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1. OBJECTE DEL PLEC
L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars és definir les actuacions
necessàries pel correcte subministrament i instal·lació de mobiliari i equipament d’oficina a les
diverses dependències i instal·lacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, complementant
allò especificat al Plec de Condicions Tècniques d’FGC.
En tot allò que no s’especifica al present Plec Particular i d’altres documents adjunts el contractista
haurà d’acomplir allò especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques General d’FGC, així com en
les normatives d’obligat compliment, en especial aquelles relatives a la Prevenció de riscs laborals i
Reial decret 1627/1997.
Per a treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin inscrites
en el Registre intern d'empreses en Prevenció de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre és fa a la
següent adreça web www.fgc.cat.
En ser un contracte dividit en dos lots, els licitadors podran optar als dos lots o només a un d’ells.
El contracte inclourà totes les tasques i mitjans auxiliars necessàries per a la total instal·lació del
mobiliari, incloent el transport, desembalatge, muntatge, neteja i retirada d’embalatge, restes de
materials i del mobiliari que el responsable del contracte sol·liciti.
L’adjudicatari haurà de realitzar, prèviament al subministrament del mobiliari, totes les operacions de
replanteig i mesurament que consideri oportunes per optimitzar el procés de muntatge i instal·lació de
tot el mobiliari.
L’adjudicatari es comprometrà a dedicar tots els mitjans personals i materials per a la correcta
execució del contracte.

2. DESCRICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE
Les empreses ofertants hauran d’aportar la fitxa tècnica descriptiva de cada producte ofertat, incloent
les característiques detallades dels elements, les seves recomanacions de conservació, el
manteniment així com la fotografia del mateix.
Les fitxes tècniques s’hauran de correspondre amb els productes exigits en aquest plec i s’haurà de
poder apreciar que els productes compleixen amb els sol·licitats.
Si de les fitxes tècniques no es pot establir el compliment de les característiques descrites en aquest
plec, es demanarà aclariments o presentació del model concret per fer les comprovacions pertinents.
Els diferents productes descrits en aquest plec, pertany a una mateixa línia de mobiliari o programa
modular ja existent a les nostres instal·lacions, d’aquesta manera possibilita les ampliacions i
transformacions de les dependències existents o noves, de manera que sigui possible el moblament
integral assegurant la compatibilitat estètica dels elements ja existents.
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3. FITXES TÉCNIQUES I CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL MOBILIARI
Característiques Tècniques LOT 1

TAULA POOL DE 2 SENSE ALA
Sobres taules de treball
Sobres de 30mm d'espessor en bilaminat de 800x1600. Laminat de 0.8mm color blanc lluvia sobre
tauler de partícules. Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 2 mm. Resistència
d'acord amb la norma EN 14322.
Els travessers
Els travessers són de xapa de 1,5 mm en acer laminat en fred i plegades per aconseguir la forma. El
disseny de la part central del travesser serveix per a la possible utilització del travesser per a
l'electrificació de cables i la col·locació de faldons, safates, etc. Els travessers s'uneixen a la tapa
mitjançant cargols de M6. Travessers acabats en pintura epoxi, previ tractament de neteja, fostafada
i tractament anticorrosiu.
Bloc de suport
Bloc de suport, tòtem suport taula i Calaixos cos, tapes i portes en bilaminat de 19mm d’espessor,
anivelladors de terra amb les bases pany extraïble amb possibilitat d'amaestrament, tiradors integrats
en tots dos laterals, amb 3 calaixos, les guies són metàl·liques amb desplaçament amb sistema de
boles i ocultes en el cos del calaix, sistema antibolcada, els cossos dels calaixos està realitzats amb
xapa d'acer lacada epoxi.
Faldó
Faldó bilaminat de gruix 19mm amb cantells en PVC de 1mm. es fixen al travesser per mitjà de 2
esquadres d'acer de 35x5mm, lacades en pintura epoxi.
Sistema electrificació




Sistema electrificació:
electrificació en sobre de taula sistema Top Access composta per tapeta de 19mm en
bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules. Sobre cantejat per tot el perímetre
amb canto ABS de 2mm. Resistència de la superfície conforme a la norma EN 14322.
Safates metàl·liques: realitzades en xapa de 2 mm d'acer laminat en fred i acabades en
pintura epoxi. Dissenyades per a la conducció i contenció de cablejat amb fàcil accés.
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TAULA POOL DE 4 I POOL DE 2 I TAULES INDIVIDUALS
Sobres taules de treball
Sobres de 30mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules. Sobre cantejat
per tot el seu perímetre amb cant ABS de 2 mm. Resistència de la superfície d'acord amb la norma EN
14322.
Suports
Peus de cèrcol de disseny exclusiu compost d'un marc més una platina a la part superior. El marc amb
perfil de 60x20mm en acer laminat en fred. La platina és d'acer calibrat de 40x10mm per a la unió i
subjecció de travessers i sobre. L'acabat en pintura epoxi, previ tractament de neteja, fosfatada i
tractament anticorrosiu. El peu s’uneix als travessers i a el sobre amb cargols de M6. Peu tècnic: peu
en DM lacat texturitzat de gruix 60mm. Canal interior amb porta extraïble per a un fàcil accés a la pujada
de cables. El peu s'uneix a el sobre amb pivots i excèntriques. El peu s'uneix als travessers amb cargols
de M6.
Travessers
Travessers són de xapa de 1,5mm en acer laminat en fred i plegades per aconseguir la forma. El disseny
de la apart central del travesser serveix per a la possible utilització del travesser per a l'electrificació de
cables i la col·locació de faldons, safates. Els travessers s'uneix a la tapa mitjançant cargols de M6.
Travessers acabats amb pintura epoxi, previ tractament de neteja, fostafada i tractament anticorrosiu.
Bloc suport
Cossos, tapes i portes en bilaminat de 19mm d'espessor. Anivelladors de sòl en les bases. Pany
extraïble amb possibilitat d’amaestrament. Tiradors integrats en tots dos laterals dels fronts. Els blocs
estan disponibles en 3 calaixos o en 1 calaix i 1 arxiu per carpetes DIN A4. Les guies són metàl·liques
amb lliscament amb sistema de boles i ocultes en el cos de calaix. Sistema antibolcada integrat. Els
cossos de calaixos i arxius estan realitzats en xapa d'acer lacada epoxi.
Per a les taules individuals de 2000 i 1800, el bloc de suport disponible per a integrar en el bloc la CPU.
Posterior extraïble per a un millor accés al cablejat. Ventilació integrada al lateral.
Sistema electrificació




Electrificació en sobre de taula: sistema Top Access composta per tapeta de 19mm en
bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules. Sobre cantejat per tot el seu perímetre
amb cant ABS de 2 mm. Resistència de la superfície acord amb la norma EN 14322.
Safates metàl·liques: realitzades en xapa de 2 mm d'acer laminat en fred i acabades en pintura
epoxi. Dissenyades per a la conducció i contenció del cablejat amb fàcil accés.
Tòtem pujada de cables: peça quadrada de 96x96mm en xapa de 1,5 mm en acer laminat en
fred pintat en pintura epoxi, previ tractament de neteja, fostafada i tractament anticorrosiu.
Sistema d'obertura total que permet la conducció de cables.

Pantalles
Pantalla en DM lacat texturitzat de gruix 12mm. Es fixen als sobres per mitjà de 2 esquadres d'acer
de35x5mm, lacades en pintura epoxi, també disponible amb pantalla entapissada amb teixit i color a
decidir.
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Faldons
Faldons de 19mm de gruix en bilaminat. cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS d'1 mm. Es
fixen al travesser per mitjà de 4 esquadres d'acer de 35x5mm, lacades en pintura epoxi.

CONJUNT SECRETÀRIES
Sobres taules de treball
Sobre de 30mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0,8mm sobre tauler de partícules . Sobre cantejat
per tot el seu perímetre amb cant ABS DE 2mm. Resistència a la superfície d'acord amb la norma
EN14322.
Armari suports taula i cossos
Cossos, tapes i portes en bilaminat de 19mm d'espessor. anivelladors de sòl en les bases. Pany
extraïble amb possibilitat de amaestrament. Tiradors d'alumini. Els blocs estan disponibles en 3
calaixos, les guies són metàl·liques amb lliscament amb sistema de boles i ocultes en el cos de calaix.
Sistema antibolcada integrat. Els cossos de calaixos i arxius estan realitzats en xapa d'acer lacada
epoxi. Armari de 800x460x690mm, en bilaminat blanc, inclòs passa cables, canal interior
d'electrificació i 2 baldes, peu cèrcol: de disseny exclusiu compost d'un marc més una platina a la part
superior. El marc amb perfil de 60x20mm en acer laminat en fred. La platina és d'acer calibrat de
40x10mm per a la unió i subjecció de travessers i sobre. l'acabat en pintura epoxi, previ tractament
de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu. El peu s'uneix als travessers i a el sobre amb cargols
de M6.
Carcassa
Costats, darrere i fons de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules
cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície d'acord amb la
norma EN 14322. El fons integra suports regulables anivelladors, accessibles des de l'interior. El
muntatge dels mòduls es realitza mitjançant tubillones, pivots i excèntriques. la posterior totalment
acabada va superposada per poder crear separacions millor acabades i es uneix també amb
excèntriques, pivots i tubillones.
Tapes
Tapes de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per
tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície acord amb la norma EN
14322. També està disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,8 mm sobre tauler de
partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar el groc
de la color. L'acabat final es realitza amb una terminació de segellat amb vernís acrílic de dos
components que integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes estan disponibles en
diverses versions de mesura depenent de la modulació.
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TAULES DE REUNIONS OVALADES DE 3700/3000/2000 ELECTRIFICADES O SENSE
ELECTRIFICAR
Sobre taula
Sobre taula, de 19+30 mm de gruix en bilaminat amb cants d'ABS de 2 mm. Disponibles en diversos
acabats.
Suports
Suports, peu "Compàs" en acer plegat de 8 mm de gruix, acabat en pintura epoxi previ tractament de
neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu. Platina en acer de 40x10 per a unió i subjecció de de
travessers a sobre. Disponibles en diversos acabats.
Sistema d'electrificació
o
o

Sistema d'electrificació, Top accés composta per marc metàl·lic i tapeta en bilaminat de 19
mm de gruix, amb frontisses ocultes i obertura per a la sortida de cablejat en els extrems.
Safata en acer plegat d'1 mm de gruix lacada a l'epoxi. Sistema d'obertura total que permet
la conducció i contenció del cablejat i allotjament de schukos.

TAULES DE REUNIONS RECTANGULARS DE 3700 / 3000 / 2000 ELECTRIFICADES O SENSE
ELECTRIFICAR
Sobre taula
Sobre de 30mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules. Sobre cantejat
per tot el seu perímetre amb cant ABS de 2 mm. Resistència de la superfície d'acord amb la norma
EN 14322.
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Suport
Suport, peu de cèrcol, de disseny exclusiu compost d'un marc més una platina a la part superior. El
marc amb perfil de 60x20mm en acer laminat en fred. La platina és d'acer calibrat de 40x10mm per a
la unió i subjecció de travessers i sobre, l’acabat en pintura epoxi, previ tractament de neteja, fosfatada
i tractament anticorrosiu. El peu s'uneix als travessers i a el sobre amb cargols de M6.
Travessers
Travessers, són de perfil 80x40 de 1,5 mm de gruix en acer laminat en fred. Els travessers s'uneixen
a la tapa mitjançant cargols de M6. Els travessers es pinten en pintura epoxi, previ tractament de
neteja, fostafada i tractament anticorrosiu.
Sistema d'electrificació
o
o

o

Sistema electrificació en sobre amb Sistema Top Access formada per tapeta en bilaminat amb
frontisses ocultes i obertura per a cablejat en els extrems.
Tòtem per a taula de reunions, tòtem metàl·lic per a la pujada de cables. Tòtem format en
varis complements realitzats en xapa d'1,5mm en acer laminat en fred i plegades per
aconseguir la forma. Las dos cares són extraíbles per a facilitar la pujada de cables. safates,
realitzades en bilaminat de gruix 19mm con canto ABS de 1mm.
Safates per a la conducció del cablejat i com suport de schukos.

TAULA RODONA 1000X730
Sobre
Sobre, de 30mm de gruix en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules. Sobre cantejat
per tot el seu perímetre amb cant ABS de 2 mm. Resistència de la superfície d'acord amb la norma
EN 14322.
Suport
Suport, peu copa: compost per una columna de tub de Ø100mm, un plat inferior de xapa d'acer de 8
mm de Ø650mm i un plat superior de xapa d'acer de 8 mm. Tot acabat en pintura epoxi, previ
tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu. El peu suport contra el terra amb coixinets
de elastòmer. El plat superior s'uneix a el sobre amb cargols de M6.
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TAULA FORMACIÓ 800x600x750
Sobre
Sobre, de 30 mm de gruix, laminat de 0.8mm sobre de tauler de partícules. Sobre cantejat per tot el
seu perímetre amb cant de ABS de 2 mm. Resistència a la superfície d'acord a la norma EN 14322.
Suport
Suport amb estructura tubular amb perfil de 50x50mm per a travesser i potes en acer laminat en fred,
acabat amb pintura epoxi, previ tractament anticorrosiu.

