FITXA TÈCNICA

EQUIPAMENT

LOTE 1
APARELL INFRARROJOS
MS1
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Làmpada d’energia radiant dus en electromedicina amb bombeta especial
de 250W que emet radiacions infrarroiges compreses en una longitud dona de
0.76 a 1.4 micres.
2.- Reflector regulable amb inclinació.
3.- Columna i braç corb giratori.
4.- Peu cromat amb rodes
5.- Amb alimentació elèctrica
6.-Rellotge temporitzador de posta en marxa i parada.
7.- Altura regulable entre 130 i 180cm.

APARELL D’ULTRASONS I TENS
MS2
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.2.3.4.5.6.7.-

Amplia pantalla LCD
Dos canals de sortida per electroteràpia
Corrents de baixa i mitjana freqüència
9 tipus de corrents
2 canals bipolars o 1 tetrapolar
4 vectors diferents
Sincronització
de
musculatura
agonista/antagonista
8.- Dos canals de sortida per ultrasò
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9.- Ultrasons de 1 i 3 Mhz
10.- Mòduls de emissió continua, polsada, scam
11.- Cicle de treball 10,20% i variació 22-50%
12.- Freqüència polsada a 100 Hz
13.- Capçals amb vibració mecànica
14.- Teràpia combinada subaquàtica
15.- Memòria per emmagatzemar protocols
16.- Protocols establerts
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
1.2.3.4.-

Tensió de xarxa: 230V
Freqüència de xarxa: 50/60 Hz
Dimensió: 32x32x18cm
Pes: 4Kg

BANDES DE RESISTÈNCIA TIPUR THERA-BAND (kit)
MS3
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE

1.- Tamany 14,5cm x 1,5m
2.- 4 Kits Resistència Sua: s’utilitza generalment en àrees de
rehabilitació (us preventiu) i per a l’entrenament de persones
d’edat avançada (Color groc)
3.- 4 Kits Resistència Mitja: utilitzat en entrenament preventiu (Color
vermell)
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4.- 4 Kits Resistència Forta: s’utilitza en entrenament preventiu (Color

Verd)
BARRES PARAL·LELES
MS4
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Barres paral·leles per a teràpia de recuperació.
2- Graduables en alçada i amplada.
3.- Sistema d’ancoratge al terra on l’alçada de les bases de terra el més
reduïda possible per tal de facilitar el pas a la zona de marxa.
4.- Pis de fusta o similar
5.- Estructura metàl·lica pintada acabat epoxy.
6.- Longitud 350 cms.
7.- Correcta visibilitat del pacient des d’ambdós costats de l’estructura.
8.-Acabats resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat
9.-Material inalterable en contacte amb alcohols, detergents i productes
alimentaris
BOSSES FRED CALOR
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MS5
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Bossa de gel reutilitzable per a teràpia amb ferd o calor.
2.- Amb subjecció elàstica
3.-Diferents mides

CANELLERES I TURMELLERES
MS6
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Joc de maniguets per a exercicis d’espatlla, colze, cadera i genoll
2.- Composició equip 15 maniguets de:
5x1/2 Kg,
5 x 1 Kg
5 x 2 kg
3.- fixació mitjançant velcro
4.- folrat amb simil-pell
5.-Material inalterable en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.
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CARRO DE PSICOMOTRICITAT
MS7
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Carro de fusta ple de material de psicomotricitat
2.-. Inclou: adaptadors de piques (10 u), saquets de sorra (6u), cintes ras
(6u), maça de psicomotricitat (6u), mocador ras (6u), disc de 20 cm de
diàmetre (6u), suport aro plàstic (6u), pica plàstic de 100 cm (12u), aro plàstic
60 cm (20 cm), aro plàstic 50 cm (20u), aro plàstic 35 cm (20u), bossa amb 6
impremtes de peu (1u), bossa amb 6 impremtes de mans (1u), bossa 4 cordes
de 2,5m (1u), bossa 4 cordes 10m (1u).

COIXINS RUL·LO GRANS I PETITS (PACK)
MS8
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- 2 coixins “rulo” petits
2 coixins “rulo” mitjans
2 coixins “rulo” grans
2.- Acabat de foan de 25 Kg de densitat o similar i entapissat color gris
3.-Acabats resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat.
4.-Material inalterable en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.
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ESCALA DE DITS
MS9
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Estructura de fusta amb forats per exercicis de rehabilitació dels dits de les mans.
2.- Fixada a paret
3.-Material inalterable en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

ESPATLLERA
MS10
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Estructura de fusta fixada a la paret amb barres transversals, paral·leles i
equidistants per a exercicis de recuperació.
2.- Barres verticals en tub d’acer esmaltat o fusta
3.- Barres transversals en fusta de faig o similar que suportin una càrrega de
fins a 150 Kg i dimensionades per suportar traccions derivades dels exercicis
de recuperació.
4.- Fixació a la paret per tacs simples.
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5.- El mòdul d’un cos s’ha de poder unir a d’altres mòduls, formant un conjunt
continu d’espatlleres.
6.-Acabats resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat
7.-Material inalterable en contacte amb alcohols, detergents i productes
alimentaris
8.- Mides aprox.: 220/280x100cm
LLITERA ELECTRICA EXPLORACIÓ 3 COSSOS
MS11
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Llitera de reconeixement d’alçada variable.
2.- Regulació de l'alçada de la superfície de descans mitjançant dispositiu
elèctric.
3.- Superfície de descans formada per 3 cossos amb el respatller articulat
inclinable mitjançant mecanisme de fàcil accionament ( a gas o equivalent).
4.- Estructura suport, amb travessers de reforç a la base, que permeti
l'acoblament del conjunt de dispensador i tallador de talles, sense que
impedeixi la regulació d'alçada del cos mòbil.
5.-Accionament i regulació de la inclinació del respatller mitjançant
mecanisme manual de fàcil accionament.
6.-Matalàs de material elàstic interior i entapissat sintètic de textura llisa.
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7.-Acabat de la part inferior de la superfície de descans amb contratapa o
equivalent.
8.-Punt de contacte amb el paviment de material flexible que eviti el soroll de
desplaçament i el deteriorament del paviment.
9.-Superfícies arrodonides i amb absència de cantells.
10.-Materials i acabats superficials durables i resistents als impactes i als
fregaments, així com, als productes de neteja.
11.-Dimensions:
Amplada de l'àrea de descans:  90 cm.
Longitud de l'àrea de descans:  190 cm.
Alçada de l'àrea de descans:  70 cm.
12.-El grau d'inflamabilitat dels materials.
13.- Amb rodes
ACCESSORIS BÀSICS:
13.- Ha d’incloure el conjunt de dispensador de paper i tallador de talles,
regulable en longitud.
MATERIAL DE FISIOTERÀPIA I TERAPIA OCUPACIONAL DIVERS
MS12
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
Material per mantenir, potenciar i rehabilitar les capacitats
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psicomotrius. Per realitzar gimnàstica grupal, tallers de
motricitat fina, treballs individuals potenciant la funcionalitat de
la persona.
-

