calaixos o de calaixos i porta), han de disposar d’un sistema de
bloqueig, que en cas d’obertura d’un calaix, bloquegi l’obertura d’un 2n. Calaix.
- Possibilitat de colors en el mobiliari, contemplant com a opció de colors el canviar els tiradors
de les portes i/o calaixos.
5.- Estructures tècniques de serveis (subministrament de fluids)
- Estructures tècniques de serveis totalment independents de les armadures de les taules.
- En les taules centrals les estructures hauran de ser aèries (tret d’indicació contrària).
- Amb panells porta serveis intercanviables entre si.
- S’haurà de situar estructura tècnica, en TOTS els taulells on s’indiqui a l’annex 1.
- Possibilitat d’ampliar en alçada sense necessitat d’obres.
- Mòduls intercanviables per incorporar elements de control i serveis de diferents aparells.
- Possibilitat d’incorporar panys o prestatges a diferents alçades i diferents amples.
pàg. 2

- Possibilitat d’incorporar diferents elements addicionals (armaris penjants, campanes
extractores, braços extractors, lluminàries, separacions mitjançant vidres, etc.)
- Tota la instal·lacions de serveis ha de garantir la facilitat d’ampliació i/o modificació en el futur,
permetent tenir un laboratori flexible i segur.
- Totes les posicions (taules, vitrines) aniran connectades a terra.
6.- Vitrines de gasos
Vitrina d’extracció de gasos d’ús general Standard de 1500mm d’ample i certificació segons
normativa UNE-EN 14175, amb vàlvula de regulació de cabal variable, amb cabal de 600 m3/h
amb guillotina oberta a 500mm i de 200m3/h amb guillotina tancada amb armari inferior per a
l’emmagatzematge d’àcids i bases, amb conjunts d’extracció independents.
Cabina interior d’estratificat compacte de gran resistència química.
Tauler tipus Trespa, qualitat TOP-LAB PLUS, o de característiques equivalents, amb pileta de
polipropilè.
Sistema d’obertura de seguretat anticaiguda. De vidre laminat o trempat conforme la norma
EN12600, tipus 2B o 2C, o conforme la norma EN ISO 12543-1.
Armari per a àcid i bases situat sota vitrina i que ocupi el màxim d’espai disponible. La seva
configuració permetrà l’emmagatzematge per separat d’àcids i bases, amb 2 portes i dos
calaixos amb cubeta de polipropilè amb resistència als àcids i bases i extraïbles per cos (4
calaixos extraíbles en total). D’alta residència a la corrosió amb canals de ventilació integrats i
un única extracció.
Elements d’instal·lacions:
1 aixeta d’aigua freda
1 aixeta de nitrogen gas amb manoreductor.
1 aixeta de buit
1 aixeta de gas natural rosca catalan
6 bases d’endoll de 230V,
Connexió del cos de vitrina: connexió a tub d’extracció i al ventilador d’extracció. Incloure una
vàlvula reguladora de cabal motoritzada i amb sortida per connexió a tub de 250mm de
diàmetre, del tipus AKK de Trox o de característiques equivalents. Actualment hi ha instal·lat un
extractor S&P CMPT/4-200 (PP) de 0.37 kW, que permetria treballar amb dues vitrines amb un
cabal total de 1200 m3/h.
Connexió armari corrosius situat al cos inferior de la vitrina: connexió, subministrament i
instal·lació del conducte d’extracció de PPH des de l’armari de corrosius fins l’extractor que es
situarà a coberta a través del pati de muntants. Subministrament i instal·lació d’un motor
extracció a coberta construït en PP, necessari per garantir 30 renovacions/h a l’interior de
l’armari. S’inclouran els treballs de paleteria, pintura i electricitats necessaris per la instal·lació i
posada en funcionament. Subministrament i col·locació de la corresponent anella de
sectorització (EN 1366-3).
Manual d’instruccions d’instal·lació i ús en castellà i català.
Senyalització i pictogrames en català i d’acord amb el Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre
disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
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Aquestes característiques tenen la consideració de mínimes i podran ser millorades pels
licitadors assenyalant aquelles prestacions addicionals que els seu productes ofereixen de tal
forma que puguin ser avaluades positivament en cas que fossin considerades d’interès de la
UdG.
L’adjudicatària gestionarà la garantia que ofereixi el fabricant de les vitrines d’extracció de gasos.
Els usuaris podran comunicar les avaries per mitjà d’un telèfon o adreça electrònica de contacte
que facilitarà l’adjudicatari.
La solució de les avaries es farà, sempre que sigui possible, “in-situ”, reparant o substituint els
components avariats o defectuosos durant els anys de garantia que ofereixi el fabricant, incloent
tots els costos de la reparació: personal, desplaçaments, components o equips complerts, quan
sigui necessari i qualsevol altre despesa.
Tensió d’alimentació trifàsica de 380-489 V

