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Beépített elemek



A szekrények a konszignációban és az ártáblázatban feltüntetett, a fogadó épületszerkezetek által meghatározott
magassági, szélességi és mélységi méretben készülnek, nyitott polcos, zárt nyíló és tolóajtós, valamint ruhás
akasztós, kivitelben.

A szekrényelemek magassági állítását műanyag, szétszedhető és 9-13 cm között állítható szintezőlábak biztosítják.
A szekrénylábak előtt a korpusszal megegyező kivitelű laminált bútorlapból készült, a szekrénylábakhoz műanyag
klipszekkel csatlakoztatott lábazati takaróelem fut végig.

A szekrények oldal- és frontlapjai 18 mm vastag laminált bútorlapból készülnek, csakúgy, mint a falhozrögzítésre
alkalmas, belső oldali takarósapkás összekötő sarokvas elemek elhelyezhetőségét biztosító hátfalak.
Az alacsony szekrények tetőlapja 25 mm-es, a magas szekrények tetőlapja 18 mm-es laminált bútorlapokból készül.

A nem ruhaakasztós szekrények polcai középső állásban dosszié méretre vannak beállítva, de van lehetőség fel-le
állítani 2 pozíciót.

A ruhaakasztós szekrények egy sor oldalfalra szerelt, krómozott mándlirúddal készülnek.

Az élek a nagyobb tartósság érdekében kemény nullfugás ABS élléccel lezártak, melyek színe és felületi
kialakítása a lapokhoz igazított. Az összes él 0,8 mmvtg ABS élzárással rendelkezik. Az elemek egymáshoz
rögzítését fém korpuszösszehúzó biztosítja.

A nyílóajtós elemek működtetését fékezős, fémtestű 110 °-os kivetőpánt biztosítja.

Homlokfelületek a nyíló kivitelnél rázáródó, a tolóajtós elemeknél közézáródó kivitelűek.

A széles magas ajtók hárompontos biztonsági zárral, míg az alacsony ajtók egypontos biztonsági zárral szereltek.

A fém fogantyúk 128 mm furattávúak.

A beépíthetőség, a termékek sorolhatósága és a pontos illeszkedés érdekében az egyes termékek mérete a
konszignációban rögzítettől eltérhet, ezért a végleges kialakítást illetően a helyszíni méretfelvételt követően,
a gyártás megkezdése előtt megrendelői egyeztetés szükséges.

BEÉPÍTETT BÚTOROK ÁLTALÁNOS TERMÉKSPECIFIKÁCIÓJA



ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:

"ZÖLD SZTK" ÉPÜLETÉNEK
FELÚJÍTÁSI ÉS ÁTALAKÍTÁSI TERVE
2400 DUNAÚJVÁROS, SZÓRÁD MÁRTON ÚT 13.
HRSZ.: 36/4

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA
2400 DUNAÚJVÁROS, VÁROSHÁZA TÉR 1.

MEGRENDELŐ: DÁTUM:

2018. 04. 17.

BERENDEZÉS KONSZIGNÁCIÓ

B.1

 20 db
Berendezési
tárgy
jele,
mennyisége:

SZE01

Megnevezése:

Befoglaló méret:

Anyag:

Szín:

Felületképzés:

Megjegyzés:

800×400×737 mm

Tolóajtós alacsony szekrény

18, ill. 25 mm vastag
laminált forgácslap,
színazonos ABS élzárással

A méretek a helyszínen
ellenőrizendők.

