
ПРИЛОЖЕНИЕ №7

№ Наименование Минимални технически изисквания Единица мярка

Количество 

/за единица 

мярка/:

Схематично изображение 

1 2 3 4 5 6

1 Етажерка 

• размери-170/60/200 см с гръб от шперплат                                             

• четири рафта                                                                             •материал 

ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                                        

•Цвят-с възможност за избор  от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

2 Етажерка 

• размери-145/60/200 см сгръб от шперплат                                                                

• четири рафта                                                                           •материал 

ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                             

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                             

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

3 Етажерка 

• размери-8040/200 см с гръб от шперплат                                             • 

четири рафта                                                                          •материал 

ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                            •Всички 

видими  ръбове да са оконтени с  кант ABSс дебелина 2 мм.                                                                                                                                                  

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

4 Бюро

• размери-110/60/80см                                                                                                    

• с един шкаф (отдясно) с размери 35/60/80, в който има  два 

рафта,врата   с метална дръжка                                                                                                    

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                              

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 3

Обособена позиция №21 - Доставка на секции, бюра , етажерки и гардероби
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5 Шкаф

• размери-100/60/120см  с гръб от шперплат                                                      

•в долната част шкаф  с размери 100/60/60, в който има  един рафт, 

две вратички с равна дължина и  метални дръжки                                                                                            

•с  един рафт в оставащата свободна част                                                                                                      

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                             

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2мм                                                                                               

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

6 Бюро

• размери-110/50/80см                                                                        •с 

едно чекмедже(отдясно),с метална дръжка на вратичката и размери 

40/50/20, под него  един шкаф  , в който има  един рафт,с метална 

дръжка на вратичката                                                                                                     

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                              

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

7 Бюро

• размери-120/70/80см                                                                                                    

•с едно чекмедже(отдясно),с метална дръжка на вратичката и размери 

40/70/20, под него  един шкаф  , в който има  един рафт,с метална 

дръжка на вратичката                                                                                                     

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                               

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

8 Бюро с две работни места

• размери-230/60/75см с разделителна преграта по средата на 

работния плот;                                                                                                                             

•с по едно чекмедже(отдясно и отляво),с метална дръжка на 

вратичката и размери 40/60/20, под тях по  един шкаф  , в който да има  

един рафт,с метална дръжка на вратичките                                                                                                      

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие;                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                               

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

9 Бюро

• размери-140/80/75 см                                                                                              

•с четири еднакви по височина чекмеджета(отдясно ),с метални дръжки 

и размери 40/80 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

•отляво/долу/чекмедже с метална дръжка на вратичките,  с размери 

28/80/20 см ,а върху него място за компютър                                  

•между чекмеджетата и мястото за компютър да има плот с механизъм 

за клавиатура                                                                                         

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                             

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                               

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата гама

бр. 3
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10 Секция

•  с размери 100/40/200 см

• материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие

• Горната част с преграда по средата и  четири рафта, а долната част 

шкаф с размери 100/40/50 ,в който има един рафт,с две вратички с 

метални дръжки 

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                 

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

11
Шкаф за вграждане на  

мивка

• размери104/50/204 см без гръб                                                          • 

две врати с метални дръжки                                                                             

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                                                                                   

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама 

бр. 2

12 Гардероб

•модул от четири самастоятелни гардероба,в които има по два рафта и 

лост за закачалки                                                                                                 

• размери 40/52/190 см за единичен гардероб                                             

• четирите врати да са  с метални дръжки и възможност за заключване                                                                            

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                             

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                                          

•Цвят-с възможност за избор  от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама 

бр. 1

13 Гардероб

•модул от два самастоятелни гардероба,в които има по два рафта и 

лост за закачалки                                                                                                 

• размери 40/52/190 см за единичен гардероб                                              

• двете врати да са  с метални дръжки и възможност за заключване                                                                             

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                                       

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1
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14 Секция