Fruites i verdures a tamany real: material orientat
per al reconeixement de aliments, fruites i verdures
de tamany real. fabricats en plàstic de gran
resistència.

-

Cons de diferents colors: en plàstic de 32 cm
d'altura, base de 23x23. amb forats al vèrtex i en
laterals per insertar piques posar anelles i realitzar
recorreguts. aprox. 15.

-

Suport anella pica: fabricat en plàstic resistent de
30x15x10 cm.

-

Anelles: de plàstic flexible i molt resistent.
5 de 35 cm de diàmetre.
5 de 50 cm de diàmetre.
5 de 61 cm de diàmetre.

-

Piques: piques de plàstic resistents de 2,5 cm de
diàmetre. 6 piques de 75 cm.15 piques de 100 cm

-

Cons: cons per activitats de extremitat superior. els
cons tenen una textura lleugera granulada per major
subjecció. Pacs de 30 de 17 cm d'altura.
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-

2 jocs de pinces: consta de un suport, 30 pinces i
plantilles. dimensió 17x 17 cm.

-

Bastidor amb pinces: suport de fusta amb diferents
nivells. pinces de diferents resistències de 0,45 a
3,6 kg. dimensió del suport de 41 x 75 x 10 cm.

-

Formes geomètriques per enebrar: 2 kits 100
formes geomètriques de diferents colors amb
cordons de 25 cm i fitxes seqüències.

-

Cargols i rosques:36 cargols i rosques de 6 x 4
cm.

-

Base de precisió: disposa de 5 tipus de puntes
metíliques amb diferents grossors. la base te 60
orificis de diferents diàmetres. fabricat en fusta.
dimensió de 32 x 26 cm.

-

Quadre escala: bastidor per treballar la extremitat
superior. els seus pivots laterals fan gradual l'altura i
el grau de treball. dimensió de 85 x 36 x 90 cm
d'altura.

-

Pilotes amb relleu: pilotes de plàstic amb relleu. 10
pilotes de 20 cm de diàmetre.

-

Corrons: fabricat en escuma de poliuretà de alta
densitat (40kg). recobert en material desinfllable i
fàcil de netejar. 2 de 22 x 60 cm. 2 de 40 x 60 cm

EQUIPAMENT
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-

Got nosey: 5 gots dissenyats per a persones en
dificultats per realitzar la flexo-extensió de coll.
capacitat de 230 ml.

-

Organicubos: material de construcció, observació i
anàlisis d'espai que consisteix en reproduir amb
cubs de fusta la imatge de les targetes. conte 48
cubs amb diferents colors i 18 targetes.

-

Caixes tàctils: material per treballar l'associació
tàctil. disposa de 5 caixes de fusta de diferents
textures. dimensió caixa 19 x 18 x 10 cm.

-

Joc tira de la tira: 6 tires de plàstic resistent i
moldejable de 3 x30 cm i base de plàstic resistent
de 30 x 30 cm.

-

Joc d'anelles: base de plàstic dur amb 5 pivots per
encaixar les anelles. 6 anelles de plàstic dur.

EQUIPAMENT

MATERIAL D’ESTIMULACIÓ COGNITVA
MS13
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
Material per treballar les capacitats cognitives (memòria, càlcul, orientació, atenció,
raonament, pràxies, gnòsies i percepció).
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Materials duradors, pràctics i també tàctils per aquells que tinguin greus dèficits
visuals.

-

4 Loto: joc on es treballa la memòria i l’atenció visual.
Pannells de 20 fotos i les seves corresponents parelles.
Dimensions aproximades: 38x29cm i fitxes de 6.5x5.5cm.

-

4 Maxi-loto aliments: Loto de 72 aliments per treballar
l’associació de dos formes: imatge/paraula o
imatge/imatge. Està compost per 12 làmines i 72 fotos
d’aliments. Dimensions aproximades: 18x12cm i fitxes de
5.5x5.5cm.

-

4 Oficis: joc de associació de oficis. Disposa de fotos del
tipus de ofici i els instruments associats a cada un.
Dimensió de la fitxa central 15x8cm i fitxa de l’objecte
7.5x7.5cm.

-

4 Formes Geomètriques i Lògiques: material per
desenvolupar l’observació de la lògica i de la orientació a
través de coordenades. Set de 2 bases amb diferents
combinacions. Dimensions aprox: 29x38cm.

-

4 Abaco vertical: permet la manipulació i classificació
per treballar conceptes de mates.
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-

4 Geomadera: 20 peces de fusta amb 5 formes ,
dimensions i colors diferents que se encaixen i se
classifiquen en una base quadrada.

-

4 Orientació a casa: Conjunt de 4 fotos principals amb
diferents escenes de casa. Inclou fitxes que s’associen als
diferents llocs . Dimensions aprox:34x19 x5 cm.

-

2 Trencaclosques 4 estacions: en peces de fàcil
manipulació ,estimula la orientació temporal relacionada
amb una època de l’any. Dimensions base 28x28.