Tolóajtós alacsony szekrény, 1 db polccal kétfelé osztva, szintezőlábakkal,
kétfuratos fém fogantyúval, zárható.
A szekrények polcai 5 pozícióban állíthatók. Középső állásban dosszié méretre vannak beállítva.
A szekrények oldal- és, hátfala, valamint frontja 18 mm vastag laminált bútorlapból készülnek.
A szekrények tetőlapja 25 mm-es laminált bútorlapokból készül.
Az élek a nagyobb tartósság érdekében kemény nullfugás ABS élléccel lezártak, melyek színe és felületi
kialakítása a lapokhoz igazított. Az összes él 0,8 mmvtg ABS élzárással rendelkezik.
Az elemek egymáshoz rögzítését fém korpuszösszehúzó biztosítja.
Homlokfelületek közézáródó kivitelűek.
A ajtók egypontos biztonsági zárral szereltek.
A fém fogantyúk 128 mm furattávúak.

Tetőlap:
25 mm vastag meszezett tölgy
(pl.: Kastamonu A 804 Sonoma tölgy) laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárással

Oldallapok, polcok:
18 mm vastag meszezett tölgy
(pl.: Kastamonu A 804 Sonoma tölgy) laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárással

Front:
18 mm vastag pisztácia színű
(pl.: Kastamonu D 304 Green Pistachio)
laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárással

meszezett tölgy
pisztácia

4 db
Berendezési
tárgy
jele,
mennyisége:

SZE02

Megnevezése:

Befoglaló méret:

Anyag:

Szín:

Felületképzés:

Megjegyzés:

800×400×1096 mm

Középmagas nyitott szekrény
4 polccal

A méretek a helyszínen
ellenőrizendők.

Középmagas nyitott polcos szekrény felezett polctávval, 4 db fix polccal 5 részre osztva,
szintezőlábakkal.
A szekrények polcai 5 pozícióban állíthatók.
A szekrények oldal- és hátfala 18 mm vastag laminált bútorlapból készülnek.
A szekrények tetőlapja 25 mm-es laminált bútorlapokból készül.
Az élek a nagyobb tartósság érdekében kemény nullfugás ABS élléccel lezártak, melyek színe és felületi
kialakítása a lapokhoz igazított. Az összes él 0,8 mmvtg ABS élzárással rendelkezik.
Az elemek egymáshoz rögzítését fém korpuszösszehúzó biztosítja.

Tetőlap:
25 mm vastag meszezett tölgy
(pl.: Kastamonu A 804 Sonoma tölgy)
laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárással

Oldallapok, polcok:
18 mm vastag meszezett tölgy
(pl.: Kastamonu A 804 Sonoma tölgy)
laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárással

18, ill. 25 mm vastag
laminált forgácslap,
színazonos ABS élzárással

meszezett tölgy
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BERENDEZÉS KONSZIGNÁCIÓ

B.2

 6 db
Berendezési
tárgy
jele,
mennyisége:

SZE03

Megnevezése:

Befoglaló méret:

Anyag:

Szín:

Felületképzés:

Megjegyzés:

18 mm vastag
laminált forgácslap,
színazonos ABS élzárással

A méretek a helyszínen
ellenőrizendők.

600×645×2551 mm

Magasított nyitott
sarokszekrény 13 polccal

Magasított L alakú nyitott polcos sarokszekrény felezett polctávval, 13 db  fix polccal 14 felé osztva,
szintezőlábakkal.
A szekrények polcai 5 pozícióban állíthatók.
A szekrények oldal- és hátfalai 18 mm vastag
laminált bútorlapból készülnek.
A szekrények tetőlapja 18 mm-es laminált bútorlapokból
készül.
Az élek a nagyobb tartósság érdekében kemény nullfugás
ABS élléccel lezártak, melyek színe és felületi kialakítása
a lapokhoz igazított.
Az összes él 0,8 mmvtg ABS élzárással rendelkezik.
Az elemek egymáshoz rögzítését fém korpuszösszehúzó
biztosítja.

Oldallapok, polcok:
18 mm vastag meszezett tölgy
(pl.: Kastamonu A 804 Sonoma tölgy)
laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárással

meszezett tölgy

20 db
Berendezési
tárgy
jele,
mennyisége:

SZE04

Megnevezése:

Befoglaló méret:

Anyag:

Szín:

Felületképzés:

Megjegyzés:
A méretek a helyszínen
ellenőrizendők.

