Specificații tehnice mobilier
Nr.
ord.

Denumirea
bunurilor

Specificații tehnice

Desene
LOT 1

1
Dulap vestiar
pentru copii din 5
compartimente cu
banca

2

3

4

Masa reglabila
,,Hexagonala,,

Set de masa
reglabila cu 3
secțiuni

Scaun bicolor
pentru copii
"Fantezie" din
placaj
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Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Buc

Suma fără
TVA

77

181 655,00

18

16 132,50

46

69 862,50

100

26 666,60

Mobilier pentru grupe

Dimensiuni (Lxlxh): 1360х340х1420 mm.
Dulapul este confecționat din PAL melaminat
cu grosimea de 18 mm. Peretele din spate a
dulapului este confecționat din PFL
melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Fațada
este încleiata cu cant din ABS de 1 mm de
culoare argintie. Piesele din interiorul
dulapului sunt încleiate cu cant din ABS de
0,5 mm de culoare fag. Dulapul conține 5 uși
prevăzute cu un loc special pentru
deschidere. Fiecare compartiment conține
câte 2 rafturi sus/ jos si 2 cuiere cromate.
Dulapul este dotat cu o banca extensibilă cu
colțuri rotunjite. Piesele dulapului sunt
asamblate prin elemente de fixare speciale si
sigure. Dulapul este fixat pe perete pentru
siguranța copiilor. Dulapul este prevăzut cu
garnituri din plastic rezistent.
Culoare cadru: fag.
Culoare ușa: roșu, galben, albastru, lămâie
verde, orange.
Dimensiuni (Lx l ): 1180х1040mm.
Înălțime reglabila: 460-520-580 mm.
Blatul este realizat din PAL melaminat
colorat de 16 mm cu cant din ABS de 1,00
mm de culoare argint.
Blatul are colțuri rotunjite.
Picioarele mesei sunt confecționate din
profile rotunde din metal cu diametrul de 2532 mm și respectiv grosimea de 1,2 mm, ce
sunt suprapuse printr-un reglaj telescopic
acoperit cu garnituri din plastic. Picioarele
mesei sunt vopsite în câmp electrostatic și
polimerizat si sunt prevăzute cu capace din
plastic. Toate piesele mesei sunt asamblate
prin intermediul unor șuruburi cu cap bombat
și piulițe ascunse și sigure. Masa este
proiectată pentru 6 copii.
Culoare blatului: orange, galben, lămâie
verde, albastru, roșu.
Culoarea cadrului: galben, verde
Dimensiuni (Lx l ): 1100х1659mm.
Înălțime reglabila: 460-520-580 mm.
Blatul este realizat din PAL melaminat
colorat de 16 mm cu cant din ABS de 1,00
mm de culoare argint. Blatul are colțuri
rotunjite. Picioarele mesei sunt confecționate
din profile rotunde din metal cu diametrul de
25-32 mm si respectiv grosimea de 1,2 mm,
ce sunt suprapuse printr-un reglaj telescopic
acoperit cu garnituri din plastic. Picioarele
mesei sunt vopsite în câmp electrostatic si
polimerizat si sunt prevăzute cu capace din
plastic. Toate piesele mesei sunt asamblate
prin intermediul unor șuruburi cu cap bombat
si piulițe ascunse si sigure. Masa este
proiectată pentru grup de 8 copii, dar poate fi
divizata în combinații.
Culoarea blatului: orange, galben, lămâie
verde, albastru, roșu, bej.
Culoarea cadrului: galben, verde.
Dimensiuni (Lxlxh): 290х343х567 mm
Înălțimea șezutului =300mm.
Spătarul si șezutul sunt fabricate din placaj
vopsit ușor curbat cu grosimea de 8 mm,
acoperit cu vopsea acrilica pe baza de apa,
non-toxica.
Picioarele sunt confecționate din placaj
lustruit cu grosimea de 12-15 mm si sunt
acoperite cu lac acrilic pe baza de apa, non-
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Scaun bicolor
pentru copii
"Fantezie" din
placaj

Scaun lăcuit
pentru copii
"Fantezie" din
placaj

Mobilier pentru
zona de joaca
"Frizerie"

Mobilier pentru
zona de joaca
"Bucătărie"

Mobilier pentru
zona de joaca
"Spital''

toxic. Toate piesele scaunului sunt asamblate
prin șuruburi cu cap semirotund sigure si
piulițe ascunse.
Culoarea spătarului si șezutului: galben, roșu,
albastru, verde.
Dimensiuni (Lxlxh): 310х335х642 mm
Înălțimea șezutului =340mm.
Spătarul si șezutul sunt fabricate din placaj
vopsit ușor curbat cu grosimea de 8 mm,
acoperit cu vopsea acrilica pe baza de apa,
non-toxica.
Picioarele sunt confecționate din placaj
lustruit cu grosimea de 12-15 mm si sunt
acoperite cu lac acrilic pe baza de apa, nontoxic. Toate piesele scaunului sunt asamblate
prin șuruburi cu cap semirotund sigure si
piulițe ascunse.
Culoarea spătarului si șezutului: galben, roșu,
albastru, verde.
Dimensiuni (Lxlxh): 310х335х642 mm
Înălțimea șezutului =340mm.
Spătarul si șezutul sunt fabricate din placaj
lăcuit ușor curbat cu grosimea de 8 mm.
Picioarele sunt confecționate din placaj
lustruit cu grosimea de 12-15 mm. Toate
piesele scaunului sunt asamblate prin
șuruburi cu cap semirotund sigure si piulițe
ascunse. Scaunul este acoperit cu lac acrilic
pe baza de apă, non – toxic.
Culoarea spătarului si șezutului: fag.
Dimensiuni (Lxlxh): 880х540х1182 mm.
Mobilă este confecționata din PAL
melaminat cu grosimea de 16 mm. Fațada
este încleiata cu cant din ABS de 1 mm de
culoare argintie. Partea de jos si de sus a
mobilei este dotată cu rafturi deschise.
Toate piesele mobilei sunt cu colțuri
rotunjite.
Piesele mobilei sunt asamblate prin elemente
de fixare speciale si sigure. Mobilă se fixează
pe perete pentru siguranța copiilor. Mobilă
este prevăzută cu garnituri din plastic
rezistent.
Culoare: bej/ lavanda,
lămâie verde/galben.
Dimensiuni(Lxlxh): 800х450х1150 mm.
Mobilă este confecționata din PAL
melaminat cu grosimea de 16 mm.
Fațada este încheiată cu cant din ABS de 1
mm de culoare galben.
Piesele din interiorul mobilei sunt încleiate cu
cant din ABS de 0,5 mm de culoare galben.
Mobilă este dotată în partea de sus cu rafturi
deschise.
Spațiul de jos al mobilei este prevăzut din
ambele părți cu 2 corpuri a câte 2 rafturi
deschise si un mini-cuptor în mijloc.
Plita mobilei este decorata cu aplicații din
MDF colorat.
Colțurile si rafturile mobilei sunt rotunjite.
Piesele mobilei sunt asamblate prin elemente
de fixare speciale si sigure. Mobilă se fixează
pe perete pentru siguranța copiilor.
Mobilă este prevăzută cu garnituri din plastic
rezistent.
Culoare: verde/verde-deschis/roșu;
lavanda/galben/orange; roșu/albastru/galben.
Dimensiunile patului (Lxlxh):
1020х400х600 mm.
Dimensiunile scaunului (Lxlxh):
300х300х310 mm.
Dimensiunile mesei (Lxlxh): 630х400х1250
mm.
Dimensiunile stadimetrului (Lxlxh):
440х480х1320 mm.
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98 175,00
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11 833,30
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12 060,00
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21 880,00
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18 885,00
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Set colț al naturii
cu două uși
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Set de mobila
„Teatrul de
păpuși”