-

4 Trencaclosques de Cares: conjunt de 6 trencaclosques
amb tres graus de dificultat diferents Dimensions
13x13cm

-

4 Percepció Tàctil i associacions 1 i 2: Joc de
discriminació de formes mitjançant la discriminació tàctil,
les formes són bidimensionals(1) o tridimensionals (2).
Sets de 12 targetes 16x8cm i 24 peses.

-

4 Bandeja de 6 figures: ajuda a coordinar moviments i
reconèixer figures i els seu ancoratge al deu espai correcte.
Dimensions aprox: 30x20.5cm.

-

4 Trencaclosques 6, 12 ,24: material de fusta. Disposa de
3 trencaclosques amb 3 graus de dificultat. Dimensions

EQUIPAMENT
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aprox: 34x19cm.
-

4 Trencaclosques progressiu de fruites o animals:
treballa la manipulació i la lògica, diferents graus de
dificultat. Inclou 6 trencaclosques. Dimensió aprox:
13x13cm.

-

4 Mosaic gegant: treballa motricitat fina, coordinació
ocular. Mesura: 4cm d’altura. 12 plantilles diferents, 64
fitxes de diferents formes i colors.

-

4 Esports: per a aprendre a relacionar esports disposa de
fotos, fitxes centrals: 15x8cm i fitxes de objecte:
7.5x7.5cm.

-

2 Trencaclosques de cada animal: (ovella, gallina,
elefant i lleó) de 12 peses de gran tamany de fusta: 6x8cm.
Base de: 29.5x20cm i 9mm de gruix.

-

2 Trencaclosques expressions de emocions: peses de
gran tamany en fusta: 4.5x7.5 cm. Base: 20x29.5 i 9mm de
gruix.

-

4 Trencaclosques de cartró de 48 peses de gran
tamany: 6x8cm i 6mm de gruix.

-

5 Trencaclosques de 104 peses: amb temàtica variada.
Dimensions: 48.5x33.5cm tot el joc. Tamany de la pesa:
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6x4cm.
-

5 Set de joc del Tangram.

-

4 Encaixos números de fusta amb 10 números bàsics.

-

4 Encaixos abecedari amb 18 lletres de l’alfabet.

-

4 Encaixos menjador i lavabo 18 peses: Dimensions:
28x28cm i 8mm de gruix. Amb base impresa per facilitar
l’associació.

-

3 Trencaclosques estacions de l’any de 16 peses amb
fusta: Dimensions: 6x6cm. Base: 28x28cm i 7mm de
gruix.

-

3 Trencaclosques (¿Quien, como, que y donde vive?”)
amb fusta: Dimensions: 6mm de gruix, base de 18x18cm
i 7mm de gruix.

-

5 Traç de preescriptura

-

2 Mandala màgnetics

MATERIAL JOC LÚDIC
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MS14
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
Jocs que permeten interactuar amb altres persones, fomentant la socialització i ocupar
un temps de lleure enriquidor per a la ment.

-

6 Dominós

-

4 Jocs parxís i oca

-

2 Jocs de dames

-

4 Jocs de cartes de baralla espanyola

MATERIAL MULTISENSORIAL PER ESTIMULACIÓ AUDITIVA
MS15
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
Material per mantenir, potenciar i rehabilitar les capacitats
psicomotrius. Per realitzar gimnàstica grupal, tallers de
motricitat fina, treballs individuals potenciant la funcionalitat de
la persona.
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-

1 tambor oceànic de 25cm de diàmetre.

-

1 pandereta de 23cm de diàmetre.

-

1 tambor de mà infantil: Diàmetre 20cm. Cos de fusta,
baqueta de plàstic i escuma.

-

1 campaneta musical.

-

1 pal de pluja de plàstic: de 33cm de llarg.

-

1 triangle d’acer: de 10 a 20cm de costat, amb baqueta.

-

1 bol tibetà: de 9,5cm.

-

1 flauta de pan: Bufacanyes de plàstic amb 12 veus
identificades per colors.

-

1 castanyoles amb mànec: Dim. 6x17,5 cm.

-

1 ous sonors: Parell de maraques de plàstic sense
mànec amb forma d’ou.

-

1 carraca de fusta natural: Dim. 15x15 cm.

-

1 caixa sonora rectangular d’un to: amb mànec i
percussor, de fusta.

-

5 cascavells amb un mànec de colors: (1 peça).

EQUIPAMENT

17/48

FITXA TÈCNICA

-

2 polseres amb 4 cascavells per portar al canell: Dim.
23cm de llarg.

-

1 sabina de sonalls: Sonall de plàstic amb mànec i 3
sonalls dobles.

EQUIPAMENT

MATERIAL MULTISENSORIAL PER ESTIMULACIÓ OLFACTIVA
MS16
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
Material per mantenir, potenciar i rehabilitar les capacitats
olfactives.
-

1 aparell difusor ambientar automàtic.

-

3 ambientadors de diferents olors: (vainilla, floral i
espígol).

MATERIAL MULTISENSORIAL PER ESTIMULACIÓ PROPIOCEPTIVA
MS17
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
Material per mantenir, potenciar i rehabilitar les capacitats
psicomotrius. Per realitzar gimnàstica grupal, tallers de
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motricitat fina, treballs individuals potenciant la funcionalitat de
la persona.
-

1 pilota pessigolles amb tentacles ondulats i
semiflexibles: que ofereixen una sensació tàctil
única quan la posem en contacte amb la pell.
Diàmetre 13cm.

-

2 pilotes sensorials de pinxos: Superfície
recoberta de petits pinxos de goma. Diàmetre 8cm i
22cm.

-

100 globus: assortits de 25cm de diàmetre.

-

2 corrons de plàstic amb relleu: Depenent de la
pressió exercida durant el massatge pot produir
diferents sensacions propioceptives. Subjecció més
fàcil que una pilota. Dim. 11,5x7,4cm.

MATERIAL MULTISENSORIAL PER ESTIMULACIÓ TÀCTIL
MS18
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE

19/48

FITXA TÈCNICA

EQUIPAMENT

Material per mantenir, potenciar i rehabilitar les capacitats
psicomotrius. Per realitzar gimnàstica grupal, tallers de
motricitat fina, treballs individuals potenciant la funcionalitat de
la persona.
-

1 coixí vibració: Dim. 30x28cm.