18 mm vastag
laminált forgácslap,
színazonos ABS élzárással

800×400×2551 mm

Magasított nyitott szekrény
13 polccal

Magasított nyitott polcos szekrény felezett polctávval, 13 db fix polccal 14 felé osztva, szintezőlábakkal.

A szekrények polcai 5 pozícióban állíthatók.
A szekrények oldal- és hátfalai 18 mm vastag
laminált bútorlapból készülnek.
A szekrények tetőlapja 18 mm-es laminált bútorlapokból
készül.
Az élek a nagyobb tartósság érdekében kemény nullfugás
ABS élléccel lezártak, melyek színe és felületi kialakítása
a lapokhoz igazított.
Az összes él 0,8 mmvtg ABS élzárással rendelkezik.
Az elemek egymáshoz rögzítését fém korpuszösszehúzó
biztosítja.

Oldallapok, polcok:
18 mm vastag meszezett tölgy
(pl.: Kastamonu A 804 Sonoma tölgy) laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárással

meszezett tölgy
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B.3

150 db
14 db

Berendezési
tárgy
jele,
mennyisége:

SZE05
SZE05 VEZ

Megnevezése:

Befoglaló méret:

Anyag:

Szín:

Felületképzés:

Megjegyzés:
A méretek a helyszínen
ellenőrizendők.

800×400×737 mm

Kétajtós alacsony szekrény

18, ill. 25 mm vastag
laminált forgácslap,
színazonos ABS élzárással

Kétajtós alacsony szekrény, 1 db állítható magasságú belső polccal két részre osztva, szintezőlábakkal,
kétfuratos fém fogantyúval. A szekrények polcai 5 pozícióban állíthatók. Középső állásban dosszié
méretre vannak beállítva. A szekrények frontjai, oldal-, és hátfalai 18 mm vastag laminált bútorlapból
készülnek. Az alacsony szekrények tetőlapja 25 mm-es laminált bútorlapokból készül. Az élek a
nagyobb tartósság érdekében kemény nullfugás ABS élléccel lezártak, melyek színe és felületi
kialakítása a lapokhoz igazított. Az összes él 0,8 mm vtg ABS élzárással rendelkezik.
Az elemek egymáshoz rögzítését fém korpuszösszehúzó biztosítja.
A nyílóajtós elemek működtetését fékezős, fémtestű 110 °-os kivetőpánt biztosítja.
Homlokfelületek a nyíló kivitelnél rázáródó kivitelűek. Az alacsony ajtók egypontos biztonsági zárral
szereltek. A fém fogantyúk 128 mm furattávúak.

SZE05
Tetőlap: 25 mm vastag meszezett tölgy (pl.: Kastamonu A 804 Sonoma tölgy) laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárással
Oldallapok, polcok: 18 mm vastag meszezett tölgy
(pl.: Kastamonu A 804 Sonoma tölgy) laminált
bútorlap, színazonos ABS élzárással
Front: 18 mm vastag pisztácia színű
(pl.: Kastamonu D 304 Green Pistachio) laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárással

SZE05 VEZ
Tetőlap: 25 mm vastag pácolt tölgy
(pl.: Kastamonu A 423 San Remo)
laminált bútorlap, színazonos ABS élzárással
Oldallapok, polcok, frontok: 18 mm vastag pácolt tölgy
(pl.: Kastamonu A 423 San Remo)
laminált bútorlap, színazonos ABS élzárással

-SZE05
meszezett tölgy
pisztácia
-SZE05 VEZ
pácolt tölgy

1 db
2 db

Berendezési
tárgy
jele,
mennyisége:

SZE06
SZE06 VEZ

Megnevezése:

Befoglaló méret:

Anyag:

Szín:

Felületképzés:

Megjegyzés:
A méretek a helyszínen
ellenőrizendők.