TAULA MENJADOR 1600x800x740
Sobre
Sobres de melanina 20 mm. MANCA mes característiques
Estructura
Estructura aluminitzada perimetral de la taula està composta per travessers i potes amb perfil tubular
de 50X50mm. Suporta longituds lliures entre potes fins 280cm. Elements fabricats en alumini extruït
de secció 5 cm. Estan units entre ells per un nus d'alumini injectat que aporta gran fortalesa al conjunt.
Alguns formats de taula, incorporen perfils interns que complementen l'estructura aportant rigidesa a
el conjunt.

TAULA MENJADOR NEO 800x800x75
Sobre
Sobre de taula fabricat en HPL de 13 mm de gruix i cantell arrodonit acabat en blanc o negre. la cara
inferior ve mecanitzada per poder posicionar i fixar el capitell amb cargols rosca fusta.
Suport
o

o

Suport amb base circular fabricada en xapa d'acer de 5.5 mm de gruix. Per als models de tub
80 mm la base és de 450 mm de diàmetre, i per al tub de 120 mm la base és de 590 mm de
diàmetre. Al centre de la base es troba un allotjament per a col·locar correctament la columna
central. Columna central fabricada amb tub d'acer de 80 mm o 120 mm de diàmetre i 2 mm
de gruix, de 688 mm d'alt. A cada extrem es solda una platina de 4 mm de gruix, mecanitzada
a làser, on es presenten 3 orificis per a fixar el tub a la base i al capitell.
Capitell, element fabricat amb platina d'acer de 4 mm de gruix mecanitzada a làser amb
diferents orificis, on es fixa el tub.
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ARMARIS OPERATIUS
Carcassa
Carcassa, costats, darrere i fons de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler
de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície
d'acord amb la norma EN 14322. El fons integra suports regulables anivelladors, accessibles des de
l'interior. El muntatge dels mòduls es realitza mitjançant tubillones, pivots i excèntriques. la posterior
totalment acabada va superposada per poder crear separacions millor acabades i es uneix també
amb excèntriques, pivots i tubillones.
Tapes
Tapes, de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per
tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície acord amb la norma EN
14322. També està disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de
partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar el groc
de la color. L'acabat final es realitza amb una terminació de segellat amb vernís acrílic de dos
components que integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes estan disponibles en
diverses versions de mesura depenent de la modulació. Inclou forats passa cables i envellidor.
Portes i fronts d'arxiu
Portes de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per
tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície acord amb la norma EN
14322. També està disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de
partícules cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar el groc
de la color. L'acabat final es realitza amb una terminació de segellat amb vernís acrílic de dos
components que integra filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les portes porten pany extraïble
amb possibilitat de amaestrament tiradors en alumini. Van muntades sobre frontisses d'obertura de
110º, regulables i ajustables.
Baldes
Baldes, les lleixes, realitzades en xapa d'acer de 0,8mm de gruix i pintades en pintura epoxi, fostafada
i tractament anticorrosiu. posseeixen un front a "O" tancada per evitar cants i que a més possibilita la
subjecció de carpetes DIN A4 en tota la seva amplada. La fixació de les lleixes es realitza per mitjà
de perns llisos pavonats, encaixables en les perforacions en cremallera de l'interior dels laterals, per
al cas de lleixes mòbils, i per mitjà de suports fixats amb tirafons a les mateixes perforacions, per al
cas de baldes de tancament fixes.
Arxivadors,
Arxivadors, estan ideats per a la col·locació de carpetes DIN A4 aprofitant tota l'amplada. Les guies
telescòpiques són metàl·liques amb lliscament amb sistema de boles i ocultes en el cos de calaix.
Sistema antibolcada integrat en arxivador en cas que aquest vagi solt.
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BUC METAL DE LA CASA ACTIUS O D’IDÈNTIQUES CARACTERÍSTIQUES
Característiques generals
Xapa d’acer de 0,7mm de gruix, estructura envolvent sense unions vistes, sistema antibolcada,
sistema de seguretat amb retenció que impedeixi l’obertura de més d’un calaix a la vegada, bombí,
rodes silencioses de seguretat amb fre en les rodes davanteres, guies telescòpiques de coixinets de
boles d’acer, safata plumier. El recobriment serà amb pintura electrostàtica de pols epoxi-polièster

ACCESSORIS
Paperera
Contenidor de la casa Vilagrasa Resol Group, d’acer pintat amb anell de bossa d’alumini pintat
ACERO CB-21  25,3 x 32,1 (cap. 14l) color blanc Ral 9006 o negre.

Paraigüer
Paraigüer, de mobles 114, Mod. Riga de mides 25x49h cm d'acer inoxidable, base d' ABS en negre.
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Penjador de peu "Mirac"
Penjador de peu, de mobles 114, amb tub d'alumini de 30x2 mm de diàmetre pintat de color plata RAL
9006, negre RAL 9005 o blanc RAL 9002. Deu penjadors de llautó cromat brillant, mat o negre es fixen
amb cargols a el tub. Base de fosa de ferro en forma còncava de 300 mm de diàmetre i pintada amb
epoxi microtexturitzat de color gris fosc RAL 7022, negre RAL 9005 o blanc RAL 9002. Una goma
circular es posiciona a la part inferior de la base per protegir el sòl.

Penjador mural de 99
Penjador mural d'acer fet d'una peça, resistent, anta vandàlic i apilable per al seu transport. Penjador
mural de 99 cm color gris

Penjador individual
Penjador individual inoxidable mate
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Característiques Tècniques LOT 2
CADIRES
CADIRA OPERATIVA GIRATÒRIA OPEN MIND DE LA CASA SEDUS O D’IDÈNTIQUES
CARACTERÍSTIQUES
Cadira giratòria, model basculant, Ottoman Open Mind representa sense limitacions la idea de Sedus
del seient dinàmic. Estèticament, open mind crida l'atenció pel seu marc i suport de respatller formats
per una sola peça, respatller de membrana semitransparent i transpirable. Qualitats ergonòmiques: el
gran angle d'obertura (de més de 32 °) atorga la màxima llibertat de moviment, així com una còmoda
postura de seient recolzada perfecta per relaxar-se.
Característiques:
Mecanisme Similar
Mecanisme Similar amb ajustament de tensió de 1101 harmonitzat per poder adaptar-se amb precisió
al pes dels diferents usuaris. Recomanat per a pes d'usuaris fins a 120 kg. amb seqüència de
moviments sincronitzada amb el cos alleuja naturalment la musculatura / els discos intervertebrals i
activa els processos naturals del metabolisme. Possible inclinació del respatller superior a 32 °.
Respatller
Respatller, el suport de membrana transpirable i transparent 7201, color de membrana negre
M20,permet aconseguir una distribució òptima de la pressió al recolzar-se. L'usuari pot ajustar
fàcilment el reforç lumbar opcional ajustable en alçada (100 mm), mantenint-se sempre en la postura
adequada.
Superfície de seient
Superfície de seient de forma anatòmica amb guiat lumbar ascendent i cavitat de seient per a la
posició de seient adequada i un suport sòlid que evita els "Esllavissades cap endavant" que es
realitzen inconscientment. Teixit negre 43G
Recolza braços multifuncionals
Recolza braços, soft-touch 3314. Mecanisme Sedo-Lift 1501. Ajustables 3D (alçada / profunditat /
ample) per a un suport òptim dels avantbraços per evitar tensions en la musculatura de l'espatlla i del
braç.
Mecanisme sedo-lift
Mecanisme sedo-lift 1501, amortiment plena del pes de el cos també en la posició de seient més baixa
mitjançant Sedo Lift amb bloqueig mecànic. Pràcticament sense desgast, no hi ha avaries o canvis de
cartutxos de gas.
Equipament bàsic cadires giratòria:
Mecanisme Similar
Mecanisme Similar amb un concepte de tensió harmonitzat per poder adaptar-se amb precisió al pes
dels diferents usuaris (pressió de seguretat de 450-1200 N). Inclinació de suport fins a 32 °,
bloquejable pràcticament sense escalonaments (18 ajustos diferents). Relació sincronitzada de el
seient al suport de aprox. 1: 2,7. Suport permanent de l'esquena fins i tot en una posició de treball
notablement reclinada, gràcies a molls mecànics. recomanat per pesos d'usuari fins: 120 kg.
Ajustament de l'alçada
Ajustament de l'alçada, amortiment plena de pes corporal també en la posició de seient més baixa
mitjançant mecanisme Sedo-Lift 1501 (ajustable de 410 fins a 545 mm).
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Seient
Seient desplaçable 6003, teixit crepe negre 43G,º superfície de seient de forma anatòmica amb cavitat
de seient, cant davanter de l'assentament arrodonit i suport lumbar d'escuma modelada. Gruix de
l'embuatat 40 mm a la zona de la tuberositat isquial.
Respatller
Respatller, el marc de suport de gran flexibilitat revestit amb una membrana transpirable 7201 color
negre M20. Regulació lumbar 6006
Recolza braços
Recolza braços rígids de material sintètic amb suport de material Soft-touch 3314.
Base de ràdios/Rodes
Base de ràdios / Rodes, base de radis d'alumini 2203 amb rodes toves per terra dur 6001 (65 mm de
diàmetre). Color base polit 110, color del model negre 103.

CADIRA DE DIRECCIÓ GIRATÒRIA OPEN UP DE LA CASA SEDUS O D’IDÈNTIQUES
CARACTERÍSTIQUES
Cadira giratòria, model basculant, Ottoman, Work assistant amb un angle d'obertura de fins a 45 °,
open up defineix el concepte de llibertat de moviment a l'oficina. Una altra característica ergonòmica
especial de l'Open Up és la unió del respatller flexible: la dorsocinética. Així, el suport pot adaptar-se
directament a tots els moviments giratoris, laterals i cap enrere que realitza l'usuari. El gran angle
d'obertura permet treballar en una postura pràcticament reclinada, ideal per alleujar la columna
vertebral i prendre uns minuts de relax (power nap). Respatller amb membrana (7201), teixit crepè
negre (43G), membrana negre (M20), reposa braços soft-touch (3314), mecànica similar amb
ajustament de tensió (1101), pistó de gas amb amortiguació mecànica (1506), alumini (2203), color
base polit (110), rodes toves per a terra dur (6001), regulació lumbar (6006), teixit reposa nuca pell
negre (001)
Característiques:
Mecanisme similar
Mecanisme similar, amb un angle d'obertura de 45 ° es pot treballar en una postura pràcticament
reclinada. El mecanisme Similar amb seqüència de moviments sincronitzada amb el cos alleuja
naturalment la musculatura / els discos Inter vertebrals i activa els processos naturals del
metabolisme.
Respatller dorsocinètic
A l'igual que una articulació humana, el suport amb suspensió dorsocinética patentada segueix tots
els moviments corporals naturals de gir, laterals i cap enrere. Suport òptim i guiat de l'esquena fins i
tot en els moviments laterals. El suport de membrana transpirable i transparent permet aconseguir
una distribució òptima de la pressió al recolzar-se. L'usuari pot ajustar fàcilment el reforç lumbar
opcional ajustable en alçada (100 mm), mantenint-se sempre en la postura adequada.
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Superfície de seient
Superfície de seient de forma anatòmica amb guiat lumbar ascendent i cavitat de seient per a la
posició de seient adequada i un suport sòlid que evita els "esllavissades cap davant "que es realitzen
inconscientment. La regulació d'alçada amb amortiment mecànica permet gaudir d'un amortiment
plena del pes corporal fins i tot en la posició de seient més baixa. Opcionalment amb ajust d'inclinació
de l'assentament (-4 °) per aconseguir una pressió inferior a les cuixes. Opcionalment, seient de major
grandària (30 mm més de profunditat de seient) per persones de gran alçada.
Recolza braços multifuncionals
Recolza braços de material sintètic ajustables 3D (alçada / profunditat / giratori) per a un suport òptim
dels avantbraços per evitar tensions en la musculatura de l'espatlla i del braç.
Recolza clatell
Recolza clatell, ajustable en alçada i inclinació per a una descàrrega òptima de les tensions cervicals.
Es pot gaudir d'una còmoda postura de seient recolzada.
Equipament bàsic:
Mecanisme similar
Mecanisme similar, Amb un concepte de tensió harmonitzat per poder adaptar-se amb precisió al pes
dels diferents usuaris (pressió de suport de 450 a 1.200 N o 550-1500 N). Inclinació de suport fins a
45 °, bloquejable pràcticament sense escalonaments (18 ajustos diferents). Relació sincronitzada de
el seient a el suport de aprox. 1: 2,7. suport permanent de l'esquena fins i tot en una posició de treball
notablement reclinada, gràcies a molls mecànics. Recomanat per pesos d'usuari fins: 120 kg.
Ajustament de l'alçada del seient
Ajustament de l'alçada del seient, sense escalonaments (410-545 mm) mitjançant cartutx de gas amb
amortiment mecànica. Amortiment mecànica addicional per a un amortiment plena del pes fins i tot en
la posició de seient més baixa.
Seient
Seient, superfície de seient de forma anatòmica amb cavitat de seient, cant davanter de l'assentament
arrodonit i suport lumbar d'escuma modelada. Gruix de l'embuatat 40 mm a la zona de la tuberositat
isquial.
Respatller
Respatller, suspensió dorsocinética patentada del respatller. El marc de suport de gran flexibilitat ve
revestit amb una membrana transpirable.
Recolza braços
Recolza braços, rígids filigrana de material sintètic amb superfície de suport de material sintètic en
negre.
Base de radis
Base de ràdios / Rodes, base de radis d'alumini 2203 amb rodes toves, per terra dur 6001 (65 mm de
diàmetre), el tipus de rodes s’adaptaran en cada cas segons el terra. Color base polit 110, color del
model negre 103.
Recolza clatell
up-103: Recolza clatell, totalment revestit de pell amb ajust d'altura i inclinació. Marge d'ajustament:
vertical de 90 mm, inclinació de 80 °.
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CADIRA CONFIDENT OPEN UP DE LA CASA SEDUS O D’IDÈNTIQUES CARACTERÍSTIQUES
Cadira confident basculant respatller amb membrana (7201), Teixits: Crêpe negre (43G), Colors
membrana: negre (M20), Color del model: negre (103), braços d'acer amb reposa braços en plàstic
(3141), base d'acer (8002), Color de base: cromat (100), topalls de plàstic (6202).
Equipament bàsic
Seient
Superfície de seient de forma anatòmica (gruix de encoixinat de 30 mm en els marges de encoixinat
i d'un màxim de 42 mm a la zona de la tuberositat isquial) amb cavitat de seient.
Respatller
El marc de suport de gran flexibilitat ve revestit amb una membrana transpirable.
Recolza braços
Els recolza braços, d’acer amb superfície de recolzament de material sintètic negre 3141, ve integrat
en l’estructura del respatller i de la base.