-

Pilotes tàctils. 6 pilotes: suaus de diferents colors de la
mida justa per a que puguin ser agafades còmodament,
examinar-les i descobrir les seves diferències. Cada bola
té un relleu i ofereix un so diferent en apretar-la. Dim.
Mitjà, 110mm diàmetre.

-

Mini pilota d’escuma densa revertida de vellut: molt
suau al tacte i és fàcil de manipular. Diàmetre 7cm.

-

1 pilota pompó amb tentacles:de cautxú suau.
Dim.7,5cm.

-

6 esponges: que aporten una sensació tàctil diferent
(una rugosa, una granulada, una que piqui lleugerament,
una esponjosa, una suau i un fregall d’alumini).

-

Cistella de massatge amb 8 eines: per a realitzar
massatges variats: 4 corrons de diferents textures per a
un massatge profund, 2 raspalls més o menys durs per a
massatges lleugers o una sensibilització tàctil, i 2
objectes amb pics per a sensacions tàctils específiques.
Eines de fusta. Dim. De 9 a 19cm.
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-

1 massatge de cap: Ajuda a eliminar les migranyes,
calmar els músculs i aporta una relaxació instantània.
Lleuger i fàcil de manipular. Compost per 12 varilles de
metall flexible. Dim. 24,5cm.

-

3 manyoples de diferents textures i colors: (1 de
cuina, 1 de crin i 1 de rus).

EQUIPAMENT

MATERIAL MULTISENSORIAL PER ESTIMULACIÓ VISUAL
MS19
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
Material per mantenir, potenciar i rehabilitar les capacitats
psicomotrius. Per realitzar gimnàstica grupal, tallers de
motricitat fina, treballs individuals potenciant la funcionalitat de
la persona.
-

1 focus LED de colors: 10w. Alimentació AC220v
50/60Hz alta duració sobre 50.000 hores. Dim.
115x85x78 mm.

-

1 kit de bola de miralls (vidres): Aquest kit inclou :
una bola de miralls de 20cm amb motor, un focus
PAR 36 i una roda de colors amb motor.
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-

1 llum de fibres òptiques: amb fins “halos” de llum
amb base lluminosa fixa que canvia d e color segons
un cicle predeterminat. Funciona amb 3 piles LR03.
Dim. 35cm.

-

1 coet lluminós: Llum en forma de coet plena de
lluentors que floten en un líquid transparent.
Sacsejant s’encén, canviant regularment de colors.
Dim. 15cm. Funciona amb piles.

-

1 pilota màgica: S’ha de sacsejar per a il·luminar-la
i veure milers de punts multicolors que brillen. Fes-la
girar sobre una taula i semblarà que floti per art de
màgia. Dim. 4,5cm aprox. Plàstic rígid, no rebota.

-

1 pilota fosforescent: Pilota sensorial inflable, té
pics i és de color fosforescent. Diàmetre 18cm.

-

1 mirall: d’uns 20cm de diàmetre aprox.

EQUIPAMENT

MATERIAL DE PAPERERIA
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MS20
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
Són eines de treball fungible i no fungible per poder realitzar activitats de dibuix,
pintura, i tallers creatius per decorar espais de treball i crear material casolà per a l’ús
de la estimulació cogntiiva.

-

Joc de tempera liquida de 10 sets de colors bàsics 1.50l
(blanc, negre, vermell, blau, verd, groc).

-

5 Pots de vernís grans (1.5l).

-

5 pots de cola blanca (1.5l).

-

Cartolines de colors bàsics, 10 de cada.

-

20 caixes de 12 llapis de colors jumbo triangulars.

-

20 pinzells de punta fina i 20 de punta ampla de diferents
números

-

Goma eva de colors bàsics, 10 de cada.

-

10 Pacs de ceres de pintar.
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PEDALADOR
MS21
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Pedalador digital
2.- Pantalla digital per practicar assegut.
3.- 4 funcions: caloríes, temps, pedalades realitzades i pedalades totals.
4.- Mànec de transport
5.- Base i pedals antilliscants
6.- Resistència per corretja

POLITJA DE MOVIMENTS AUTOPASSIUS
MS22
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Estructura d’acer penjada a la paret per exercicis de rehabilitació.
2.- Dues politges de nylon.
3.-Triangles de subjecció del pacient ergonòmics.
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PULSIOXIMETRE
MS 23
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Pulsimetre Mini Quick
2.- 6,2 de llargx 3,2 de ample x 3,3 de gruix
3.- Per us hospitalari o a domicili , amb senser fotoelectrònic per mesurar de
l’arteria SPO2 i PR amb precisió de +- 2% i el PR amb un rang de mesura 30240 bpm i una precisió de +- 1%
4.- Amb pantalla LCD
RAMPA + ESCALA
MS24
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Conjunt format per una rampa inclinada, replà i escales, per fer circuits en teràpies
de recuperació.
2.- Totes les superfícies del circuït estan folrades amb un material antilliscant
per evitar relliscades, inalterable i resistent
3.- Estructura fabricada en acer i pintat epoxy.
4.- Les superfícies fabricades en fusta tractada (pintada o envernissada) o
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material de provada resistència
5.-Tot el circuït disposa d'un passamans graduables en alçada, de 60 a 100
cm, fabricat en acer i pintat
6.- Dimensions mínimes ampliables 15 %
*Amplada durant tot el circuit 65 cm
*Rampa inclinada de longitud 185-200 cm i elevació 60 -70 cm
*Replà de 60x 60 cm
7.- Escala amb 4-5 graons d'alçada de 15-18 cm i amplada 24-28 cm.
8.- Apte per carregar fins a dues persones (300 kg de pes)
9.- Fàcil accés a l'entrada de la pista (rampa d'entrada o similar)
10.- Correcta visibilitat del pacient des d'ambdós costats de l’equip
11.- Equip estable que no requereix instal·lació o ancoratge
12.- Acabats resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat
13.- Material inalterable en contacte amb alcohols, detergents i productes
alimentaris

LOTE 2
ARMARI 5 PRESTATGES PORTES BAIXES. ALÇADA 180-200.
LLARGADA 80-100 AMB PORTES CORREDERES
M1
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Armari alt de 5 prestatges amb dues portes baixes amb clau
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2.- Construït amb tauler d’aglomerat o similar en diferents opcions a
presentar. Cantell d’1,5 mm, o similar, amb totes les seves arestes
arrodonides.
3.- Anivelladors accessibles des de l’interior.
4.- Regulació d’alçada dels prestatges cada 3,5 cm aproximadament.
5.- Dimensions aproximades: alçada, 180-200, llargada 80-100 cm
6.- De la mateixa sèrie modular que les taules de treball i els bucs.