• с размери 120/30/190 см с гръб от шперплат     

• материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие

• В горната  и в долната част да  има по един шкаф с  две вратички ,с 

метални дръжки и с по един рафт,с размери 120/30/50 см

• В пространството между двата шкафа да има два рафта

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама 

бр. 1

15 Секция

• с размери 150/40/200 см,включваща  2 модула с гръб от шперплат :                                                                                           

• I модул - 75/40/200 , състоящ се от две чекмеджета с височина 25 см, 

а над тях шкаф с две врати  и три рафта                                                               

• II модул - 75/40/200, състоящ се от шкаф с височна 50 см, отляво  3 

рафта, а вдясно рафт и шкаф с височина 50 см., а върху тях два рафта - 

с дължина 56 см. и 37 см.                                                                                                                  

• Всички врати да бъдат оборудвани с метални дръжки 

• Материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие

•Цвят-с възможност за избор  от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама 

бр. 1

16 Шкаф

• размери-87/30/75 см с гръб от шперплат                                                   

• в долната част шкаф с размери 87/30/50 ,с две вратички с метални 

дръжки, и един рафт                                                                                                                                                                                                     

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                           

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                             

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама 

бр. 1

Стр. 4
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17 Ъглово бюро

• размери-180/80/80 см на единия модул (вдясно)                      

•размери-150/80/80 см на другия модул,отлява на който има рафтове-3 

на брой с дължина 50 см                                                                                                                 

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                             

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама                                                                                                     • 

Двата модула да са с общ цял плот

бр. 1

18 Ъглово бюро

• размери-200/50/80 см на единия модул,с едно чекмедже(отляво),с 

метална дръжка на вратичката и размери 40/50/25, под него  един 

шкаф  , в който има  два рафта,с метална дръжка на вратичката                       

•размери-180/50/80 см на другия плот                                                                                                                 

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                             

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                             

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама                                                                                                             • 

Двата модула да са с общ цял плот

бр. 1

19 Бюро

• размери-110/50/75см                                                                                                    

•с едно чекмедже(отдясно),с метална дръжка на вратичката и размери 

40/50/20, под него  един шкаф  , в който има  един рафт,с метална 

дръжка на вратичката и възможност за заключване                                                                                                      

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                               

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 2

УНГ
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20 Бюро

• размери-110/50/75 см                                                                                                                              

•с четири еднакви по височина чекмеджета(отдясно ),с метална дръжка 

на вратичките и размери 40/50 см;                •отляво/долу/стойка  за 

компютър ;                                                      •между чекмеджетата и 

мястото за компютър да има плот с механизъм за клавиатура                                                                                        

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                           

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                              

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

21 Гардероб

•модул от един единичен и един двоен гардероба,в които има по три 

рафта                                                                                                                      

• размери 50/45/190 см за единичен гардероб                                             

• три врати   с метални дръжки                                                                            

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                              

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама 

бр. 1

22 Гардероб

•модул от четири самастоятелни гардероба,в които има по два рафта и 

лост за закачалки                                                                                                    

• размери 40/52/190 см за единичен гардероб                                             

• четирите врати да са  с метални дръжки и възможност за заключване                                                                            

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                                          

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

Стр. 6
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23 Гардероб

•модул от два самастоятелни гардероба,в които има по три  рафта                                                                                               

• размери 50/45/190 см за единичен гардероб                                            

• двете врати да са  с метални дръжки и възможност за заключване                                                                            

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                             

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

24 Шкаф

• размери 80/40/80 см ,на четири крака,в който има един рафт                                                                                                                    

• с две врати с метални дръжки                                                                             

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                            

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                                         

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

25 Шкаф с термоплот

• размери-90/50/80см  с гръб, на четири крака                                                       

• в долната част шкаф с размери 90/50/40, с две вратички с метални 

дръжки и един рафт;                                                                                                                                                                                                     

