
№ Denumirea bunurilor Desene Specificații tehnice 
Bu
c 

Suma fără 
TVA 

                                                                              LOTUL 1   Mobilier  pentru  grupe 

  

 

Dulap vestiar pentru 
copii  din 4 
compartimente cu 

bancă  

 

 

Dimensiuni(Lxlxh): 1240х350х1610 mm.    
Dulapul este confectionat din PAL 
melaminat cu grosimea de 16 mm.Peretele 

din spate a dulapului este confectionat din 

PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. 
Fatada este incleiata cu cant din ABS de 1 

mm  de culoare argintie. Piesele din 
interiorul dulapului sunt incleiate cu cant 

din ABS de 0,5 mm  de culoare fag. 
Dulapul contine 4 usi cu colturi rotunjite 

prevazute cu un loc special pentru 

deschidere. Usile vestiarului sunt 
acoperite cu imprimare foto rezistentă la 

apă. Fiecare compartiment contine cite 2 
rafturi sus/ jos si 2 cuiere cromate. Dulapul 

este dotat cu o banca extensibila cu colturi 
rotunjite. Piesele dulapului sunt asamblate 

prin elemente de fixare speciale si sigure. 
Dulapul este fixat pe perete pentru 

siguranta copiilor. Dulapul este prevazut cu 

garnituri din plastic rezistent. Culoarea 
fasadelor: color cu imprimare foto.  

16 52 000,00 

 

Dulap vestiar pentru 
copii  din 3 
compartimente 

 

  

 

Dimensiuni(Lxlxh): 934х350х1400 mm. 
Dulapul este confectionat din PAL 

melaminat cu grosimea de 16 mm. 
Peretele din spate a dulapului este 

confectionat din PFL melaminat cu 

grosimea de 3 mm. Fatada este incleiata cu 
cant din ABS de 1 mm  de culoare argintie. 

Piesele din interiorul dulapului sunt 
incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm  de 

culoare argintie. Dulapul contine 3 usi cu 
colturi rotunjite prevazute cu un loc special 

pentru deschidere Usile vestiarului sunt 
acoperite cu imprimare foto – imagini de 

animale domestice,  rezistenta la apa.  

Fiecare compartiment contine cite 2 rafturi 
sus/ jos si 2 cuiere cromate. Piesele 

dulapului sunt asamblate prin elemente de 
fixare speciale si sigure Dulapul este fixat 

pe perete pentru siguranta copiilor. Dulapul 
este prevazut cu garnituri din plastic 

rezistent. Culoarea fasadelor: color cu 

imprimare foto. 

8 18 500,00 

 

Bancă pentru vestiar   

 
 

 

Dimensiuni(Lxlxh):  1200х300х300 mm.  

Banca este confectionata din PAL 
melaminat cu grosimea de 16 mm. 

Piesele bancii sunt incleiate cu cant din 
ABS de 1 mm  de culoare argintie. 

Banca contine colturi rotunjite. Piesele 

bancii sunt asamblate prin elemente de 
fixare speciale si sigure. Banca este 

prevazuta cu garnituri din plastic 
rezistent.  Culoare: lamaie verde/ galben 

4 1 500,00 

 

Dulap   vestiar   din  5 
compartimente  cu  

bancă  

 
 

 

 

 

Dimensiuni(Lxlxh): 1360х340х1420 mm.  
Dulapul este confectionat din PAL 

melaminat cu grosimea de 18 mm. Peretele 

din spate a dulapului este confectionat din 
PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. 

Fatada este incleiata cu cant din ABS de 1 
mm  de culoare argintie. Piesele din 

interiorul dulapului sunt incleiate cu cant 
din ABS de 0,5 mm  de culoare fag.Dulapul 

contine 5 usi prevazute cu un loc special 
pentru deschidere. Fiecare compartiment 

contine cite 2 rafturi sus/ jos si 2 cuiere 

cromate. Dulapul este dotat cu o banca 
extensibila cu colturi rotunjite.Piesele 

dulapului sunt asamblate prin elemente de 
fixare speciale si sigure. Dulapul este fixat 

pe perete. Dulapul este prevazut cu 
garnituri din plastic rezistent.  Culoare usa: 

bej, galben, sakura, lamaie verde, orange 

10 25 000,00 



 

Set  de masă reglabilă 
cu 3 secțiuni  

 
 

 
 
 

 
 

Dimensiuni (Lx l ): 1100х1659mm.   
Inaltime reglabila : 460-520-580 mm. 

Blatul este realizat din PAL melaminat 
colorat de 16 mm cu cant din ABS de 1,00 

mm de culoare argint. Blatul are colturi 
rotunjite. Picioarele mesei sunt 

confectionate din  profile rotunde  din metal 

cu diametrul de  25-32 mm si respectiv 
grosimea de 1,2 mm, ce sunt suprapuse 

printr-un reglaj telescopic acoperit cu 
garnituri din plastic. Picioarele mesei sunt 

vopsite în cimp electrostatic si  polimerizat 
si sunt prevazute cu capace din plastic. 

Toate piesele mesei sunt asamblate prin 

intermediul unor suruburi cu cap bombat  si 
piulite ascunse si sigure. Masa este 

proiectata  pentru  grup de  8 copii, dar 
poate fi divizata în combinatii.  

Culoarea blatului : orange, galben, lamiie 
verde, rosu.  Culorea cadrului: galben 

9 14 800,00 

 

Set  de masă reglabilă 
Trapeza  

 
 
 

 

 

 

Dimensiuni (Lx l ) 1100х1040mm . 
Inaltime reglabila: 460-520-580mm. 

Blatul este realizat din PAL melaminat 
colorat de 16 mm  de  înalta calitate, cu cant 

din ABS de 1,00 mm culoare argint.  

Blatul are colturi rotunjite. Cadrul mesei 
este confectionat din  profile rotunde  din 

metal cu diametrul de  25-32 mm si 
respectiv grosimea de 1,2 mm, care sunt 

suprapuse printr-un reglaj telescopic 
acoperit cu garnituri din plastic. 

Picioarele mesei sunt vopsite in cimp 
electrostatic si  polimerizat si sunt 

prevazute cu capace din plastic. Toate 

piesele mesei sunt asamblate prin 
intermediul unor suruburi cu cap bombat  si 

piulite ascunse si sigure. 
Masa este proiectată pentru 3 copii.  
Culoarea blatului: orange, galben, lamaie 
verde,  rosu, . 

Culorea cadrului: galben 
 

4 4 500,00 

 

Masă dublă reglabilă   

 

Dimensiuni (Lxl xh ): 1100х500 mm.  

Inaltime reglabila: 500-560-620-680mm. 
Blatul este realizat din PAL melaminat 

colorat de 16 mm cu cant din ABS de 1,00 
mm de culoare argint. 

Blatul este neted cu colturi rotunjite. 
Picioarele mesei sunt prevazute cu garnituri 

din plastic rezistent. 