ARMARI 5 PRESTATGES PORTES BAIXES. ALÇADA 180-200.
LLARGADA 80-100
M2
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Armari alt de 5 prestatges amb dues portes baixes amb clau
2.- Construït amb tauler d’aglomerat o similar en diferents opcions a
presentar. Cantell d’1,5 mm, o similar, amb totes les seves arestes
arrodonides.
3.- Anivelladors accessibles des de l’interior.
4.- Regulació d’alçada dels prestatges cada 3,5 cm aproximadament.
5.- Les frontisses han de permetre una obertura de 100º. La base ha de ser
de zamak i els elements mòbils d’acer temprat d’alta resistència o similar.
6.- Les tanques de fallebes amb caixa de zamak i barres metàl·liques o
similar. Tres punts de tanca amb ganxo i boló metàl·lic. Possibilitats de clau
mestra. Cilindre i clau numerats.
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7.- Dimensions aproximades: alçada, 180-200, llargada 80-100 cm
8.- De la mateixa sèrie modular que les taules de treball i els bucs.
ALTRES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES QUE PUNTUEN
1.2.3.4.- Conjunt d’oferta relativa als apartats inclosos a “ALTRES
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES”
ARMARI AMB PORTES DE PERSIANA AMPLE 100 CM ALÇADA 200
M3
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Armari alt de dues portes amb clau i 3-4-5 prestatges.
2.- Construït amb tauler d’aglomerat o similar en diferents opcions a
presentar. Cantell d’1,5 mm, o similar, amb totes les seves arestes
arrodonides.
3.- Anivelladors accessibles des de l’interior.
4.- Regulació d’alçada dels prestatges cada 3,5 cm aproximadament.
5.- Les tanques de fallebes amb caixa de zamak i barres metàl·liques o
similar. Tres punts de tanca amb ganxo i boló metàl·lic. Possibilitats de clau
mestra. Cilindre i clau numerats.
6.- Dimensions aproximades: alçada, 200, llargada 80/100 cm
7.- De la mateixa sèrie modular que les taules de treball i els bucs.
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ARMARI AMB PORTES DE PERSIANA AMPLE 100 CM ALÇADA 200
M4
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Armari alt de dues portes amb clau i 3-4-5 prestatges.
2.- Construït amb tauler d’aglomerat o similar en diferents opcions a
presentar. Cantell d’1,5 mm, o similar, amb totes les seves arestes
arrodonides.
3.- Anivelladors accessibles des de l’interior.
4.- Regulació d’alçada dels prestatges cada 3,5 cm aproximadament.
5.- Les tanques de fallebes amb caixa de zamak i barres metàl·liques o
similar. Tres punts de tanca amb ganxo i boló metàl·lic. Possibilitats de clau
mestra. Cilindre i clau numerats.
6.- Dimensions aproximades: alçada, 200, llargada 80/100 cm
7.- De la mateixa sèrie modular que les taules de treball i els bucs.

ARMARI PORTES BAIXES. ALÇADA 100 cm
M5
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Armari 3 prestatges amb dues portes baixes amb clau
2.- Construït amb tauler d’aglomerat o similar en diferents opcions a
presentar. Cantell d’1,5 mm, o similar, amb totes les seves arestes
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arrodonides.
3.- Anivelladors accessibles des de l’interior.
4.- Regulació d’alçada dels prestatges cada 3,5 cm aproximadament.
5.- Les frontisses han de permetre una obertura de 100º. La base ha de ser
de zamak i els elements mòbils d’acer temprat d’alta resistència o similar.
6.- Les tanques de fallebes amb caixa de zamak i barres metàl·liques o
similar. Tres punts de tanca amb ganxo i boló metàl·lic. Possibilitats de clau
mestra. Cilindre i clau numerats.
7.- Dimensions aproximades: alçada, 100, llargada 80-100 cm
8.- De la mateixa sèrie modular que les taules de treball i els bucs.

ARMARI O CARRO DE PLÀSTIC DE 5 CALAIXOS VERTICALS AMB
RODES
M6
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Armari carro de 5 calaixos verticals amb rodes
2.- 38-40x 30x 105
3.- Cantonades romes
4.- De fàcil neteja

ARMARI EN CALAIXOS I PRESTATGERIES. ALÇADA 180-200.
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LLARGADA 80-100
M7
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Armari alt de 5 prestatges amb calaixos baix
2.- Construït amb tauler d’aglomerat o similar en diferents opcions a
presentar. Cantell d’1,5 mm, o similar, amb totes les seves arestes
arrodonides.
3.- Anivelladors accessibles des de l’interior.
4.- Regulació d’alçada dels prestatges cada 3,5 cm aproximadament.
5.- Dimensions aproximades: alçada, 180-200, llargada 80-100 cm
6.- De la mateixa sèrie modular que les taules de treball i els bucs.

BÀSCULA PLATAFORMA
M8
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Balança proveïda d'una plataforma antilliscant que permet pesar persones
amb cadira de rodes o que necessiten seure.
2.-Indicador remot per cable, amb accessoris per penjar a la paret.
3.-Digital 250 kg de capacitat, d'accionament directe, amb graduació de 100gr
mínim.
4.-Rodes resistents i estables i amb fixació.
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5.-Plataforma recoberta de goma negra sintètica amb rampa integrada.
6.- Estructura d’alumini anoditzat o material de prestacions similars.
7.- Connexió a la xarxa elèctrica.
8.- Compliment de normativa per a ús mèdic.

