
№

Наименование на артикул

Описание Размери К-во/бр.

Ед . 

Цена с

ДДС

Обща 

ст / ст с

ДДС

1

Легло с механизъм за 

повдигане за еднолицев 

матрак, стъпващ върху луба

Конструкция, изработена от ПДЧ - 18 

мм.; 3 бр. ниски страници с височина 20 

см. и 1 бр. с височина 70 см. /по 

дължината на леглото/.

Широчина: 82 см.

Дължина: 190 см. Височина:

20 см. на страниците

70 см. на таблата

358

2

Еднолицев матрак за легло с 

механизъм

Еднолицев матрак за легло с механизъм 

– в съответствие с

артикул 1.
358

3

Гардероб двукрил Конструкция, изработена от ПДЧ

18 мм. с рафт и лост, с гръб  3 мм.

Широчина/дълбочина/: 55 см.

Дължина: 100 см.

Височина: 180 см.

358

4

Надстройка за двукрил 

гардероб

Конструкция, изработена от ПДЧ

18 мм.

Широчина/дълбочина/: 55 см.

Дължина: 100 см.

Височина: 60 см.

358

5

Контейнер на колела - 3 

чекмеджета, без заключване

Изработен от ПДЧ 18 мм  Кантирани с  ABS 

кант съответен цвят

Широчна/дълбочина: 51 см., 

Дължина: 41 см., Височина: 51 см.

372

6

Работно бюро Конструкция, изработена от ПДЧ – 18 

мм.Плотът да е с кант  2 мм.

Широчина/дълбочина/: 60 см.

Дължина: 100 см.

Височина: 75 см.

372
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7 Работен стол

Основа: стабилна метална петлъчева 

основа с декоративен пластмасов кожух 

и колелца за мека 

повърхност.Минимални 

характеристики: седалка и облегалка от 

многослойна дървесина, тапицирани с 

висококачествена дамаска, регулиране 

височината  и наклона на облегалката с 

възможност за фиксиране в желана 

позиция, фиксирани подлакътници, 

плавно регулиране височината на 

седалката.Тапицерия: тапицирани с 

висококачествена дамаска, 

износоустойчиво  в цвят – черно или 

сиво.

Товароносимост: 100кг.

377

8

Стояща закачалка Метална конструкция, прахово боядисана в 

цвят - сив/черен, с поставка за чадъри и 

закачалки за дрехи
370

9

Стенна закачалка Изработен от ПДЧ 18 мм  с 3 закачалки Дължина: 50 см.

Височина: 130 см. 191

10
Стенен шкаф - етажерка /без 

врати/

Конструкция изработена  от ПДЧ 18 мм  

/вертикално и хоризонтално разделен през 

средата /

Широчна/дълбочина: 25 см., 

Дължина: 120 см. , Височина: 60 см. 378

Управител:…………….