Masa este proiectata pentru 2 copii. 
Culori: galben/ lamaie verde, 

26 20 500,00 

 

Scaun semicolorat  

pentru copii  din 
placaj 

 

 
 

 

Dimensiuni (Lxlxh): 290х343х567 mm 

Inaltimea sezutului -300mm. 
Spatarul si sezutul sunt fabricate din placaj 

vopsit  usor curbat cu grosimea de 8 mm, 
acoperit cu vopsea acrilica  pe baza de apa, 

non-toxica. Picioarele sunt confectionate 

din placaj lustruit cu grosimea de  12-15 
mm si sunt acoperite cu  lac   acrilic pe baza 

de apa, non-toxic. Toate piesele scaunului 
sunt a samblate prin suruburi cu cap 

semirotund sigure si piulite ascunse. 
Culoarea  galben, rosu, albastru, verde. 

48 13 000,00 

 

Scaun semicolorat  
pentru copii  din 

placaj 

 

 

 

 

Dimensiuni (Lxlxh): 290х343х567 mm 
Inaltimea sezutului -340mm. 

Spatarul si sezutul sunt fabricate din placaj 

vopsit  usor curbat cu grosimea de 8 mm, 
acoperit cu vopsea acrilica  pe baza de apa, 

non-toxica. Picioarele sunt confectionate 
din placaj lustruit cu grosimea de  12-15 

mm si sunt acoperite cu  lac   acrilic pe baza 
de apa, non-toxic. Toate piesele scaunului 

sunt a samblate prin suruburi cu cap 
semirotund sigure si piulite ascunse. 

Culoarea  galben, rosu, albastru, verde. 

100 31 500,00 



 Pat pentru copii cu 3 
nivele cu raft   

 
 
 

 

 

Dimensiuni (Lx l h): 1552х682х95 0mm.  
Lungimea patului extensibil: 2522 mm 

.Patul contine 3 blaturi mobile si un raft 
stabil deasupra multifunctional.  

Fiecare nivel este asamblat pe 4 roti 
pivotante. Suportul pentru saltea se 

confectioneaza din placaj cu grosimea de 7 

mm, cu gauri pentru aerisire.Carcasul 
blatului  se confectioneaza din placaj cu 

grosimea de 12 mm. Patul este confectionat 
din PAL melaminat cu grosimea de 16mm, 

cant din ABS de 1 mm de culoare rosie. 
Marginile fiecarui nivel sunt rotunjite si 

netede. Partea de jos a cadrului este 

prevazut cu garnituri din plastic rezistent. 
Toate piesele patului sunt asamblate prin 

elemente de fixare ascunse si sigure. 
Culoare cadru: fag,  partea frontala : rosu, 

orange, lamaie verde, albastru. 

24 86 000,00 

 Pat pentru copii cu 

laturi rotunjite  

 

 
 

 

Dimensiuni (Lx l x h): 1432х634х615 mm. 

Dimensiuni suport pentru saltea:1400х600 
mm. Patul este confectionat din PAL 

melaminat cu grosimea de 16 mm, cant din 

ABS de 1 mm culoare argint. Suportul 

pentru saltea este din placaj cu grosimea de 

7 mm. Carcasul blatului este din placaj cu 

grosimea de  12 mm. Partile laterale si 

frontale ale patului sunt rotunjite, 

decorative si netede. Partea de jos a 

cadrului este prevăzut cu garnituri din 
plastic rezistent. Toate piesele patului sunt 

asamblate prin elemente de fixare ascunse 

și sigure. 
Culori: lamaie verde / galben 

40 37 000,00 

 Saltele din bumbac  Saltea  din bumbac cu grasimea  de 10 cm 

inbracata in stofa din bumbac 132 19340,00 

 Set de mobilă cu 
aplicații din MDF   

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Dimensiuni(Lxlxh):3500х320х1834 mm. 

Mobila este confectionata din PAL laminat 

cu grosimea de 16mm. Peretele din spate a 
mobilei este confectionat din PFL 

melaminat alb cu grosimea de 3mm. Fatada 
mobilei este incleiata cu cant din ABS de 

1mm  de culoare argintie. Piesele din 
interiorul mobilei sunt incleiate cu cant din 

ABS de 0,5 mm  de culoare argintie. 

Dulapurile au usi cu colturi rotunjite si 
decorative, prevazute cu un loc special 

pentru deschidere. Setul de mobila este 
compus din 5 compartimente. 

Setul de mobila contine rafturi inchise/ 
deschise. Dulapurile sunt realizate cu 

elemente decorative specifice: floare, soare, 
moara, casuta si turn. Piesele mobilierului 

sunt asamblate prin elemente de fixare 

speciale si sigure. Setul de mobila se 
fixeaza pe perete pentru siguranta copiilor. 

Mobila este decorata cu aplicatii din MDF 
colorat cu elemente de moara si casuta. 

Setul de mobila este prevazut cu garnituri 
din plastic rezistent.  

Culoare: galben, lamaie verde, bej, rosu. 

1 6 100,00 



 Set de mobilă cu 
imprimare foto 

 
 
 

 
 

 
 

Dimensiuni (Lxlxh): 3220х410х1885 mm.  
Mobila este confectionata din PAL laminat 

cu grosimea de 16mm. Peretele din spate a 
mobilei este confectionat din PFL 

melaminat alb cu grosimea de 3mm. Fatada 
mobilei  si piesele din interiorul sunt 

incleiata cu cant din ABS de 1mm si 0,5 

mm   de culoare galbena. Setul de mobila 
este compus din 6 compartimente: 

 - 1 si 6-lea compartiment este prevazut 
cu coltar cu 4 rafturi cu colturi rotunjite.  

 - 2-lea si 5-lea compartiment este prevazut 
cu 3 nise si 2 rafturi inchise. 

 - 3-lea si 4-lea compartiment este prevazut 

cu 2 nise si 4 rafturi inchise. 
Mobila este decorata cu imprimare foto 

rezistentă la apă – imagini din traditii 
populare, rezistenta la apa. Dulapurile au 

usi cu colturi rotunjite si decorative, 
prevazute cu un loc special pentru 

deschidere. Piesele mobilierului sunt 
asamblate prin elemente de fixare speciale 

si sigure. Setul de mobila se fixeaza pe 

perete pentru siguranta copiilor. Setul de 
mobila este prevazut cu garnituri din plastic 

rezistent. Culoarea carcasului: stejar 
deschis  Culoarea fasadelor: jasmin cu 

imprimare foto  rezistentă la apă 

1 8 500,00 

 Set de mobilă cu 
aplicații din MDF   

 

 
 

 

 

Dimensiuni(Lxlxh): 3600х300х1700mm.  
 Mobila este confectionata din PAL laminat 

cu grosimea de 16mm. Peretele din spate a 
mobilei este confectionat din PFL 

melaminat alb cu grosimea de 3mm. 
Fatada mobilei este incleiata cu cant din 

ABS de 1mm  de culoare argintie. Piesele 
din interiorul mobilei sunt incleiate cu cant 

din ABS de 0,5 mm  de culoare argintie. 
Dulapurile au usi cu colturi rotunjite si 

decorative, prevazute cu un loc special 

pentru deschidere. Rafturile din coltul 
setului de mobila sunt rotunjite. Mobila este 

decorata cu aplicatii din MDF colorat. 
Piesele mobilierului sunt asamblate prin 

elemente de fixare speciale si sigure.  
Setul de mobila se fixeaza pe perete pentru 

siguranta copiilor. Setul de mobila este 

prevazut cu garnituri din plastic rezistent.  
Culoare:  lamaie verde/ galben 

1 6 100,00 

 Set de mobilă cu 
aplicații din MDF   

 
           

              

Dimensiuni(Lxlxh):5000х320х1834 mm. 
Mobila este confectionata din PAL laminat 

cu grosimea de 16mm. Peretele din spate a 
mobilei este confectionat din PFL 

melaminat alb cu grosimea de 3mm. Fatada 

mobilei este incleiata cu cant din ABS de 
1mm  de culoare argintie. Piesele din 

interiorul mobilei sunt incleiate cu cant din 
ABS de 0,5 mm  de culoare argintie. 