CADIRA CONFIDENT
CARACTERÍSTIQUES

DE

LA

CASA

ARPER

MODEL

CATIFA

O

D’IDÈNTIQUES

Cadira Catifa amb base de trineu d'acer cromat equipat amb recolza braços. La carcassa amb
polipropilè bicolor, color a escollir de la carta de colors.
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Cadira Catifa amb base de quatre potes d'acer cromat sense recolza braços. La carcassa amb
polipropilè bicolor, color a escollir de la carta de colors.

CADIRA DE LA CASA INCLAS MODEL VARYA O D’IDÈNTIQUES CARACTERÍSTIQUES
Cadira VARYA amb estructura metàl·lica en color blanc, negre o alumini, amb monocarcassa de
polipropilè, color a escollir de la carta de colors. Destinada als menjadors i dependències agents
d’estació.

4. LLIURAMENT I INSTAL·LACIÓ
L’abast d’aquest plec compren les operacions necessàries pel correcte subministrament i instal·lació
del mobiliari. El contracte es mantindrà obert un any des de la firma del mateix.
El mobiliari objecte del subministrament haurà de ser lliurat i instal·lat per l’empresa adjudicatària a
qualsevol de les dependències i instal·lacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
El subministrament i instal·lació de l’equipament es realitzarà en el termini màxim de cinc (5) setmanes
comptades a partir de la formalització de cadascuna de les comandes, on s’especificarà el elements
a subministrar, les seves quantitats, les unitats a desmuntar i traslladar, així com el lloc dels
subministraments.
El responsable del contracte estableix el lloc concret del lliurament i muntatge del mobiliari nou, així
com per a la retirada del que hagi de substituir. També serà el responsable del contracte qui indicarà
el calendari i la franja horària.
La programació dels treballs haurà de ser planificat i consensuat conjuntament amb el responsable
d’FGC. Hi hauran situacions en el qual l’inici dels treballs s’haurà d’iniciar un cop finalitzada l’activitat
de la dependència.
L’empresa adjudicatària haurà de tenir disponible al moment establert la totalitat del mobiliari, i
comptar amb tots els mitjans personals i materials necessaris per a l’execució del contracte. En tot
cas, haurà de tenir tramitats els serveis auxiliars que pugui precisar per a la correcta execució de la
prestació, amb la finalitat d’evitar la seva paralització o demora.
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El subministrament es realitzarà de la forma més adequada i amb la menor durada possible, de forma
que afecti a l’activitat de la dependència en la menor mesura possible.
Si l’equipament objecte del present contracte ha estat entregat i instal·lat correctament, es procedirà
aixecar les respectives actes de recepció per el personal tècnic d’FGC.
Quan el subministrament no es trobi en condicions de ser rebut, es farà constar expressament a l’acta
i es donarà instruccions precises a l’adjudicatari perquè esmeni els defectes o procedeixi a un nou
subministrament. Mentre no es realitzi aquesta esmena o substitució en el seu cas, no es procedirà a
aixecar l’acta de recepció i per tant a realitzar el pagament. En el cas que l’adjudicatari no es faci
càrrec, és procedirà a aplicar la corresponent penalització.
L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un servei, que en un termini màxim de 8 hores pugui
resoldre les incidències que es puguin derivar de l’execució del contracte, respecte a la identificació
del problema i la proposta d’una solució, inclòs la substitució de l’element per un de provisional.
Aquest servei, que s’identificarà mitjançant un número de telèfon i una direcció de correu electrònic,
haurà d’estar operatiu durant tota l’execució del contracte.
Així mateix, garantirà una atenció àgil i directa i un temps de resposta i un termini de recanvi de peces
adequat a cadascuna de les incidències.
L’adjudicatari disposarà del material necessari, per l’execució i de l’objecte d’aquest document.
Els canvis en l’ordre d’execució i horari dels treballs que introdueixi FGC, no implicaran en cap cas
compensacions econòmiques al Contractista.
FGC establirà les prioritats dels treballs. Les modificacions en les prioritats no implicaran en cap cas
compensacions econòmiques al Contractista.
No serà objecte de reclamació qualsevol impediment als treballs derivats de la compatibilització en
l’espai o en el temps de les tasques a realitzar amb d’altres contractistes que puguin estar treballant
a la zona, bé sigui per obres d’FGC o d’Administracions competents.

5. VALORACIÓ ECONÒMICA
A continuació es detallen els imports de les d’aquesta licitació:

LOT 1
Capítols 01 MOBILIARI ESTÀNDARD
01.01 Taules
01.02 Armaris
01.03 Accessoris
Capítols 02 CORTINES
02.01 Cortines
Capítols 03 PANELLS ACÚSTICS
03.01 Panells acústics
Capítols 04 DESMUNTATGES I TRASLLATS
04.01 Desmuntatges i Trasllats
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27.612,60 €
7.123,25 €
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Capítols 05 MOBILIARI FET A MIDA
05.01 Mobiliari fet a mida (*)
TOTAL LOT 1
21% IVA
TOTAL AMB IVA

37.000,00 €
170.788,43 €
35.865,57 €
206.654,00 €

(*) EL capítol 05.01 no admet baixa i per tant cal ofertar-lo al preu (PEC) indicat en aquest plec
tècnic. En cas contrari l’oferta quedarà desqualificada.

LOT 2
Capítols 06 Cadires i recanvis
06.01 Cadires
06.02 Recanvis
Capítols 07 CADIRES FETES A MIDA
07.01 Cadires fetes a mida (*)

57.246,70 €
0,00 €

TOTAL LOT 2
21% IVA
TOTAL AMB IVA

10.000,00 €
67.246,70 €
14.121,81
81.368,51€

(*) EL capítol 07.01 no admet baixa i per tant cal ofertar-lo al preu (PEC) indicat en aquest plec
tècnic. En cas contrari l’oferta quedarà desqualificada.
Tots els preus de la taula porten inclosos tot tipus de mà d'obra, materials, maquinària, eines, medis
auxiliars i subministrament a la dependència a concretar pel tècnic d’FGC, la part proporcional de
mesures de seguretat, la part proporcional de despeses mediambiental, i qualsevol altre tipus
despesa, amb excepció de l'IVA, que s'aplicarà el vigent en el moment de efectuar els treballs.
Aquests preus s’ofertaran cadascun amb la seva baixa individual.
Els amidaments considerats són orientatius, sotmesos a variacions i s’executaran segons les
indicacions d’FGC. La no execució de la totalitat dels amidaments o partides de la present licitació
no serà objecte de cap reclamació per part de l’Adjudicatari.
En l’annex 1 s’inclou el desglossament i les unitats a subministrar per a cada LOT.

6. PENALITZACIONS
Es considera una infracció greu, l’incompliment del termini màxim d’entrega, no esmenar els defectes
del producte o no procedir a un subministrament provisional substitutori en un termini màxim de 12
hores i s’imposarà una sanció per cada dia de retard de 300€ per dia.

7. ANNEXES
S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec:
ANNEX NÚM. 1: “PRESSUPOST DESGLOSSAT”.
ANNEX NÚM. 2: “ESQUEMA DE TAULES DEL LOT 1”.
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ANNEX NÚM. 1
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LOT 1
01 MOBILIARI ESTÀNDARD
Capítol 01.01 TAULES
Núm.
U DESCRIPCIÓ
AMIDA.
01.01.01 U (A) Pool de 2 sense ala de 3200x800x730h
Pool de 2 sense ala. Dos llocs de treball de dimensions
totals 3200x800x730h, amb sobre bilaminat color blanc i
estructura metàl·lica color blanc amb recolzament a buc de
3 calaixos en bilaminat blanc amb safata portallapis, canal
electrificació, tòtem de pujada de cablejat i faldó.
CARACTERÌSTIQUES TÈCNIQUES: SOBRES de 30mm
d'espessor en bilaminat de 800x1600. Laminat de 0.8mm
color blanc lluvia sobre tauler de partícules. Sobre cantejat
per tot el seu perímetre amb cant ABS de 2 mm. Resistència
d'acord amb la norma EN 14322. Els TRAVESSERS són de
xapa de 1,5 mm en acer laminat en fred i plegades per
aconseguir la forma. El disseny de la part central del
travesser serveix per a la possible utilització del travesser
per a l'electrificació de cables i la col·locació de faldons,
safates, etc. Els travessers s'uneixen a la tapa mitjançant
cargols de M6. Travessers acabats en pintura epoxi, previ
tractament de neteja, fostafada i tractament anticorrosiu.
BLOC DE SUPORT, tòtem suport taula i Calaixos cos, tapes
i portes en bilaminat de 19mm d'espessor, anivelladors de
terra amb les bases pany extraïble amb possibilitat
d'amaestrament, tiradors integrats en tots dos laterals, amb
3 calaixos amb safata plumier, les guies són metàl·liques
amb desplaçament amb sistema de boles i ocultes en el cos
del calaix, sistema anta bolcada, els cossos dels calaixos
està realitzats amb xapa d'acer lacada epoxi. FALDÒ
bilaminat de gruix 19mm amb cantells en PVC de 1mm. es
fixen a el travesser per mitjà de 2 esquadres d'acer de
35x5mm, lacades en pintura epoxi.
SISTEMA
ELECTRIFICACIÓ : Electrificació en sobre de taula sistema
Top Access composta per tapeta de 19mm en bilaminat.
Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules. Sobre
cantejat per tot el perímetre amb canto ABS de 2mm.
Resistència de la superfície conforme a la norma EN 14322.
Safates metàl·liques: realitzades en xapa de 2 mm d'acer
laminat en fred i acabades en pintura epoxi. Dissenyades
per a la conducció i contenció de cablejat amb fàcil accés.
7
01.01.02 U (B) Pool de 2 de 3200x1800x730h ala de 1000x500
Pool de 2 amb ala. Dos llocs de treball de dimissions totals
3200x1800x730h amb recolzament amb buc de 3 calaixos
en bilaminat blanc, amb safata portallapis, canal
electrificació, tòtem de pujada de cablejat. Panell separador
de DM o entapissat amb teixit i color a decidir. Amb sobre
bilaminat color blanc i estructura metàl·lica color blanc
inclòs 2 ales de 1000x500mm. CARACTERÌSTIQUES
TÈCNIQUES: SOBRES de 30mm d'espessor en bilaminat.
Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules. Sobre
cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 2 mm.
Resistència de la superfície d'acord amb la norma EN
5
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14322. SUPORTS: Peus de cèrcol: de disseny exclusiu
compost d'un marc més una platina a la part superior. El
marc amb perfil de 60x20mm en acer laminat en fred. La
platina és d'acer calibrat de 40x10mm per a la unió i
subjecció de travessers i sobre. L'acabat en pintura epoxi,
previ tractament de neteja, fosfatada i tractament
anticorrosiu. El peu es un a els travessers i a el sobre amb
cargols de M6. Peu tècnic: peu en DM lacat texturitzant de
gruix 60mm. Canal interior amb porta extraïble per a un fàcil
accés a la pujada de cables. El peu s'uneix a el sobre amb
pivots i excèntriques. El peu s'uneix als travessers amb
cargols de M6. TRAVESSERS: Són de xapa en acer laminat
en fred i plegades per aconseguir la forma. El disseny de la
apart central del travesser serveix per a la possible del
travesser per a l'electrificació de cables i la col·locació de
faldons, safates. Els travessers s'uneix a la tapa mitjançant
cargols de M6. Travessers acabats amb pintura epoxi, previ
tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu.
BLOC SUPORT: Cossos, tapes i portes en bilaminat de
19mm d'espessor. Anivelladors de sòl en les bases. Pany
extraïble amb possibilitat de amaestrament. Tiradors
integrats en tots dos laterals dels fronts. Els blocs estan
disponibles en 3 calaixos o en 1 calaix i 1 arxiu per carpetes
DIN A4 amb safata plumier. Les guies són metàl·liques amb
lliscament amb sistema de boles i ocultes en el cos de
calaix. Sistema antibolcada integrat. Els cossos de calaixos
i arxius estan realitzats en xapa d'acer lacada epoxi.
SISTEMA ELECTRIFICACIÓ: Electrificació en sobre de
taula: sistema Top Access composta per tapeta de 19mm
en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules.
Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 2
mm. Resistència de la superfície acord amb la norma EN
14322. Safates metàl·liques: realitzades en xapa de 2 mm
d'acer laminat en fred i acabades en pintura epoxi.
Dissenyades per a la conducció i contenció del cablejat amb
fàcil accés. PANTALLA: En DM lacat texturitzant de gruix
12mm. Es fixen als sobres per mitjà de 2 esquadres d'acer
de35x5mm, lacades en pintura epoxi o pantalla entapissada
amb teixit i color a decidir. FALDONS: De 19mm de gruix en
bilaminat. cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS
d'1 mm. Es fixen al travesser per mitjà de 4 esquadres
d'acer de 35x5mm, lacades en pintura epoxi.
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01.01.03