7.- Armari de laboratori
Armari funcional metàl·lic amb portes corredisses de vidre, 4 lleixes mòbils, mides 1200 x 1980
x 450mm. color a determinar. Marc amb reforç interior, ambdós fabricats en xapa de 0.8mm.
cada porta amb platines de 1.5mm en la part superior del marc, les quals incorporen 2 coixinets
de boles d’acer i dos coixinets iguals més en la part inferior que asseguren un rodament suau i
silenciós de les portes per les guies. Tiradors encastats . Tancament amb clau de serra articulada
en acer de polsador de mitja volta.
8.- Bomba de buit i armari sota vitrina ja existent:
Subministrament d’una bomba de diafragma química ME 8C NT. Bomba de buit 50l/min,
manòmetre i regulació digital de buit.
Subministrament de dos mobles sobre sòcol ubicats sota vitrina de gasos, espai disponible
(1200x550x600 mm), constituïts per un armari específic per la bomba de buit insonoritzat, amb
reixeta de ventilació i sortida per a connexió a sistema d’extracció, d’entre 500 i 600mm de llarg
i d’un armari amb element tirador d’alumini, d’una porta i 1 lleixa d’alçada regulable, que
ocuparà la resta d’espai lliure.

Connexió armari bomba de buit situat al cos inferior de la vitrina ja existent: connexió,
subministrament i instal·lació del conducte d’extracció de PPH des de l’armari fins l’extractor
que es situarà a coberta a través del pati de muntants. Subministrament i instal·lació d’un motor
extracció a coberta construït en PP, necessari per garantir 30 renovacions/h a l’interior de
l’armari, permetent augmentar les renovacions fins 120 renovacions/h si es treballés amb algun
producte de toxicitat alta. S’inclouran els treballs de paleteria, pintura i electricitats necessaris
per la instal·lació i posada en funcionament. Subministrament i col·locació de la corresponent
anella de sectorització (EN 1366-3).
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9.- Altres elements
- Piletes en gres antiàcid en les vitrines de gasos
- Piques de polipropilè en taules.
10.- Instal·lacions
- Totalment instal·lat incloses les connexions dels serveis (aigües, aires, gasos tècnics, gasos
combustibles, electricitat, veu i dades, etc.)
- En el cas dels punts de xarxa, existents al laboratori, anirà a compte de l’adjudicatari la
finalització en la columna o estructura tècnica de serveis.
- Totes les preses de gasos, fluids i electricitat arriben al sostre o a la paret al costat d’on ha
d’estar el servei. Anirà a compte de l’adjudicatari la instal·lació addicional per l’interior del
laboratori així com per l’interior de les taules i /o vitrines de gasos.
- Cablejat lliure de halògens en tota la seva totalitat.
- La connexió a les preses deixades per la propietat al sostre/paret així com de l’extracció de les
vitrines de gasos correrà a compte de l’adjudicatari del mobiliari de laboratori.
- Les instal·lacions per l’interior del mobiliari permetran fàcilment ampliar i/o modificar
qualsevol servei.
11.- Pissarra
Pissarres estratificades marc d’alumini i cantonades decoratives, superfícies estratificada, que
permet l’escriptura amb retoladors. Mides 122 x 200
12.- Tamborets
Tamborets amb respatller. Seient i respatller de poliuretà. Regulació d’alçada per lift-gas, 5 punts
de suport, profunditat entre 28-42cm. Base estable de 5 potes amb rodes, amplada entre 4045cm. impermeabilitat i incombustibilitat. Reposapeus regulable en alçada. Color a determinar.
13.- Execució i altres condicions
Termini d’execució: màxim 3 mesos des de la signatura del contracte.
S’imposarà una penalització del 4% del pressupost del contracte per setmana de retard, per
causes imputables al contractista, en el lliurament del subministrament. En tot cas, la quantia
de la penalització no podrà ser superior al 10% del pressupost.
Garantia: mínima de 3 anys.
Compromís d’assistència tècnica i disponibilitat de recanvis: 10 anys.
-