Mobila este confecționata din PAL
melaminat cu grosimea de 16 mm, clasa de
emisii E1.Capetele acestui PAL laminat sun
acoperite cu o margine din PVC, cu grosimea
de 0,5 și 1 mm. Colturile si rafturile mobilei
sunt rotunjite. Piesele mobilei sunt asamblate
prin elemente de fixare speciale si sigure.
Mobila se fixează pe perete pentru siguranța
copiilor. Mobila este prevăzuta cu garnituri
din plastic rezistent. Mobila este compusa din
4 compartimente:
Masa, in partea de sus este dotata cu rafturi
deschise, blatul conține o nișa ascunsa
reglabila.
Culoare: alb/roșu
Set de mobila "Colț al naturii''
Dimensiuni (Lxlxh): 1300х900х1190 mm..
Mobila este confecționata din PAL laminat
cu grosimea de 16 mm, clasa de emisii E1.
Capetele acestui PAL laminat sun acoperite
cu o margine din PVC, cu grosimea de 0,5 și
1 mm de culoarea galbenă. Designul are
rafturi pentru plante de interior și un dulap
închis pentru diverse instrumente concepute
pentru îngrijirea plantelor de interior.
Colturile si rafturile mobilei sunt rotunjite.
Piesele mobilei sunt asamblate prin elemente
de fixare speciale si sigure. Mobila se fixează
pe perete pentru siguranța copiilor.
Mobila este prevăzuta cu garnituri din plastic
rezistent.
Culoare: galben/lămâie verde, verde/galben,
roșu/galben, albastru/roșu.
Mobila ''Colt al naturii"
Dimensiuni (Lxlxh): 1300х1300х1190 mm..
Mobila este confecționata din PAL laminat
cu grosimea de 16 mm, clasa de emisii E1.
Capetele acestui PAL laminat sun acoperite
cu o margine din PVC, cu grosimea de 0,5 și
1 mm de culoarea galbenă. Designul are
rafturi pentru plante de interior și două
dulapuri închise pentru diverse instrumente
concepute pentru îngrijirea plantelor de
interior. Colturile si rafturile mobilei sunt
rotunjite. Piesele mobilei sunt asamblate prin
elemente de fixare speciale si sigure. Mobila
se fixează pe perete pentru siguranța copiilor.
Mobila este prevăzuta cu garnituri din plastic
rezistent.
Culoare: galben/lămâie verde, verde/galben,
roșu/galben, albastru/roșu.
Dimensiuni(Lxlxh): 1300x350x1230 mm.
Fațadele produsului, realizate sub formă de
elemente artistice, din MDF și decorate cu
freză cu ornament.
Mobila este confecționată din PAL laminat
cu grosimea de 16mm. Fațada mobilei este
încleiata cu cant din ABS de 1mm și 0,5.
Mobila sunt realizate cu elemente decorative
cu colturi rotunjite: curcubeu, căsuțele.
Piesele mobilierului sunt asamblate prin
elemente de fixare speciale si sigure.
Culoare: roz/azuriu/verde-deschis.
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16 572,50
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21 280,00
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Dulapuri cu
depozitare din
plastic

Masă pentru
joacă cu nisip și
apă

Dulap pentru
jucării „Jungla”

Set de rafturi de
perete “Jungla”

17
Set de mobila
„Căsuța mea”

Dimensiuni(Lxlxh): 973х400х1365 mm.
Dulapul este confecționat din PAL melaminat
cu grosimea de 16 mm. Peretele din spate a
dulapului este confecționat din PFL
melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Fațada
dulapului este încleiata cu cant din ABS de 1
mm de culoare argintie.
Piesele din interiorul dulapului sunt încleiate
cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare
argintie.
Dulapul include 13 cutii de depozitare din
plastic in culori galben, roșu si verde, cu
dimensiuni diferite si 3 rafturi colorate de tip
deschis si închis, prevăzute cu o margine
speciala pentru deschidere.
Dulapul este decorat cu aplicații colorate cu
elemente de ,,floare,, . Piesele dulapului sunt
asamblate prin elemente de fixare speciale si
sigure.
Dulapul este fixat pe perete pentru siguranța
copiilor.
Dulapul este prevăzut cu garnituri din plastic
rezistent.
Culori: galben, lămâie verde, roșu, bej.
Dimensiuni (Lxlxh) : 750x400x570 mm..
Carcasa este confecționată din PAL
melaminat de 16 mm.
Blatul este confecționat din MDF, tapițat cu
folie din PVC. Capetele blatului sunt finisate
cu muchii din PVC de 1 mm de culoare
galbenă. Celelalte elemente sunt acoperite cu
muchii din PVC de 0,5 mm de culoare
galbenă. Rezervoarele pentru apă și nisip sunt
fabricate din plastic durabil și sigur.
Masa este amplasată pe role, ceea ce o face
mobilă.
Culoarea: verde-deschis/lavanda;
verde/roșu; galben/orange.
Dimensiuni (Lxlxh): 2116x335x1270 mm
Dulapul este fabricat din materiale sigure și
durabile PAL melaminat cu grosimea de 16
mm și MDF. Elemente decorative în formă
de elefant și tucan sunt realizate din MDF și
decorate cu freză cu ornament.
Dulapul pentru jucării are 12 rafturi spațioase
pentru depozitarea jucăriilor și a altor lucruri.
Piesele mobilierului sunt asamblate prin
elemente de fixare speciale si sigure. Setul de
mobila se fixează pe perete pentru siguranța
copiilor. Setul de mobila este prevăzut cu
garnituri din plastic rezistent.
Culoare: galben, lămâie verde, bej, roșu.
Dimensiunile: 630x320x420 mm;
620x320x270 mm;
440x320x350 mm..
Rafturile sunt confecționate din PAL și MDF
decorate cu freză cu ornament. Rafturile sunt
sistemele de fixare inclus.
Culoare : galben, lămâie verde.
Dimensiuni (Lxlxh): 2287x440x1424 mm.
Setul de mobila este confecționat din PAL de
16 mm, acoperit cu muchie din PVC de 0,5
mm.
Fațadele sunt realizate din MDF și decorate
cu freză cu ornament. Produsul conține
picioare din plastic, ceea ce elimină riscul de
deteriorare a pardoselii.
Setul de mobile poate fi transformat în zona
de joacă.
Toate colțurile sunt rotunjite. Mobila sunt
realizate cu elemente decorative: căsuța,
copac. Piesele dulapului sunt asamblate prin
elemente de fixare speciale si sigure.
Culoare: bej, lămâie verde, roșu, maro,
galben, albastru deschis.
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Mobila pentru
jucării
„Merișor”