U

(C) Pool de 2 de 1600x3600x730h amb ala de 1000x500
Pool de 2 amb ala. Dos llocs de treball de dimissions totals
1600x3600x730h amb recolzament amb buc de 3 calaixos
en bilaminat blanc, amb safata portallapis, canal
electrificació, tòtem de pujada de cablejat. Panell separador
de DM o entapissat amb teixit i color a decidir. Amb sobre
bilaminat color blanc i estructura metàl·lica color blanc
inclòs 2 ales de 1000x500mm. CARACTERÌSTIQUES
TÈCNIQUES: SOBRES de 30mm d'espessor en bilaminat.
Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules. Sobre
cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 2 mm.
Resistència de la superfície d'acord amb la norma EN
14322. SUPORTS: Peus de cèrcol: de disseny exclusiu
compost d'un marc més una platina a la part superior. El
marc amb perfil de 60x20mm en acer laminat en fred. La
platina és d'acer calibrat de 40x10mm per a la unió i
subjecció de travessers i sobre. L'acabat en pintura epoxi,
previ tractament de neteja, fosfatada i tractament
anticorrosiu. El peu es un a els travessers i a el sobre amb
cargols de M6. Peu tècnic: peu en DM lacat texturitzant de
gruix 60mm. Canal interior amb porta extraïble per a un fàcil
accés a la pujada de cables. El peu s'uneix a el sobre amb
pivots i excèntriques. El peu s'uneix als travessers amb
cargols de M6. TRAVESSERS: Són de xapa en acer laminat
en fred i plegades per aconseguir la forma. El disseny de la
apart central del travesser serveix per a la possible del
travesser per a l'electrificació de cables i la col·locació de
faldons, safates. Els travessers s'uneix a la tapa mitjançant
cargols de M6. Travessers acabats amb pintura epoxi, previ
tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu.
BLOC SUPORT: Cossos, tapes i portes en bilaminat de
19mm d'espessor. Anivelladors de sòl en les bases. Pany
extraïble amb possibilitat de amaestrament. Tiradors
integrats en tots dos laterals dels fronts. Els blocs estan
disponibles en 3 calaixos o en 1 calaix i 1 arxiu per carpetes
DIN A4. Les guies són metàl·liques amb lliscament amb
sistema de boles i ocultes en el cos de calaix. Sistema
antibolcada integrat. Els cossos de calaixos i arxius estan
realitzats en xapa d'acer lacada epoxi. SISTEMA
ELECTRIFICACIÓ: Electrificació en sobre de taula: sistema
Top Access composta per tapeta de 19mm en bilaminat.
Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules. Sobre
cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 2 mm.
Resistència de la superfície acord amb la norma EN 14322.
Tòtem de pujada de cables: peça quadrada de 96x96mm
en xapa de 1,5mm en acer laminat en fred pintat pintat en
pintura epoxi, previ tractament de neteja, fosfatada i
tractament anticorrosiu. Sistema d'obertura total per
permetre la conducció de cables. Safates metàl·liques:
realitzades en xapa de 2 mm d'acer laminat en fred i
acabades en pintura epoxi. Dissenyades per a la conducció
i contenció del cablejat amb fàcil accés. PANTALLA: En DM
lacat texturitzant de gruix 12mm. Es fixen als sobres per
mitjà de 2 esquadres d'acer de35x5mm, lacades en pintura
epoxi o pantalla entapissada amb teixit i color a decidir.
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3.011,05 €

3.011,05 €
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U

(D) Pool de 4 de 3200x3600x730h amb ala de 1000x500
Pool de 4 amb ala de per a 4 llocs de treball de dimensions
totals 3200x3600x730h. amb sobre bilaminat color blanc i
estructura metàl·lica color blanc inclòs 4 ales de
1000x500mm amb recolzament a buc de 3 calaixos en
bilaminat blanc amb Safata portallapis, canal d'electrificació
i tòtem de pujada de cablejat. Panell separador entapissat
amb teixit color a decidir o de DM lacat texturitzat.
CARACTERÌSTIQUES TÈCNIQUES: SOBRES de 30mm
d'espessor en bilaminat de 0.8mm sobre tauler de
partícules, cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS
de 2 mm. Resistència de la superfície d'acord amb la norma
EN 14322. SUPORTS: Peus de cèrcol: compost d'un marc
més una platina a la part superior. El marc amb perfil de
60x20mm en acer laminat en fred. La platina és d'acer
calibrat de 40x10mm per a la unió i subjecció de travessers
i sobre. L'acabat en pintura epoxi. El peu s'uneix els
travessers i a el sobre amb cargols de M6. ELS
TRAVESSERS: Els travessers són de xapa de 1,5 mm en
acer laminat en fred i plegades per aconseguir a forma. El
'travesser serveix per a la utilització de l'electrificació de
cables i la col·locació de faldons, safates, etc. els travessers
s'uneixen a la tapa mitjançant cargols de M6. Acabats en
pintura epoxi. BLOC DE SUPORT: Cos, tapes i portes en
bilaminat de 19mm d'espessor. Anivelladors de sòl en les
bases. Pany extraïble amb possibilitat de amaestrament.
Tiradors integrats en tots dos laterals dels fronts. Blocs en
3 calaixos, safata plumier. Les guies són metàl·liques amb
lliscament amb sistema de boles i ocultes en el cos de
calaix. Sistema antibolcada integrat. Els cossos de calaixos
i arxius estan realitzats en xapa d'acer lacada epoxi.
SISTEMA D'ELECTRIFICACIÓ: Electrificació en sobre de
taula: sistema Top Access composta per tapeta de 19mm
en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules.
Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 2
mm. Resistència de la superfície acord amb la norma EN
14322. Tòtem pujada de cables: peça quadrada de
96x96mm en xapa de 1,5 mm en acer laminat en fred pintat
en pintura epoxi, previ tractament de neteja, fostafada i
tractament anticorrosiu. Sistema d'obertura total que permet
la conducció de cables. Safates metàl·liques: realitzades en
xapa de 2 mm d'acer laminat en fred i acabades en pintura
epoxi. Dissenyades per a la conducció del cablejat amb fàcil
accés. Pantalles separadores entapissada, teixit color a
decidir o en DM lacat texturitzat de 12mm de gruix.
Separador entapissat, teixit color a decidir
Separador entapissat, teixit color a decidir taules pool de 4
existents
Separador en DM lacat texturitzat de 12mm
Separador en DM lacat texturitzat de 12mm

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

3

6.022,10 €

18.066,30 €

40

290,00 €

11.600,00 €

0

82,20 €

- €
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(E) Taula individual 2000x1800x730h amb ala 1000x500
1 lloc de treball de dimensions totals de 2000x1800x730
amb sobre bilaminat color blanc o roure i estructura
metàl·lica color blanc o grafito, inclòs ala de 1000x500 amb
recolzament sobre buc, de 3 calaixos amb CPU integrat
amb bilaminat color blanc o grafito amb safata portallapis,
canal d'electrificació i tòtem de pujada de cablejat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: SOBRES: de 30mm
d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de
partícules. Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cant
ABS de 2 mm. Resistència de la superfície d'acord amb la
norma EN 14322. RECOLÇAMENT: Peus de cèrcol: de
disseny exclusiu compost d'un marc més una platina a la
part superior. El marc amb perfil de 60x20mm en acer
laminat en fred. La platina és d'acer calibrat de 40x10mm
per a la unió i subjecció de travessers i sobre. L'acabat en
pintura epoxi, previ tractament de neteja, fosfatada i
tractament anticorrosiu. El peu es un a els travessers i a el
sobre amb cargols de M6. Peu tècnic: peu en DM lacat
texturitzat de gruix 60mm. Canal interior amb porta extraïble
per a un fàcil accés a la pujada de cables. El peu s'uneix a
el sobre amb pivots i excèntriques. El peu s'uneix als
travessers amb cargols de M6. TRAVESSERS: Són de
xapa de 1,5 mm en acer laminat en fred i plegades per
aconseguir la forma. El disseny de la part central de el
travesser serveix per a la possible utilització del travesser
per l'electrificació de cables i la col·locació de faldons,
safates, etc. els travessers s'uneixen a la tapa mitjançant
cargols de M6. Travessers acabats en pintura epoxi, previ
tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu.
BLOC DE SUPORT: cossos, tapes i portes en bilaminat de
19mm d'espessor. Anivelladors de sòl en les bases. Pany
extraïble amb possibilitat de amaestrament. Tiradors
integrats en tots dos laterals dels fronts. Els blocs estan
disponibles en 3 calaixos o en 1 calaix i un arxiu per
carpetes DIN A4, amb safata portallapis. Les guies són
metàl·liques amb lliscament amb sistema de boles i ocultes
en el cos de calaix. Sistema anta bolcada integrat. Els
cossos de calaixos i arxius estan realitzats en xapa d'acer
lacada epoxi. També disponible per a integrar en el bloc la
CPU. Posterior extraïble per a un millor accés a el cablejat.
Ventilació
integrada
al
lateral.
SISTEMA
D'ELECTRIFICACIÓ: Electrificació en sobre de taula,
sistema Top Accés formada per tapeta de 19mm en
bilaminat. Laminat de 0,8mm sobre tauler de partícules.
Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de
2mm. Resistència de la superfície acord amb la norma EN
14322. Safates metàl·liques, realitzades amb xapa de 2mm
d'acer laminat en fred i acabades en pintura epoxi.
Dissenyades per a la conducció i contenció del cablejat amb
fàcil accés. FALDON: Faldó de 19mm de gruix en bilaminat,
cantejat per tot el perímetre amb cant ABS d'1mm. Es fixen
al travesser per mitjà de 4 escaires d'acer de 35x5mm
lacades amb pintura epoxi.
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0
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U (F) Taula individual 1800x800x730h amb ala 1000x500
1 lloc de treball de dimensions totals de 1800x1800x730
amb sobre bilaminat color blanc o roure i estructura
metàl·lica color blanc o grafito, inclòs ala de 1000x500 amb
recolzament sobre buc, de 3 calaixos amb CPU integrat
amb bilaminat color blanc o grafito amb safata portallapis,
canal d'electrificació i tòtem de pujada de cablejat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: SOBRES: de 30mm
d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de
partícules. Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cant
ABS de 2 mm. Resistència de la superfície d'acord amb la
norma EN 14322. RECOLÇAMENT: Peus de cèrcol: de
disseny exclusiu compost d'un marc més una platina a la
part superior. El marc amb perfil de 60x20mm en acer
laminat en fred. La platina és d'acer calibrat de 40x10mm
per a la unió i subjecció de travessers i sobre. L'acabat en
pintura epoxi, previ tractament de neteja, fosfatada i
tractament anticorrosiu. El peu es un a els travessers i a el
sobre amb cargols de M6. Peu tècnic: peu en DM lacat
texturitzat de gruix 60mm. Canal interior amb porta extraïble
per a un fàcil accés a la pujada de cables. El peu s'uneix a
el sobre amb pivots i excèntriques. El peu s'uneix als
travessers amb cargols de M6. TRAVESSERS: Són de
xapa de 1,5 mm en acer laminat en fred i plegades per
aconseguir la forma. El disseny de la part central de el
travesser serveix per a la possible utilització del travesser
per l'electrificació de cables i la col·locació de faldons,
safates, etc. els travessers s'uneixen a la tapa mitjançant
cargols de M6. Travessers acabats en pintura epoxi, previ
tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu.
BLOC DE SUPORT: cossos, tapes i portes en bilaminat de
19mm d'espessor. Anivelladors de sòl en les bases. Pany
extraïble amb possibilitat de amaestrament. Tiradors
integrats en tots dos laterals dels fronts. Els blocs estan
disponibles en 3 calaixos o en 1 calaix i un arxiu per
carpetes DIN A4, amb safata portallapis. Les guies són
metàl·liques amb lliscament amb sistema de boles i ocultes
en el cos de calaix. Sistema antibolcada integrat. Els cossos
de calaixos i arxius estan realitzats en xapa d'acer lacada
epoxi. També disponible per a integrar en el bloc la CPU.
Posterior extraïble per a un millor accés a el cablejat.
Ventilació
integrada
al
lateral.
SISTEMA
D'ELECTRIFICACIÓ: Electrificació en sobre de taula,
sistema Top Accés formada per tapeta de 19mm en
bilaminat. Laminat de 0,8mm sobre tauler de partícules.
Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de
2mm. Resistència de la superfície acord amb la norma EN
14322. Safates metàl·liques, realitzades amb xapa de 2mm
d'acer laminat en fred i acabades en pintura epoxi.
Dissenyades per a la conducció i contenció del cablejat amb
fàcil accés. FALDON: Faldó de 19mm de gruix en bilaminat,
cantejat per tot el perímetre amb cant ABS d'1mm. Es fixen
al travesser per mitjà de 4 escaires d'acer de 35x5mm
lacades amb pintura epoxi.
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1.702,95 €