800×400×737 mm

Nyitott polcos alacsony
szekrény

18, ill. 25 mm vastag
laminált forgácslap,
színazonos ABS élzárással

Nyitott polcos alacsony szekrény, 1 db állítható magasságú polccal két részre osztva, szintezőlábakkal.
A szekrények polcai 5 pozícióban állíthatók. Középső állásban dosszié méretre vannak beállítva.
A szekrények oldal-, és hátfalai 18 mm vastag laminált bútorlapból készülnek.
Az alacsony szekrények tetőlapja 25 mm-es laminált bútorlapokból készül.
Az élek a nagyobb tartósság érdekében kemény nullfugás ABS élléccel lezártak, melyek színe és felületi
kialakítása a lapokhoz igazított. Az összes él 0,8 mmvtg ABS élzárással rendelkezik.
Az elemek egymáshoz rögzítését fém korpuszösszehúzó biztosítja.

SZE06
Tetőlap:
25 mm vastag meszezett tölgy
(pl.: Kastamonu A 804 Sonoma tölgy) laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárással
Oldallapok, polcok:
18 mm vastag meszezett tölgy
(pl.: Kastamonu A 804 Sonoma tölgy) laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárással

SZE06 VEZ
Tetőlap:
25 mm vastag pácolt tölgy
(pl.: Kastamonu A 423 San Remo)
laminált bútorlap, színazonos ABS élzárással
Oldallapok, polcok:
18 mm vastag pácolt tölgy
(pl.: Kastamonu A 423 San Remo)
laminált bútorlap, színazonos ABS élzárással

-SZE06
meszezett tölgy
-SZE06 VEZ
pácolt tölgy
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B.4

80 db
8 db

Berendezési
tárgy
jele,
mennyisége:

SZE07
SZE07 VEZ

Megnevezése:

Befoglaló méret:

Anyag:

Szín:

Felületképzés:

Megjegyzés:
A méretek a helyszínen
ellenőrizendők.

153 db
11 db

Berendezési
tárgy
jele,
mennyisége:

SZE08
SZE08 VEZ

Megnevezése:

Befoglaló méret:

Anyag:

Szín:

Felületképzés:

Megjegyzés:
A méretek a helyszínen
ellenőrizendők.

18 mm vastag
laminált forgácslap,
színazonos ABS élzárással

800×400×2551 mm

Magasított szekrény

18 mm vastag
laminált forgácslap,
színazonos ABS élzárással

800×400×2551 mm

Magasított 2 ajtós + nyitott
polcos szekrény

Magasított szekrény, alul 4 db állítható magasságú nyitott polccal 5 részre osztva,
felső részén 2 ajtóval, 1 db belső polccal két részre osztva, szintezőlábakkal,
kétfuratos fém fogantyúval.
A könnyebb helyszíni elhelyezés érdekében a szekrényt
célszerű két külön elemként legyártani.
A szekrények polcai 5 pozícióban állíthatók. Középső állásban dosszié
méretre vannak beállítva. A szekrények frontjai, oldal-, és hátfalai
18 mm vastag laminált bútorlapból készülnek.
A szekrények tetőlapja 18 mm-es laminált bútorlapokból készül.
Az élek a nagyobb tartósság érdekében kemény nullfugás
ABS élléccel lezártak, melyek színe és felületi kialakítása
a lapokhoz igazított. Az összes él 0,8 mmvtg ABS
élzárással rendelkezik. Az elemek egymáshoz rögzítését fém
korpuszösszehúzó biztosítja. A nyílóajtós elemek működtetését
fékezős, fémtestű 110 °-os kivetőpánt biztosítja. Homlokfelületek
a nyíló kivitelnél rázáródó kivitelűek. Az ajtók egypontos biztonsági zárral
szereltek. A fém fogantyúk 128 mm furattávúak.

