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1

ANTECEDENTS

FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A., en endavant FMB, per necessitats del
servei requereix de la construcció d’un nou espai d’oficines pel seu personal al Taller de
Vilapicina. És per això, que el passat mes desembre del 2018 es va redactar EL PROJECTE
EXECUTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ OFICINES I ADEQUACIÓ NAU CALDERES TALLER
I COTXERA VILAPICINA

2

OBJECTE

L’objecte del present document es descriure les característiques tècniques del mobiliari d’oficina
previst al: EL PROJECTE EXECUTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ OFICINES I ADEQUACIÓ
NAU CALDERES TALLER I COTXERA VILAPICINA

3

DESCRIPCIÓ MOBILIARI.

De forma genèrica, el mobiliari considerat és el habitual en les instal·lacions de TMB.
Així, els mobiliaris previstos al projecte responen a les següents famílies o games de producte:

3.1

TAULES
PER A ZONA D’OFICINES y DESPATXOS

DYNAMOBEL model CONEXA
DESCRIPCIÓ
Estructura
Perfils metàl·lics perimetrals en acer laminat en fred.
Potes de perfil rodó de 40 mm de diàmetre.
Nusos de zamac cromat que actuen com a element estructural entre perfils i potes.
Tota l'estructura segueix un tractament anticorrosiu mitjançant un bany microcristalí seguit d'un
procediment electrostàtic d'una capa de pols epoxi.
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Taulell
Aglomerat de 24mm de gruix.
Acabat en estratificat d'alta densitat a la cara superior i contratir (BM80) a la inferior.
Cantejat en P.V.C. de 2 mm de gruix.
O acabat en fusta amb tractament per envernissat d'alta resistència, cantejat en fusta de 2 mm
de gruix.
Opcions
Canal d'electrificació horitzontal format per pinces de plàstic que canalitzen i separen els
diferents cablejats, BT / MBT.
Passacables que permeten la sortida de cables a la superfície del taulell.
-

Zona diàfana

-

Despatxos 2 i 3
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-

Despatx 1

BLOQUE (BUC)
DYNAMOBEL model PLENUM
DESCRIPCIÓ
Estructura
Envolvent d'acer de 0.8 mm i part inferior en acer d'1 mm de gruix. Tota l'estructura segueix un
tractament anticorrosiu mitjançant un bany microcistalí seguit d'un procediment electrostàtic
d'una capa de pols epoxi.
Cos
Cos dels calaixos en acer de 0.8 mm de gruix, que permet l'obertura de les tres quartes parts
del calaix.
Cos dels arxius en acer de 0.8 mm de gruix, que permet l'obertura total de l'arxiu per guies
telescòpiques. Els arxius inclouen bastidor per carpetes.
Opcions
Safata portaeines realitzada en PVC injectat amb compartiments per a petits accessoris, per a
col·locar a l'interior del primer calaix.
Acabats del front en diferents materials (metall, estratificat i fusta)
Tapes en diferents materials (metall, estratificat i fusta).
Diferents complements a l'interior del calaix.
Diferents tiradors.
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Buc per taules oficina diàfana color gris clar

PER A LA SALA DE REUNIONS
DYNAMOBEL model TEC
DESCRIPCIÓ
Estructura
Perfils metàl·lics de 50x30 en acer laminat en fred amb un gruix de 1.5, segons DIN 2395.
Aquests travessers estan construïts de manera que permeten que la pota es col·loqui en
diferents posicions (inicial o intermitja) utilitzant el mateix perfi L per les diferents solucions.
Potes de perfil quadrat 50x50 (en forma de pòrtic obert o tancat), gruix -2, segons DIN 2395,
soldades i repassades en forma de biaix. Acaben en anivelladors antilliscants que permeten
compensar els desnivells del sòl.
Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una
capa de pols epoxi de 80 micres de gruix i d'un procés posterior de polimeritzat. Aquest
recobriment en pols compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23.827-90.
La unió del bastidor a taulell es realitza mitjançant un cargol de mètrica 6 i un tac espaciador
nivellador.
Taulell
Separat 10 mm de l'estructura.
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Aglomerat de partícules de fusta de 19 mm. de gruix, encolat amb resines sintètiques i
especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la reflexió. De
densitat mitjana 660/635 kg / m3 segons norma EN 323.
Acabat en estratificat d'alta densitat (HPL) a la cara superior i-0.7 mm. segons el que indica la
norma UNE 53.173-92 i un contratir (BM80) a la inferior. El cantell de PVC de 2 mm. de gruix
segons norma UNE 56.843:01.
O acabat en fusta amb tractament d'envernissat en alta resistència. Cantejat en fusta de 2 mm.
de gruix.
O acabat bilaminat. El cantell de PVC de 2 mm de gruix segons norma UNE 56.843: 01.