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                             

• Плот от тип термоплот                                                                  •Всички 

видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2мм.;                                                                                                

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

26 Шкаф с термоплот

• размери-130/50/900см  с гръб, на четири крака;                                                        

• три чекмеджетас вратички с метални дръжки                                                                                                                                                                                                   

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                                           

• Плот от тип термоплот                                                                  •Всички 

видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                               

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

Стр. 7
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27 Етажерка 

• размери-110/45/190см с гръб от шпертплат                                          • 

четири рафта                                                                           •материал 

ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                                         

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама 

бр. 1

28
Ъглово работна маса с 

термо плот

• размери-150/60/85 см на левия модул,с две чекмеджета, разположени 

хоризонтално с височина 30 см                                                                               

•размери-280/60/85 см на десния модул, в десния край на  който има 

четири чекмеджета с дължина 35 см                                                                                                                 

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2мм                                                                                              

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

29 Секция

• от три модула • първи модул 70/40/160 см,включващ шкаф с  един 

рафт  и две вратички с височина 65 см,оставащата свободна част с 

един рафт•  Втори модул-70/40/80 см,включващ шкаф с  един рафт и 

две вратички  с височина 45 см,оставащата свободна част с един 

рафт• Трети модул -40/40/65 см,включващ 3 чекмеджета 

• материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

Очно

Стр. 8
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30 Бюро

• размери-110/60/75см                                                                                                                                                          

•с едно чекмедже(отдясно),с метална дръжка на вратичката и размери 

40/60/20, под него  един шкаф  , в който има  един рафт,с метална 

дръжка на вратичката и възможност за заключване                                                                                                      

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                              

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 3

31 Секция

• от четири модула ,всеки по 90 /45/200см•първи модул два 

самастоятелни гардероба,в които има по два рафта и лост за 

закачалки,врати с метална дръжка и възможност за отделно  

заключване• Втори модул-включващ горен шкаф /90/45/50 ,с  един 

рафт  ,с две врати с метални дръжки,долен шкаф /90/45/90,с един 

раф,с две вратички с метални дръжка.Свободната част между горен и 

долен шкаф е с един рафт •Трети модул - включващ горен шкаф 

/90/45/50 ,с  един рафт  ,с две врати с метални дръжки,долен шкаф 

/90/45/90,с един раф,с две вратички с метални дръжка•Четвърти модул 

като първи модул

• материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама 

бр. 1

32 Бюро

• размери-110/50/75 см                                                                                                   

•с четири еднакви по височина чекмеджета(отдясно ),с метална дръжка 

на вратичките и размери 40/50 см                •отляво/долу/стойка  за 

компютър                                                  •между чекмеджетата и мястото 

за компютър да има плот с механизъм за клавиатура                                                                                        

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                               

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 2

33 Шубер с термоплот

• размери-195/60/70 см ,на крака                                                                       

•под термоплота един двоен шкаф и един единичен с по един рафт                                                                                                                                  

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 3

34
Термоплот за вграждане на 

мивка с три гнезда

• размери-195/60/75 см ,на крака                                                         •под 

термоплота един двоен шкаф и един единичен с по един рафт                                                      

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 2

35
Термоплот за вграждане на 

мивка с три гнезда

• размери-300/60/75 см ,на крака                                                         •под 

термоплота три двойни шкафа  с по един рафт и три чекмеджета с 

дължина 45 см                                                                                  •Цвят-с 

възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата гама

бр. 1

Общи
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36 Термоплот 

• размери-160/50/80 см    на четири  крака,отдясно/долу/ шкаф 

/височина 60 см/,с една врата с метална дръжка и един рафт,а над него 

чекмедже с метална дръжка на вратичката                              •Цвят-с 

възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата гама

бр. 1

37 Работна маса

• Да бъде изработена от ПДЧ 

• Плот - тип кухненски   

• Да има четири чекмеджета разположени по хоризонтал и по един 

шкаф от двете крайни страни с един рафт

• Със следните размери : дължина 200 cm, широчина 60 cm, височина 

80cm,    ( ± 5 см)