-

-

L’adjudicatari lliurarà a la propietat un cop realitzat el muntatge:
o Plànols en alçat
o Plànols d’instal·lació i serveis de les vitrines de gasos
o Certificats de marcatge CE dels equips
o Manual d’instruccions de tots els elements en Castellà i Català
Es podran exigir els certificats de compliment de les normatives existents sobretot en
matèria de seguretat, referents a qualsevol element relacionat amb el mobiliari,
especialment el relacionat amb el subministrament dels suports del diferents fluids o
subministraments.
Els licitadors hauran d’adjuntar el certificat de les vitrines de gasos, així com l’informe
tècnic amb els resultats de les proves realitzades. I la certificació del correcta
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funcionament una vegada instal·lades, tenint en compte que poden estar en
funcionament una o dues vitrines de forma simultània.
Els licitadors podran proposar millores en els elements de l’oferta, en les garanties i en la
prestació dels serveis, ja sigui per ampliació de la cobertura, per millora de les condicions o per
la prestació de serveis complementaris, i aquestes millores estaran identificades i descrites
detalladament en les ofertes que presentin els licitadors.
14.- Modificacions
El laboratori actualment disposa d’una vitrina de gasos instal·lada amb el corresponent extractor
tipus S&P CMPT/4-200 (PP) de 0,37kW. Aquest extractor permetria treballar amb dues vitrines
amb un cabal total de 1200m3/. Una vegada instal·lada la nova vitrina de gasos d’aquest concurs
es provarà si el ventilador és suficient. Cas que aquest no sigui suficient, es preveu la modificació
per tal de canviar l’extractor actual i el variador de freqüència per un de nou tipus:
-

1 Extractor S&P CMPT/4-250 (PP)
1 Visera sortida APP-250
1 Coberta motor CMP-250
1 Variador monofàsic Yaskawa 1.5 kW IP20
1 Reducció PVC-250-200mm.

15.- Certificacions
L’empresa haurà de presentar els certificats conforme compleix la normativa relativa a mobiliari
de laboratori en el sobre 1, i en especial els que es citen en el present plec tècnic:
TAULELLS: Certificació de compliment de la noma UNE-EN 13150
VITRINES: Certificació de compliment de la norma UNE-EN 14175, parts 2,3 i 6, per la qual cosa
s’han d’adjuntar els corresponents certificats.
Declaració de Conformitat de la vitrina.
Compromís de realització dels següents assajos quan la vitrina estigui instal·lada en el laboratori
de la UdG: mesura del cabal volumètric d’extracció, velocitat frontal mitja, visialització del cabal
d’aire, comprovació del sistema d’alarmes, mesura de la pressió acústica i assaig d’il·luminació i
expedició del corresponent certificat.
TAMBORETS: Certificació de compliment de la norma UNE-EN 14056:2004.
BOMBA DE BUIT: Declaració de Conformitat de la bomba de buit.
Els certificats han d’haver estat emesos per part de laboratori d’assajos homologat i extern a
l’empresa instal·ladora i/o fabricant.
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ANNEX 1.A. DESCRIPCIÓ DEL MOBILIARI PER ELS LABORATORIS
B. PLANTA GENERAL DELS LABORATORIS (En document a banda)
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A. DESCRIPCIÓ DEL MOBILIARI PER ELS LABORATORIS
LOT 1. MOBILIARI ESPECÍFIC LABORATORI
C1-020
Unitats Descripció
1u.

Vitrina d’extracció de gasos d’ús general Standard de 1500mm
d’ample i certificació segons normativa UNE-EN 14175, amb
vàlvula de regulació de cabal variable, amb cabal de 600 m3/h
amb guillotina oberta a 500mm i de 200m3/h amb guillotina
tancada amb armari inferior per a l’emmagatzematge d’àcids
i bases, amb conjunts d’extracció independents.