Set de mobila
„Căsuța”

Set de mobila
“Munte”

Set de mobila
"Traditii
Populare" cu
imprimare foto

Dimensiuni (Lxlxh): 1630x320x1870 mm.
Etajera este confecționat din PAL melaminat
cu grosimea de 16 mm.
Carcasa mobile este confecționată din PAL
de 16 mm, acoperita cu muchie din PVC de
0,5 mm.
Produsul este dotat cu 16 rafturi deschise.
Fațadele sunt realizate din MDF și decorate
cu freză cu ornament. Mobila sunt realizate
cu elemente decorative: păsărica, copac mar,
pisica. Produsul conține picioare din plastic,
ceea ce elimină riscul de deteriorare a
pardoselii.
Culoare: galben, lămâie verde, roșu,
albastru, maro.
Dimensiuni (Lxlxh): 2800x446x1900 mm.
Set de mobila este confecționat din PAL
melaminat cu grosimea de 16 mm.
Peretele din spate a dulapului este
confecționat din PFL melaminat alb cu
grosimea de 3 mm. Fațada este încleiata cu
cant din ABS de 1mm . Produsul este
prevăzut cu rafturi deschise și închise, cu
nișe, cu sertar mobil pe role. Toate colțurile
sunt rotunjite. Piesele dulapului sunt
asamblate prin elemente de fixare speciale si
sigure. Dulapul este fixat pe perete pentru
siguranța copiilor. Dulapul este prevăzut cu
garnituri din plastic rezistent.
Culoare: galben, verde, bej, roșu.
Dimensiuni (Lxlxh): 3320x320x1570 mm.
Setul de mobila este realizat din PAL de 16
mm, acoperit cu muchie din PVC de 0,5 mm.
Setul de mobilă este format din șase
compartimente.
Setul de mobila este prevăzut cu rafturi
deschise și închise. Piesele dulapului sunt
asamblate prin elemente de fixare speciale si
sigure.
Culoare: Roșu/galben.
Dimensiuni (Lxlxh): 3220х410х1885 mm.
Mobila este confecționata din PAL laminat
cu grosimea de 16mm.
Peretele din spate a mobilei este confecționat
din PFL melaminat alb cu grosimea de 3mm.
Fațada mobilei este încleiata cu cant din ABS
de 1mm de culoare galbena. Piesele din
interiorul mobilei sunt încleiate cu cant din
ABS de 0,5 mm de culoare galbena. Setul de
mobila este compus din 6 compartimente:
- 1 si 6-lea compartiment este prevăzut cu
colțar cu 4 rafturi cu colturi rotunjite.
- 2-lea si 5-lea compartiment este prevăzut
cu 3 nișe si 2 rafturi închise.
- 3-lea si 4-lea compartiment este prevăzut
cu 2 nișe si 4 rafturi închise.
Mobila este decorata cu imprimare foto –
imagini din tradiții populare, rezistenta la
apa. Dulapurile au uși cu colturi rotunjite si
decorative, prevăzute cu un loc special pentru
deschidere. Piesele mobilierului sunt
asamblate prin elemente de fixare speciale si
sigure.
Setul de mobila se fixează pe perete pentru
siguranța copiilor. Setul de mobila este
prevăzut cu garnituri din plastic rezistent.
Culoarea carcasei: stejar deschis
Culoarea fațadelor: jasmin cu imprimare
foto.
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Set de mobila
„Africa“

Set de mobila
„Anișoara“

Set de mobila
"Corabie" din
MDF

Mobila pentru
jucării „Delfinii”

Set de mobila
„Castel“

Dimensiuni (Lxlxh): 2116x335x1270 mm
Dulapul este fabricat din materiale sigure și
durabile PAL melaminat cu grosimea de 16
mm și MDF. Fațada principala este realizată
din MDF sub forma unei girafe care are un
stadiometru. Elemente decorative: palmier,
rinocer, broaște țestoase sunt realizate din
MDF și decorate cu freză cu ornament. Setul
de mobila este prevăzut cu rafturi deschise și
închise. Piesele mobilierului sunt asamblate
prin elemente de fixare speciale si sigure.
Setul de mobila se fixează pe perete pentru
siguranța copiilor. Setul de mobila este
prevăzut cu garnituri din plastic rezistent.
Culoare: galben, lămâie verde, albastru..
Dimensiuni (Lxlxh): 3600x320x1740 mm
Set de mobila este confecționat din PAL
melaminat cu grosimea de 16 mm.
Peretele din spate a dulapului este
confecționat din PFL melaminat alb cu
grosimea de 3 mm. Fațada este încleiata cu
cant din ABS de 1mm . Produsul este
prevăzut cu 22 rafturi deschise și închise.
Piesele dulapului sunt asamblate prin
elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul
este fixat pe perete pentru siguranța copiilor.
Dulapul este prevăzut cu garnituri din plastic
rezistent.
Culoare: verde,roșu, lavanda,albastru,lămâie
verde.
Dimensiuni (Lxlxh): 2450х370х2250 mm.
Mobila este confecționata din MDF cu
grosimea de 18 mm. Piesele din interiorul
mobilei sunt realizate din PAL melaminat de
16 mm cu cant din ABS de 1mm de culoare
alb. Peretele din spate a mobilei este
confecționat din PFL melaminat alb cu
grosimea de 3 mm. Mobila conține uși cu
colturi rotunjite si decorative, prevăzute cu
un loc special pentru deschidere.
Rafturile setului de mobila sunt rotunjite.
Mobila este decorata cu aplicații din MDF
colorat cu elemente specifice corabiei.
Piesele mobilierului sunt asamblate prin
elemente de fixare speciale si sigure.
Setul de mobila este prevăzut cu garnituri din
plastic rezistent.
Culoare: alb, cafeniu, albastru, galben, roșu.
Dimensiunile: 1300x1300x1550 mm.
Mobila pentru jucării este confecționat din
PAL melaminat de 16 mm, acoperit cu
muchie din PVC de 0,5 mm culoare galben.
Toate colțurile sunt rotunjite. Elemente
decorative în formă de delfinii sunt realizate
din MDF și decorate cu freză cu ornament.
Mobila conține picioare din plastic, ceea ce
elimină riscul de deteriorare a pardoselii.
Culoare: verde-deschis/albastru, albastru/
lămâie verde.
Dimensiuni (Lxlxh): 2274х356х1620 mm.
Dulapul este fabricat din materiale sigure și
durabile PAL melaminat cu grosimea de 16
mm și MDF. Fațada principala este realizată
sub forma de turnuri, sunt realizate din
MDF. Toate colțurile sunt rotunjite. Elemente
decorative sunt realizate din MDF și decorate
cu freză cu ornament. Setul de mobila este
prevăzut cu rafturi deschise și închise. Piesele
mobilierului sunt asamblate prin elemente de
fixare speciale si sigure. Setul de mobila se
fixează pe perete pentru siguranța copiilor.
Setul de mobila este prevăzut cu garnituri din
plastic rezistent.
Culoare: galben, lămâie verde, roșu.
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Set de mobilă
“Căsuța
albinelor”

