Pohištvo po dijaških sobah - TEHNIČNA SPECIFIKACIJA (P-teh)

Priloga 1

Splošne zahteve:
-

Vsa ponujena oprema mora biti v skladu z veljavnimi standardi za pohištvo SIST EN.
Vsa ponujena oprema mora imeti najmanj 24-mesečno garancijo.
Noben sestavni del ponujene opreme ne sme biti izdelan iz zdravju škodljivih snovi.
Osnovna barva korpusov, postelj in polic: hrast.
Na izbiro morajo biti najmanj tri barve ličnic (front) elementov, ustrezno bo izbral naročnik ob podpisu pogodbe.
Točna dimenzija (dolžina) plošče za pisalno mizo bo določena po izmeri na kraju samem.
Robovi front in ostali vidni robovi elementov: PP nalepek 1,5 mm.
Mehko zapiranje vrat in predalov, skrita vodila.
Vsa ponujena oprema mora izpolnjevati vse naročnikove zahteve.
Dobavni rok za vso opremo je največ 50 dni po podpisu pogodbe.
Vsa oprema mora biti dostavljena na lokacijo Kidričeva cesta 53, Kranj, in montirana na lokaciji.
Izbrani ponudnik mora po končanem delu zapustiti prostore urejene, nepoškodovane in očiščene, prav tako bo
naročniku predal očiščeno opremo ter bo pospravil vso embalažo in odpadni material.
Za vso ponujeno opremo mora biti priložena tehnična dokumentacija (navodila za uporabo, prospekti ipd.), iz
katerih je razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve.

1.

VISOKA GARDEROBNA OMARA
 dimenzije omare: višina 225 cm, širina 45 cm, globina 60-62 cm
 enokrilna, polna vrata
 vdelana ključavnica, vključena dva ključa
 kovinski ročaji
 strop, dno, stranice omare: minimalno 18 mm melaminsko oplemenitena iverna plošča
 število polic: 3 kom., zgornji dve premični, debelina najmanj 18 mm; spodnja fiksna, debelina najmanj 25 mm
 ena prečna palica za obešalnike
 omare se po montaži pritrdi tudi v steno sobe
 barva: korpus hrast, barva vrat po izbiri kupca
 število: 88 kosov

2.

PISALNA MIZA
 mizna plošča dolžine 180 cm in širine 60-62 cm (točna dolžina mize
določena po izmeri na lokaciji)
 delovna površina: obojestransko obdelana/oblepljena zaradi boljše
odpornosti, skupna debelina minimalno 38 mm
 višina 76 cm
 podnožje miz: leseno, plošče debeline 38 mm
 število: 40 kosov

3.

POSTELJA 1
 postelja – za dimenzije vzmetnice 90 x 200 cm
 posteljno dno debeline najmanj 16 mm, iverka, z luknjami za zračenje
 vzglavna končnica postelje – višina pribl. 100 cm
 vznožna končnica postelje – višina najmanj 42 cm
 bočna stranica postelje na eni strani – višina najmanj 50 cm
 število: 46 kosov

4.

POSTELJA 2
 postelja – za dimenzije vzmetnice 90 x 210 cm
 posteljno dno debeline najmanj 16 mm, iverka, z luknjami za zračenje
 vzglavna končnica postelje – višina pribl. 100 cm
 vznožna končnica postelje – višina najmanj 42 cm
 bočna stranica postelje na eni strani – višina najmanj 50 cm
 število: 8 kosov

5.

POGRAD
 2 ležišči – za dimenzije vzmetnice 90 x 200 cm
 posteljno dno debeline najmanj 16 mm, iverka, z luknjami za zračenje
 vzglavna in vznožna končnica pograda – lesena hrast, v enem kosu, višina 175 cm
 bočni stranici postelje na eni strani – višina najmanj 50 cm
 varovalo zgornjega ležišča v dolžini najmanj 150 cm, debelina najmanj 25 mm
 stabilna lesena lestev (iz masivnega lesa) do zgornjega ležišča
 število: 8 kosov

6.

PREDAL ZA POD POSTELJO
 dimenzije pribl. 100x85 cm
 na koleščkih
 število: 80 kosov

7.

NOČNA OMARICA
 dimenzije: širina 45 cm, višina 40 cm, globina 60 cm
 delno zaprt sprednji del do višine pribl. 30 cm
 barva: korpus hrast, barva vrat po izbiri naročnika
 število: 80 kosov

8.

STENSKE POLICE
 dimenzije: 90x20 cm
 debelina plošče najmanj 25 mm
 po dolžini tudi zadnja stranica (zaščita zidu)
 barva: hrast
 število: 160 kosov

9.

ODPRT VISEČI ELEMENT
 dimenzije: širina in višina 35-40 cm, globina 25 cm
 barva po izbiri naročnika
 število: 88 kosov

10. OBEŠALNE STENE
 dimenzije: širina 40-45 cm, višina 120-130 cm
 debelina plošče najmanj 18 mm
 3 kljuke za obešanje
 barva: hrast
 število: 72 kosov