бр. 5

38 Работна маса

• Да бъде изработена от ПДЧ 

• Плот - тип кухненски   

• Да има четири чекмеджета разположени по хоризонтал                                                                                                                                                                                                                  

• Със следните размери : дължина 200 cm, широчина 60 cm, височина 

80cm,    ( ± 5 см)

бр. 2

39 Работна маса

• Да бъде изработена от ПДЧ 

• Плот - тип кухненски   

• Да има четири чекмеджета разположени по вертикал /отдясно/ и 

симетрично /отляво/един шкаф  с един рафт ,вратички оборудвани с 

метални дръжки

• Със следните размери : дължина 120 cm, широчин50 cm, височина 

80cm,    ( ± 5 см)

бр. 1

40
Работна маса с термоплот 

на колела

• Да бъде с плот -тип термоплот,с възможност за избор на цвят

                                                                                                                                                                                                             

• Със следните размери : дължина100 cm, широчина 65 cm, 

височина75 cm

бр. 1

41 Гардероб

•модул от два самастоятелни гардероба,в които има по два рафта и 

лост за закачалки                                                                                                     

• размери 40/52/190 см за единичен гардероб                                              

• двете врати да са  с метални дръжки и възможност за заключване                                                                             

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                                  

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 4

НО
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42 Гардероб

•модул от два самастоятелни гардероба,в единия да има  два рафта и 

лост за закачалки ,в другия три рафта                                               • 

размери 50/50/180 см за единичен гардероб                                              

• двете врати да са  с метални дръжки и възможност за заключване                                                                             

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                           

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 4

43 Шкаф

• размери-100/40/180см  с гръб от шперплат                                                      

•в долната част шкаф  с размери 100/40/75, в който има  един рафт, 

две вратички с равна дължина и  метални дръжки                                                                                            

•с  един рафт в оставащата свободна част                                                                                                      

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                             

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2мм                                                                                               

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

44 Шкаф

• размери70/40/160см  с гръб от шперплат                                                      

•в долната част шкаф  с размери 100/40/75, в който има  един рафт, 

две вратички с равна дължина и  метални дръжки                                                                                            

•с  един рафт в оставащата свободна част                                                                                                      

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                             

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2мм                                                                                               

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

45 Бюро

• размери-140/70/75см                                                                   • с един 

шкаф (отдясно) с размери 40/70/75, в който има  два рафта,врата   с 

метална дръжка                                                                                                    

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                              

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 3

Стр. 11



ПРИЛОЖЕНИЕ №7

46 Бюро

• размери-145/50/75 см                                                                               

•с един шкаф(отдясно ),с един рафт и  метална дръжка на вратичките и 

размери 40/50 см                                                                                                                                                                                                                                    

•отляво/долу/стойка  за компютър                                                                  

•между шкафа и мястото за компютър да има плот с механизъм за 

клавиатура                                                                                        

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                               

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

47 Шкаф

• размери 80/40/80 см ,на четири крака,в който има един рафт                                                                                                                     

• с две врати с метални дръжки                                                                             

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                            

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                              

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

48 Шкаф с термоплот

• размери-90/50/80см  с гръб, на четири крака                                                       

• в долната част шкаф с размери 90/50/40, с две вратички с метални 

дръжки и един рафт;                                                                                                                                                                                                     

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                             

• Плот от тип термоплот                                                                  •Всички 

видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2мм.;                                                                                              

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

49 Шкаф 

• размери-45/5570см  с гръб                                                                             

• четири чекмеджета с метални дръжки                                                                                                                                                                                                   

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                             

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                              

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

50 Бюро

• размери-110/50/75 см                                                                                                                                                   

•с четири еднакви по височина чекмеджета(отдясно ),с метална дръжка 

на вратичките и размери 40/50 см;                •отляво/долу/стойка  за 

компютър ;                                                                                 •между 