24

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES
Àrea d’Edificis

01.01.09

U (G) Taula individual 1600x800x730h amb ala 1000x500
1 lloc de treball de dimensions totals de 1600x1800x730
amb sobre bilaminat color blanc o roure i estructura
metàl·lica color blanc o grafito, inclòs ala de 1000x500 amb
recolzament sobre buc, de 3 calaixos, safata portallapis,
canal d'electrificació i tòtem de pujada de cablejat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: SOBRES: de 30mm
d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de
partícules. Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cant
ABS de 2 mm. Resistència de la superfície d'acord amb la
norma EN 14322. RECOLÇAMENT: Peus de cèrcol: de
disseny exclusiu compost d'un marc més una platina a la
part superior. El marc amb perfil de 60x20mm en acer
laminat en fred. La platina és d'acer calibrat de 40x10mm
per a la unió i subjecció de travessers i sobre. L'acabat en
pintura epoxi, previ tractament de neteja, fosfatada i
tractament anticorrosiu. El peu s'uneix els travessers i a el
sobre amb cargols de M6. Peu tècnic: peu en DM lacat
texturitzat de gruix 60mm. Canal interior amb porta extraïble
per a un fàcil accés a la pujada de cables. El peu s'uneix a
el sobre amb pivots i excèntriques. El peu s'uneix als
travessers amb cargols de M6. TRAVESSERS: Són de
xapa de 1,5 mm en acer laminat en fred i plegades per
aconseguir la forma. El disseny de la part central de el
travesser serveix per a la possible utilització del travesser
per l'electrificació de cables i la col·locació de faldons,
safates, etc. els travessers s'uneixen a la tapa mitjançant
cargols de M6. Travessers acabats en pintura epoxi, previ
tractament de neteja, fosfatada i tractament anticorrosiu.
BLOC DE SUPORT: cossos, tapes i portes en bilaminat de
19mm d'espessor. Anivelladors de sòl en les bases. Pany
extraïble amb possibilitat de amaestrament. Tiradors
integrats en tots dos laterals dels fronts. Els blocs estan
disponibles en 3 calaixos, amb safata portallapis. Les guies
són metàl·liques amb lliscament amb sistema de boles i
ocultes en el cos de calaix. Sistema antibolcada integrat. Els
cossos de calaixos i arxius estan realitzats en xapa d'acer
lacada epoxi. Posterior extraïble per a un millor accés al
cablejat. SISTEMA D'ELECTRIFICACIÓ: Electrificació en
sobre de taula, sistema Top Accés formada per tapeta de
19mm en bilaminat. Laminat de 0,8mm sobre tauler de
partícules. Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cant
ABS de 2mm. Resistència de la superfície acord amb la
norma EN 14322. Safates metàl·liques, realitzades amb
xapa de 2mm d'acer laminat en fred i acabades en pintura
epoxi. Dissenyades per a la conducció i contenció del
cablejat amb fàcil accés. FALDON: Faldó de 19mm de gruix
en bilaminat, cantejat per tot el perímetre amb cant ABS
d'1mm. Es fixen al travesser per mitjà de 4 escaires d'acer
de 35x5mm lacades amb pintura epoxi.
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01.01.10

01.01.11

U (G) Taula individual 1600x800x730h sense ala
Taula individual de dimensions totals de 1600x800x730
amb sobre bilaminat i estructura metàl·lica color a decidir.
CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES: SOBRE de 30mm
d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de
partícules. Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cant
ABS de 2 mm. Resistència de la superfície d'acord amb la
norma EN 14322. RECOLÇAMENT: Peus de cèrcol:
compost d'un marc més una platina a la part superior. El
marc amb perfil de 60x20mm en acer laminat en fred. La
platina és d'acer calibrat de 40x10mm per a la unió i
subjecció de travessers i sobre. L'acabat en pintura epoxi,
previ tractament de neteja, fosfatada i tractament
anticorrosiu. El peu es un a els travessers i a el sobre amb
cargols de M6. TRAVESSERS: Són de xapa de 1,5 mm en
acer laminat en fred i plegades per aconseguir la forma. El
disseny de la part central de el travesser serveix per a la
possible utilització del travesser per l'electrificació de cables
i la col·locació de faldons, safates, etc. els travessers
s'uneixen a la tapa mitjançant cargols de M6. Travessers
acabats en pintura epoxi, previ tractament de neteja,
fosfatada i tractament anticorrosiu.
U (G) Taula individual 1200x800x730h
Taula individual de dimensions totals de 1200x800x730
amb sobre bilaminat i estructura metàl·lica color a decidir.
CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES: SOBRE de 30mm
d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de
partícules. Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cant
ABS de 2 mm. Resistència de la superfície d'acord amb la
norma EN 14322. RECOLÇAMENT: Peus de cèrcol:
compost d'un marc més una platina a la part superior. El
marc amb perfil de 60x20mm en acer laminat en fred. La
platina és d'acer calibrat de 40x10mm per a la unió i
subjecció de travessers i sobre. L'acabat en pintura epoxi,
previ tractament de neteja, fosfatada i tractament
anticorrosiu. El peu es un a els travessers i a el sobre amb
cargols de M6. TRAVESSERS: Són de xapa de 1,5 mm en
acer laminat en fred i plegades per aconseguir la forma. El
disseny de la part central de el travesser serveix per a la
possible utilització del travesser per l'electrificació de cables
i la col·locació de faldons, safates, etc. els travessers
s'uneixen a la tapa mitjançant cargols de M6. Travessers
acabats en pintura epoxi, previ tractament de neteja,
fosfatada i tractament anticorrosiu.

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

0

675,28 €

- €

1

546,00 €

546,00 €
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(H) Conjunt secretàries
FORMAT PER : 1 Taula operativa de 1600x800x730,
recolzament 1 peu de cèrcol i 2 travessers. 1 faldó 1100. 1
armari recolzament de 800x460x700, inclòs passa cables,
inclòs canal interior d'electrificació i 2 baldes. 1 Armari
calaixera de dimissions 400x459x690 amb pany. 1 Safata
portallapis per calaixera. 3 unitats d'armari suport de
800x460x690, en bilaminat Blanc Pluja, portes amb pany,
inclou balda. CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES: SOBRE
de 30mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0,8mm sobre
tauler de partícules . Sobre cantejat per tot el seu perímetre
amb cant ABS DE 2mm. Resistència a la superfície d'acord
amb la norma EN14322. ARMARI SUPORTS TAULA I
COSSOS: Cossos, tapes i portes en bilaminat de 19mm
d'espessor. anivelladors de sòl en les bases. Pany extraïble
amb possibilitat de amaestrament. Tiradors d'alumini. Els
blocs estan disponibles en 3 calaixos, inclòs safata plumier
. les guies són metàl·liques amb lliscament amb sistema de
boles i ocultes en el cos de calaix. Sistema antibolcada
integrat. Els cossos de calaixos i arxius estan realitzats en
xapa d'acer lacada epoxi. Armari de 800x460x690mm, en
bilaminat blanc, inclòs passa cables, canal interior
d'electrificació i 2 baldes, peu cèrcol: de disseny exclusiu
compost d'un marc més una platina a la part superior. El
marc amb perfil de 60x20mm en acer laminat en fred. La
platina és d'acer calibrat de 40x10mm per a la unió i
subjecció de travessers i sobre. l'acabat en pintura epoxi,
previ tractament de neteja, fosfatada i tractament
anticorrosiu. El peu s'uneix als travessers i a el sobre amb
cargols de M6. CARCASSA, Costats, darrere i fons de
19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre
tauler de partícules cantejat per tot el seu perímetre amb
cant ABS de 1 mm. Resistència de la superfície d'acord amb
la norma EN 14322. El fons integra suports regulables
anivelladors, accessibles des de l'interior. El muntatge dels
mòduls es realitza mitjançant tubillones, pivots i
excèntriques. la posterior totalment acabada va
superposada per poder crear separacions millor acabades i
es uneix també amb excèntriques, pivots i tubillones.
TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de
0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per tot el seu
perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la
superfície acord amb la norma EN 14322. També està
disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,8 mm
sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2 mm en
fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar el groc de
la color. L'acabat final es realitza amb una terminació de
segellat amb vernís acrílic de dos components que integra
filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes estan
disponibles en diverses versions de mesura depenent de la
modulació.
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01.01.13