Dulapurile au usi cu colturi rotunjite si 
decorative, prevazute cu un loc special 

pentru deschidere. Setul de mobila este 
compus din 5 compartimente. Setul de 

mobila contine rafturi inchise/ deschise si 

un sertar mobil pe role. Dulapurile sunt 
realizate cu elemente decorative specifice: 

floare, soare, moara, casuta si turn. Piesele 
mobilierului sunt asamblate prin elemente 

de fixare speciale si sigure. Setul de mobila 
se fixeaza pe perete pentru siguranta 

copiilor. Mobila este decorata cu aplicatii 

din MDF Setul de mobila este prevazut cu 
garnituri din plastic rezistent.  

Culoare: galben, lamaie verde, bej, rosu. 

1 8 000,00 



 Set de mobilă 
Trenul cu aplicații din 
MDF   

 
 
 

 

 

 

Dimensiuni(Lxlxh):  5500х350х1450 
mm.  Mobila este confectionata din PAL 

laminat cu grosimea de 16mm. Peretele din 
spate a mobilei este confectionat din PFL 

melaminat alb cu grosimea de 3mm. 
Fatada mobilei este incleiata cu cant din 

ABS de 1mm  de culoare argintie. Piesele 

din interiorul mobilei sunt incleiate cu cant 
din ABS de 0,5 mm  de culoare argintie. 

Dulapurile au usi cu colturi rotunjite si 
decorative, prevazute cu un loc special 

pentru deschidere. Fiecare dulap contine 
sertare mobile pe role. Mobila este decorata 

cu aplicatii din MDF colorat cu elemente de 

trenut. Piesele mobilierului sunt asamblate 
prin elemente de fixare speciale si sigure. 

Setul de mobila se fixeaza pe perete pentru 
siguranta copiilor.Setul de mobila este 

prevazut cu garnituri din plastic rezistent.  
Culoare : bej, galben, lamaie verde, rosu, 

negru, albastru. 

1 10 600,00 

 
Set de mobilă   
Castel  cu aplicații din 
MDF 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

Dimensiuni(Lxlxh):  4440x380х2020mm.  
Mobila este confectionata din PAL laminat 
cu grosimea de 16mm. Peretele din spate a 

mobilei este confectionat din PFL 
melaminat alb cu grosimea de 3mm. Fatada 

mobilei este incleiata cu cant din ABS de 
1mm  de culoare argintie. Piesele din 

interiorul mobilei sunt incleiate cu cant din 

ABS de 0,5 mm  de culoare argintie. 
Dulapurile au usi cu colturi rotunjite si 

decorative, prevazute cu un loc special 
pentru deschidere. Setul de mobila este 

compus din 7 compartimente: 
- 4 turnuri sunt prevazute cu sertare, rafturi 

inchise si sertare mobile pe role. 

- 2 dulapioare sunt prevazute cu cite 5 nise 
deschise. 

- 1 dulapior are o forma speciala de tip 
" poarta". Mobila este decorata cu aplicatii 

din MDF colorat cu elemente specific de 
castel: turnuri si porti. Piesele mobilierului 

sunt asamblate prin elemente de fixare 
speciale si sigure.Setul de mobila se fixeaza 

pe perete pentru siguranta copiilor.  

Setul de mobila este prevazut cu garnituri 
din plastic rezistent. Culoare: bej, verde, 

rosu, maro, galben, negru, albastru. 

1 10 500,00 

 Etajeră pentru cărți   

 

 
 
 

Dimensiuni(Lxlxh):  700х300х1480 mm.  
Etajera este confectionat din PAL 
melaminat cu grosimea de 16 mm. 

Peretele din spate a etajerei este 

confectionat din PFL melaminat alb cu 
grosimea de 3 mm. Fatada etajerei este 

incleiata cu cant din ABS de 1 mm  de 
culoare rosie. Etajera contine 5 rafturi 

colorate deschise. Etajera contine colturi 
rotunjite si elemente decorative.  

Piesele etajerei sunt asamblate prin 

elemente de fixare speciale si sigure. 
Etajera se fixeaza pe perete pentru siguranta 

copiilor si prevazuta cu garnituri din plastic 
rezistent. Culoare: galben, lamaie verde, 

rosu, albastru, bej. 

12 11 000,00 



 Etajeră pentru jucării  

 

Dimensiuni(Lxlxh): 600х300х1247 mm.  
Dulapul este confectionat din PAL 

melaminat cu grosimea de 16 mm. 
Peretele din spate a dulapului este 

confectionat din PFL melaminat alb cu 
grosimea de 3 mm. Fatada este incleiata cu 

cant din ABS de 1mm  de culoare argintie. 

Dulapul contine 3 rafturi deschise. Dulapul 
este decorat cu aplicatii colorate cu 

elemente de floare. Piesele dulapului sunt 
asamblate prin elemente de fixare speciale 

si sigure. Dulapul este fixat pe perete pentru 
siguranta copiilor. mDulapul este prevazut 

cu garnituri din plastic rezistent.  

Culoare: galben, lamaie verde, bej. 

4 2 400,00 

 Cuier pentru 

prosoape  

 

 

 

Dimensiuni(Lxlxh):  750х120х750 mm.  
Cuierul pentru prosoape este confectionat 
din PAL melaminat cu grosimea de 16 mm. 

Fatada este incleiata cu cant din ABS de 1 
mm  de culoare argintie. Cuierul pentru 

prosoape contine 5 compartimente, fiecare 

avind cite 2 agatatoare cromate sus si jos, 
separate printr-un raft in partea inferioara. 

Cuierul pentru prosoape contine colturi 
rotunjite si un raft deasupra.  Piesele 

cuierului sunt asamblate prin elemente de 
fixare speciale si sigure. Cuierul pentru 

prosoape este fixat pe perete pentru 
siguranta copiilor.  

Culoare: galben/lamaie verde. 

14 9 160,00 

 Dulap metalic pentru 
uz casnic 

                    

                     

Dimensiuni(Lxlxh): 500х500х1800 mm.  
Dulapul este realizat din tabla de otel 

profilata de prima calitate, grosime 

0,8  mm. Suprafata dulapului este acoperita 
cu vopsea acrilica ignifuga cu ridicata 

rezistenta la coroziune. Dulapul contine usa 
dublu ranforsata dotata cu fante de aerisire 

in partea superioara si inferioara cu 
balamale interne antiefractie. Dulapul este 

dotat cu 3 mini-rafturi pentru produse 
menajere si spatiu pentru galeata/ mop/ 

matura si in partea de sus dotat cu un 

agatator pentru umerase. Usa dulapului cu 
incuietoare. Dulapul este prevazut cu 

garnituri din plastic rezistent.  
Culoare: gri. 