SZE07
Oldallapok, polcok: 18 mm vastag meszezett tölgy
(pl.: Kastamonu A 804 Sonoma tölgy)
laminált bútorlap, színazonos ABS élzárással
Front: 18 mm vastag antracit (pl.: Kastamonu D 143 Anthracite)
laminált bútorlap, színazonos ABS élzárással

SZE07 VEZ
Oldallapok, polcok, frontok: 18 mm vastag pácolt tölgy
(pl.: Kastamonu A 423 San Remo) laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárással

-SZE07
meszezett tölgy
antracit
-SZE07 VEZ
pácolt tölgy

+

Magasított szekrény, alul kétajtós, 4 db állítható magasságú belső polccal 5 részre osztva,
felső részén 2 ajtóval, 1 db belső polccal két részre osztva,
szintezőlábakkal, kétfuratos fém fogantyúval. A könnyebb helyszíni
elhelyezés érdekében a szekrényt célszerű két külön elemként
legyártani. A szekrények polcai 5 pozícióban állíthatók. Középső
állásban dosszié méretre vannak beállítva.
A szekrények frontjai, oldal-, és hátfalai 18 mm vastag laminált
bútorlapból készülnek.
A szekrények tetőlapja 18 mm-es laminált bútorlapokból készül.
Az élek a nagyobb tartósság érdekében kemény nullfugás ABS élléccel
lezártak, melyek színe és felületi kialakítása a lapokhoz igazított.
Az összes él 0,8 mmvtg ABS élzárással rendelkezik. Az elemek
egymáshoz rögzítését fém korpuszösszehúzó biztosítja.
A nyílóajtós elemek működtetését fékezős, fémtestű 110 °-os
kivetőpánt biztosítja. Homlokfelületek a nyíló kivitelnél rázáródó kivitelűek.
A széles magas ajtók hárompontos biztonsági zárral, míg az alacsony
ajtók egypontos biztonsági zárral szereltek.
A fém fogantyúk 128 mm furattávúak.

SZE08
Oldallapok, polcok: 18 mm vastag meszezett tölgy
(pl.: Kastamonu A 804 Sonoma tölgy)
laminált bútorlap, színazonos ABS élzárással
Front: 18 mm vastag antracit
(pl.: Kastamonu D 143 Anthracite)
laminált bútorlap, színazonos ABS élzárással

SZE08 VEZ
Oldallapok, polcok, frontok: 18 mm vastag pácolt tölgy
(pl.: Kastamonu A 804 Sonoma tölgy)
laminált bútorlap, színazonos ABS élzárással

+
-SZE07
meszezett tölgy
antracit
-SZE07 VEZ
pácolt tölgy
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BERENDEZÉS KONSZIGNÁCIÓ

B.5

47 db
29 db

Berendezési
tárgy
jele,
mennyisége:

SZE09-B
SZE09-J

Megnevezése:

Befoglaló méret:

Anyag:

Szín:

Felületképzés:

Megjegyzés:
A méretek a helyszínen
ellenőrizendők.

18 mm vastag
laminált forgácslap,
színazonos ABS élzárással

600×400×2551 mm

Magasított akasztós szekrény

meszezett tölgy
mustársárga

+

4 db
2 db

Berendezési
tárgy
jele,
mennyisége:

SZE09-B VEZ
SZE09-J VEZ

Megnevezése:

Befoglaló méret:

Anyag:

Szín:

Felületképzés:

Megjegyzés:
A méretek a helyszínen
ellenőrizendők.