01.01.14
01.01.15

01.01.16

3700x1200x730
U (I) Taula de reunions ovalada
electrificada
Taula de reunions de dimissions 3700x1200x730 amb
sobre bilaminat i estructura metàl·lica amb columna
d'electrificació.
CARACTERÌSTIQUES
TÉCNIQUES:
SOBRE, de 30 mm de gruix en bilaminat amb cants d'ABS
de 2 mm. Disponibles en diversos acabats. SUPORTS, peu
"Compàs" en acer plegat de 8 mm de gruix, acabat en
pintura epoxi previ tractament de neteja, fosfatada i
tractament anticorrosiu. Platina en acer de 40x10 per a unió
i subjecció de de travessers a sobre. Disponibles en
diversos acabats. SISTEMA D'ELECTRIFICACIÓ: Top
access composta per marc metàl·lic i tapeta en bilaminat de
19 mm de gruix, amb frontisses ocultes i obertura per a la
sortida de cablejat en els extrems. Safata en acer plegat d'1
mm de gruix lacada a l'epoxi. Sistema d'obertura total que
permet la conducció i contenció de el cablejat i allotjament
de schukos. Pooles: electrificació mitjançant sistema
d'accés de cablejat integrat al peu amb tapa electrificació
extraïble.
U Columna d'electrificació flexible
Columna d'electricació flexible
2000x1000x730
U (J) Taula de reunions ovalada
electrificada
Taula de reunions de dimensions 2000x1000x730 amb
sobre bilaminat i estructura metàl·lica amb columna
d'electrificació.
CARACTERÌSTIQUES
TÉCNIQUES:
SOBRE, de 19+30 mm de gruix en bilaminat amb cants
d'ABS de 2 mm. Disponibles en diversos acabats.
SUPORTS, peu "Compàs" en acer plegat de 8 mm de gruix,
acabat en pintura epoxi previ tractament de neteja,
fosfatada i tractament anticorrosiu. Platina en acer de 40x10
per a unió i subjecció de de travessers a sobre. Disponibles
en diversos acabats. SISTEMA D'ELECTRIFICACIÓ: Top
access composta per marc metàl·lic i tapeta en bilaminat de
19 mm de gruix, amb frontisses ocultes i obertura per a la
sortida de cablejat en els extrems. Safata en acer plegat d'1
mm de gruix lacada a l'epoxi. Sistema d'obertura total que
permet la conducció i contenció del cablejat i allotjament de
schukos. Pooles: electrificació mitjançant sistema d'accés
de cablejat integrat al peu amb tapa electrificació extraïble.
U (J) Taula de reunions ovalada 2000x1000x730
Taula de reunions de dimensions 2000x1000x730 amb
sobre
bilaminat
i
estructura
metàl·lica.
CARACTERÌSTIQUES TÉCNIQUES: SOBRE, de 19+30
mm de gruix en bilaminat amb cants d'ABS de 2 mm.
Disponibles en diversos acabats. SUPORTS, peu
"Compàs" en acer plegat de 8 mm de gruix, acabat en
pintura epoxi previ tractament de neteja, fosfatada i
tractament anticorrosiu. Platina en acer de 40x10 per a unió
i subjecció de de travessers a sobre. Disponibles en
diversos acabats.
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3000x1200x730
U (K) Taula de reunions ovalada
electrificada
Taula de reunions de dimensions 3000x1200x730 amb
sobre bilaminat i estructura metàl·lica amb columna
d'electrificació.
CARACTERÌSTIQUES
TÉCNIQUES:
SOBRE, de 19+30 mm de gruix en bilaminat amb cants
d'ABS de 2 mm. Disponibles en diversos acabats.
SUPORTS, peu "Compàs" en acer plegat de 8 mm de gruix,
acabat en pintura epoxi previ tractament de neteja,
fosfatada i tractament anticorrosiu. Platina en acer de 40x10
per a unió i subjecció de de travessers a sobre. Disponibles
en diversos acabats. SISTEMA D'ELECTRIFICACIÓ: Top
access composta per marc metàl·lic i tapeta en bilaminat de
19 mm de gruix, amb frontisses ocultes i obertura per a la
sortida de cablejat en els extrems. Safata en acer plegat d'1
mm de gruix lacada a l'epoxi. Sistema d'obertura total que
permet la conducció i contenció del cablejat i allotjament de
schukos.
U (K) Taula de reunions ovalada 3000x1200x730
Taula de reunions de dimensions 3000x1200x730 amb
sobre
bilaminat
i
estructura
metàl·lica.
CARACTERÌSTIQUES TÉCNIQUES: SOBRE, de 30 mm
de gruix en bilaminat amb cants d'ABS de 2 mm.
Disponibles en diversos acabats. SUPORTS, peu
"Compàs" en acer plegat de 8 mm de gruix, acabat en
pintura epoxi previ tractament de neteja, fosfatada i
tractament anticorrosiu. Platina en acer de 40x10 per a unió
i subjecció de de travessers a sobre. Disponibles en
diversos acabats.
U (L)Taula de reunions rectangular 2400x1200x730
electrificada
Taula de reunions de dimensions 2400x1200x730 amb
sobre
bilaminat
i
estructura
metàl·lica.
CARACTERÍSTIQUEA TÉCNIQUES: SOBRE de 30mm
d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de
partícules. Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cant
ABS de 2 mm. Resistència de la superfície d'acord amb la
norma EN 14322. SUPORT: PEU DE CÈRCOL, de disseny
exclusiu compost d'un marc més una platina a la part
superior. El marc amb perfil de 60x20mm en acer laminat
en fred. La platina és d'acer calibrat de 40x10mm per a la
unió i subjecció de travessers i sobre. el acabat en pintura
epoxi, previ tractament de neteja, fosfatada i tractament
anticorrosiu. El peu s'uneix als travessers i a el sobre amb
cargols de M6. TRAVESSERS: Són de perfil 80x40 de 1,5
mm de gruix en acer laminat en fred. Els travessers
s'uneixen a la tapa mitjançant cargols de M6. Els travessers
es pinten en pintura epoxi, previ tractament de neteja,
fostafada
i
tractament
anticorrosiu.
SISTEMA
D'ELECTRIFICACIÓ: Electrificació en sobre amb Sistema
Top Access formada per tapeta en bilaminat amb frontisses
ocultes i obertura per a cablejat en els extrems. Tòtem per
a taula de reunions, tòtem metàl·lic per a la pujada de
cables. Tòtem format en varis complements realitzats en
xapa d'1,5mm en acer laminat en fred i plegades per
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aconseguir la forma. Las dos cares són extraíbles per a
facilitar la pujada de cables. safates, realitzades en
bilaminat de gruix 19mm con canto ABS de 1mm. Safates
per a la conducció del cablejat i com suport de schukos.
U (M) Taula de reunions rectangular 3000x1200x730
electrificada
Taula de reunions de dimensions 3000x1200x730 amb
sobre
bilaminat
i
estructura
metàl·lica.
CARACTERÍSTIQUEA TÉCNIQUES: SOBRE de 30mm
d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de
partícules. Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cant
ABS de 2 mm. Resistència de la superfície d'acord amb la
norma EN 14322. SUPORT: PEU DE CÈRCOL, de disseny
exclusiu compost d'un marc més una platina a la part
superior. El marc amb perfil de 60x20mm en acer laminat
en fred. La platina és d'acer calibrat de 40x10mm per a la
unió i subjecció de travessers i sobre. el acabat en pintura
epoxi, previ tractament de neteja, fosfatada i tractament
anticorrosiu. El peu s'uneix als travessers i a el sobre amb
cargols de M6. TRAVESSERS: Són de perfil 80x40 de 1,5
mm de gruix en acer laminat en fred. Els travessers
s'uneixen a la tapa mitjançant cargols de M6. Els travessers
es pinten en pintura epoxi, previ tractament de neteja,
fostafada
i
tractament
anticorrosiu.
SISTEMA
D'ELECTRIFICACIÓ: Electrificació en sobre amb Sistema
Top
Access
formada
per
tapeta
en
bilaminat amb frontisses ocultes i obertura per a cablejat en
els extrems. Tòtem per a taula de reunions, tòtem metàl·lic
per a la pujada de cables. Tòtem format en varis
complements realitzats en xapa d'1,5mm en acer laminat en
fred i plegades per aconseguir la forma. Las dos cares són
extraíbles per a facilitar la pujada de cables. safates,
realitzades en bilaminat de gruix 19mm con canto ABS de
1mm. Safates per a la conducció del cablejat i com suport
de schukos.
U (N) Taula de reunions rectangular 3700x1200x730
electrificada
Taula de reunions de dimensions 3700x1200x730 amb
sobre
bilaminat
i
estructura
metàl·lica.
CARACTERÍSTIQUEA TÉCNIQUES: SOBRE de 30mm
d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de
partícules. Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cant
ABS de 2 mm. Resistència de la superfície d'acord amb la
norma EN 14322. SUPORT: PEU DE CÈRCOL, de disseny
exclusiu compost d'un marc més una platina a la part
superior. El marc amb perfil de 60x20mm en acer laminat
en fred. La platina és d'acer calibrat de 40x10mm per a la
unió i subjecció de travessers i sobre. el acabat en pintura
epoxi, previ tractament de neteja, fosfatada i tractament
anticorrosiu. El peu s'uneix als travessers i a el sobre amb
cargols de M6. TRAVESSERS: Són de perfil 80x40 de 1,5
mm de gruix en acer laminat en fred. Els travessers
s'uneixen a la tapa mitjançant cargols de M6. Els travessers
es pinten en pintura epoxi, previ tractament de neteja,
fostafada
i
tractament
anticorrosiu.
SISTEMA
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U

01.01.23

U

01.01.24

U

01.01.25

U

D'ELECTRIFICACIÓ: Electrificació en sobre amb Sistema
Top
Access
formada
per
tapeta
en
bilaminat amb frontisses ocultes i obertura per a cablejat en
els extrems. Tòtem per a taula de reunions, tòtem metàl·lic
per a la pujada de cables. Tòtem format en varis
complements realitzats en xapa d'1,5mm en acer laminat en
fred i plegades per aconseguir la forma. Las dos cares són
extraíbles per a facilitar la pujada de cables. safates,
realitzades en bilaminat de gruix 19mm con canto ABS de
1mm. Safates per a la conducció del cablejat i com suport
de schukos.
(O) Taula rodona 1000x730
Taula de reunions rodona de dimensions 1000 mm amb
sobre
bilaminat
i
estructura
metàl·lica
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: SOBRE, de 30mm de
gruix en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de
partícules. Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cant
ABS de 2 mm. Resistència de la superfície d'acord amb la
norma EN 14322. SUPORT, peu copa: compost per una
columna de tub d'Ø100mm, un plat inferior de xapa d'acer
de 8 mm de Ø650mm i un plat superior de xapa d'acer de 8
mm. Tot acabat en pintura epoxi, previ tractament de neteja,
fosfatada i tractament anticorrosiu. El peu suport contra el
terra amb coixinets de elastòmer. El plat superior s'uneix a
el sobre amb cargols de M6.
(P) Taula formació de 800x600x730 bilaminat
Taula formació de 80x60x75 bilaminat amb faldó, estructura
metàl·lica. CARACTERÌTIQUES TÈCNIQUES: SOBRE, de
30 mm de gruix. Laminat de 0.8mm sobre de tauler de
partícules. Sobre cantejat per tot el seu perímetre amb cant
de ABS de 2 mm. Resistència a la superfície d'acord a la
norma EN 14322. SUPORT, estructura tubular amb perfil
de 50x50mm en acer laminat en fred. El acabat amb pintura
epoxi, previ tractament anticorrosiu.
(S) Taula menjador 1600x800x740
Taula menjador de 1600x800 amb sobre de melanina i
estructura
aluminitzada.
CARATERÌSTIQUES
TÈCNIQUES: SOBRE, Sobres de melanina 20 mm
ESTRUCTURA, L'estructura aluminitzada perimetral de la
taula està composta per travessers i potes amb perfil tubular
de 50X50mm. Suporta longituds lliures entre potes fins
280cm. Elements fabricats en alumini extruït de secció 5
cm. Estan units entre ells per un nus d'alumini injectat que
aporta gran fortalesa a el conjunt. Alguns formats de taula,
incorporen perfils interns que complementen l'estructura
aportant rigidesa a el conjunt. Tots els elements de
l'estructura estan pintats amb color a definir.
(T)Taula menjador NEO 800x800x750 peu central
Taula menjador amb peu central d'acer inoxidable, bade Æ
450 i tub de 80 i sobre de 800x800. CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES: BASE I PEU, Base circular fabricada en xapa
d'acer de 5.5 mm de gruix. Per als models de tub 80 mm la
base és de 450 mm de diàmetre, i per al tub de 120 mm la
base és de 590 mm de diàmetre. Al centre de la base es
troba un allotjament per a col·locar correctament la columna
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central. Columna central fabricada amb tub d'acer de 80 mm
o 120 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, de 688 mm d'alt. A
cada extrem es solda una platina de 4 mm de gruix,
mecanitzada a làser, on es presenten 3 orificis per a fixar el
tub a la base i a el capitell. capitell: Element fabricat amb
platina d'acer de 4 mm de gruix mecanitzada a làser amb
diferents orificis, on es fixa el tub i el SOBRE DE LA TAULA,
element fabricat en HPL de 13 mm de gruix i cantell
arrodonit acabat en blanc o negre. la cara inferior ve
mecanitzada per poder posicionar i fixar el capitell amb
cargols rosca fusta.
TOTAL CAPÍTOL 01.01 TAULES
Capítol 01.02 ARMARIS
Núm.
U
DESCRIPCIÓ
AMIDA.
01.02.01 U Armari 2 portes de 800x460x730h amb 1 balda interior
Armari 2 portes de 800x460x740 cm amb 1 balda interior.
Bilaminat blanc lluvia, estant bilaminat, prestatge metàl·lic.
CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES:
CARCASSA,
Costats, darrere i fons de 19mm d'espessor en bilaminat.
Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per
tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de
la superfície d'acord amb la norma EN 14322. El fons
integra suports regulables anivelladors, accessibles des de
l'interior. El muntatge dels mòduls es realitza mitjançant
tubillones, pivots i excèntriques. la posterior totalment
acabada va superposada per poder crear separacions millor
acabades i es uneix també amb excèntriques, pivots i
tubillones. TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat.
Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per
tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de
la superfície acord amb la norma EN 14322. També està
disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5 mm
sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2 mm en
fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar el groc de
la color. L'acabat final es realitza amb una terminació de
segellat amb vernís acrílic de dos components que integra
filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes estan
disponibles en diverses versions de mesura depenent de la
modulació. Inclou forats passa cables i envellidor. PORTES
I FRONTS D'ARXIU, Portes de 19mm d'espessor en
bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules
cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm.
Resistència de la superfície acord amb la norma EN 14322.
També està disponible en tauler xapat en fusta natural.
Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules cantejat amb
cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV
per evitar el groc de la color. L'acabat final es realitza amb
una terminació de segellat amb vernís acrílic de dos
components que integra filtres UV per al groc, amb duresa
llapis 4H. Les portes porten pany extraïble amb possibilitat
de amaestrament. tiradors en alumini. Van muntades sobre
frontisses d'obertura de 110º, regulables i ajustables.
BALDES, Les lleixes, realitzades en xapa d'acer de 0,8mm
de gruix i pintades en pintura epoxi, fosfatada i tractament
12
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anticorrosiu. posseeixen un front a "O" tancada per evitar
cants i que a més possibilita la subjecció de carpetes DIN
A4 en tota la seva amplada. La fixació de les lleixes es
realitza per mitjà de perns llisos pavonats, encaixables en
les perforacions en cremallera de l'interior dels laterals, per
al cas de lleixes mòbils, i per mitjà de suports fixats amb
tirafons a les mateixes perforacions, per al cas de baldes de
tancament fixes. ARXIVADORS, Estan ideats per a la
col·locació de carpetes DIN A4 aprofitant tota l'amplada.
Les guies telescòpiques són metàl·liques amb lliscament
amb sistema de boles i ocultes en el cos de calaix. Sistema
antibolcada integrat en arxivador en cas que aquest vagi
solt.
U Armari altell 2 portes de 800x460x690h amb 1 balda
interior
Armari 2 portes de 800x460x740 cm amb 1 balda interior.
Bilaminat blanc lluvia, estant bilaminat, prestatge metàl·lic.
CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES:
CARCASSA,
Costats, darrere i fons de 19mm d'espessor en bilaminat.
Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per
tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de
la superfície d'acord amb la norma EN 14322. El fons
integra suports regulables anivelladors, accessibles des de
l'interior. El muntatge dels mòduls es realitza mitjançant
tubillones, pivots i excèntriques. la posterior totalment
acabada va superposada per poder crear separacions millor
acabades i es uneix també amb excèntriques, pivots i
tubillones. TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat.
Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per
tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de
la superfície acord amb la norma EN 14322. També està
disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5 mm
sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2 mm en
fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar el groc de
la color. L'acabat final es realitza amb una terminació de
segellat amb vernís acrílic de dos components que integra
filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes estan
disponibles en diverses versions de mesura depenent de la
modulació. Inclou forats passa cables i envellidor. PORTES
I FRONTS D'ARXIU, Portes de 19mm d'espessor en
bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules
cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm.
Resistència de la superfície acord amb la norma EN 14322.
També està disponible en tauler xapat en fusta natural.
Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules cantejat amb
cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV
per evitar el groc de la color. L'acabat final es realitza amb
una terminació de segellat amb vernís acrílic de dos
components que integra filtres UV per al groc, amb duresa
llapis 4H. Les portes porten pany extraïble amb possibilitat
de amaestrament. tiradors en alumini. Van muntades sobre
frontisses d'obertura de 110º, regulables i ajustables.
BALDES, Les lleixes, realitzades en xapa d'acer de 0,8mm
de gruix i pintades en pintura epoxi, fosfatada i tractament
anticorrosiu. posseeixen un front a "O" tancada per evitar
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cants i que a més possibilita la subjecció de carpetes DIN
A4 en tota la seva amplada. La fixació de les lleixes es
realitza per mitjà de perns llisos pavonats, encaixables en
les perforacions en cremallera de l'interior dels laterals, per
al cas de lleixes mòbils, i per mitjà de suports fixats amb
tirafons a les mateixes perforacions, per al cas de baldes de
tancament fixes. ARXIVADORS, Estan ideats per a la
col·locació de carpetes DIN A4 aprofitant tota l'amplada.
Les guies telescòpiques són metàl·liques amb lliscament
amb sistema de boles i ocultes en el cos de calaix. Sistema
antibolcada integrat en arxivador en cas que aquest vagi
solt.
U Armari 2 portes baixes de 800x400x730h amb 1 balda
interior (capçalera taula)
Armari 2 portes de 800x360x740 cm amb 1 balda interior.
Bilaminat
blanc
lluvia,
estant
bilaminat.
CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES:
CARCASSA,
Costats, darrere i fons de 19mm d'espessor en bilaminat.
Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per
tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de
la superfície d'acord amb la norma EN 14322. El fons
integra suports regulables anivelladors, accessibles des de
l'interior. El muntatge dels mòduls es realitza mitjançant
tubillones, pivots i excèntriques. la posterior totalment
acabada va superposada per poder crear separacions millor
acabades i es uneix també amb excèntriques, pivots i
tubillones. TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat.
Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per
tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de
la superfície acord amb la norma EN 14322. També està
disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5 mm
sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2 mm en
fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar el groc de
la color. L'acabat final es realitza amb una terminació de
segellat amb vernís acrílic de dos components que integra
filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes estan
disponibles en diverses versions de mesura depenent de la
modulació. Inclou forats passa cables i envellidor. PORTES
I FRONTS D'ARXIU, Portes de 19mm d'espessor en
bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules
cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm.
Resistència de la superfície acord amb la norma EN 14322.
També està disponible en tauler xapat en fusta natural.
Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules cantejat amb
cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb filtres UV
per evitar el groc de la color. L'acabat final es realitza amb
una terminació de segellat amb vernís acrílic de dos
components que integra filtres UV per al groc, amb duresa
llapis 4H. Les portes porten pany extraïble amb possibilitat
de amaestrament. tiradors en alumini. Van muntades sobre
frontisses d'obertura de 110º, regulables i ajustables.
BALDES, Les lleixes, realitzades en xapa d'acer de 0,8mm
de gruix i pintades en pintura epoxi, fosfatada i tractament
anticorrosiu. posseeixen un front a "O" tancada per evitar
cants i que a més possibilita la subjecció de carpetes DIN
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A4 en tota la seva amplada. La fixació de les lleixes es
realitza per mitjà de perns llisos pavonats, encaixables en
les perforacions en cremallera de l'interior dels laterals, per
al cas de lleixes mòbils, i per mitjà de suports fixats amb
tirafons a les mateixes perforacions, per al cas de baldes de
tancament fixes. ARXIVADORS, Estan ideats per a la
col·locació de carpetes DIN A4 aprofitant tota l'amplada.
Les guies telescòpiques són metàl·liques amb lliscament
amb sistema de boles i ocultes en el cos de calaix. Sistema
antibolcada integrat en arxivador en cas que aquest vagi
solt.
01.02.04 U Tapa decorativa correguda
Tapa decorativa correguda per unir 2 mòduls de
1600x46x19, CARACTERÌSTIQUES TÈCNIAQUES: Sobre
de 19mm de gruix en bilaminat. Laminat de 8mm sobre
tauler de partícules cantejat per tot el perímetre amb cant
ABS d'1mm. Residència a la superfície d'acord amb la
norma EN 14322.
01.02.05 U Armari de 800x460x1600h 2 portes baixes amb 2
prestatges metàl·lics 1 prestatge bilaminat
Armari amb 2 portes de 800x460x160 cm amb 1 balda
metàl·lica interior. Bilaminat blanc lluvia, estant bilaminat,
CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES:
CARCASSA,
Costats, darrere i fons de 19mm d'espessor en bilaminat.
Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per
tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de
la superfície d'acord amb la norma EN 14322. El fons
integra suports regulables anivelladors, accessibles des de
l'interior. El muntatge dels mòduls es realitza mitjançant
tubillones, pivots i excèntriques. la posterior totalment
acabada va superposada per poder crear separacions millor
acabades i es uneix també amb excèntriques, pivots i
tubillones. TAPES, de 19mm d'espessor en bilaminat.
Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per
tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de
la superfície acord amb la norma EN 14322. També està
disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5 mm
sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2 mm en
fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar el groc de
la color. L'acabat final es realitza amb una terminació de
segellat amb vernís acrílic de dos components que integra
filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les tapes estan
disponibles en diverses versions de mesura depenent de la
modulació. PORTES I FRONTS D'ARXIU, portes de 19mm
d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de
partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS
de 1 mm. Resistència de la superfície acord amb la norma
EN 14322. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules
cantejat amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons
amb filtres UV per evitar el groc de la color. L'acabat final es
realitza amb una terminació de segellat amb vernís acrílic
de dos components que integra filtres UV per al groc, amb
duresa llapis 4H. Les portes porten pany extraïble amb
possibilitat de amaestrament. tiradors en alumini. Van
muntades sobre frontisses d'obertura de 110º, regulables i
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01.02.06