6 16 000,00 

 Dulap pentru olițe    
 

 

Dimensiuni(Lxlxh):  1296х350х1040 mm.  
Dulapul este confectionat din PAL 

melaminat cu grosimea de 16 mm. Peretele 

din spate a dulapului este confectionat din 
PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. 

Fatada este incleiata cu cant din ABS de 1 
mm  de culoare argintie. Dulapul contine 12 

rafturi deschise. Piesele dulapului sunt 
asamblate prin elemente de fixare speciale 

si sigure. Dulapul este fixat pe perete pentru 

siguranta copiilor. Dulapul este prevazut cu 
garnituri din plastic rezistent.  

Culoare: lamaie verde. 

2 3 500,00 



 Dulap pentru 
materiale didactice 

 
 

 

Dimensiuni(Lxlxh): 802х403х1816 mm.  
Dulap cu 3 nise deschise si 2 rafturi închise. 

Dulapul este confectionat din PAL 
melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada 

dulapului este incleiata cu cant din ABS de 
1 mm  de culoare fag. Piesele din interiorul 

dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 

0,5 mm  de culoare fag. Peretele din spate 
al dulapului este confectionat din PFL 

melaminat alb cu grosimea de 3 mm. 
Dulapul contine 3 nise deschise si 2 rafturi 

inchise. Dulapul este dotat cu minere 
cromate. Dulapul este prevazut cu 

posibilitatea schimbarii distantei dintre 
polite. Piesele dulapului sunt asamblate prin 

elemente de fixare speciale si sigure. 

Dulapul este dotat cu picioare din plastic 
reglabile. Culori: fag, 

7 11 500,00 

 Dulap pentru 
materiale didactice 

 
 

 

Dimensiuni(Lxlxh): 402х403х1816 mm.  
Dulapul este confectionat din PAL 

melaminat cu grosimea de 18 mm. 
Fatada dulapului este incleiata cu cant din 

ABS de 1 mm  de culoare fag. Piesele din 

interiorul dulapului sunt incleiate cu cant 
din ABS de 0,5 mm  de culoare fag. 

Peretele din spate al dulapului este 
confectionat din PFL melaminat alb cu 

grosimea de 3 mm. Dulapul este prevazut 
cu 3 nise deschise si 2 rafturi inchise. 

Dulapul este dotat cu minere cromate. 

Dulapul este prevazut cu posibilitatea 
schimbarii distantei dintre polite.  

Piesele dulapului sunt asamblate prin 
elemente de fixare speciale si sigure.  

Dulapul este dotat cu picioare din plastic 
reglabile. Culori: fag 

1 1 100,00 

 Dulap pentru 
materiale didactice cu 

dulap suspendat 

 

 

Dimensiuni(Lxlxh): 802х403х2186 mm.  
Dulap cu 3 nise deschise si 2 rafturi închise. 

Dulapul este confectionat din PAL 

melaminat cu grosimea de 18 mm. 
Fatada dulapului este incleiata cu cant din 

ABS de 1 mm  de culoare fag. Piesele din 
interiorul dulapului sunt incleiate cu cant 

din ABS de 0,5 mm  de culoare fag. 
Peretele din spate al dulapului este 

confectionat din PFL melaminat alb cu 

grosimea de 3 mm. Dulapul contine 3 nise 
deschise si 2 rafturi inchise. Dulapul este 

dotat cu minere cromate. Dulap conține 
dulap suspendat cu două uși. Piesele 

dulapului sunt asamblate prin elemente de 
fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat 

cu picioare din plastic reglabile.  
Culori: fag, 

4 9 000,00 

 Dulap pentru lengerie  
cu dulap suspendat 

 
 

Dimensiuni(Lxlxh): 802х403х2186 mm.  
 Dulapul este confectionat din PAL 
melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada 

dulapului este incleiata cu cant din ABS de 
1 mm  de culoare fag. Piesele din interiorul 

dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 
0,5 mm  de culoare fag. Peretele din spate 

al dulapului este confectionat din PFL 

melaminat alb cu grosimea de 3 mm. 
Dulapul contine 5 rafturi inchise. Dulapul 

este dotat cu minere cromate. Dulap conține 
dulap suspendat cu două uși. Piesele 
dulapului sunt asamblate prin elemente de 
fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat 

cu picioare din plastic reglabile.  

Culori: fag 

2 5 100,00 



 Dulap pentru haine 
personal 

 

 

Dimensiuni(Lxlxh): 402х519х1816 mm.  
Dulapul este confectionat din PAL 

melaminat cu grosimea de 18 mm. 
Fatada dulapului este incleiata cu cant din 

ABS de 1 mm  de culoare fag. 
Piesele din interiorul dulapului sunt 

incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm  de 

culoare fag. Peretele din spate al dulapului 
este confectionat din PFL melaminat alb cu 

grosimea de 3 mm. Dulapul,  este prevazut 
cu un raft si cu o bara ovala cromata pentru 

umerase cu marimea de 22x15 mm. Usa 
dulapului cu incuietoare. Dulapul este dotat 

cu minere cromate. Piesele dulapului sunt 

asamblate prin elemente de fixare speciale 
si sigure.Dulapul este dotat cu picioare din 

plastic reglabile. Culori: fag 

8 11 000,00 

 Dulap pentru haine cu 

bară ovală 

 

 

     

Dimensiuni(Lxlxh): 802х403х 2186 mm. .  

Dulapul este confectionat din PAL 

melaminat cu grosimea de 18 mm. 
Fatada dulapului este incleiata cu cant din 

ABS de 1 mm  de culoare fag. Piesele din 
interiorul dulapului sunt incleiate cu cant 

din ABS de 0,5 mm  de culoare fag. 
Peretele din spate al dulapului este 

confectionat din PFL melaminat alb cu 
grosimea de 3 mm. Dulapul,  este prevazut 

cu un raft si cu o bara ovala cromata 

retractabila pentru umerase cu 
lungimea  retractabila de 350 mm. Dulapul 

este dotat cu minere cromate. Dulap conține 
dulap suspendat cu două uși. Piesele 

dulapului sunt asamblate prin elemente de 
fixare speciale si sigure.Dulapul este dotat 

cu picioare din plastic reglabile.  

