
подробно описание
/размери/

1. Легло с матрак с табла към главата 

с размери:  легло   ш. 82–90 /190 см ,  височина на таблата -  60 см        

матрак - еднолицев дунапренен , размери ш. 82–90 / 190 см , изработено от  ламинирано ПДЧ 

с дебелина min 18 мм,  цвят бук

бр. 343

2. Гардероб трикрилен с надстройка 

размери  ш. 125–130 д. / 50–55 / в. 235- 240 см

- трите крила да са отделени с разделителна плоскост

- едното крило – с тръба за закачалки

- в другите две крила – по 3 рафта

- надстройка – с 3 вратички с 1 разделителна плоскост и по 1 рафт 

изработен от ламинирано ПДЧ с дебелина  min. 18 мм, цвят бук

бр. 211

3. Бюро с носещ контейнер  

размери бюро      -   ш.100–120 / д. 55–60 / в.70–75 см            

размери на носещ  контейнер    -   ш. 36–40 / д. 55–60 / в. 70–75 см                                                    

контейнер – с 1 чекмедже и 1 вратичка

размери на чекмеджето   -    дълбочина 14 / ш. 36-40 см          

бюрото да е изработено от ламинирано ПДЧ с дебелина  min. 18 мм, дебелина на плота мин. 

25 мм;  цвят бук                 

бр. 424

4.
Библиотека с две врати, два рафта –

1/2 закрита

размери  ш. 70–75 / д. 36–40 / в. 175–185 см

изработена от ламинирано ПДЧ с дебелина  min. 18 мм, цвят бук

гърба на библиотеката да бъде изработен от ламинирано ПДЧ, цвят бук

бр. 211

5. Стол – посетителски

здрава метална конструкция, стифиращи се един в друг, тапицирани седалка и облегалка с 

висококачествена антистатична дамаска, декоративни пластмасови капаци на седалката и 

облегалката; цвят – черен

бр. 424

6. Маса – холна с два плота

размери  ш.  55–60 /д. 90–95 /в. 40–50 см

изработена от ламинирано ПДЧ с дебелина  min. 18 мм, дебелина на горния плот 

мин. 25 мм; цвят бук

бр. 100

Забележка:

1. Мебелите следва да бъдат изработени от ламинирано ПДЧ с дебелина минимум 18 мм, освен в изрично посочените артикули, за които се изисква дебелина на плотовете  от 

минимум 25мм. 

2. Дебелината на канта на корпусите на мебелите да бъде не по-малко от 0,5 мм, а на всички видими елементи не по-малко от 2 мм
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