3.2

ARMARIS

DYNAMOBEL model PLENUM
DESCRIPCIÓ
Estructura
Laterals de doble estructura d'acer de 0.8 mm de gruix amb l'interior preparat per a la regulació
en alçada dels prestatges.
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Posterior i sostre d'acer estampat de 1.2 mm de gruix.
Base fabricada en acer d'1 mm de gruix.
Part posterior de l'armari dissenyat per a la integració total de la del darrere opcional.
Tota l'estructura segueix un tractament anticorrosiu mitjançant un bany microcristalí seguit d'un
procediment electrostàtic d'una capa de pols epoxi.
Portes
- Corredisses
Realitzades en acer de 0.8 mm de gruix, fusta, estratificat o vidre.
Les portes llisquen mitjançant un sistema de guies encastades en l'estructura de l'armari.
Sistema automàtic de tancament. El pany queda incorporada en el panell extern i bloqueja el
retraïment de les dues portes simultàniament.
- Batents
Realitzades en acer de 0.8 mm de gruix, fusta, estratificat o vidre.
Frontisses de 110º d'obertura.
Sistema automàtic de tancament. El pany queda incorporada en un dels tiradors i bloqueja les
portes en dos punts.
Opcions
TAPA:
Aglomerat de 18 mm de gruix.
Acabat en estratificat d'alta densitat i cantejat en PVC de 2 mm de gruix.
O acabat en fusta amb tractament per envernissat d'alta resistència cantejat en fusta de 2 mm
de gruix.
Possibilitat de darrere.
Diferents tiradors.
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Armari oficina diàfana color gris clar

3.3

CADIRES
PER A SALA OFICINES

DYNAMOBEL model KENA OPERATIVA
DESCRIPCIÓ
Respatller
El suport és de polipropilè al qual es clipa un cos d'escuma entapissat.
Sobre l'eix central descansa i es projecta la regulació en alçada del respatller.
És regulable en alçada mitjançant un mecanisme basat en un fleix integrat en el respatller que
permet bloquejar en 5 posicions diferents en un recorregut de 60 mm.
Opció: capçal regulable en alçada, amb 5 punts d'ajust en un recorido de 50 mm, .i gir
basculant.
Seient
Suport d'injecció en polipropilè amb una goma d’escuma flexible de gruix mitjà de 50 mm. i una
densitat de 42 kg / m3, sobre la qual es col·loca el teixit.
És regulable en profunditat mitjançant un sistema d'ajust consistent en una base dentada d'acer
amb 5 posicions diferents en un recorregut de 60 mm ..
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El sistema compta amb una molla de retorn que permet situar el seient en la seva posició
inicial.
Opció: regulabe en inclinació mitjançant un sistema de xapes d'acer conformades que ens
permet fixar el seient per pressió en diferents posicions.
Una molla insertada al sistema ens retorna una vegada accionat el comandament a la posició
inicial. L'angle màxim d'inclinació és de 5è.
Braços
Braços amb revestiment de poliamida. El suport és un bolet de polipropilè texturitzada de tacte
agradable resistent al ratllat.
Són regulables en alçada mitjançant un mecanisme de cremallera amb un botó que permet
fixar l'altura en 5 posicions en un recorregut de 80 mm.
Regulació d'amplada de braços en muntatge amb un marge de 50mm (25 mm. A cada costat).
Mecanisme
Mecanisme de sincronització del moviment seient-respatller amb 4 punts de gir. És un
mecanisme obert compost per un xassís d'alumini i al seu interior un pistó i una molla / tensor
que permet personalitzar acte-ajustant la pressió del mecanisme.
Per la posició dels eixos de gir i la pressió que l'usuari exerceix sobre el respatller fa que
aixequem el nostre propi pes i exercim de forma automàtica el control sobre la tensió.
Contacte permanent i bloqueig del respatller en qualsevol angle d'obertura de la cadira
Elevació del seient mitjançant un pistó a gas amb efecte amortidor. Marge de recorregut 97
mm.
Base
Base de poliamida amb el 30% de fibra.
Rodes per terra tou o dur, 50 mm de diàmetre
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PER A DESPATXOS