BUTACA 2 PLACES
M9
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Sofà de dos places per a espais de descans.
2.- Àmbit d’ús: hall entrada residència
3.- Forma ergonòmica i confortable.
4.-Estructura de fusta o diferents opcions d’acabats a presentar.
5.- Amb braços que facilitin el repòs i la incorporació.
6.- Superfícies arrodonides i absència de cantells.
7.- Sense visos vistos.
8.- Seient i respatller de fusta de diferents opcions d’acabat recoberta de
poliuretà d’alta densitat, confortablement acolxat.
9.-Tapisseria transpirable, impermeable i ignífuga.
10.-Materials i acabats superficials resistents als impactes i als fregaments,
així com, als productes de neteja.
BUTACA HABITACIÓ AMB BRAÇOS I RESPATLLER ALT
M10
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
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1.- Butaca per a avi-acompanyant multiposicional amb reposapeus apart, per
descans en l’habitació de residència
2.- Butaca ergonòmica amb braços acotxat, respatller mitjà, i reposapeus a
part.
3.- Seient i respatller acolxat en teixit a color a escollit.
4.- Tapisseria transpirable, impermeable i ignífuga, antibacterià.
5.- Butaca articulada formada per respatller i seient:
• Mecanisme manual en el seient de 3 posicions.
• Mecanisme manual en el respatller de 4 posicions.
6.- Regulació de la inclinació del respatller fins a una posició de descans.
Mitjançant maneta accionada manualment a l'abast de l'usuari.
7.- Recolzament lumbar al respatller.
8.- Braços de fusta acolxats amb superfície de recolzament superior plana i
acolxable retirables per facilitar l'accés lateral.
9.- Reposapeus no incorporat. Mides aproximades 40 x 40cm
10.- Folrat arrodonit del seient, desenfundable mitjançant cremallera.
11.- Superfícies arrodonides i sense cantells.
12.- Material elàstic interior i entapissat i amb resistència al foc.
13.- Estructura de fusta, sense visos vistos.
14.- Materials i acabats superficials de l'estructura suport resistents als
impactes i als fregaments, així com als productes de neteja.
15.- El grau d'inflamabilitat dels materials per tal de garantir la seguretat davant un incendi.
16.- Dimensions exteriors aproximades: 105-110 alçada x 59-60 cm amplada
x 65-80 cm fons.
20.- Opcions d’acabats i color
21.- Disponibilitat de diferents accessoris ( coixins adaptats etc) suplementaris
per garantir comoditat
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BUTACA HABITACIÓ AMB BRAÇOS I RESPATLLER ALT I RODES
M11
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Butaca per a avi-acompanyant multiposicional amb reposapeus apart, per
descans en l’habitació de residència
2.- Butaca ergonòmica amb braços acotxat, respatller mitjà, i reposapeus a
part.
3.- Seient i respatller acolxat en teixit a color a escollit.
4.- Tapisseria transpirable, impermeable i ignífuga, antibacterià.
5.- Butaca articulada formada per respatller i seient:
• Mecanisme manual en el seient de 3 posicions.
• Mecanisme manual en el respatller de 4 posicions.
6.- Regulació de la inclinació del respatller fins a una posició de descans.
Mitjançant maneta accionada manualment a l'abast de l'usuari.
7.- Recolzament lumbar al respatller.
8.- Braços de fusta acolxats amb superfície de recolzament superior plana i
acolxable retirables per facilitar l'accés lateral.
9.- Reposapeus no incorporat. Mides aproximades 40 x 40cm
10.- Folrat arrodonit del seient, desenfundable mitjançant cremallera.
11.- Superfícies arrodonides i sense cantells.
12.- Material elàstic interior i entapissat i amb resistència al foc.
13.- Estructura de fusta, sense visos vistos.
14.- Materials i acabats superficials de l'estructura suport resistents als
impactes i als fregaments, així com als productes de neteja.
15.- El grau d'inflamabilitat dels materials per tal de garantir la seguretat davant un incendi.
16.- Dimensions exteriors aproximades: 105-110 alçada x 59-60 cm amplada
x 65-80 cm fons.
20.- Opcions d’acabats i color
21-. Amb rodes per poder facilitar el seu desplaçament
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22.- Disponibilitat de diferents accessoris ( coixins adaptats etc) suplementaris
per garantir comoditat
BUTACA RESPATLLER ALT AMB REPOSAPEUS
M32
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Butaca per a avi amb reposapeus apart, per descans a la sala d’estar.
2.- Butaca ergonòmica amb braços acotxat, respatller alt, i reposapeus a part.
3.- Seient i respatller acolxat en teixit a color a escollit.
4.- Tapisseria transpirable, impermeable i ignífuga, antibacterià.
5.- Butaca articulada formada per respatller i seient:
• Mecanisme manual en el seient de 3 posicions.
• Mecanisme manual en el respatller de 4 posicions.
6.- Regulació de la inclinació del respatller fins a una posició de descans.
Mitjançant maneta accionada manualment a l'abast de l'usuari.
7.- Recolzament lumbar al respatller.
8.- Braços de fusta acolxats amb superfície de recolzament superior plana i
acolxable retirables per facilitar l'accés lateral.
9.- Reposapeus no incorporat. Mides aproximades 40 x 40cm
10.- Folrat arrodonit del seient, desenfundable mitjançant cremallera.
11.- Superfícies arrodonides i sense cantells.
12.- Material elàstic interior i entapissat i amb resistència al foc.
13.- Estructura de fusta, sense visos vistos.
14.- Materials i acabats superficials de l'estructura suport resistents als
impactes i als fregaments, així com als productes de neteja.
15.- El grau d'inflamabilitat dels materials per tal de garantir la seguretat davant un incendi.
16.- Dimensions exteriors aproximades: 120 alçada x 70-80 cm amplada x 6580 cm fons.
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20.- Opcions d’acabats i color
21.- Disponibilitat de diferents accessoris ( coixins adaptats etc) suplementaris
per garantir comoditat
CADIRA PER A DUTXA AMB BRAÇOS
M13
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Cadira de dutxa d'alçada regulable, amb braços i rodes.
2.- Recobriment orgànic, resistència salina, homologat i ignífug
3.- Gran estabilitat
4.- Fàcil neteja
5.- 4 Rodes amb bloqueig
6.- Disseny ergonòmic
7.- Capacitat de càrrega fins a 150 kg
8- Material inalterable en contacte amb alcohols, detergents i productes
alimentaris.
CADIRA FIXA AMB BRAÇOS
M14
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Cadira de quatre potes amb braços ergonòmica per a ús en despatxos,
sales de reunions i consultes ( cadira confident).
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2.- Les dimensions aproximades han de ser:
Alçada respatller: 50 (alçada recomanada >45 cm).
Alçada seient: 41-44 cm
Fondària del seient: 50-52 cm
Amplada del seient: 46-52 cm
3.- Superfície del seient dura de polipropilè, fusta, entapissada o equivalent.
4.- Apilable.
5.- Estructura metàl.lica o equivalent, reforçada i estable.
6.- Punt de contacte amb el paviment de material flexible que eviti el soroll de
desplaçament i el deteriorament del paviment.
7.- Indicar gamma colors, materials i acabats.
CADIRA GIRATÒRIA AMB RODES
M15
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Cadira giratòria amb respatller i rodes, d’alçada variable.
2.- Les dimensions aproximades han de ser:
Alçada respatller: 60 (alçada recomanada >50 cm).
Alçada seient:: 42-54 cm
Fondària del seient: 52-55 cm
Amplada del seient: 46-52 cm
3.- Entapissada amb material resistent i ignífug segons normativa. Presentar
certificats.
4.- Diferents colors d’acabat
5.- Indicar moviments de desplaçament de respatller, seient i alçada.
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6.- Mecanisme Syncro.
CARRO REPARTIMENT DE MENJAR INOC AMB 3 BALDES
M16

CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Carro per al transport de menjar
2.-El carro ha de ser metàl·lic amb reborde de 50 mm
aproximadament, protegit contra l'oxidació. D’altres acabats també
seran valorats.
3.-Les rodes han de ser de goma massissa amb dispositiu de
protecció contra la pols i els fils. També paraxocs i dos de les rodes
amb frens.
4.-El carro ha de portar un agafador per tal de facilitar el seu trasllat.
5.- El carro ha de tenir la possibilitat d’acoplar un cubertero i un
recipient per a la brossa.
6.-Màxima estabilitat del carro.
7.-En la mesura que sigui possible el conjunt ha de tenir formes
arrodonides, sense racons, per tal de facilitar-ne la neteja.
8.-Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al
ratllat, i no s'han d'alterar en contacte amb alcohols, detergents, i
altres productes.
MOBLE ARXIVADOR - CALAIXERA (4 CALAIXOS) GUIES RODAMENTS
M17
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Arxivador metàl·lic de 4 calaixos per a penjar carpetes.
2.- Capacitat per a carpetes estàndards de paper mida DIN-A-4.
3.- Pintura epoxi.
4.- Dimensions aproximades: 50 x 60 x 150 alçada cm aprox.
MOBLE ARXIVADOR - CALAIXERA (5 CALAIXOS) GUIES RODAMENTS
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M18
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Arxivador metàl·lic de 4 calaixos per a penjar carpetes.
2.- Capacitat per a carpetes estàndards de paper mida DIN-A-4.
3.- Pintura epoxi.
4.- Dimensions aproximades: 50 x 60 x 150 alçada cm aprox.
PAPERERA
M19
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Paperera fabricada en plàstic ABS injectat de color o d’altres materials a
presentar.
2.- Dimensions aproximades: D25 cm x alçada 40 cm
3.- Color blanc o negre o d’altres opcions a presentar
PENJA-ROBES MURAL MÚLTIPLE
M20
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Conjunt anoditzat construït amb alumini amb relleu antilliscant.
2.- Conjunt de 3 penjadors amb suport a mitjançant riell.
3.- Opcions de colors i acabats
PISSARA AMB VINIL
M21
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CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Pissarra blanca tipus vinil (120x90)
2.- Fixació a paret
3.-. Amb safata per a rodoladors
4.- Marc en perfil d’alumini i cantonades de plàstic

PISSARRA MAGNETICA
M22
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Pissarra magnètica d’esborrat en sec, de superfície sua perfecta per
escriure notes, amb safata per a rodoladors i marc d’alumini 80-100X 120150 cm.
2.- Fixació a paret
3.-. Materials i acabats superficials resistents als impactes i als fregaments,
així com als productes de neteja.

PLANTES DECORATIVES
M23
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Planta artificial d’interior de diferents tipus. Alçada aproximada 100 cm
2.- Zona d’ubicació: passadissos, sala d’espera...
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PRESTATGERIA METÀL·LICA/PLÀSTIC RESISTENT
M24

CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Prestatgeria metàl·lica o plàstica resistent alt amb quatre
prestatges. Per material de bugaderia i/o neteja
2.- Fabricada amb acer inoxidable cromada amb bany epoxy o
acabat de superior qualitat o de plàstic resistent
3.- Dimensions aproximades: 100 cm d’amplada x 40 cm de
fons x 180 cm d’alçada.
4.- Peus suport de material resistent i topalls de protecció en
el contacte amb el terra.
QUADRES DECORATIUS
M25
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Quadres decoratius de diferents tamanys.
2.- Temàtiques: paisatges naturals, abstractes
3.- Zona d’ubicació: passadissos, sala d’espera, sales d’estar
REPOSAPEUS
M26
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CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.-Inclinació regulable. Ajustable en tres altures (des de 115 mm fins a 170
mm)
2.- Ergonòmic
3.- Plataforma antilliscant texturitzant
4.- Amplia superfície de suport
5.- Dimensions entre 45