Culori: fag, 

2 4 800,00 

 Dulap pentru lengerie 

 

Dimensiuni(Lxlxh): 802х403х1816 mm.  
 Dulapul este confectionat din PAL 
melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada 

dulapului este incleiata cu cant din ABS de 
1 mm  de culoare fag. Peretele din spate al 

dulapului este confectionat din PFL 

melaminat alb cu grosimea de 3 mm. 
Dulapul contine 5 rafturi deschise. Dulapul 

este prevazut cu posibilitatea schimbarii 
distantei dintre polite. Piesele dulapului 

sunt asamblate prin elemente de fixare 
speciale si sigure. Dulapul este dotat cu 

picioare din plastic reglabile.  
Culori: fag, 

10 13 000,00 

 Set de dulapuri  
 

 
 

 
 

 

 

Dimensiuni(Lxlxh): 2000x400x1100 mm.  
Set de mobila este confectionat din PAL 

melaminat cu grosimea de 18 mm. 
Fatada setului de mobila este incleiata cu 

cant din ABS de 1 mm  de culoare fag. 
Piesele din interiorul setului sunt incleiate 

cu cant din ABS de 0,5 mm  de culoare fag. 
Peretele din spate al setului este 

confectionat din PFL melaminat alb cu 

grosimea de 3 mm. Setul de mobila este 
compus din 3 compartimente: 

Compartiment este prevazut cu coltar a 
cite 3 rafturi cu colturi rotunjite. 

 2 compartimente sunt prevazute cu o nisa, 
2 sertare si 2 rafturi inchise. Setul de mobila 

este dotat cu minere cromate. Toate 

dulapurile din set sunt fixate intre ele cu 
dibluri din lemn. Piesele setului de mobila 

sunt asamblate prin elemente de fixare 
speciale si sigure.Dulapul este dotat cu 

picioare din plastic reglabile.  
Culori: fag, 

2 3 500,00 



 Masă pentru 
distribuirea hranei 

 
 
 

 

Dimensiuni (Lungime x latime x 
inaltimea): 1200х600x760 mm 

Blatul este realizat din PAL melaminat de 
18 mm cu cant din ABS de 2,00 mm. 

Blatul mesei este neted cu colturi rotunjite, 
fixat de profile metalice prin intermediul 

unor suruburi ascunse. Profilele mesei sunt 

confectionate din teava rotunda de metal cu 
diametrul 50 mm si grosimea de 1,5 

mm.  Profilele mesei sunt vopsite in cimp 
electrostatic si polimerizat si sunt prevazute 

cu garnituri din plastic rezistent, fixate la 
ambele capete, pentru a asigura protecţia 
pardoselii. Culoare blat : fag. 

6 7 800,00 

 Scaun semi-moale   

ISO tapițat cu stofă  

 

 

 

Dimensiuni: 545x425x820 mm.  

Inaltime scaun: 470 mm.  
Material sezut/ spatar : plastic, spuma 

poliuretanica, tapitate cu stofa. Sezutul 

contine margine curbata, pentru a facilita 
relaxarea picioarelor. Spatarul si sezutul 

scaunului sunt fixate de carcasul metalic, cu 
suruburi ascunse si sigure. Carcasul este 

confectionat din profile metalice pe teava 
patrata cu marimea de 20x20 mm. Profilele 

scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic 

si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri 
din plastic rezistent, pentru a asigura 

protecţia pardoselii.Culoare tesatura :  gri.  
Culoare cadru: negru. 

12 3 500,00 

 Dulapior  pentru 
dezinfectanti și bahile  

 
 

               

Dimensiuni(Lxlxh): 403х403х596 mm.  
Dulapul este confectionat din PAL 

melaminat cu grosimea de 18 mm, respectiv 

rafturile cu grosimea de 16 mm. 
Fatada dulapului este incleiata cu cant din 

ABS de 1 mm  de culoare fag. 
Piesele din interiorul dulapului sunt 

incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm  de 
culoare fag. Peretele din spate al dulapului 

este confectionat din PFL melaminat alb cu 
grosimea de 3 mm. Dulapul este prevazut 

cu o nisa deschisa si 2 rafturi inchise cu 

minere cromate.  Piesele dulapului sunt 
asamblate prin elemente de fixare speciale 

si sigure.  Dulapul este prevazut cu 
garnituri din plastic rezistent. 

Culori: stejar deschis. 

6 3 500,00 

 Oglindă pentru vestiar  Dimensiuni: 1200х450 mm. 
Oglinda in ramă de lemn  6 3 000,00 

                                                                        LOTUL 2      Mobilier pentru sală de muzică 

 Set de mobilă  cu 
imprimare foto 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Dimensiuni (Lxlxh): 3520х410х1885 mm.  
Mobila este confectionata din PAL laminat 

cu grosimea de 16mm. Peretele din spate a 

mobilei este confectionat din PFL 
melaminat alb cu grosimea de 3mm. Fatada 

mobilei este incleiata cu cant din ABS de 
1mm  de culoare galbena.. Setul de mobila 

este compus din7 compartimente: 
 - 1 si 7-lea compartiment este prevazut 

cu coltar cu 4 rafturi cu colturi rotunjite.  

 - 2-lea si 6-lea compartiment este prevazut 
cu cite 2 nise si 4 rafturi inchise. 

 - 3-lea si 5-lea compartiment este prevazut 
cu cite 10 nise.  

 - 4-lea compartiment este prevazut cu 
o nisa, 2 rafturi inchise si 3 sertare. Mobila 

este decorata cu imprimare foto – imagini, 
rezistenta la apa.Dulapurile au usi cu colturi 

rotunjite si decorative, prevazute cu un loc 

special pentru deschidere. Piesele 
mobilierului sunt asamblate prin elemente 

de fixare speciale si sigure si se fixeaza pe 
perete pentru siguranta copiilor. Mobila 

este prevazut cu garnituri din plastic 
rezistent.Culoarea carcasului: stejar 

deschis   Culoarea fasadelor: lavanda. 

1 

 
 

 

 

 

 

9 400,00 



 Dulapior cu rafturi 
deschise 

 

 

 
Dimensiuni (Lxlxh): 600х410х1012 mm.  

Dulapul este confectionat din PAL 
melaminat cu grosimea de 16 mm. 

Peretele din spate a dulapului este 
confectionat din PFL melaminat alb cu 

grosimea de 3 mm.Fatada este incleiata cu 

cant din ABS de 1mm  de culoare galben. 
Dulapul contine 3 rafturi deschise. 

Piesele dulapului sunt asamblate prin 
elemente de fixare speciale si sigure.  

Dulapul este fixat pe perete pentru 
siguranta copiilor. Dulapul este prevazut cu 

garnituri din plastic rezistent.  

Culoare: stejar deschis  

2 1 500,00 

 Masă 

 

Dimensiuni(Lxlxh): 1050х600х750 mm.  
Masa de oficiu este confectionata din PAL 

melaminat cu grosimea de 18 mm. 

Fatada mesei este incleiata cu cant din ABS 
de 1 mm  de culoare fag. Piesele din 

interiorul mesei sunt incleiate cu cant din 
ABS de 0,5 mm  de culoare fag. 

Piesele mesei sunt asamblate prin elemente 
de fixare speciale si sigure.Masa este 

prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.  

Culori:  stejar deschis. 

1 900,00 

 Dulap pentru haine 
personal 

 

 

Dimensiuni(Lxlxh): 402х519х1816 mm.  
Dulapul este confectionat din PAL 
melaminat cu grosimea de 18 mm. 

Fatada dulapului este incleiata cu cant din 
ABS de 1 mm  de culoare fag. 