18 mm vastag
laminált forgácslap,
színazonos ABS élzárással

600×400×2551 mm

Magasított akasztós szekrény

pácolt tölgy

+

Magasított szekrény, alul egyajtós, zárható, 1 db fix belső polccal, vállfa tartóval,
felső részén egyajtós, 1 db állítható magasságú belső polccal két részre osztva, szintezőlábakkal,
kétfuratos fém fogantyúval. A könnyebb helyszíni elhelyezés
érdekében a szekrényt célszerű két külön elemként legyártani.
A szekrények polcai 5 pozícióban állíthatók. Középső
állásban dosszié méretre vannak beállítva.
A szekrények frontjai, oldal-, és hátfalai 18 mm vastag laminált
bútorlapból készülnek.
A szekrények tetőlapja 18 mm-es laminált bútorlapokból készül.
Az élek a nagyobb tartósság érdekében kemény nullfugás ABS élléccel
lezártak, melyek színe és felületi kialakítása a lapokhoz igazított.
Az összes él 0,8 mmvtg ABS élzárással rendelkezik. Az elemek
egymáshoz rögzítését fém korpuszösszehúzó biztosítja.
A nyílóajtós elemek működtetését fékezős, fémtestű 110 °-os
kivetőpánt biztosítja. Homlokfelületek a nyíló kivitelnél rázáródó kivitelűek.
A széles magas ajtók hárompontos biztonsági zárral, míg az alacsony
ajtók egypontos biztonsági zárral szereltek.
A fém fogantyúk 128 mm furattávúak.

Oldallapok, polcok:
18 mm vastag meszezett tölgy
(pl.: Kastamonu A 804 Sonoma tölgy)
laminált bútorlap, színazonos ABS élzárással
Front:
18 mm vastag mustársárga
(pl.: Kastamonu D 173 Light Yellow)
laminált bútorlap, színazonos ABS élzárással

Magasított szekrény, alul egyajtós, zárható, 1 db fix belső polccal, vállfa tartóval,
felső részén egyajtós, 1 db állítható magasságú belső polccal
két részre osztva, szintezőlábakkal, kétfuratos fém fogantyúval.
A könnyebb helyszíni elhelyezés érdekében a szekrényt célszerű
két külön elemként legyártani. A szekrények polcai 5 pozícióban
állíthatók. Középső állásban dosszié méretre vannak beállítva.
A szekrények frontjai, oldal-, és hátfalai
18 mm vastag laminált bútorlapból készülnek.
A szekrények tetőlapja 18 mm-es laminált bútorlapokból készül.
Az élek a nagyobb tartósság érdekében kemény nullfugás ABS élléccel
lezártak, melyek színe és felületi kialakítása a lapokhoz igazított.
Az összes él 0,8 mm vtg ABS élzárással rendelkezik. Az elemek
egymáshoz rögzítését fém korpuszösszehúzó biztosítja.
A nyílóajtós elemek működtetését fékezős, fémtestű 110 °-os
kivetőpánt biztosítja. Homlokfelületek a nyíló kivitelnél rázáródó kivitelűek.
A széles magas ajtók hárompontos biztonsági zárral, míg az alacsony
ajtók egypontos biztonsági zárral szereltek.
A fém fogantyúk 128 mm furattávúak.

Oldallapok, polcok, frontok:
18 mm vastag pácolt tölgy
(pl.: Kastamonu A 423 San Remo)
laminált bútorlap, színazonos ABS élzárással
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2 db
3 db

Berendezési
tárgy
jele,
mennyisége:

SZE10-B
SZE10-J

Megnevezése:

Befoglaló méret:

Anyag:

Szín:

Felületképzés:

Megjegyzés:
A méretek a helyszínen
ellenőrizendők.

18 mm vastag
laminált forgácslap,
színazonos ABS élzárással

600×400×2551 mm

+

Magasított szekrény

meszezett tölgy
antracit

9 db
Berendezési
tárgy
jele,
mennyisége:

SZE11 VEZ

Megnevezése:

Befoglaló méret:

Anyag:

Szín:

Felületképzés:

Megjegyzés:
A méretek a helyszínen
ellenőrizendők.