TAMBORET GIRATORI AMB RODES
M27
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Tamboret giratori de 33cm de diàmetre d'alçada regulable amb rodes.
2.-Estructura suport giratòria, amb base en estel de cinc braços degudament
ancorada al seient. Base d’acer de 55cm de diàmetre amb 5 rodes. .
3.-Rodes antiestàtiques de doble corona amb fre.
4.-Regulació de l'alçada mitjançant un dispositiu pneumàtic de fàcil
accionament per gas : de 50 a 66cm.
5.-Seient amb material elàstic interior i entapissat sintètic de textura llisa.
6.-Acabat de la part inferior del seient amb contratapa.
7.-Superfícies arrodonides i amb absència de cantells.
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8.-Materials i acabats superficials resistents als impactes i als fregaments, així
com als productes de neteja.
9.-El grau d'inflamabilitat dels materials per tal de garantir la seguretat davant
un incendi.
TAULA BAIXA TIPUS REVISTER
M28
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Construïda en fusta aglomerada i xapada en fusta o similar de diferents
opcions d’acabat.
2.- Potes rectes de fusta en diferents opcions d’acabat o d’altres materials
aptes per a espais d’espera.
3.- Sobres amb cantells arrodonits.
4.- Tot envernissat en poliuretà
5.- Dimensions aproximades: 70x 70x 45 cm alçada.
6.- Àmbit d’ús:
Espais d’espera, acompanyant el conjunt lineal de seients
TAULA DE MANUALITAQTS 90/100X80X75
M29
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Taula de treball de tipus col•lectiu sala manualitats
3.-Rectangular amb cantells exteriors arrodonits de quatre potes rectes i amb
faldó.
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4.- Cantell de 3mm amb totes les arestes arrodonides.
5.- Les potes inclouen sistema d’anivellació.
6.- Estructura metàl·lica per a instal·lacions amb pintura epoxi.
7.- Dimensions aproximades: 90/100x80x75
8.- Presentar opcions d’acabats de sobre i potes/estructura.

TAULA DE TREBALL 120CM AMB BUC MÒBIL
M30
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Tauler d’aglomerat o similar de 30 mm acabat en diferents opcions a
presentar.
2.- Cantell de 3mm amb totes les arestes arrodonides.
3.- Les potes inclouen sistema d’anivellació.
4.- Estructura metàl·lica per a instal·lacions amb pintura epoxi.
5.- Dimensions aproximades: 110/120 x 80 x 75 alçada
6.- Dispositiu de subjecció i canalització de cablejat elèctric i informàtic.
7.- Presentar opcions d’acabats de sobre i potes/estructura.
8.- De la mateixa sèrie modular que els armaris i els bucs.
BUC MÒBIL 3-4 CALAIXOS
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1.- Carcassa: tauler d’aglomerat laminat o xapa i perfils metàl.lics o material
equivalent en diferents opcions a presentar. Cantell d’1,5 mm, amb totes les
seves arestes arrodonides.
2.- Totes les parts i elements metàl.lics han d’anar protegits contra l’oxidació.
3.- Les guies de rodament o telescòpiques han d’anar proveïdes de rodets
recoberts amb material plàstic per amortir sorolls i amb dispositiu antirebot.
4.- Sistema central de tancament. Cilindre i clau de bloqueig.
Quatre calaixos. El calaix superior inclourà una safata accessòria amb
compartiments per a material.
5.- Dimensions aproximades: 45 x 50 x 50 alçada
6.- De la mateixa sèrie modular que les taules de treball i armaris.
7.- Rodes de doble corona.
8.- Sistema antibolcatge
TAULA DE TREBALL 140CM AMB BUC MÒBIL
M31
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Tauler d’aglomerat o similar de 30 mm acabat en diferents opcions a
presentar.
2.- Cantell de 3mm amb totes les arestes arrodonides.
3.- Les potes inclouen sistema d’anivellació.
4.- Estructura metàl·lica per a instal·lacions amb pintura epoxi.
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5.- Dimensions aproximades: 130/140 x 80 x 75 alçada
6.- Dispositiu de subjecció i canalització de cablejat elèctric i informàtic.
7.- Presentar opcions d’acabats de sobre i potes/estructura.
8.- De la mateixa sèrie modular que els armaris i els bucs.
BUC MÒBIL 3-4 CALAIXOS
1.- Carcassa: tauler d’aglomerat laminat o xapa i perfils metàl.lics o material
equivalent en diferents opcions a presentar. Cantell d’1,5 mm, amb totes les
seves arestes arrodonides.
2.- Totes les parts i elements metàl.lics han d’anar protegits contra l’oxidació.
3.- Les guies de rodament o telescòpiques han d’anar proveïdes de rodets
recoberts amb material plàstic per amortir sorolls i amb dispositiu antirebot.
4.- Sistema central de tancament. Cilindre i clau de bloqueig.
Quatre calaixos. El calaix superior inclourà una safata accessòria amb
compartiments per a material.
5.- Dimensions aproximades: 45 x 50 x 50 alçada
6.- De la mateixa sèrie modular que les taules de treball i armaris.
7.- Rodes de doble corona.
8.- Sistema antibolcatge
TAULA DE REUNIONS 240X120X74
M32
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
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1.- Tauler d’aglomerat o similar de 30 mm acabat en diferents opcions a
presentar.
2.- Cantell de 3mm amb totes les arestes arrodonides.
3.- Les potes inclouen sistema d’anivellació.
3.- La taula s’ha de poder electrificar horitzontal i verticalment, amb espai
suficient per a cablejat informàtic i comunicacions.
5.- Dimensions aproximades: 240X120X74 CM
6.- Presentar opcions d’acabats de sobre i potes/estructura.
7.- De la mateixa sèrie modular que els armaris i els bucs.
TAULELL DE SURO AMB MARC D’ALUMINI 80X50
M33
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Taulell de suro i amb marc d’alumini de 50 cm d’alçada i 80 cm d’amplada.
2.- Fixació a paret
3.-. Materials i acabats superficials resistents als impactes i als fregaments,
així com als productes de neteja.

TAULELL DE SURO AMB MARC D’ALUMINI 120X80
M34
CARACTERÍSTIQUES PER A LA LÍNIA DE BASE
1.- Taulell de suro i amb marc d’alumini de 80 cm d’alçada i 120 cm
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d’amplada.
2.- Fixació a paret
3.-. Materials i acabats superficials resistents als impactes i als fregaments,
així com als productes de neteja.
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