Piesele din interiorul dulapului sunt 
incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm  de 

culoare fag. Peretele din spate al dulapului 
este confectionat din PFL melaminat alb cu 

grosimea de 3 mm. Dulapul,  este prevazut 

cu un raft si cu o bara ovala cromata pentru 
umerase cu marimea de 22x15 mm. 

Dulapul este dotat cu minere cromate. Usa 
dulapului cu incuietoare. Piesele dulapului 

sunt asamblate prin elemente de fixare 
speciale si sigure.Dulapul este dotat cu 

picioare din plastic reglabile. Culori: stejar 

deschis. 

1 1 350,00 

 Scaun semi-moale, 

tapițat cu stofă 
catifelată 

 

 

 

 

 

Dimensiuni: 424x482x845 mm.  

 Dimensiune sezut: 385 mm. 
Inaltime scaun: 460 mm.  

Spatarul si sezutul sunt confectionate din 
placaj multistrat ergonomic de 12 mm cu 

margini rotunjite, din spuma poliuretanica 

cu grosimea de 5-20 mm, tapitate cu stofa 
catifelata. Sezutul contine margine curbata, 

pentru a facilita relaxarea picioarelor. 
Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de 

carcasul metalic, cu suruburi si piulite 
ascunse. Carcasul este confectionat din 

profile metalice pe teava patrata cu 
marimea de 20x20 mm. Profilele scaunului 

sunt vopsite in cimp electrostatic si 

polimerizat si sunt prevazute cu garnituri 
din plastic rezistent, pentru a asigura 

protecţia pardoselii.  
Culoare  : latte  Culoare cadru:  negru.  

2 1000,00 

LOTUL 3 Mobilier pentru biroul directorului 

 Masă de birou cu 
anexa, cu dulapior 

 
 

    

Dimensiuni(Lxlxh): 1400х1200х750 mm.  
Masa de oficiu este confectionata din PAL 
melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada 

mesei este incleiata cu cant din ABS de 1 
mm . Masa de birou este prevazuta in partea 

dreapta cu 1 dulap cu 4 sertare cu minere 

cromate. Piesele mesei sunt asamblate prin 

elemente de fixare speciale si sigure.Masa 
este prevazuta cu garnituri din plastic 

rezistent. 
Culori:  stejar deschis 

1 2 500,00 



 Set de mobilă  
 
 

 

 

Dimensiuni(Lxlxh): 2400х403х2186 mm.  
 Set de mobila este confectionat din PAL 

melaminat cu grosimea de 18 mm. 
Fatada setului de mobila este incleiata cu 

cant din ABS de 1 mm. Piesele din 
interiorul setului sunt incleiate cu cant din 

ABS de 0,5 mm. Peretele din spate al 

setului este confectionat din PFL melaminat 
alb cu grosimea de 3 mm.Setul de mobila 

este compus din 4 compartimente: 
- 1 compartiment cu usi este prevazut 

o bara ovala cromata pentru umerase si un 
dulap suspendat. 

- 1 compartiment este prevazut cu 3 nise, 2 

rafturi inchise si un dulap suspendat. 
- 2 compartiment este prevazut cu 3 rafturi 

vizibile cu usi de sticla, 2 rafturi inchise si 
un dulap Setul de mobila este dotat cu 

minere cromate.Toate dulapurile din set 
sunt fixate intre ele cu dibluri din lemn. 

Piesele setului de mobila sunt asamblate 
prin elemente de fixare speciale si sigure.  

Dulapul este dotat cu picioare din plastic 

reglabile.Culori: stejar deschis. 
 

1 9 600,00 

 Scaun semi-moale, 
tapițat cu stofă 
catifelată 

 

 

 

 

 

Dimensiuni: 424x482x845 mm.  
 Dimensiune sezut: 385 mm. 

Inaltime scaun: 460 mm.  
Spatarul si sezutul sunt confectionate din 

placaj multistrat ergonomic de 12 mm cu 

margini rotunjite, din spuma poliuretanica 
cu grosimea de 5-20 mm, tapitate cu stofa 

catifelata. Sezutul contine margine curbata, 
pentru a facilita relaxarea picioarelor. 

Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de 
carcasul metalic, cu suruburi si piulite 

ascunse. Carcasul este confectionat din 
profile metalice pe teava patrata cu 

marimea de 20x20 mm. Profilele scaunului 

sunt vopsite in cimp electrostatic si 
polimerizat si sunt prevazute cu garnituri 

din plastic rezistent, pentru a asigura 
protecţia pardoselii.  
Culoare  : latte  Culoare cadru:  negru.  

5 2 500,00 

 Fotoliu de birou  

 

Mecanism: balansare 
Role : material plastic, invelire cauciuc  

Greutate: 14,1 kg 
Sarcină maximală admisă: 130 Kg 

Adâncime șezut: 510 mm 
Lățime șezut: 510 mm 

Înălțime fotoliu: 1120 - 1230 mm. 
Diametru bază: 680 mm 

Baza: 5 roti 

Caracteristici : ridicare, coborâre, balansare, 
fixare. 

1 2 100,00 

    LOTUL 4     Mobilier pentru biroul metodic 
                                                                                           

 

       Set de mobilă  
 
 

 

 

Dimensiuni(Lxlxh): 3200х519х2186 mm.  
Set de mobila este confectionat din PAL 

melaminat cu grosimea de 18 mm. 
Fatada setului de mobila este incleiata cu 

cant din ABS de 1 mm  de culoare fag. 
Piesele din interiorul setului sunt incleiate 

cu cant din ABS de 0,5 mm  de culoare fag. 

Peretele din spate al setului este 
confectionat din PFL melaminat alb cu 

grosimea de 3 mm.Setul de mobila este 
compus din 4 compartimente: 

- 1 compartiment cu usi este prevazut cu 6 
rafturi inchise si o bara ovala cromata 

pentru umerase si un dulap suspendat. 
- 2 compartiment este prevazut cu 3 nise, 2 

rafturi inchise si un dulap suspendat. 

- 3 compartiment este prevazut cu 3 rafturi 
vizibile cu usi de sticla, 2 rafturi inchise si 

un dulap suspendat. 
- 4 compartiment este prevazut cu 3 nise, 2 

1 10 750,00 



rafturi inchise si un dulap suspendat.. 
Setul de mobila este dotat cu minere 

cromate.Toate dulapurile din set sunt fixate 
intre ele cu dibluri din lemn. 

Piesele setului de mobila sunt asamblate 
prin elemente de fixare speciale si sigure. 

Dulapul este dotat cu picioare din plastic 

reglabile. Culori:  stejar deschis. 

 Masă modulară  
pentru ședință    

 

 
 
 

 

Dimensiuni(Lxlxh): 3600х1200х750 mm.  
Masa de oficiu este confectionata din PAL 

melaminat cu grosimea de 18 mm. 
Fatada mesei este incleiata cu cant din ABS 

de 1 mm  de culoare fag. Piesele din 
interiorul mesei sunt incleiate cu cant din 

ABS de 0,5 mm  de culoare fag. 
Masa modulara este compusa din 8 

elemente detasabile: 4 mese 
dreptunghiulare si 4 coltare semirotunde. 

Piesele mesei sunt asamblate prin elemente 

de fixare speciale si sigure. Masa este 
prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.  