ajustables. BALDES, les lleixes, realitzades en xapa d'acer
de 0,8mm de gruix i pintades en pintura epoxi, fosfatada i
tractament anticorrosiu. posseeixen un front a "O" tancada
per evitar cants i que a més possibilita la subjecció de
carpetes DIN A4 en tota la seva amplada. La fixació de les
lleixes es realitza per mitjà de perns llisos pavonats,
encaixables en les perforacions en cremallera de l'interior
dels laterals, per al cas de lleixes mòbils, i per mitjà de
suports fixats amb tirafons a les mateixes perforacions, per
al cas de baldes de tancament fixes. ARXIVADORS, estan
ideats per a la col·locació de carpetes DIN A4 aprofitant tota
l'amplada. Les guies telescòpiques són metàl·liques amb
lliscament amb sistema de boles i ocultes en el cos de
calaix. Sistema antibolcada integrat en arxivador en cas que
aquest vagi solt.
U Armari de 800x460x1600 cm 2 portes altes amb 3
prestatges metàl·lics
Armari 2 portes de 800x460x160 cm bilaminat amb 3 baldes
interiors metàl·liques. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
CARCASSA, Costats, darrere i fons de 19mm d'espessor
en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules
cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm.
Resistència de la superfície d'acord amb la norma EN
14322. El fons integra suports regulables anivelladors,
accessibles des de l'interior. El muntatge dels mòduls es
realitza mitjançant tubillones, pivots i excèntriques. la
posterior totalment acabada va superposada per poder
crear separacions millor acabades i es uneix també amb
excèntriques, pivots i tubillones. TAPES, de 19mm
d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de
partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS
de 1 mm. Resistència de la superfície acord amb la norma
EN 14322. També està disponible en tauler xapat en fusta
natural. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules cantejat
amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb filtres
UV per evitar el groc de la color. L'acabat final es realitza
amb una terminació de segellat amb vernís acrílic de dos
components que integra filtres UV per al groc, amb duresa
llapis 4H. Les tapes estan disponibles en diverses versions
de mesura depenent de la modulació. PORTES I FRONTS
D'ARXIU, portes de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat
de 0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per tot el seu
perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la
superfície acord amb la norma EN 14322. També està
disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5 mm
sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2 mm en
fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar el groc de
la color. L'acabat final es realitza amb una terminació de
segellat amb vernís acrílic de dos components que integra
filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les portes
porten pany extraïble amb possibilitat de amaestrament.
tiradors en alumini. Van muntades sobre frontisses
d'obertura de 110º, regulables i ajustables. BALDES, les
lleixes, realitzades en xapa d'acer de 0,8mm de gruix i
pintades en pintura epoxi, fosfatada i tractament
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01.02.07

anticorrosiu. posseeixen un front a "O" tancada per evitar
cants i que a més possibilita la subjecció de carpetes DIN
A4 en tota la seva amplada. La fixació de les lleixes es
realitza per mitjà de perns llisos pavonats, encaixables en
les perforacions en cremallera de l'interior dels laterals, per
al cas de lleixes mòbils, i per mitjà de suports fixats amb
tirafons a les mateixes perforacions, per al cas de baldes de
tancament fixes.
U Armari 2 portes altes de 800x460x16200 cm amb penjarobes i 1 prestatge metàl·lics
Armari 2 portes de 800x460x160 cm bilaminat amb 1 balda
interior metàl·lic. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
CARCASSA, Costats, darrere i fons de 19mm d'espessor
en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de partícules
cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS de 1 mm.
Resistència de la superfície d'acord amb la norma EN
14322. El fons integra suports regulables anivelladors,
accessibles des de l'interior. El muntatge dels mòduls es
realitza mitjançant tubillones, pivots i excèntriques. la
posterior totalment acabada va superposada per poder
crear separacions millor acabades i es uneix també amb
excèntriques, pivots i tubillones. TAPES, de 19mm
d'espessor en bilaminat. Laminat de 0.8mm sobre tauler de
partícules cantejat per tot el seu perímetre amb cant ABS
de 1 mm. Resistència de la superfície acord amb la norma
EN 14322. També està disponible en tauler xapat en fusta
natural. Xapa de 0,5 mm sobre tauler de partícules cantejat
amb cantell de 2 mm en fusta, tractada amb fons amb filtres
UV per evitar el groc de la color. L'acabat final es realitza
amb una terminació de segellat amb vernís acrílic de dos
components que integra filtres UV per al groc, amb duresa
llapis 4H. Les tapes estan disponibles en diverses versions
de mesura depenent de la modulació. Portes i fronts d'arxiu:
PORTES de 19mm d'espessor en bilaminat. Laminat de
0.8mm sobre tauler de partícules cantejat per tot el seu
perímetre amb cant ABS de 1 mm. Resistència de la
superfície acord amb la norma EN 14322. També està
disponible en tauler xapat en fusta natural. Xapa de 0,5 mm
sobre tauler de partícules cantejat amb cantell de 2 mm en
fusta, tractada amb fons amb filtres UV per evitar el groc de
la color. L'acabat final es realitza amb una terminació de
segellat amb vernís acrílic de dos components que integra
filtres UV per al groc, amb duresa llapis 4H. Les portes
porten pany extraïble amb possibilitat de amaestrament.
tiradors en alumini. Van muntades sobre frontisses
d'obertura de 110º, regulables i ajustables. BALDA, Les
lleixes, realitzades en xapa d'acer de 0,8mm de gruix i
pintades en pintura epoxi, fosfatada i tractament
anticorrosiu. posseeixen un front a "O" tancada per evitar
cants i que a més possibilita la subjecció de carpetes DIN
A4 en tota la seva amplada. La fixació de les lleixes es
realitza per mitjà de perns llisos pavonats, encaixables en
les perforacions en cremallera de l'interior dels laterals, per
al cas de lleixes mòbils, i per mitjà de suports fixats amb
tirafons a les mateixes perforacions. PENJAROBES.
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U Penjador individual
Penjador individual

32,50 €

130,00 €

TOTAL CAPÍTOL 01.02 ARMARIS

27.612,60 €

4

Capítol 01.03 ACCESSORIS
Núm.
U
DESCRIPCIÓ
AMIDA.
01.03.01 U Buc metàl·lic
J62200 Buc metàl·lic de mides 32x52,5x55h cm, de 3
calaixos, amb guies d'extracció total, safata plumier, amb
clau, rodes i sistema antibolcada, tot acabat color blanc
0
01.03.02 U Papereres
Papereres d'acer 40284.1xBL.ACERO CB-21 amb cèrcol
porta bossa blanc 25,3 x 32,1 (cap. 14l) color blanc Ral
9006
33
01.03.03 U Paraigüer
Paraigüer Mod. Riga de mides 25x49h cm d'acer inoxidable,
base d' ABS en negre
2
01.03.04 U Penjador de peu "Mirac"
Tub d'alumini de 30x2 mm de diàmetre pintat de color plata
RAL 9006, negre RAL 9005 o blanc RAL 9002. Deu
penjadors de llautó cromat brillant, mat o negre es fixen amb
cargols a el tub. Base de fosa de ferro en forma còncava de
300 mm de diàmetre i pintada amb epoxi microtexturat de
color gris fosc RAL 7022, negre RAL 9005 o blanc RAL
9002. Una goma circular es posiciona a la part inferior de la
base per protegir el sòl
5
01.03.05 U Penjador individual
Penjador individual inox. mate F184 de mides 100x25 mm
43
01.03.06 U Penjador mural d'acer
Penjador mural d'acer fet d'una peça, resistent, antivandàlic
i apilable per al seu transport. Penjador mural de 99 cm
color gris
7
01.03.07 U Prestatge metàl·lic
Prestatge metàl·lic realitzades en xapa d'acer de 0,8 mm de
gruix i pintades en pintura epoxi, previ tractament de neteja,
fosfatada i tractament anticorrosiu. Posseeixen un front amb
"U" tancada per evitar cants i que a més possibilita la
subjecció de carpetes DINA4 en tota la seva amplada. La
fixació a les lleixes es realitza per mitja de perns llisos
pavonats, encaixables en les perforacions en cremallera de
l'interior dels laterals.
0
01.03.08 U Recanvi pany buc
Recanvi pany buc amb dos claus, pany extraïble amb
possibilitat d'amonestament.
0
01.03.09 U Recanvi pany armari
Recanvi pany armari amb dos claus, pany extraïble amb
possibilitat d'amaestrament.
0