Set de mobila
“Tom și Jerry”

Stelaj mobil
“Cașcaval”

Set de mobilă
"Trenul din
poveste" cu
aplicații din
MDF

Dulap “Puzzle”

Dimensiuni (Lxlxh): : 2200x479x2000 mm
Set de mobila este realizat din PAL
melaminat de 16 mm. O parte din rafturi sunt
deschise, altele sunt acoperite cu fațade din
MDF sub forma de hexagoane, care amintesc
de faguri de miere. Fațadele sunt decorate cu
freză și suprapuneri. Carcasa produsului este
susținută de suporturi, a căror înălțimea poate
fi reglată. Piesele mobilierului sunt asamblate
prin elemente de fixare speciale si sigure.
Setul de mobila se fixează pe perete pentru
siguranța copiilor. Setul de mobila este
prevăzut cu garnituri din plastic rezistent.
Culoare: galben, orange.
Dimensiuni (Lxlxh): 2732x369x1725
Set de mobila este fabricat din materiale
sigure și durabile PAL melaminat cu
grosimea de 16 mm și MDF.
Fațada principala este realizată din MDF sub
forma unei motan. Elemente decorative:
motan, șoarece, sunt realizate din MDF și
decorate cu freză cu ornament. Setul de
mobila este prevăzut cu rafturi deschise și
închise. Ușile sunt realizate din MDF sub
forma de turnuri, sunt realizate din MDF
Piesele mobilierului sunt asamblate prin
elemente de fixare speciale si sigure. Setul de
mobila se fixează pe perete pentru siguranța
copiilor. Setul de mobila este prevăzut cu
garnituri din plastic rezistent.
Culoare: galben, lămâie verde, albastru.
Dimensiuni (Lxlxh): 630x415x720
Stelaj este realizat din placaj rezistent de 15
mm, acoperit cu plastic.
Capetele sunt acoperite cu lac, care
protejează produsul de umezeală și daune
mecanice.
Produsul este amplasat pe role de cauciuc,
ceea ce îl face mobil și elimină riscul de
deteriorare a pardoselii.
Culoare: galben, vanilia.
Dimensiuni(Lxlxh): 4270х350х1450 mm.
Mobila este confecționata din PAL laminat
cu grosimea de 16mm. Peretele din spate a
mobilei este confecționat din PFL melaminat
alb cu grosimea de 3mm. Fațada mobilei este
încleiata cu cant din ABS de 1mm de culoare
argintie. Piesele din interiorul mobilei sunt
încleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de
culoare argintie. Dulapurile au uși cu colturi
rotunjite si decorative, prevăzute cu un loc
special pentru deschidere. Setul de mobila
este compus din 5 compartimente. Fiecare
compartiment este prevăzut cu sertar, rafturi
deschise/închise si sertare mobile pe role.
Mobila este decorata cu aplicații din MDF
colorat cu elemente de trenuț. Piesele
mobilierului sunt asamblate prin elemente de
fixare speciale si sigure. Setul de mobila se
fixează pe perete pentru siguranța copiilor.
Setul de mobila este prevăzut cu garnituri din
plastic rezistent.
Culoare : bej, galben, lămâie verde, roșu.
Dimensiuni (Lxlxh): 800х336х1233 mm.
Dulap de mobila este confecționat din PAL
de 16 mm, acoperit cu muchie din PVC de
0,5 mm
Dulap este rafturi deschise și închise.
Ușile sunt realizate din MDF sub forma
puzzle. Produsul conține picioare din plastic,
ceea ce elimină riscul de deteriorare a
pardoselii.

1

8 350,00

1

6 790,00

1

2 500,00

1

8 300,00

13

30 333,30
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33

34

35

Pat supraetajat
pentru copii

Scaun lung

Masă pentru
semnături
(vestiar)