DYNAMOBEL model ZAS OPERATIVA
DESCRIPCIÓ

Respatller
El suport està construït amb una estructura metàl·lica d'alumini injectat L-2630 sobre el qual es
col·loca, opcionalment, una membrana de malla o una carcassa injectada en polipropilè vista o
entapissada.
És regulable en alçada mitjançant un mecanisme basat en un fleix integrat en el respatller que
permet bloquejar en 5 posicions diferents en un recorregut de 60 mm.
Opció: capçal regulable en alçada, amb 5 punts d'ajust en un recorregut de 50 mm, .i gir
basculant.
Seient
Suport d'injecció en polipropilè amb una goma escuma flexible de gruix mitjà DE50 mm. i una
densitat de 42 kg / m3, sobre la qual es col·loca el teixit.
És regulable en profunditat mitjançant un sistema d'ajust consistent en una base dentada d'acer
amb 5 posicions diferents en un recorregut de 60 mm ..
Plec d’especificacions
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El sistema compta amb una molla de retorn que permet situar el seient en la seva posició
inicial.
Opció: regulabe en inclinació mitjançant un sistema de xapes d'acer conformades que ens
permet fixar el seient per pressió en diferents posicions. Una molla insertada al sistema ens
retorna una ez accionat el comandament a laposició inicial. L'angle màxim d'inclinació és de 5è.
Braços
Braços d'alumini amb un revestiment de poliamida. El suport és un bolet de polipropilè
texturitzat de tacte agradable resistent al ratllat. També pot anar recobert amb un bolet
d'integral opcionalment entapissada. Són regulables en alçada mitjançant un mecanisme de
cremallera amb un botó que permet fixar l'alçada en 5 posicions en un recorregut de 80 mm.
Els braços giren respecte a l'eix vertical mitjançant un sistema d'estries a la base de l'alumini
del braç que permet ajustar en 3 posicions distintes amb decalatge de 15 º cadascuna.
Regulació d'amplada de braços en muntatge amb un marge de 50mm (25 mm. A cada costat).
Mecanisme
Mecanisme de sincronització del moviment seient-respatller amb 4 punts de gir. És un
mecanisme obert compost per un xassís d'alumini i al seu interior un pistó i una molla / tensor
que permet personalitzar acte-ajustant la pressió del mecanisme.
Per la posició dels eixos de gir i la pressió que l'usuari exerceix sobre el respatller fa que
aixequem el nostre propi pes i exercim de forma automàtica el control sobre la tensió.
Contacte permanent i bloqueig del respatller en qualsevol angle d'obertura de la cadira.
Elevació del seient mitjançant un pistó a gas amb efecte amortidor.
Marge de recorregut 97 mm.
Base
Base d'alumini injectat de 5 punts, pintada o polida.
Rodes per terra tou o dur, 60 mm de diàmetre.Rodes anti-estàtiques opcional.
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PER A SALA REUNIONS Y DESPATXOS

DYNAMOBEL model ZAS CONFIDENT
DESCRIPCIÓ
El confident de la cadira Zas està muntat sobre 4 potes o patí.
Es tracta d'una estructura soldada la base és un tub d'alta resistència d-22 * 2.5, ST 54. Al que
se li fixa una peça d'alumini que fa funcions de braç i de suport del respatller, injectada en
alumini L-2630.
Al conjunt se li afegeix un seient i un respatller injectat en polipropilè que opcionalment portarà
una goma d’escuma de bloc, sobre la qual es col·loca el teixit.
El suport es fixa a l'estructura d'alumini per un sistema de cues d'oreneta.
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PER A SALA DE FORMACIÓ

DYNAMOBEL model DYNA 5
DESCRIPCIÓ
Cadira de 4 potes completament robusta el seient i respatller té una ànima de fusta (làmines de
faig premsades) i que opcionalment poden ser entapissats
.La cadira Dyna 5 és apilable i opcionalemnte pot portar pala per decescritura i sistema
d'amarratge lateral.
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4