18 mm vastag
laminált forgácslap,
színazonos ABS élzárással

2290×440×2020 mm

Vezetői szekrényösszeállítás Szekrénykombináció osztályvezetői és hivatalvezetői irodákba, 2 db 550 mm széles ajtóval, 6 db fiókkal,
nyitott rész 8 mm-es üvegpolcokkal, egyik ajtó mögött ruhaakasztó résszel. Szintező lábakkal, kétfuratos
fém fogantyúval, zárható. A szekrények polcai 5 pozícióban állíthatók. Középső állásban dosszié méretre
vannak beállítva. A szekrények frontjai, oldal-, és hátfalai 18 mm vastag laminált bútorlapból készülnek.
A tetőlapja 25 mm-es laminált bútorlapokból készül.
Az élek a nagyobb tartósság érdekében kemény nullfugás ABS élléccel lezártak, melyek színe és felületi
kialakítása a lapokhoz igazított. Az összes él 0,8 mmvtg ABS élzárással rendelkezik. Az elemek
egymáshoz rögzítését fém korpuszösszehúzó biztosítja. A nyílóajtós elemek működtetését fékezős,
fémtestű 110 °-os kivetőpánt biztosítja. Homlokfelületek a nyíló kivitelnél rázáródó kivitelűek.
Az ajtók hárompontos biztonsági zárral szereltek. A fém fogantyúk 128 mm furattávúak.

Oldallapok, polcok, frontok:
18 mm vastag pácolt tölgy
(pl.: Kastamonu A 423 San Remo)
laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárással

pácolt tölgy

Magasított szekrény, alul egyajtós, 4 db állítható magasságú
belső polccal 5 részre osztva, felső részén egyajtós, 1 db állítható magasságú
belső polccal két részre osztva, szintezőlábakkal, kétfuratos fém fogantyúval.
A könnyebb helyszíni elhelyezés érdekében a szekrényt célszerű
két külön elemként legyártani. A szekrények polcai 5 pozícióban
állíthatók. Középső állásban dosszié méretre vannak beállítva.
A szekrények frontjai, oldal-, és hátfalai
18 mm vastag laminált bútorlapból készülnek.
A szekrények tetőlapja 18 mm-es laminált bútorlapokból készül.
Az élek a nagyobb tartósság érdekében kemény nullfugás ABS élléccel
lezártak, melyek színe és felületi kialakítása a lapokhoz igazított.
Az összes él 0,8 mm vtg ABS élzárással rendelkezik. Az elemek
egymáshoz rögzítését fém korpuszösszehúzó biztosítja.
A nyílóajtós elemek működtetését fékezős, fémtestű 110 °-os
kivetőpánt biztosítja. Homlokfelületek a nyíló kivitelnél rázáródó kivitelűek.
A széles magas ajtók hárompontos biztonsági zárral, míg az alacsony
ajtók egypontos biztonsági zárral szereltek.
A fém fogantyúk 128 mm furattávúak.

Oldallapok, polcok:
18 mm vastag meszezett tölgy
(pl.: Kastamonu A 804 Sonoma tölgy)
laminált bútorlap, színazonos ABS élzárással
Front:
18 mm vastag antracit
(pl.: Kastamonu D 143 Anthracite)
laminált bútorlap, színazonos ABS élzárással



ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:

"ZÖLD SZTK" ÉPÜLETÉNEK
FELÚJÍTÁSI ÉS ÁTALAKÍTÁSI TERVE
2400 DUNAÚJVÁROS, SZÓRÁD MÁRTON ÚT 13.
HRSZ.: 36/4

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA
2400 DUNAÚJVÁROS, VÁROSHÁZA TÉR 1.

MEGRENDELŐ: DÁTUM:

2018. 04. 17.

BERENDEZÉS KONSZIGNÁCIÓ

B.7

7 db
Berendezési
tárgy
jele,
mennyisége:

SZE12 VEZ

Megnevezése:

Befoglaló méret:

Anyag:

Szín:

Felületképzés:

Megjegyzés:
A méretek a helyszínen
ellenőrizendők.