Etajera pentru
încălțăminte

Dimensiuni (Lx l x h): 1458х650х1408 mm.
Dimensiuni cadru: 1400х600 mm.
Cadrul patului supraetajat este confecționat
din profile rectangulare din metal cu mărimea
de 40х25 mm si cu grosimea de 1,5 mm.
Scara este confecționata din profil pătrat din
metal cu mărimea de 20х20 mm si cu
grosimea de 1,2 mm, montarea pe partea
dreapta a patului. Piesele din metal sunt
vopsite in câmp electrostatic si polimerizat.
Partea laterala si cea frontala a patului sunt
confecționate din PAL laminat de 16 mm,
cant din ABS de 1 mm de culoare argint.
Marginile nivelului de sus ale patului sunt
înalte, rotunjite si decorative. Suportul pentru
saltea este din placaj cu grosimea de 7mm.
Carcasa blatului este din placaj cu grosimea
de 12 mm. Partea de jos a cadrului este
prevăzut cu garnituri din plastic rezistent.
Toate piesele patului sunt asamblate prin
elemente de fixare ascunse si sigure.
Culoare: lămâie verde / orange,
lămâie verde / galben
Dimensiuni (Lxlxh): 1200х300х300 mm.
Banca este confecționata din PAL melaminat
cu grosimea de 16 mm.
Piesele băncii sunt încleiate cu cant din ABS
de 1 mm de culoare argintie.
Banca conține colturi rotunjite.
Piesele băncii sunt asamblate prin elemente
de fixare speciale si sigure.
Banca este prevăzuta cu garnituri din plastic
rezistent.
Culoare: stejar deschis.
Dimensiuni (Lungime x lățime): 700х500
mm. Înălțime reglabila : 640-700-760 mm.
Blatul este realizat din PAL melaminat de 18
mm cu cant din ABS de 1,00 mm . Partea
frontala si polița sunt realizate din PAL
melaminat de 16 mm.
Blatul băncii este neted cu colturi rotunjite,
pe care sunt montate compartimentul pentru
pixuri. Blatul băncii este fixat de profile
metalice prin intermediul unor șuruburi
ascunse. Profilele băncii sunt confecționate
din țeava pătrata de metal : mărimea de
20x20x1,2 mm se îmbina telescopic cu
mărimea de 25x25x1,2 mm, zona de îmbinare
fiind ermetica, acoperita cu garnituri din
plastic sigure, fixate in procesul de reglare.
Profilele băncii sunt vopsite in câmp
electrostatic si polimerizat si sunt prevăzute
cu garnituri din plastic rezistent, fixate la
ambele capete, pentru a asigura protecţia
pardoselii.
Culoare: lămâie verde/ galben
Dimensiuni (Lxlxh): 1200х250х800 mm.
Etajera este confecționata din PAL
melaminat cu grosimea de 16 mm.
Piesele băncii sunt încleiate cu cant din ABS
de 1 mm de culoare argintie.
Banca conține colturi rotunjite.
Piesele băncii sunt asamblate prin elemente
de fixare speciale si sigure.
Banca este prevăzuta cu garnituri din plastic
rezistent.

165

371 250,00

10

3 540,00

14

11 665,00

14

14 000,00
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38

Cuier pentru
prosoape

Dulap pentru
olițe

Oglinda

Dimensiuni (Lxlxh): 750х120х750 mm.
Cuierul pentru prosoape este confecționat din
PAL melaminat cu grosimea de 16 mm.
Fațada este încleiata cu cant din ABS de 1
mm de culoare argintie. Cuierul pentru
prosoape conține 5 compartimente, fiecare
având câte 2 agățatoare cromate. Cuierul
pentru prosoape conține colturi rotunjite si un
raft deasupra. Piesele cuierului sunt
asamblate prin elemente de fixare speciale si
sigure.
Cuierul pentru prosoape este fixat pe perete
pentru siguranța copiilor. Culoare: vanilia
Dimensiuni (Lxlxh): 1296х350х1040 mm.
Dulapul este confecționat din PAL melaminat
cu grosimea de 16 mm.
Peretele din spate a dulapului este
confecționat din PFL melaminat alb cu
grosimea de 3 mm.
Fațada este încleiata cu cant din ABS de 1
mm de culoare argintie. Dulapul conține 12
rafturi deschise.
Piesele dulapului sunt asamblate prin
elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul
este fixat pe perete pentru siguranța copiilor.
Dulapul este prevăzut cu garnituri din plastic
rezistent. Culoare: vanilia.
Diametrul oglinzii: 390 mm.
Diametrul cadrului: 440 mm.
Grosimea cadrului: 16 mm.
Cadrul oglinzii este realizat din MDF.
Oglinda “Albinuța” - 2 buc.
Oglinda "Iepuraș"- 2 buc.
Oglinda "Motănaș" - 2 buc.
Oglinda "Ursuleț"- 3 buc.
Oglindă "Perla" – 2 buc.
Oglindă "Broasca țestoasă" – 3 buc.

39

40

Dulap metalic
pentru uz casnic

Set de mobilă
Skandy 1

Dimensiuni (Lxlxh): 500х500х1800 mm.
Dulapul este realizat din tabla de otel
profilata de prima calitate, grosime 0,8 mm.
Suprafața dulapului este acoperita cu vopsea
acrilica ignifuga cu ridicata rezistenta la
coroziune. Dulapul este dotat cu 3 minirafturi pentru produse menajere si spațiu
pentru găleată/mop/mătura si in partea de sus
dotat cu un agățător pentru umerașe. Dulapul
conține ușa dublu ranforsata dotata cu fante
de aerisire in partea superioara si inferioara
cu balamale interne antiefractie. Dulapul este
dotat cu mecanism de închidere cilindric
Euro-locks. Dulapul este prevăzut cu
garnituri din plastic rezistent.
Culoare: gri.
Dimensiuni (Lxlxh): 2550x370x1990
Dulap este confecționat din PAL de 16 mm
de culoare alba și placaj de 15 mm.
De asemenea dulapul include o tablă de cretă
și set de cretă colorată. Piesele din interiorul
dulapului sunt încleiate cu cant din ABS de
0,5 mm. În partea inferioară a dulapului
există un șezut moale, care este realizate din
Vinyl Zeus Deluxe în culoarea Cloud.
Culoare: albastru deschise

70

39 960,00

3

4 000,00

14

11 090,00

16

42 666,70

1

11 250,00

41

42

43

44

Set de mobile
“Gorka”

Scaun moale
pentru educator

Masă pentru
educator cu
dulap

Masă colțar

Dimensiuni(Lxlxh): 2050х470х2100 mm.
Dulapul este confecționat din PAL melaminat
cu grosimea de 16 mm. Peretele din spate a
dulapului este confecționat din PFL
melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Fațada
este încleiata cu cant din ABS de 1 mm de
culoare argintie. Ușile sunt realizate din
MDF. Dulapul conține rafturi deschise si
închise. Piesele dulapului sunt asamblate prin
elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul
este fixat pe perete pentru siguranța copiilor.
Dulapul este prevăzut cu garnituri din plastic
rezistent.
Culoare: lămâie verde, roz, albastru deschise
Dimensiuni: 545x425x820 mm.
Înălțime scaun: 470 mm.
Material șezut/ spătar: plastic, spuma
poliuretanica, tapițate cu stofa. Șezutul
conține margine curbata, pentru a facilita
relaxarea picioarelor. Spătarul si șezutul
scaunului sunt fixate de carcasul metalic, cu
șuruburi ascunse si sigure. Carcasul este
confecționat din profile metalice pe teava
pătrata cu mărimea de 20x20 mm. Profilele
scaunului sunt vopsite in câmp electrostatic si
polimerizat si sunt prevăzute cu garnituri din
plastic rezistent, pentru a asigura protecţia
pardoselii. Culoare țesătura: gri Culoare
cadru: negru.
Dimensiuni (Lxlxh): 1200х600х750 mm.
Masa de oficiu este confecționată din PAL
melaminat cu grosimea de 18 mm.
Fațada mesei este încleiată cu cant din ABS
de 1 mm
Piesele din interiorul mesei sunt încleiate cu
cant din ABS de 0,5 mm. Masa de birou este
prevăzuta in partea dreapta cu o nișa deschisa
si 2 rafturi închise cu miner cromat. In partea
mediana este montata o placa transversala
pentru rigidizarea structurii.
Piesele mesei sunt asamblate prin elemente
de fixare speciale si sigure. Masa este
prevăzuta cu garnituri din plastic rezistent.
Culoare: stejar deschis.
Dimensiuni (Lxlxh): 1200х880х750 mm.
Masa de oficiu este confecționată din PAL
melaminat cu grosimea de 18 mm.
Fațada mesei este încleiata cu cant din ABS
de 1 mm Piesele din interiorul mesei sunt
încleiate cu cant din ABS de 0,5 mm .
Masa de birou este prevăzuta in partea
dreapta cu 1 dulap cu 3 sertare cu minere
cromate si o nișa deschisa. In partea mediana
este montata o placa transversala pentru
rigidizarea structurii. Piesele mesei sunt
asamblate prin elemente de fixare speciale si
sigure. Masa este prevăzuta cu garnituri din
plastic rezistent. Culoare: stejar deschis