LLIURAMENT DEL PRODUCTE

L’Adjudicatari es responsabilitzarà per tal que tota càrrega que arribi a les diferents
instal·lacions d’FMB haurà d’estar perfectament embalada (paletitzada, embolicada amb strech
film), retolada amb l’Ordre de Compra i etiquetada corresponent.
El transport haurà de ser realitzat amb un mitjà o utensili de manutenció i/o transport adequat
a cada cas, tal que garantitzi la seguretat i integritat del mobiliari. L’entrega del moble serà en
el punt que sol·liciti el Client, sigui quina sigui la dificultat d’accés.
El Client verificarà mitjançant l’Ordre de Compra i l’etiquetatge el producte rebut, durant el
moment de la recepció, i autoritzarà al Muntador a iniciar el procediment de desembalatge i
posterior muntatge del moble en qüestió.
El Muntador disposarà de totes les eines i petit material necessari per a realitzar el muntatge
correctament i segons indicacions del Client. Durant aquesta fase de muntatge, es posaran tots
els mitjans necessaris (protecció a nivell de paviment i/o a nivell de paraments verticals) per
evitar desperfectes al nou material a muntar així com a nivell del terra, cantonades i/o
paraments verticals del local on es deixi muntat el mobiliari.
Un cop finalitzades les feines de muntatge, el Muntador realitzarà una neteja final de la zona on
s’ha treballat mitjançat un aspirador industrial, a fi d’eliminar la pols i restes generades durant
els taladres, fixacions a paret i a tot el muntatge. Així mateix, els papers, plàstics de bombolles,
làmines de protecció, cartrons envolvents, així com qualsevol altre resta o element que formi
part de l’embalatge del moble seran recollits i traslladats al contenidor de residus adequat i
habilitat a tal efecte, segons el procediment indicat a la certificació ISO 9001 i 14001 que
disposa l’Adjudicatari.
El Client realitzarà les comprovacions pertinents (mobiliari amb totes les seves peces ben
muntades i sense danys visuals) i en cas afirmatiu signarà l’albarà de lliurament corresponent.
No obstant, FMB es reserva el dret durant els següents 15 dies hàbils a sol·licitar a l’Adjudicatari
la revisió del muntatge del moble en cas d’incidència detectada a posteriori.
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5

AMIDAMENTS

Amidament
01

OFICINA

1 u

Taula compacte model conexa de mides 160x120x80x60x74h. cm.tipus 3,
DRETA, amb pasacables frontal dret. sobre estratificat color gris clar amb
cantell lm i estructura metàl·lica metalitzada color gris antracita

9,000

2 u

Taula compacte model conexa de mides 160x120x80x60x74h. cm.tipus 3,
ESQUERRA, amb pasacables frontal dret. sobre estratificat color gris clar
amb cantell lm i estructura metàl·lica metalitzada color gris antracita

10,000

'01.01

3 u

Buck pedestal model plenum de mides 40x60x72h. cm. de 4 calaixos. cos
metàl·lic metalitzat gris antracita, tapa estratificada gris clar amb cantell lm i
frontis estratificat gris clar amb tiradors cromats

19,000

'01.01

4 u

Safata llapisos per buck

19,000

5 u

Faldó ficat endins model conexa de mides 160cm, acabat estratificat color
gris clar i ancoratge metàl·lic metalitzat color gris antracita

6 u

Faldó recte model conexa de mides 80cm, acabat estratificat color gris clar i
ancoratge metàl·lic color gris antracita

19,000

7 u

Faldó recte model conexa de mides 120cm, acabat estratificat color gris clar
i ancoratge metàl·lic color gris antracita

1,000

8 u

Cadira model kena giratoria amb rodes i braços regulables en alçada,
elevació a gas, mecanisme soncro, respatller part posterior polipropilé
negre, tapissada en roba blau/negre

19,000

9 u

Armari model plenum de mides 120x45x200h. cm. amb portes correderes i
5 prestatges. cos metàl·lic metalitzat gris antracita. portes en estratificat gris
clar amb tiradors cromats.

11,000

10 u

Armari model plenum de mides 120x45x200h. cm. amb portes correderes i
1 prestatge roper amb dos penjadors. cos metàl·lic metalitzat gris antracita.
portes en estratificat gris clar amb tiradors cromats.