Culori: stejar deschis 

1 3 850,00 

 Set de dulapuri  

 

 
 

 
 

 

Dimensiuni(Lxlxh): 3200x400x1100 mm.  

Set de mobila este confectionat din PAL 
melaminat cu grosimea de 18 mm. 

Fatada setului de mobila este incleiata cu 

cant din ABS de 1 mm  de culoare fag. 
Piesele din interiorul setului sunt incleiate 

cu cant din ABS de 0,5 mm  de culoare fag. 
Peretele din spate al setului este 

confectionat din PFL melaminat alb cu 
grosimea de 3 mm. Setul de mobila este 

compus din 5 compartimente: 

- 1 , 5-lea compartiment este prevazut cu 
coltar a cite 3 rafturi cu colturi rotunjite. 

- 2-lea, 4-lea compartiment este prevazut cu 
3 rafturi inchise. 

- 3-lea compartiment este prevazut cu o 
nisa, 2 sertare si 2 rafturi inchise. 

Setul de mobila este dotat cu minere 
cromate.Toate dulapurile din set sunt fixate 

intre ele cu dibluri din lemn. Piesele setului 

de mobila sunt asamblate prin elemente de 
fixare speciale si sigure. 

Dulapul este dotat cu picioare din plastic 
reglabile.  Culori:  stejar deschis. 

1 4 850,00 

 Scaun semi-moale, 
tapițat cu stofă 
catifelată 

 

 

 

Dimensiuni: 424x482x845 mm.  
 Dimensiune sezut: 385 mm. 

Inaltime scaun: 460 mm.  

Spatarul si sezutul sunt confectionate din 
placaj multistrat ergonomic de 12 mm cu 

margini rotunjite, din spuma poliuretanica 
cu grosimea de 5-20 mm, tapitate cu stofa 

catifelata. Sezutul contine margine curbata, 
pentru a facilita relaxarea picioarelor. 

Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de 

carcasul metalic, cu suruburi si piulite 
ascunse. Carcasul este confectionat din 

profile metalice pe teava patrata cu 
marimea de 20x20 mm. Profilele scaunului 

sunt vopsite in cimp electrostatic si 
polimerizat si sunt prevazute cu garnituri 

din plastic rezistent, pentru a asigura 
protecţia pardoselii.  
Culoare  : latte  Culoare cadru:  negru.  

10 5 000,00 

 Raft  pentru  material 
didactice 

 Dimensiuni(Lxl) 1700х150 mm.  
Raft  pentru  material didactice este 

confectionat din PAL melaminat cu 
grosimea de 16 mm. 

Fatada este incleiata cu cant din ABS de 1 
mm . Raft contine 10 agatatoare cromate. 

Raft este fixat pe perete.  

Culoare:  stejar deschis. 
 

 

1 850,00 



 Dulap pentru 
documente cu dulap 
suspendat 

 
 

Dimensiuni(Lxlxh): 802х403х2186 mm.  
 Dulapul este confectionat din PAL 

melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada 
dulapului este incleiata cu cant din ABS de 

1 mm  de culoare fag. Piesele din interiorul 
dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 

0,5 mm  de culoare fag. Peretele din spate 

al dulapului este confectionat din PFL 
melaminat alb cu grosimea de 3 mm. 

Dulapul contine 5 rafturi inchise. Dulapul 
este dotat cu minere cromate. Dulap conține 
dulap suspendat cu două uși. Piesele 
dulapului sunt asamblate prin elemente de 

fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat 

cu picioare din plastic reglabile.  
Culori: fag 

2 5 100,00 

 Dulap pentru haine și 
cărți cu dulap 
suspendat 

             
 
                             

 

Dimensiuni(Lxlxh): 802х519х 2 186 mm.  
Dulapul este confectionat din PAL 

melaminat cu grosimea de 18 mm. 
Fatada dulapului este incleiata cu cant din 

ABS de 1 mm  de culoare fag. 

Piesele din interiorul dulapului sunt 
incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm  de 

culoare fag. Peretele din spate al dulapului 
este confectionat din PFL melaminat alb cu 

grosimea de 3 mm. Dulapul este prevazut 
cu 2 compartimente cu 2 usi. Primul 

compartiment este dotat cu un raft si cu 
bara ovala cromata pentru umerase, cel de-

al doilea compartiment deschis, este dotat 

cu 5 rafturi. Dulapul este prevazut cu 
posibilitatea schimbarii distantei dintre 

polite. Dulap conține dulap suspendat cu 
două uși. Dulapul este dotat cu minere 

cromate. Piesele dulapului sunt asamblate 
prin elemente de fixare speciale si sigure. 

Dulapul este dotat cu picioare din plastic 
reglabile. 

Culori: fag 

 
 
 

1 
 
 

      

3 100,00 

 Scaun semi-moale   
ISO tapițat cu stofă  

 
 

 

Dimensiuni: 545x425x820 mm.  
Inaltime scaun: 470 mm.  

Material sezut/ spatar : plastic, spuma 
poliuretanica, tapitate cu stofa. Sezutul 

contine margine curbata, pentru a facilita 

relaxarea picioarelor. Spatarul si sezutul 
scaunului sunt fixate de carcasul metalic, cu 

suruburi ascunse si sigure. Carcasul este 
confectionat din profile metalice pe teava 

patrata cu marimea de 20x20 mm. Profilele 
scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic 

si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri 
din plastic rezistent, pentru a asigura 

protecţia pardoselii.Culoare tesatura :  gri.  

Culoare cadru: negru. 

1 295,00 

 LOTUL 5 Mobilier pentru cameră de călcat 

 Dulap pentru lengerie 

 

Dimensiuni(Lxlxh): 802х403х1816 mm.  
 Dulapul este confectionat din PAL 

melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada 
dulapului este incleiata cu cant din ABS de 

1 mm  de culoare fag. Peretele din spate al 
dulapului este confectionat din PFL 

melaminat alb cu grosimea de 3 mm. 
Dulapul contine 5 rafturi deschise. Dulapul 

este prevazut cu posibilitatea schimbarii 

distantei dintre polite. Piesele dulapului 
sunt asamblate prin elemente de fixare 

speciale si sigure. Dulapul este dotat cu 
picioare din plastic reglabile.  

Culori: fag, 

4 5 200,00 

 Dulap pentru haine si 

cărți 
 

 
 

Dimensiuni(Lxlxh): 802х519х1816 mm.  
 Dulapul este confectionat din PAL 

melaminat cu grosimea de 18 mm. 
Fatada dulapului este incleiata cu cant din 

ABS de 1 mm  de culoare fag. Piesele din 
interiorul dulapului sunt incleiate cu cant 

din ABS de 0,5 mm  de culoare fag. 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 



 

Peretele din spate al dulapului este 
confectionat din PFL melaminat alb cu 

grosimea de 3 mm. Dulapul este prevazut 
cu 2 compartimente cu 2 usi. Primul 

compartiment este dotat cu un raft si cu 
bara ovala cromata pentru umerase, cel de-

al doilea compartiment deschis, este dotat 

cu 5 rafturi. Dulapul este prevazut cu 
posibilitatea schimbarii distantei dintre 

polite. Dulapul este dotat cu minere 
cromate. Piesele dulapului sunt asamblate 

prin elemente de fixare speciale si sigure. 
Dulapul este dotat cu picioare din plastic 

reglabile. Culori: fag 

 
1 

 
2 500,00 

 Masă 

 

Dimensiuni(Lxlxh): 1200х600х750 mm.  
Masa de oficiu este confectionata din PAL 

melaminat cu grosimea de 18 mm. 
Fatada mesei este incleiata cu cant din ABS 

de 1 mm  de culoare fag. Piesele din 
interiorul mesei sunt incleiate cu cant din 

ABS de 0,5 mm  de culoare fag. 