1

14 150,00

15

3 937,50

17

20 336,25

1

1 665,00
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Dulap pentru
materiale
didactice

Dulap pentru
haine educ. cu
două uși (o parte
cu polițe și alta
cu bară)

Dulap pentru
haine educ. cu o
ușă cu bară

Dulap pentru
haine cu bară
ovală
retractabilă

Dimensiuni (Lxlxh): 802х403х1816 mm.
Dulap cu 3 nișe deschise si 2 rafturi închise.
Dulapul este confecționat din PAL melaminat
cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului este
încleiata cu cant din ABS de 1 mm. Piesele
din interiorul dulapului sunt încleiate cu cant
din ABS de 0,5 mm. Peretele din spate al
dulapului este confecționat din PFL
melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul
conține 3 nișe deschise si 2 rafturi închise.
Dulapul este dotat cu minere cromate.
Dulapul este prevăzut cu posibilitatea
schimbării distantei dintre polițe. Piesele
dulapului sunt asamblate prin elemente de
fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu
picioare din plastic reglabile. Culori: stejar
deschis

16

23 640,00

Dimensiuni (Lxlxh): 802х519х1816 mm.
Dulapul este confecționat din PAL melaminat
cu grosimea de 18 mm.
Fațada dulapului este încleiata cu cant din
ABS de 1 mm . Piesele din interiorul
dulapului sunt încleiate cu cant din ABS de
0,5 mm. Peretele din spate al dulapului este
confecționat din PFL melaminat alb cu
grosimea de 3 mm. Dulapul este prevăzut cu
2 compartimente cu 2 uși. Primul
compartiment este dotat cu un raft si cu bara
ovala cromata pentru umerașe, cel de-al
doilea compartiment deschis, este dotat cu 5
rafturi. Dulapul este prevăzut cu posibilitatea
schimbării distantei dintre polițe. Dulapul
este dotat cu minere cromate. Piesele
dulapului sunt asamblate prin elemente de
fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu
picioare din plastic reglabile.
Culoare: stejar deschis

19

41 800,00

Dimensiuni (Lxlxh): 402х519х1816 mm.
Dulapul este confecționat din PAL melaminat
cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului este
încleiata cu cant din ABS de 1 mm .Piesele
din interiorul dulapului sunt încleiate cu cant
din ABS de 0,5 mm . Peretele din spate al
dulapului este confecționat din PFL
melaminat alb cu grosimea de 3 mm.
Dulapul, este prevăzut cu un raft si cu o bara
ovala cromata pentru umerașe cu mărimea de
22x15 mm. Ușa dulapului cu încuietoare.
Dulapul este dotat cu minere cromate. Piesele
dulapului sunt asamblate prin elemente de
fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu
picioare din plastic reglabile. Culoare: stejar
deschis

1

1 300,00

Dimensiuni (Lxlxh): 802х403х1816 mm.
Dulapul este confecționat din PAL melaminat
cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului este
încleiată cu cant din ABS de 1 mm . Piesele
din interiorul dulapului sunt încleiate cu cant
din ABS de 0,5 mm .
Peretele din spate al dulapului este
confecționat din PFL melaminat alb cu
grosimea de 3 mm.
Dulapul, este prevăzut cu un raft si cu o bara
ovala cromata retractabila pentru umerașe cu
lungimea retractabila de 350 mm. Dulapul
este dotat cu minere cromate. Piesele
dulapului sunt asamblate prin elemente de
fixare speciale si sigure.
Dulapul este dotat cu picioare din plastic
reglabile.
Culoare: stejar deschis.

2

3 600,00

49

Dulap pentru
albituri cu polițe

Dimensiuni (Lxlxh): 802х403х1816 mm.
Dulapul este confecționat din PAL melaminat
cu grosimea de 18 mm.
Fațada dulapului este încleiata cu cant din
ABS de 1 mm. Piesele din interiorul
dulapului sunt încleiate cu cant din ABS de
0,5 mm . Peretele din spate al dulapului este
confecționat din PFL melaminat alb cu
grosimea de 3 mm. Dulapul conține 5 rafturi
închise.
Dulapul este dotat cu minere cromate.
Dulapul este prevăzut cu posibilitatea
schimbării distantei dintre polițe. Piesele
dulapului sunt asamblate prin elemente de
fixare speciale si sigure.
Dulapul este dotat cu picioare din plastic
reglabile.
Culoare: stejar deschis.

23

40 250,00

TOTAL LOT 1 1 377 761,15
LOT 2 Table magnetice
Tabla magnetică
alba

Dimensiuni (Lxh): 1500x1000 mm.
Suprafața de lucru magnetica este formata din
tabla de otel cu grosimea de 0,25 mm.
Spatele tablei este confecționat din MDF cu
grosimea de 6 mm.
Tabla magnetica conține 1 suprafața de lucru
alba pentru scrierea cu markere.
Rama este realizata din aluminiu iar colturile
rotunjite sunt din plastic.
Partea centrala a tablei școlare se fixează pe
perete cu ajutorul unor colțare metalice cu
dibluri.
Tabla este prevăzuta cu suport pentru
markere whiteboard.
Culoare: alb.