PREU

IMPORT

198,00 €

- €

47,25 €

1.559,25 €

199,00 €

398,00 €

380,00 €

1.900,00 €

60,00 €

2.580,00 €

98,00 €

686,00 €

35,50 €

- €

20,50 €

- €

20,50 €

- €

TOTAL CAPÍTOL 01.03 ACCESSORIS

7.123,25 €

02 CORTINES
Capítol 02.01 CORTINES
Núm.
U
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02.01.01 m2 Cortines sense motor
Subministrament i instal·lació de Cortina enrotllable de
dimensions variable, amb instal·lació a sostre o paret, amb
accionament amb cadena sistema premium i amb Teixit
polyscreen® 550 ash translúcid, protecció solar de grau
intermedi, ignífug C1/M1 color a decidir, amb suport,
accionament amb cadena, terminal ocult de 20mm, sentit
d’enrotllar davanter o posterior, ubicació interior. Alçada
aprox. 2,80m.
02.01.02 m2 Cortines amb motor i comandament
Subministrament i instal·lació de Cortina enrotllable de
dimensions variable, amb instal·lació a sostre o paret, amb
accionament amb cadena sistema premium i amb Teixit
polyscreen® 550 ash translúcid, protecció solar de grau
intermedi, ignífug C1/M1 color a decidir, amb suport,
accionament amb motor cable o motor comandament,
terminal ocult de 20mm, sentit d’enrotllar davanter o
posterior, ubicació interior. Alçada aprox. 2,80m.

28

80,00 €

2.240,00 €

84

100,00 €

8.400,00 €

TOTAL CAPÍTOL 02.01 CORTINES

10.640,00 €

03 PANELLS ACUSTIC
Capítol 03.01 PANELL ACÚSTIC
Núm.
U
DESCRIPCIÓ
AMIDA.
03.01.01 m2 Panell
Panell en forma de bafles absorbents. Dissenyats i
realitzats a mida de les necessitats de cada dependència,
coeficient d'absorció mig > 0,70 depenent de la col·locació i
espessor. Estructura: Alumini. Pes Acustiart-50: 4,5 Kg/m².
Pes Acustiart-100: 6 Kg/m². Reacció al Foc: Material Base:
Bs2d0 segons AITEX nº 14AN2697 Teixit Acustiart: Bs1d0
segons AITEX nº 14AN2696 Coeficient d'absorció acústica
mitjà: Acustiart-50: 0,95. Mides aproximades de cada panell
de 160x100cm
210

PREU

IMPORT

45,00 €

9.450,00 €

TOTAL CAPÍTOL 04.01 PANELLS ACÚSTICS

9.450,00 €

04 DESMUNTATGES I TRASLLATS
Capítol 04
DESMUNTATGES I TRASLLATS
Núm.
U
DESCRIPCIÓ
04.01 Jor Desmuntatge, embalatge i trasllat a magatzem
Jornada de 8h amb un equip de 4 operaris per a
desmuntatge, embalatge, trasllat a magatzem assignat per
FGC, i/o muntatge a dependència indicada per FGC, de
qualsevol element dels aquí descrits. Inclou dies
laborables i festius i horari diürn i nocturn.
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320,00 €

6.400,00 €

TOTAL CAPÍTOL 04.01 DESMUNTATGES I TRASLLATS

6.400,00 €
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LOT 2

06 CADIRES I RECANVIS
Capítol 06.01
Núm.
U
DESCRIPCIÓ
AMIDA.
PREU
06.01.01 U Cadira giratòria operativa Open Mind de la casa SEDUS
o d'idèntiques característiques
Cadira giratòria operativa Open mind de seient dinàmic.
model basculant. Marc i suport de respatller formats per una
sola peça. Qualitats ergonòmiques: el gran angle d'obertura
(de més de 32 °) otorga la màxima llibertat de moviment.
CARACTERÍSTIQUES
TÉCNIQUES:
MECANISME
SIMILAR, de tensió 1101 harmonitzat per poder adaptar-se
amb precisió al pes dels diferents usuaris a, Inclinació
sincronitzada del seient al respatller d'aprox. 1:2,7.
Recomanat per a pes d'usuaris fins a 120 kg. amb
seqüència de moviments sincronitzada. RESPATLLER, El
suport de membrana transpirable i transparent permet
aconseguir una distribució òptima de la pressió a el recolzarse. L'usuari pot ajustar fàcilment el reforç lumbar opcional
ajustable en alçada (100 mm), mantenint-se sempre en la
postura adequada. SUPERFÌCIE DE SEIENT, forma
anatòmica amb guiat lumbar ascendent i cavitat de seient
per a la posició de seient adequada i un suport sòlid que
evita els "Esllavissades cap endavant" que es realitzen
inconscientment. RECOLZABRAÇOS, soft-touch 3314
ajustables 3D (alçada / profunditat / ample). Mecanisme
Sedo-Lift 1501. Ajustables 3D (alçada / profunditat / ample)
per a un suport òptim dels avantbraços per evitar tensions
en la musculatura de l'espatlla i de el braç. MECANISME
SEDO-LIFT, amortiment plena de el pes de el cos també en
la posició de seient més baixa mitjançant Sedo Lift amb
bloqueig mecànic. Pràcticament sense desgast, no hi ha
avaries o canvis de cartutxos de gas. EQUIPAMENT BÀSIC:
Ajustament de l'alçada, amortiment plena de pes corporal
també en la posició de seient més baixa mitjançant
mecanisme Sedo-Lift 1501. Seient desplaçable 6003, teixit
crepe negre 43G superfície de seient de forma anatòmica
amb cavitat de seient, cant davanter de l'assentament
arrodonit i suport lumbar d'escuma modelada. Gruix de
l'embuatat 40 mm a la zona de la tuberositat isquial.
Respatller, el marc de suport de gran flexibilitat revestit
amb una membrana transpirable 7201 color negre M20.
Reposa braços rígids de material sintètic amb suport de
material Softtouch 3314. Base de ràdios / Rodes, base de
radis d'alumini 2203 amb rodes toves per terra dur 6001 (65
mm de diàmetre). Color base polit 110, color del model
negre 103, regulador lumbar 6006.
32 1.202,35 €
06.01.02 U Cadira giratòria operativa Open Up de la casa SEDUS o
d'idèntiques característiques
Cadira giratòria Sedus open up, respatller amb membrana
(7201), teixit crepe negre (43G), membrana negre (M20),
reposa braços soft-touch (3314), mecànica similar amb
ajustament de tensió (1101), pistó de gas amb amortiguació
mecànica (1506), alumini (2203), color base polit (110),
0 1.650,00 €
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rodes toves per a terra dur (6001), regulació lumbar (6006),
teixit reposa nuca pell negre (001). CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES: MECANISME SIMILAR, amb un angle
d'obertura de 45 °. El mecanisme Similar amb seqüència de
moviments sincronitzada amb el cos alleuja naturalment la
musculatura / els discos Inter vertebrals. RESPATLLER
DORSOCINÈTICO, a l'igual que una articulació humana, el
suport amb suspensió dorsocinética patentada segueix tots
els moviments corporals naturals de gir, laterals i cap
enrere. Suport òptim i guiat de l'esquena fins i tot en els
moviments laterals. El suport de membrana transpirable i
transparent (7201) permet aconseguir una distribució
òptima de la pressió a el recolzar-se. L'usuari pot ajustar
fàcilment el reforç lumbar opcional ajustable en alçada (100
mm), mantenint-se sempre en la postura adequada.
SUPERFÌCIE DE SEIENT, de forma anatòmica amb guiat
lumbar ascendent i cavitat de seient per a la posició de
seient adequada i un suport sòlid que evita els
"esllavissades
cap
davant
"que
es
realitzen
inconscientment. La regulació d'alçada amb amortiment
mecànica permet gaudir d'un amortiment plena del pes
corporal fins i tot en la posició de seient més baixa.
Opcionalment amb ajust d'inclinació de l'assentament (-4 °)
per aconseguir una pressió inferior a les cuixes, teixit cépe
negre (43G), membrana negre (103) REPOSABRAÇOS
MULTIFUNCIONALS, de material sintètic ajustables 3D
(alçada / profunditat / giratori), soft-touuch (3314).
REPOSANUCAS, ajustable en alçada i inclinació per a una
descàrrega òptima de les tensions cervicals. Es pot gaudir
d'una còmoda postura de seient recolzada. EQUIPAMENT
BÀISIC: MECANISME SIMILAR, Amb un concepte de
tensió harmonitzat per poder adaptar-se amb precisió al pes
dels diferents usuaris (pressió de suport de 450 a 1.200 N o
550-1500 N). Inclinació de suport fins a 45 °, bloquejable
pràcticament sense escalonaments (18 ajustos diferents).
Relació sincronitzada de el seient a el suport de aprox. 1:
2,7. suport permanent de l'esquena fins i tot en una posició
de treball notablement reclinada, gràcies a molls mecànics.
Recomanat per pesos d'usuari fins: 120 kg. AJUSTAMENT
DE L'ALÇADA DEL SEIENT, sense escalonaments (410545 mm) mitjançant cartutx de gas amb amortiment
mecànica. Amortiment mecànica addicional per a un
amortiment plena del pes fins i tot en la posició de seient
més baixa. SEIENT, superfície de seient de forma
anatòmica amb cavitat de seient, cant davanter de
l'assentament arrodonit i suport lumbar d'escuma modelada.
Gruix de l'embuatat 40 mm a la zona de la tuberositat isquial.
RESPATLLER, suspensió dorsocinética patentada de el
respatller. El marc de suport de gran flexibilitat ve revestit
amb una membrana transpirable. REPOSABRAÇOS, rígids
filigrana de material sintètic amb superfície de suport de
material sintètic en negre. BASE DE RADIS, radis d'alumini
pintada epoxi en negre amb patins d'acer inoxidable.
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06.01.03

06.01.04

06.01.05

06.01.06

U Cadira confident Open Up de la casa SEDUS o de
idèntiques característiques
Cadira confident basculant respatller amb membrana
(7201), Teixits: Crêpe negre (43G), Colors membrana:
negre (M20), Color del model: negre (103), braços d'acer
amb reposa braços en plàstic (3141), base d'acer, no
apilable (8002), Color de base: cromat (100), topalls de
plàstic (6202). EQUIPAMENT BÀSIC: SEIENT, superfície
de seient de forma anatòmica (gruix de encoixinat de 30 mm
en els marges de encoixinat i d'un màxim de 42 mm a la
zona de la tuberositat isquial) amb cavitat de seient.
RESPATLLER, el marc de suport de gran flexibilitat ve
revestit
amb
una
membrana
transpirable.
REPOSABRAÇOS, de material sintètic ajustables 3D
(alçada / profunditat / giratori) per a un suport òptim dels
avantbraços per evitar tensions en la musculatura de
l'espatlla i de el braç.
U Cadira confident polipropilè model Catifa
Cadira Catifa amb base de trineu d'acer cromat equipat
amb reposa braços. La carcassa amb polipropilè bicolor.
Color a escollir de la carta de colors
U Cadira confident polipropilè model Catifa
Cadira Catifa amb base amb quatre peus sense braços. La
carcassa amb polipropilè bicolor. Color a escollir de la
carta de colors
U Cadira VARYA amb estructura metàl·lica amb mono
carcassa de polipropilè
Cadira VARYA amb estructura metàl·lica en color blanc,
negre o alumini, amb mono carcassa de polipropilè color a
escollir de la carta de colors

10

682,00 €

6.820,00 €

23

248,00 €

5.704,00 €

0

175,00 €

- €

85

73,50 €

6.247,50 €

TOTAL CAPÍTOL CADIRES 06.01

57.246,70 €

Capítol 06.02 RECANVIS
Núm.
U
DESCRIPCIÓ
AMIDA.
06.02.01 U Recanvi seient cadira SEDUS Open mind i Open Up
Recanvi seient cadira Seient per a Silla OPEN MINDMIND.
Seient desplaçable UM-100, Tela 9AT Gabriel Atlantic,
entapissat Gabriel A60999 Atlantic A60999 black
0
06.02.02 U Recanvi pistons cadira SEDUS Open mind i Open Up
Recanvi pistons cadira SEDUS Open mind i Open Up
0
06.02.03 U Recanvi respatller cadira SEDUS Open mind i Open Up
Recanvi respatller cadira SEDUS Open mind i Open Up
0

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

PREU

IMPORT

192,50 €

- €

60,00 €

- €

129,00 €

- €

TOTAL CAPÍTOL 05.02 RECANVIS

- €
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