Preu
Total
sense IVA

Cabina interior d’estratificat compacte de gran resistència
química.
Tauler tipus Trespa, qualitat TOP-LAB PLUS, o de
característiques equivalents, amb pileta de polipropilè.
Sistema d’obertura de seguretat anticaiguda. De vidre laminat
o trempat conforme la norma EN12600, tipus 2B o 2C, o
conforme la norma EN ISO 12543-1.
Armari per a àcid i bases situat sota vitrina i que ocupi el
màxim d’espai disponible. La seva configuració permetrà
l’emmagatzematge per separat d’àcids i bases, amb 2 portes
i dos calaixos amb cubeta de polipropilè amb resistència als
àcids i bases i extraïbles per cos (4 calaixos extraíbles en total).
D’alta residència a la corrosió amb canals de ventilació
integrats i un única extracció.
Elements d’instal·lacions:
1 aixeta d’aigua freda
1 aixeta de nitrogen gas amb manoreductor.
1 aixeta de buit
1 aixeta de gas natural rosca catalan
6 bases d’endoll de 230V,
Connexió del cos de vitrina: connexió a tub d’extracció i al
ventilador d’extracció. Incloure una vàlvula reguladora de
cabal motoritzada i amb sortida per connexió a tub de 250mm
de diàmetre, del tipus AKK de Trox o de característiques
equivalents. Actualment hi ha instal·lat un extractor S&P
CMPT/4-200 (PP) de 0.37 kW, que permetria treballar amb
dues vitrines amb un cabal total de 1200 m3/h.
Connexió armari corrosius situat al cos inferior de la vitrina:
connexió, subministrament i instal·lació del conducte
d’extracció de PPH des de l’armari de corrosius fins l’extractor
que es situarà a coberta a través del pati de muntants.
pàg. 8

Subministrament i instal·lació d’un motor extracció a coberta
construït en PP, necessari per garantir 30 renovacions/h a
l’interior de l’armari. S’inclouran els treballs de paleteria,
pintura i electricitats necessaris per la instal·lació i posada en
funcionament. Subministrament i col·locació de la
corresponent anella de sectorització (EN 1366-3).

1u.

Manual d’instruccions d’instal·lació i ús en castellà i català.
Senyalització i pictogrames en català i d’acord amb el Reial
decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en
matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
Aquestes característiques tenen la consideració de mínimes i
podran ser millorades pels licitadors assenyalant aquelles
prestacions addicionals que els seu productes ofereixen de tal
forma que puguin ser avaluades positivament en cas que
fossin considerades d’interès de la UdG.
L’adjudicatària gestionarà la garantia que ofereixi el fabricant
de les vitrines d’extracció de gasos.
Els usuaris podran comunicar les avaries per mitjà d’un
telèfon o adreça electrònica de contacte que facilitarà
l’adjudicatari.
La solució de les avaries es farà, sempre que sigui possible,
“in-situ”, reparant o substituint els components avariats o
defectuosos durant els anys de garantia que ofereixi el
fabricant, incloent tots els costos de la reparació: personal,
desplaçaments, components o equips complerts, quan sigui
necessari i qualsevol altre despesa.
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Bomba de buit
Subministrament d’una bomba de diafragma química ME 8C
NT. Bomba de buit 50l/min, manòmetre i regulació digital de
buit.

1u.

Armari sota vitrina ja existent
Subministrament de dos mobles sobre sòcol ubicats sota
vitrina de gasos, espai disponible (1200x550x600 mm),
constituïts per un armari específic per la bomba de buit
insonoritzat, amb reixeta de ventilació i sortida per a connexió
a sistema d’extracció, d’entre 500 i 600mm de llarg i d’un
armari amb element tirador d’alumini, d’una porta i 1 lleixa
d’alçada regulable, que ocuparà la resta d’espai lliure.

1u.