14

TOTAL LOT 2

16 333,30

16 333,30

LOT 3 Mobilier pentru cabinetul metodic
1

2

Masa ședință
modulara

Set de dulapuri

Dimensiuni (Lxlxh): 3600х1200х750 mm.
Masa de oficiu este confecționata din PAL
melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada
mesei este încleiata cu cant din ABS de 1
mm. Piesele din interiorul mesei sunt
încleiate cu cant din ABS de 0,5 mm.
Masa modulara este compusa din 8 elemente
detașabile: 4 mese dreptunghiulare si 4
colțare semirotunde.
Piesele mesei sunt asamblate prin elemente
de fixare speciale si sigure. Masa este
prevăzuta cu garnituri din plastic rezistent.
Culori: stejar deschis
Dimensiuni (Lxlxh): 3611х403х2186 mm.
Set de mobila este confecționat din PAL
melaminat cu grosimea de 18 mm.
Fațada setului de mobila este încleiata cu cant
din ABS de 1 mm . Piesele din interiorul
setului sunt încleiate cu cant din ABS de 0,5
mm. Peretele din spate al setului este
confecționat din PFL melaminat alb cu
grosimea de 3 mm.
Setul de mobila este compus din 5
compartimente:
- 1 compartiment cu uși este prevăzut cu 6
rafturi închise si o bara ovala cromata pentru
umerașe si un dulap suspendat.
- 2 compartiment este prevăzut cu 3 nișe, 2
rafturi închise si un dulap suspendat.
- 3 compartiment este prevăzut cu 3 rafturi
vizibile cu uși de sticla, 2 rafturi închise si un

1

4 715,00

1

10 835,00

3

Fotoliu

dulap suspendat.
- 4 compartiment este prevăzut cu 3 nișe, 2
sertare, 2 rafturi închise si un dulap
suspendat.
- 5 compartiment este prevăzut cu colțar cu 6
rafturi cu colturi rotunjite.
Setul de mobila este dotat cu minere cromate.
Toate dulapurile din set sunt fixate intre ele
cu dibluri din lemn. Piesele setului de mobila
sunt asamblate prin elemente de fixare
speciale si sigure.
Dulapul este dotat cu picioare din plastic
reglabile.
Culoare: stejar deschis.
Mecanism: balansare
Role : material plastic, invelire cauciuc
Sarcină maximală admisă: 130 Kg
Adâncime șezut: 480 mm
Lățime șezut: 515 mm
Înălțime fotoliu: 1110 - 1220 mm.

1

TOTAL LOT 3

2 200,00

17 750,00

LOT 4 Mobilier pentru cabinetul medical
1

2

Cușeta medicala
cu reglarea
secțiunii capului

Dimensiuni (Lxlxh): 1800 x 600 x 550 mm
cadru otel vopsit electrostatic
cap rabatabil
saltea acoperita cu piele sintetica
picioare pliabile
Culori: Bej

Dulap pentru
medicamente

Dimensiuni (Lxlxh): 700 x 320 x 1655 mm
Dulapul este realizat din tablă din oțel cu o
acoperire polimerică ecologică, rezistentă la
dezinfectanți
Partea de sus: o ușă dublă din sticlă și două
rafturi din sticlă
Partea de jos: o ușă dublă metalică și două
rafturi metalice. Cadru - oțel din tablă de

1

2 080,00

1

4 915,00

1

1 290,00

0,8 mm
Culori: alb

3

Masa

Dimensiuni (Lxlxh): 1200х600х750 mm.
Masa de oficiu este confecționata din PAL
melaminat cu grosimea de 18 mm.
Fațada mesei este încleiata cu cant din ABS
de 1 mm de culoare fag. Piesele din
interiorul mesei sunt încleiate cu cant din
ABS de 0,5 mm de culoare fag. Masa de
birou este prevăzuta in partea dreapta cu 1
dulap cu 2 sertare cu minere cromate si o nișa
deschisa. In partea mediana este montata o
placa
transversala
pentru
rigidizarea
structurii. Piesele mesei sunt asamblate prin
elemente de fixare speciale si sigure. Masa
este prevăzuta cu garnituri din plastic
rezistent.
Culori: alb

4

5

Scaun pentru
asist. medicală

Masa auxiliara

Dimensiuni: 545x425x820 mm.
Înălțime scaun: 470 mm.
Material șezut/ spătar : spuma poliuretanica,
tapițate cu piele ecologica. Șezutul conține
margine curbata, pentru a facilita relaxarea
picioarelor. Spătarul si șezutul scaunului sunt
fixate de carcasul metalic, cu șuruburi
ascunse si sigure. Carcasul este confecționat
din profile metalice cu mărimea de 20x20
mm. Profilele scaunului sunt prevăzute cu
garnituri din plastic rezistent, pentru a asigura
protecţia pardoselii.
Culoare : alb.
Dimensiuni: 600x400x800 mm
Masa auxiliara
Structura din otel inoxidabil
Tăvi superioare detașabile, din otel inoxidabil
Raft inferior din otel inoxidabil
Roti de 80 mm

1

665,00

1

2 080,00

TOTAL LOT 4

11 030,00

LOT 5 Mobilier pentru bucătărie
1

Set de mobile
pentru bucătărie
cu chiuveta din
inox cu 2 lavoare

• Dimensiuni: 1600x310x720 partea de sus
• Dimensiuni: 1600x550x850 partea de jos
• Corpul fix executat din PAL melaminat 18
mm, cant PVC 0,4 mm. Blat 28 mm cu
bordura plinta 28 mm. Ușa executată din
PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2
mm,balamale la uși – închidere lentă, spate
PFL alb 3 mm. Mânere cromate, picioare
reglabile h 100 mm, metal. Plinta colț
finalizare îmbinare perete. Produs în condiții
de fabrică, de calitate impecabilă.
• Culoarea albă
• Dulap de perete cu scurgător –
800x310x720 mm
• Dulap de perete – 300x310x720 mm
• Dulap de perete ( cu 2 polițe) –
500x310x720 mm
• Dulap masă ( sub chiuvetă) – 800x550x850
mm
• Dulap masă ( cu 3 sertare) – 300x550x850
mm
• Dulap masă ( cu o poliță) – 500x550x850
mm
Chiuveta din inox cu doua cuve.
• culoare: inox
• configurație: 2 cuve
• tip material: inox
• grosime material: 0.8mm
• dimensiunile chiuvetei (mm): 770 x 490
• baza de incastrare (cm): 80.0
• dimensiune decupaj (mm): 750 x 470
• număr cuve: 2.0
• dimensiune cuva 1 (mm): 335 x 425
• dimensiune cuva 2 (mm): 335 x 425•
adâncime cuva 1 (mm): 180.0
• adâncime cuva 2 (mm): 180.0
• forma cuva: dreptunghiulara - ovală
• poziționare chiuveta: în linie
• diametru valva (ø mm): 90.0
• tip instalare: incastrabil
• picurător: da
• picurător inclinat: da
• tip valva: standard
• accesorii incluse: valva+sifon+elemente
fixare

