ТОВ

МЕБЛЕВА ФАБРИКА
«МЕБЛІБУД»

м/р Шахтарський, б.18, кв.78, м.Покровськ,
Донецька обл, 85300
р/р 26003051832235 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 335496
Код ЄДРПОУ 41172560
e-mail: butsukina-t@mebelstroi.com

Товариство з обмеженою відповідальністю Меблева фабрика «Меблібуд» гарантує
відповідність запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам
предмета закупівлі.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Меблі для конференц-залу
Стіл:

Тумба для звукового обладнання:

Трибуна для виступів:

Мобільний стіл для ноутбука:

ОПИС
Меблів для конференц-залу
№

1

Найменування

Стіл з 5 п’яти
частин

2

Тумба для
звукового
обладнання

3

Трибуна для
виступів

Опис та характеристики товару
4 бокові частини стола розміщують до 18 осіб, мають довжину
4050 мм, ширину 650 мм та висоту 760 мм. Товщина стільниці 32
мм (16+16 мм) або 36 мм (18+18 мм), торці стільниці обрамлені
кантом ПВХ б=1,8-2,2 мм.
Середня частина стола для президії засідання, яка має 1 місце у
центрі столу та 2 кутових місця – має довжину ~2600 мм, ширину
750 мм та висоту 760 мм. Товщина стільниці 32 мм (16+16 мм) або
36 мм (18+18 мм), торці стільниці обрамлені кантом ПВХ б=1,82,2 мм.
Торці інших деталей, крім стільниць, обрамлені кантом ПВХ
б=0,45-0,65 мм.
Матеріал для виготовлення стола – ламіноване ДСП б=16-18
мм, колір – горіх.
Складається з 4 полиць, які закриваються спільними
дверцятами та мають верхню відкидну кришку. Висота тумбочки
– 1000 мм (разом з ніжками h=30-50 мм), ширина 500 мм, довжина
600мм.
Верхня відкидна кришка обрамлена кантом ПВХ б=1,8-2,2 мм.
Торці інших деталей, крім кришки, обрамлені кантом ПВХ
б=0,45-0,65 мм.
Матеріал для виготовлення тумбочки – ламіноване ДСП б=1618 мм, колір – горіх.
Трибуна для спікера і публічних виступів з сучасним дизайном
на одній опорі прямокутної форми з прямокутною основою, з
можливістю брендування її передньої частини. Лекторна панель
прямокутної форми має кут нахилу 20 градусів та упор –
обмежувальну планку в нижній частині. Висота трибуни – 1250
мм, ширина панелі для документів – 650 мм, глибина панелі для
документів – 600мм.
Товщина лекторної панелі 16-18 мм, прямокутної основи 32 мм
(16+16 мм) або 36 мм (18+18 мм), торці обрамлені кантом ПВХ
б=1,8-2,2 мм. Торці інших деталей, обрамлені кантом ПВХ
б=0,45-0,65 мм.

Кількіс
ть (шт)

1

1

1

Матеріал для виготовлення трибуни – ламіноване ДСП б=16-18
мм, колір – горіх.

4

Мобільний стіл
для ноутбука

Мобільний стіл на одній опорі, основа оснащена невеликими
коліщатками. Висота – 680 мм, ширина 500 мм, глибина 500 мм.
Товщина кришки 16-18 мм, прямокутної опори 32 мм (16+16
мм) або 36 мм (18+18 мм), торці обрамлені кантом ПВХ б=1,8-2,2
мм. Торці інших деталей, обрамлені кантом ПВХ б=0,45-0,65 мм.
Матеріал для виготовлення трибуни – ламіноване ДСП б=16-18
мм, колір – горіх.

1

Всі елементи меблів повинні бути оформлені в єдиному дизайні та мати один колір, який
необхідно узгодити з замовником.
Вартість доставки і розвантаження продукції має входити у вартість товару.
1. Кількість – 4 одиниці.
2. Місце та умови поставки товару:
87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул.
Митрополитська, буд. 39, доставка товару на склад покупця згідно з DDP.
3. Строк поставки товару – 01 листопада 2019р.
4. Умови оплати: відстрочка платежу 30 календарних днів.
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