Connexió armari bomba de buit situat al cos inferior de la
vitrina ja existent: connexió, subministrament i instal·lació del
conducte d’extracció de PPH des de l’armari fins l’extractor
que es situarà a coberta a través del pati de muntants.
Subministrament i instal·lació d’un motor extracció a coberta
construït en PP, necessari per garantir 30 renovacions/h a
l’interior de l’armari, permetent augmentar les renovacions
fins 120 renovacions/h si es treballés amb algun producte de
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1u.

toxicitat alta. S’inclouran els treballs de paleteria, pintura i
electricitats necessaris per la instal·lació i posada en
funcionament. Subministrament i col·locació de la
corresponent anella de sectorització (EN 1366-3)
Taula mural
Estructura suport en "C" a base de tub d’acer laminat en fred,
tractat amb recobriment electrostàtic de pintura epòxid
polièster assecada al forn. Dotada de sistema d’anivellament
situat a la seva base i superfície de treball en estratificat de
resines sintètiques termostables, tipus Trespa, qualitat TOPLAB PLUS o de característiques equivalents de 20mm. de
gruix. Mides 4440x750x900mm3u. mobles sobre sòcol de 1200mm de longitud, element
tirador, alumini 2 portes, 1 lleixa d’alçada regulable,
profunditat 550mm.
1 panell de connexió a paret
1 panell lateral
Electricitat: 3.8m. de canaleta elèctrica en PVC, 1 conducte. 3
panells equipats amb 4 endolls de 230v, 16 A, cablejat lliure
d’halògens.
Mòdul aigüera: 0.6m. superfície de treball de polipropilè de
750x30/37 mm amb vorell perimetral. PP 3 antiesquitxos, 1
moble per a residus sobre sòcol de 600mm longitud, element
tirador, alumini per a residus sòlids i domèstics, 1 porta
inferior abatible, 1 paperera de 30l. Profunditat 550mm.
1 monocomandament mesclador (Broen) projecció 200mm
aigua potable calenta VPH + aigua potable freda WPC

3u.

Taules centrals en península amb altell
Estructura suport en “C” a base de tub d’acer laminat en fred,
tractat amb recobriment electrostàtic de pintura epòxid
polièster assecada al forn. Dotada de sistema d’anivellament
situat a la seva base i superfície de treball en estratificat de
resines sintètiques termostables, tipus Trespa o de
característiques equivalents de 20mm. de gruix. Mides
3000x1500x900mm
Estructura tècnica de serveis: Mòdul auxiliar de serveis per a
taula central 1500x900x1602mm amb conducte de serveis
dos costats i clavenda de resina fenòlica de 5mm espai obert,
caixa de subministres 300mm d’amplada.
Superfície de treball de 5.4m. resines sintètiques
termoestables TOPLAB Plus de 750 x20mm. 2 piletes PP
230x75x126mm. 2 armadures en forma de “C”
1200x750x900mm amb tapa canonades. 2 armadures en
forma de “C” 1500x750x900 amb tapa canonades
pàg. 10

2u. de moble amb rodes de 600 mm. longitud, element tirador
alumini amb un calaix i 1 porta amb lleixa al seu interior
d’alçada regulable.
Serveis sanitaris: 2 columnes en sobretaula (Broen) projecció
200mm aigua potable freda WPC, 4 aixetes (Broen) buit –V, 4
aixes (Broen) gas natural – G.
Electricitat: 4 panells equipats amb 2 endolls de 230 V 16A,
cablejat lliure d’halògens.
Mòdul aigüera: Estructura suport en sòcol de 90mmm
d’alçada. Suporta els armaris inferiors i amb ells forma
l’estructura de la pròpia taula. Dotada de sistema
d’anivellament situat a la seva base i superfície de treball en
polipropilè. Mides 1500x600x900mm. amb armari inferior per
instal·lació d’aigüera amb 2 portes i decantador. 1 aigüera de
polipropilè amb 1 cubeta i 2 escorredors. 1 aixeta d’aigua
freda per aigüera i 1 pot sifònic decantador. i 1 panell
antiesquitxos subdivisori.
TOTAL

54.100

LOT 2. MOBILIARI COMPLEMENTARI
C1-020
Unitats Descripció
1u.
16u.
2u.

Pissarra estratificada marc d’alumini i cantonades decoratives,
superfícies estratificada, que permet l’escriptura amb
retoladors. Mides 122 x 200
Tamborets amb respatller. Seient i respatller de poliuretà.
Regulació d’alçada per lift-gas. Reposapeus regulable en
alçada. Color a determinar.
Armari funcional metàl·lic amb portes corredisses de vidre, 4
lleixes mòbils, mides 1200 x 1980 x 450mm. color a determinar.
TOTAL

Preu Total
sense IVA

2.450€
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