чекмеджетата и мястото за компютър да има плот с механизъм за 

клавиатура                                                                                        

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                           

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                              

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1
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51 Секция

• от три модула • първи модул 80/40/190 см,включващ шкаф с  един 

рафт  и две вратички с височина 100 см,оставащата свободна част с 

два рафт•  Втори модул-80/40/100 см,включващ шкаф с  един рафт и 

две вратички  с височина 50 см• Трети модул -45/40/80 см,включващ 3 

чекмеджета 

• материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

52 Бюро

• размери-110/60/75 см                                                                                                   

•с четири чекмеджета(отляво ),с метална дръжка на вратичките и 

размери 40/60 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                               

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

53 Етажерка 

• размери-70/40/1800 см с гръб от шперплат                                             

• четири рафта                                                                             •материал 

ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                                      

•Цвят-с възможност за избор  от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 5

54 Етажерка 

• размери-110/30/140 см с гръб от шперплат                                             

• четири рафта                                                                             •материал 

ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                                       

•Цвят-с възможност за избор  от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1
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55 Етажерка 

• размери-80/70/200 см с гръб от шперплат                                             • 

четири рафта                                                                             •материал 

ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                                        

•Цвят-с възможност за избор  от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

56 Гардероб

•двоен гардероба,в които има  три  рафта                                                                                               

• размери 100/50/180 см                                                                                              

• двете врати да са  с метални дръжки и възможност за заключване                                                                            

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                                       

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

57 Гардероб

•двоен гардероба,в които има  два  рафта                                                                                               

• размери 120/40/180 см                                                                                              

• двете врати да са  с метални дръжки и възможност за заключване                                                                            

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                                                                   

•Цвят-с възможност за избор от най-малко 6 цвята в бежаво-кафявата 

гама

бр. 1

58 Стелаж (без метални части)

•стелаж от ПДЧ , без метални части                                                                

• размери 120/50/190 см                                                                                              

• първия рафт да бъде на 10 см от земята                                                                           

•височина между останалите рафтове 60 см                                                   

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                                      

•Цвят-с възможност за избор на цвят в сива гама

бр. 1

ЯМР
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59 Бюро

• размери-140/75/75см                                                                                   

•с едно чекмедже(отляво),с метална дръжка на вратичката и размери 

40/75/20, под него  един шкаф  , в който има  един рафт,с метална 

дръжка на вратичката                                                                                                     

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                              

•Цвят-на плота и страниците сив , а на вратичките син

бр. 1

60 Бюро

• размери-200/70/80см                                                                                   

•с едно чекмедже(отляво),с метална дръжка на вратичката и размери 

40/80/20, под него  един шкаф  , в който има  един рафт,с метална 

дръжка на вратичката                                                                                                     

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                              

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                              

•Цвят-на плота и страниците сив , а на вратичките син

бр. 1

61 Секция

• с размери 120/50/190 см с гръб от шперплат     

• материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие

• В горната  и в долната част да  има по един шкаф с  две вратички ,с 

метални дръжки и с по един рафт,с размери 120/50/50 см

• В пространството между двата шкафа да има два рафта

•Цвят-с възможност за избор -сив за корпуса и рафтовете и син за 

вратичките

бр. 1

62 Гардероб

•модул от две двойки самастоятелни гардероба,в които има по един  

рафт                                                                                                                       

• размери 60/50/60 см за единичен гардероб                                             

• четирите врати да са  с метални дръжки и възможност за заключване                                                                            

•материал ПДЧ с дебелина 18 мм.с меламиново покритие                             

•Всички видими  ръбове да са оконтени с  кант ABS с дебелина 2 мм                                                                                                      

•Цвят-с възможност за избор  -сив за корпуса и син за вратичките

бр. 1
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