Piesele mesei sunt asamblate prin elemente 
de fixare speciale si sigure.Masa este 

prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.  
Culori: fag 

 

1 750,00 

 Scaun semi-moale   

ISO tapițat cu stofă  

 

 

 

Dimensiuni: 545x425x820 mm.  

Inaltime scaun: 470 mm.  

Material sezut/ spatar : plastic, spuma 
poliuretanica, tapitate cu stofa. Sezutul 

contine margine curbata, pentru a facilita 
relaxarea picioarelor. Spatarul si sezutul 

scaunului sunt fixate de carcasul metalic, cu 
suruburi ascunse si sigure. Carcasul este 

confectionat din profile metalice pe teava 
patrata cu marimea de 20x20 mm. Profilele 

scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic 

si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri 
din plastic rezistent, pentru a asigura 

protecţia pardoselii.Culoare tesatura :  gri.  
Culoare cadru: negru. 

1 295,00 

 LOTUL 6 Mobilier pentru cabinet medical 

 Cușeta medicala cu 
reglarea secțiunii 
capului 

 
 

Dimensiuni(Lxlxh):  1800 x 600 x 550 mm 

cadru otel vopsit electrostatic 

cap rabatabil 

saltea acoperita cu piele sintetica  

picioare pliabile 

Culori: Bej 

1 2 500,00 

 Dulap pentru 

medicamente 

 

Dimensiuni(Lxlxh):  700 x 320 x 1655 mm 

Dulapul este realizat din tablă din oțel cu o 
acoperire polimerică ecologică, rezistentă la 
dezinfectanți 
Partea de sus: o ușă dublă din sticlă și două 
rafturi din sticlă 

Partea de jos: o ușă dublă metalică și două 
rafturi metalice. Cadru - oțel din tablă de 
0,8 mm 

Culori: alb  

1 5 900,00 

 Masă  
 
 

 

 

Dimensiuni(Lxlxh): 1200х600х750 mm.  
 Masa de oficiu este confectionata din PAL 

melaminat cu grosimea de 18 mm. 
Fatada mesei este incleiata cu cant din ABS 

de 1 mm  de culoare fag. Piesele din 
interiorul mesei sunt incleiate cu cant din 

ABS de 0,5 mm  de culoare fag. Masa de 

birou este prevazuta in partea dreapta cu 1 
dulap cu 2 sertare cu minere cromate si o 

nisa deschisa. In partea mediana este 
montata o placa transversala pentru 

rigidizarea structurii. Piesele mesei sunt 
asamblate prin elemente de fixare speciale 

si sigure.Masa este prevazuta cu garnituri 
din plastic rezistent. Culori: alb 

1 1 550,00 



 Scaun semi-moale   
ISO tapițat cu stofă  

 
 

 

Dimensiuni: 545x425x820 mm.  
Inaltime scaun: 470 mm.  

Material sezut/ spatar : plastic, spuma 
poliuretanica, tapitate cu stofa. Sezutul 

contine margine curbata, pentru a facilita 
relaxarea picioarelor. Spatarul si sezutul 

scaunului sunt fixate de carcasul metalic, cu 

suruburi ascunse si sigure. Carcasul este 
confectionat din profile metalice pe teava 

patrata cu marimea de 20x20 mm. Profilele 
scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic 

si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri 
din plastic rezistent, pentru a asigura 

protecţia pardoselii.Culoare tesatura :  gri.  

Culoare cadru: negru. 

1 295,00 

 Cântar mecanic cu 
antropometru 
 

 

 

Corp din oțel rezistent la alunecare, 
platforma din cauziuc rezistenta la 

alunecare 
Antropometru pentru măsurarea înălțimii   
Capacitate 160 kg / 200 kg 
Dimensiunile cintarului: 275 x 530 mm x 

946 mm 

Dimensiunea platformei: 375mm x 270mm 
Antropometrul: pina la 190cm  

 

1 2 200,00 

 Masă auxiliară 

 

 

Dimensiuni: 600x400x800 mm  

Masa auxiliara 

Structura din otel inxodabil 

Tavi superioare detasabile, din otel 

inoxidabil 

Raft inferior din otel inoxidabil 

Roti de 80 mm 

1 2 500,00 

 Dulap pentru 
documente 

 
 

 

Dimensiuni(Lxlxh): 802х403х1816 mm.  
Dulap cu 3 nise deschise si 2 rafturi închise. 

Dulapul este confectionat din PAL 
melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada 

dulapului este incleiata cu cant din ABS de 

1 mm  de culoare fag. Piesele din interiorul 
dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 

0,5 mm  de culoare fag. Peretele din spate 
al dulapului este confectionat din PFL 

melaminat alb cu grosimea de 3 mm. 
Dulapul contine 3 nise deschise si 2 rafturi 

inchise. Dulapul este dotat cu minere 
cromate. Dulapul este prevazut cu 

posibilitatea schimbarii distantei dintre 

polite. Piesele dulapului sunt asamblate prin 
elemente de fixare speciale si sigure. 

Dulapul este dotat cu picioare din plastic 
reglabile. Culori: stejar deschis 

1 1 650,00 

 Dulap pentru haine 
personal 

 

 

Dimensiuni(Lxlxh): 402х519х1816 mm.  
Dulapul este confectionat din PAL 

melaminat cu grosimea de 18 mm. 

Fatada dulapului este incleiata cu cant din 
ABS de 1 mm  de culoare fag. 

Piesele din interiorul dulapului sunt 
incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm  de 

culoare fag. Peretele din spate al dulapului 
este confectionat din PFL melaminat alb cu 

grosimea de 3 mm. Dulapul,  este prevazut 

cu un raft si cu o bara ovala cromata pentru 
umerase cu marimea de 22x15 mm. Usa 

dulapului cu incuietoare. Dulapul este dotat 
cu minere cromate. Piesele dulapului sunt 

asamblate prin elemente de fixare speciale 
si sigure.Dulapul este dotat cu picioare din 

plastic reglabile. Culori: stejar deschis 

1 1 350,00 



 Stilaj de inox cu patru 

polițe 

 Dimensiuni(Lxlxh): 1300х500х2000 mm 

distanța dintre polițe 500 mm 

2 14800,00 

 Stilaj de inox cu patru 

polițe 

 Dimensiuni(Lxlxh): 1450х500х2000 mm 

distanța dintre polițe 500 mm 

1 7500,00 

                                                           Suma totală (fară TVA)                                                                    605935,00 
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