2,000

11 u

Armari model plenum de mides 120x45x200h. cm. sense portes i 5
prestatges. cos metàl·lic metalitzat gris antracita

1,000

12 u

Armari model plenum de mides 120x45x132h. cm. amb portes correderes i
3 prestatges. cos metàl·lic metalitzat gris antracita. Tapa estratificada gris
clar. Portes en estratificat gris clar amb tiradors cromats.

14,000

'01.01

13 u

Armari model plenum, de mides 120x45x132h. cm. sense portes correderes
i 3 prestatges. cos metàl·lic metalitzat gris antracita. Tapa estratificada gris
clar

4,000

'01.01

14 u

Taula de treball model conexa , de 120x60x73cm. sobre i cantell estratificat
gris clar amb cantell lm estructura metalitzada color gris antracita

1,000

'01.01

'01.01

'01.01
'01.01
'01.01

'01.01

'01.01

'01.01
'01.01

'01.01

TOTAL
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02

DESPATX 1

'01.02

1 u

Taula model conexa de mides 180x80x74h.cms amb pasacables dret. acabat
en fusta cirerer i estructura metàl.lica metalitzada negre.

1,000

'01.02

2 u

Ala model conexa de mides 100x60x74h.cms. sobre en fusta color cirerer i
estructura de tres potes metàl.liques metalitzat color negre.

1,000

'01.02

3 u

Unió corba de 90º model conexa de mides 60x80cms. dreta. sobre de fusta
cirerer i estructura metàl.lica de tres potes metalitzades en color negre

1,000

'01.02

4 u

Conector bastidor-bastidor, per eliminar potes. angle d'unió de 90º90º90º
model conexa estructura metàl lica metal litzada en negre.

1,000

'01.02

5 u

Conector pota-pota, angle d'unió de 90º-90º-90º model conexa estructura
metàl lica metal litzada en negre.

1,000

'01.02

6 u

Conector pota-pota, àngle d'unió de 90º90º model conexa

1,000

'01.02

7 u

Buc model plenum de mides 40x60x57h.cms de tres calaixos amb rodes. cos
metàl.lic metalitzat negre. tapa, cantell i fronties en fusta cirerer amb
tiradors cromata.

2,000

'01.02

8 u

Safata llapisos per buck

1,000

'01.02

9 u

Faldó ficat endins model conexa per taula de 180 cms. acabada en fusta
cirerer i estructura metàl.lica metalitzada negre.

1,000

'01.02

10 u

Faldó model conexa recte de 80 cms. acabat en fusta cirerer i anclatge
metàl.lic metalitzat color negre.

1,000

11 u

Faldó frontal interior model conexa unió corba 90º, recte. acabat en fusta
cirerer i anclatge metalitzat negre.

1,000

12 u

Taula rodona model conexa de mides 130 cms. de diàmetre x 74h. cms.
sobre i cantell acabat en fusta color cirerer. estructura i potes metàl.liques
en metalitzat color negre.

1,000

'01.02

13 u

Armari model plenum de mides 120x45x200h. cm. amb portes correderes i
separador vertical amb 5 prestatges i 1 prestatger rober amb un penjador.
cos metàl·lic metalitzat negre. portes en estratificat cirerer amb tiradors
cromats.

1,000

'01.02

14 u

Armari model plenum de mides 120x45x200h. cm. sense portes i 5
prestatges. cos metàl·lic metalitzat negre

1,000

'01.02

15 u

Cadira operativa model zas, respatller i seient tapissats. mecanisme sincro,
elevació a gas, braços regulables i rodes. base metàl·lica metalitzada gris
plati i entapissada en grup 5 blau/negre.

1,000

'01.02

16 u

Cadira model confident zas amb braços i base patin. estructura metàl·lica en
gris plata, seient tapissat blau/negre i respatller polipropilé negre.