2

10 716,70

2

3

Set de mobile
pentru bucătărie
cu chiuveta din
inox cu 2 lavoare

Set de mobile
pentru bucătărie

• Dimensiuni: 1800x310x720 partea de sus
• Dimensiuni: 1800x550x850 partea de jos
• Corpul fix executat din PAL melaminat 18
mm, cant PVC 0,4 mm. Blat 28 mm cu
bordura plinta 28 mm. Ușa executată din
PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2
mm,balamale la uși – închidere lentă, spate
PFL alb 3 mm. Mânere cromate, picioare
reglabile h 100 mm, metal. Plinta colț
finalizare îmbinare perete. Produs în condiții
de fabrică, de calitate impecabilă.
• Culoarea albă
• Dulap de perete cu scurgător –
800x310x720 mm
• Dulap de perete – 400x310x720 mm
• Dulap de perete ( cu 2 polițe) –
600x310x720 mm
• Dulap masă ( sub chiuvetă) – 800x550x850
mm
• Dulap masă ( cu 3 sertare) – 400x550x850
mm
• Dulap masă ( cu o poliță) – 600x550x850
mm
Chiuveta din inox cu doua cuve.
• culoare: inox
• configurație: 2 cuve
• tip material: inox
• grosime material: 0.8mm
• dimensiunile chiuvetei (mm): 770 x 490
• baza de incastrare (cm): 80.0
• dimensiune decupaj (mm): 750 x 470
• număr cuve: 2.0
• dimensiune cuva 1 (mm): 335 x 425
• dimensiune cuva 2 (mm): 335 x 425•
adâncime cuva 1 (mm): 180.0
• adâncime cuva 2 (mm): 180.0
• forma cuva: dreptunghiulara - ovală
• poziționare chiuveta: in linie
• diametru valva (ø mm): 90.0
• tip instalare: incastrabil
• picurător: da
• picurător inclinat: da
• tip valva: standard
• accesorii incluse: valva+sifon+elemente
fixare
Set de mobilă pentru bucătărie.
• Dimensiuni: 2100x310x720 partea de sus
• Dimensiuni: 2100x550x850 partea de jos
• Corpul fix executat din PAL melaminat 18
mm, cant PVC 0,4 mm. Blat 28 mm cu
bordura plinta 28 mm. Ușa executată din
PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2
mm,balamale la uși – închidere lentă, spate
PFL alb 3 mm. Mânere cromate, picioare
reglabile h 100 mm, metal. Plinta colț
finalizare îmbinare perete. Produs în condiții
de fabrică, de calitate impecabilă.
• Culoarea
• Dulap de perete cu scurgător –
800x310x720 mm
• Dulap de perete – 500x310x720mm
• Dulap de perete ( cu 2 polițe) –
800x310x720 mm
• Dulap masă ( cu o poliță) – 800x550x850
mm
• Dulap masă ( cu 3 sertare) – 500x550x850
mm
• Dulap masă ( cu o poliță) – 800x550x850
mm
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67 100,00

1

5 133,30

Dimensiuni: 1300x700x850 mm
Dimensiuni de gabarit
• Dimensiuni (adâncimea chiuvetei): 300
mm.
• Chiuveta este confecționată din inox
alimentar AISI 201 prin tehnica de sudare
• Cu bordura de protecție încorporată.
• Picioarele se reglează pe înălțime.

Chiuveta din
inox cu 2 lavoare

4

Dimensiuni: 1400x650x850 mm
Chiuveta este confecționată din inox
alimentar AISI 201 prin tehnica de sudare
Cu bordura de protecție încorporată.
Picioarele se reglează pe înălțime.

Chiuveta din
inox

5

1

5 415,00

1

7 083,30

TOTAL LOT 5

LOT 6
Set de pufuri
“Stupi”

1

Set de pufuri
“Cașcaval”

2

Set de pufuri
“Puzzle”

3

Set de pufuri
“Floare”

4

95 448,30

Seturi de pufuri
Dimensiuni unui set de pufuri pentru copii:
980x1050x430 mm. Umplutura este de
cauciuc spumos, grosimea de 38 si 10 mm.
Materialul se distinge prin elasticitate si
densitate. Tapițerie - vinil de înaltă rezistenta.
Corpul produsului este realizat din PAL,
placaj cu grosimea de 15 mm. Fiecare puf
este echipat cu știfturi duble pentru a proteja
podeaua de deteriorări.

Dimensiuni unui set de pufuri pentru copii:
980x350 mm. Umplutura este de cauciuc
spumos, grosimea de 38 si 10 mm. Materialul
se distinge prin elasticitate si densitate.
Tapițerie - vinil de înalta rezistenta. Corpul
produsului este realizat din PAL, placaj cu
grosimea de 15 mm. Fiecare puf este echipat
cu știfturi duble pentru a proteja podeaua de
deteriorări.

Dimensiunile totale ale a patru pufuri
asamblate împreună:800x800x430 mm.
Dimensiunile generale ale fiecărui puf
individual:400x500x400 mm .
Umplutura moale este din spumă
poliuretanică, plastic ( din care sunt fabricate
picioarele) și înveliș - țesătură durabilă sau
piele artificială. Materialul se distinge prin
elasticitate si densitate. Corpul produsului
este realizat din PAL, placaj cu grosimea de
15 mm. Suporturile sunt din plastic și previn
deteriorarea pardoselii.
Dimensiunile globale ale
“petalei”:400x420x350 mm.
Dimensiunile globale ale centrului
florii:400x400x400 mm .
Umplutura moale este din spumă
poliuretanică. Tapițeria exterioară moale
poate fi realizată din țesătură durabilă sau
piele ecologică. Materialul se distinge prin
elasticitate si densitate. Corpul produsului
este realizat din PAL, placaj cu grosimea de
15 mm. Suporturile sunt din plastic și previn
deteriorarea pardoselii.

1

2 590,00

1

3 436,00

2

6 258,00

4

13 240,00

Set de pufuri
“Curcubeu”

5

Dimensiunile totale ale
fiecărei“petale”:480x370x350 mm.
Umplutura moale este din spumă
poliuretanică. Tapițeria exterioară moale
poate fi realizată din țesătură durabilă sau
piele ecologică. Materialul se distinge prin
elasticitate si densitate. Corpul produsului
este realizat din PAL, placaj cu grosimea de
15 mm. Suporturile sunt din plastic și previn
deteriorarea pardoselii.

8

TOTAL LOT 6

24 507,00

50 031,00

PREȚUL VA INCLUDE LIVRAREA ȘI MONTAREA
SUMA TOTALĂ

1 568 353,75

