DESCRIPCIÓ TÈCNICA I GRÀFICA DEL MOBILIARI
LOT 1: CADIRES OPERATIVES D'OFICINA
TIPUS

DESCRIPCIÓ

Cadira rodes d'oficina
amb braços i capçalera

Cadira ergonòmica amb braços regulables i base arc d’alumini
polit o pintat negre i 5 rodes. Respatller alt d'espuma de
densitat mínima de 35Kg/m3 i 35mm de gruix, graduable en
alçada 5 posicions i regulació de tensió. Seient espuma de
densitat mínima de 35Kg/m3 i 45mm de gruix. Sistema
d’elevació amb pistó de gas, per a ús intensiu. Anclatge del
seient al respatller amb 4 cargols "allen" fixes. Model "Intrata O11-ST44POL-R20N-FS-SH" de NOWY STYL ó equivalent.
Acabats: Tela tipus Dralón ignífuga color negre (GR-1).
Cadira ergonòmica amb braços regulables i base arc d’alumini
polit o pintat negre i 5 rodes. Respatller alt amb capçalera
entapissada pel cantó del contacte amb el cap i espuma de
densitat mínima de 35Kg/m3 i mínim 35mm de gruix, graduable
en alçada 5 posicions i regulació de tensió. Seient espuma de
densitat mínima de 35Kg/m3 i mínim 45mm de gruix. Seient
graduable en profunditat. Sistema d’elevació amb pistó de
gas, per a ús intensiu. Anclatge del seient al respatller amb 4
cargols "allen" fixes. Model "Intrata O-12-ST36ALU-R20N-FSSH" de NOWY STYL ó equivalent.
Acabats: Tela tipus Dralón ignífuga color negre (GR-1).

Taburet amb rodes i
reposapeus metàl·Lic

Taburet amb rodes i anell reposapeus, base arc d’alumini polit
o pintat negre i 5 rodes. Respatller alt d'espuma de densitat
mínima de 35Kg/m3 i 35mm de gruix, graduable en alçada 5
posicions i regulació de tensió. Seient espuma de densitat
mínima de 35Kg/m3 i 45mm de gruix. Sistema d’elevació amb
pistó de gas, per a ús intensiu. Anclatge del seient al respatller
amb 4 cargols "allen" fixes. Model "Intrata O-11-RB AN " de
NOWY STYL ó equivalent.
Acabats: Tela tipus Dralón ignífuga color negre (GR-1).

Cadira sala d'actes

cadira confident de fusta tipus "jacobsen"Estructura metàl·lica
pintada epoxi color alumini, seient i respatller de fusta de faig
contraxapat i envernissat de mínim 10 mm de gruix. Apilable.
Possibilitat d'afegir braços i pala
Acabats: faig natural.

Cadira colectivitats

cadira amb braços estructura d'alumini lacat. Seient i respatller
acabat fusta faig. Model de referència: "EASTSIDE" de
STEELCASE o equivalent. Mides:

Cadira rodes d'oficina
amb braços

ALT (CM)

alçada total: 94-113
cm

ALÇADA (CM)

RESPATLLER (CM)

alçada seient: 45- alçada respatller: 48
58 cm
cm

alçada seient:
58,5-84,5 cm

alçada respatller: 48
cm
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LOT 2: MOBILIARI D'OFICINA
TIPUS

DESCRIPCIÓ

ALT (CM)

LLARG (CM)

FONDO (CM)

Armaris de fusta

De fusta certificada PEFC. Tauler d’aglomerat de 19 mm en
laterals portes i terres, 10 mm en els darreres. Prestatges de 30
mm de gruix (19 mm en els de 45 i 60 cm). En els armaris
baixos i mitjos el sobre ha de ser de 30 mm. Model "Armari
Bilaminat" FORMA5 ó equivalent.
Acabats: mel·lamina color faig natural cera ó mel·lamina color
gris. Frontisses reforçades.

74/103/148/196-200

45/90

42-45

Armaris metàl·lics

Metàl·lic. 5 prestatges. Portes plegables o batents o correderes
i amb possibilitat de poder penjar carpetes de visió lateral.
Model "D-2000" de PLECIME ó equivalent.
Acabats: Color gris amb frontisses reforçades
Portes correderes, batents i plegables

198-200

120-125

42-45

Armari metàl·lic mixte per
neteja

Armari metàl·lic amb clau. Amb prestatges per material i escombres.
Model EUN-EUKI modular ó equivalent.

180

70-80

45-50

Armari per TV

Armari per audiovisuals “Extra gran” compost per una
estructura metàl·lica pintada en color gris, amb rodes
reforçades (2 amb fre), amb un prestatge i portes amb pany.
Per posar-hi TV, vídeo, DVD y equips audiovisuals. Model
755/A/XL de SISPLAMO ó equivalent.

190

95

65

Bancada de cadires

Estructura metàl·lica pintada epoxi color alumini, seient i
respatller de fusta de faig contraxapat i envernissada de 11 mm
de gruix. Barra horitzontal metàl·Lica pintada epoxi negre.
Acabats: faig natural.
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Bucs

De fusta certificada PEFC. Amb rodes, calaixos i guies
metàl·liques amb rodaments. Safata portallapis inclosa en el
preu. Model "BLOK" de FORMA5 ó equivalent.
Acabats: Frontal amb mel·lamina color gris i estructura i sobre
amb mel·lamina color gris.

Carretó per transport de
cadires

Carretó metàl·lic amb rodes per a transport de cadires. Amb
pala graduable en alçada. Capacitat de carga mínim 75 Kg

Cartellera de suro

Cartellera de suro amb marc d'alumini. Model BL/IN/0103 de
SISPLAMO o equivalent mides: 90x120x1,4 cm

Escala 5 graons

Escala domèstica de tisora en alumini i 5 graons

Expositor amb rodes

Portafolletons de metacrilat DIN A4 muntats sobre
taulers entapissats en tèxtil color blau fosc i enmarcats amb
perfil d'alumini. Mod. 840/TG de SISPLAMO ó equivalent

Penjador de paret
metàl·lic

Penjador de paret amb marc metàl·lic color gris de 3, 4 o 6
poms model 6120 de SISPLAMO ó equivalent

fins a 70

fins a 45

Mida de la pala: llarc 42 cm
ample 20 cm

190

80

fins a 60

Penjador de peu

Penjador de peu amb 8 poms metàl·lic acabat pintura epoxi gris
(RAL.7035)Model 6100 de SISPLAMO ó equivalent

Pissarra blanca amb
caballet

Pissarra blanca amb caballet. Adaptable a blocs de paper.
Model 711/N de SISPLAMO ó equivalent

177

38

alçada 185 cm

100x70

Taules d'oficina

De fusta certificada PEFC. Taula amb sobre i peus amb tauler
d'aglomerat de 25-30 mm en tapes, sostres i pedestals en
qualitat E-1 sense emulsió d'olors per coles. Model "BLOK" de
FORMA5 ó equivalent.
Acabats: Mel·lamina color gris amb cantons de PVC de 2-3
mm.

73-74

120/140/160/180

80

Taula potes plegables
sobre de taulell de fusta

Taula plegable, sobre de tauler aglometat acabat en melamina
de color blanc i 25 mm de gruix, cantejat en pvc de 2 mm.
Potes plagables de 35 mm de diàmetre acabat cromat i
niveladors. Model "level" de Universal Mobiliario o equivalent

73-74

160

80