6,000

'01.02

'01.02

TOTAL

03

'01.03

'01.03

DESPATX 2 i 3

1 u

Taula model conexa de mides 180x80x73h. cm. sobre i cantell en estratificat
color perer, estructura metàl·lica de 4 potes metalitzades color negre

2,000

2 u

Ala model conexa de mides 100x60x74h cms, esquerre sobre i cantell en
estratificat perer. estructura metàl·lica de tres potes metal·litzades color
negre

2,000
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'01.03

3 u

Buck model plenum de mides 40x60x57h. cm. de tres calaixos amb rodes.
cos metàl·lic metalitzat en pintura metalitzada negre, tapa i frontis
estratificat perer amb tiradors cromats

'01.03

4 u

Safata llapisos per buck

2,000

'01.03

5 u

Faldó recte model conexa de mides 80cm, acabat estratificat perer i
ancoratge metàl·lic metalitzat negre

2,000

'01.03

6 u

Faldó ficat endins model conexa de mides 180cm, acabat estratificat color
perer i ancoratge metàl·lic metalitzat color negre

2,000

'01.03

7 u

Taula de reunions model conexa de 130cm de diàmetre sobre i cantell
estratificat perer i estructura metàl·lica metalitzada color negre

2,000

'01.03

8 u

Cadira operativa model zas, respatller i seient tapissats. mecanisme sincro,
elevació a gas, braços regulables i rodes. base metàl·lica metalitzada gris
plati i entapissada en grup 5 blau/negre.

2,000

'01.03

9 u

Cadira model confident zas amb braços i base patin. estructura metàl·lica en
gris plata, seient tapissat blau/negre i respatller polipropilé negre.

8,000

'01.03

10 u

Armari model plenum de mides 120x45x200h. cm. sense portes i 5
prestatges. cos metàl·lic metalitzat negre

2,000

11 u

Armari model plenum de mides 120x45x200h. cm. amb portes correderes i
separador vertical amb 5 prestatges i 1 prestatger rober amb un penjador.
cos metàl·lic metalitzat negre. portes en estratificat perer amb tiradors
cromats.

2,000

'01.03

12 u

Conector bastidor-bastidor (per eliminar potes ), angle d'unio de 90º 90º
model conexa

2,000

'01.03

13 u

Conector pota-pota, angle unió de 90º 90º model conexa

2,000

'01.03

2,000

TOTAL

04

SALAS REUNIONS

1 u

Taula reunions inicial model tec rectangular de mides 180x120cms.
estructura metàl·lica pintura metal·litzada color blanc i sobre en estratificat
color blanc

2,000

2 u

Taula reunions final model tec, rectangular de mides 180x120cms.
estructura metàl·lica pintura metal·litzada color blanc i sobre en estratificat
color blanc

2,000

'01.04

3 u

Armari baix plenum de mides 80x45x72h. cms. Amb portes batents i un
prestatge. Cos metàl.lic metàl.litzat NEGRE. Tapa, cantell i frontis color
BLANC amb tiradors CROMATS.

2,000

'01.04

4 u

Cadira model confident zas amb braços i base patin. estructura metàl·lica en
gris plata, seient tapissat blau/negre i respatller polipropilé negre.

'01.04

'01.04

22,000

TOTAL

05

'01.05

1 u

AULA FORMACIO

Armari model plenum de mides 120x45x200h. cm. amb portes correderes i
5 prestatges. cos metàl·lic metalitzat gris antracita. portes en estratificat gris
clar amb tiradors cromats.
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'01.05

'01.05

'01.05

'01.05

2 u

Taula de treball model conexa , de 160x80x74cm. sobre i cantell estratificat
gris clar amb cantell lm estructura metalitzada color gris antracita

1,000

3 u

Cadira DYNA 5 de quatre potes metàl·liques en color pintura llisa NEGRE i
braços fixos.Respatller de fusta faig. Seient entapissat amb costura color
BLAU / NEGRE.

1,000

4 u

Cadira DYNA 5 de quatre potes metàl·liques en color pintura llisa NEGRE i
PALA ESCAMOTEJABLE DRETA. Respatller de fusta faig. Seient entapissat
amb costura color BLAU / NEGRE.

18,000

5 u

Cadira DYNA 5 de quatre potes metàl·liques en color pintura llisa NEGRE i
PALA ESCAMOTEJABLE ESQUERRA. Respatller de fusta faig. Seient entapissat
amb costura color BLAU / NEGRE.

2,000

TOTAL

06

'01.06
'01.06

OFFICE

1 u

Taula CROM-2 model 920 mides 140 x70 cm estructura de tub color negre i
sobre de melamina de color sorra, amb el cant envernissat de 45 mm en faig
natural.

2,000

2 u

Cadira delaoliva model PLAST estructura color negre seient monocarcassa
de color gris clar.

8,000

TOTAL

6
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