18 mm vastag
laminált forgácslap,
színazonos ABS élzárással

1180×440×2080 mm

Vezetői szekrény Kétajtós polcos szekrény osztályvezetői és hivatalvezetői irodákba, 2 ajtóval, 4 db belső polccal
5 részre osztva, szintező lábakkal, kétfuratos fém fogantyúval.
A szekrények polcai 5 pozícióban állíthatók. Középső állásban dosszié méretre vannak beállítva.
A szekrények frontjai, oldal-, és hátfalai 18 mm vastag
laminált bútorlapból készülnek.
A tetőlapja 25 mm-es laminált bútorlapokból készül.
Az élek a nagyobb tartósság érdekében kemény nullfugás
ABS élléccel lezártak, melyek színe és felületi kialakítása
a lapokhoz igazított. Az összes él 0,8 mmvtg ABS élzárással
rendelkezik. Az elemek egymáshoz rögzítését fém
korpuszösszehúzó biztosítja.
A nyílóajtós elemek működtetését fékezős, fémtestű
110 °-os kivetőpánt biztosítja. Homlokfelületek a nyíló
kivitelnél rázáródó kivitelűek. Az ajtók hárompontos
biztonsági zárral szereltek.
A fém fogantyúk 128 mm furattávúak.

Oldallapok, polcok, frontok:
18 mm vastag pácolt tölgy
(pl.: Kastamonu A 423 San Remo) laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárással

pácolt tölgy

8 db
Berendezési
tárgy
jele,
mennyisége:

SZE13 VEZ

Megnevezése:

Befoglaló méret:

Anyag:

Szín:

Felületképzés:

Megjegyzés:
A méretek a helyszínen
ellenőrizendők.

18 mm vastag
laminált forgácslap,
színazonos ABS élzárással

1735×440×820 mm

Vezetői szekrényösszeállítás Kétajtós, 4 fiókos alacsony szekrény osztályvezetői és hivatalvezetői irodákba, szintező lábakkal,
kétfuratos fém fogantyúval. A szekrények polcai 5 pozícióban állíthatók. Középső állásban dosszié
méretre vannak beállítva. A szekrények frontjai, oldal-, és hátfalai 18 mm vastag laminált bútorlapból
készülnek. A tetőlapja 25 mm-es laminált bútorlapokból készül.
Az élek a nagyobb tartósság érdekében kemény nullfugás ABS élléccel lezártak, melyek színe és felületi
kialakítása a lapokhoz igazított. Az összes él 0,8 mmvtg ABS élzárással rendelkezik. Az elemek
egymáshoz rögzítését fém korpuszösszehúzó biztosítja. A nyílóajtós elemek működtetését fékezős,
fémtestű 110 °-os kivetőpánt biztosítja. Homlokfelületek a nyíló kivitelnél rázáródó kivitelűek.
Az ajtók hárompontos biztonsági zárral szereltek. A fém fogantyúk 128 mm furattávúak.

Oldallapok, polcok, frontok:
18 mm vastag pácolt tölgy
(pl.: Kastamonu A 423 San Remo)
laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárással

pácolt tölgy



ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:

"ZÖLD SZTK" ÉPÜLETÉNEK
FELÚJÍTÁSI ÉS ÁTALAKÍTÁSI TERVE
2400 DUNAÚJVÁROS, SZÓRÁD MÁRTON ÚT 13.
HRSZ.: 36/4

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA
2400 DUNAÚJVÁROS, VÁROSHÁZA TÉR 1.

MEGRENDELŐ: DÁTUM:

2018. 04. 17.

BERENDEZÉS KONSZIGNÁCIÓ

B.8

1 db
Berendezési
tárgy
jele,
mennyisége:

SZE14 VEZ

Megnevezése:

Befoglaló méret:

Anyag:

Szín:

Felületképzés:

Megjegyzés:
A méretek a helyszínen
ellenőrizendők.

18 mm vastag
laminált forgácslap,
színazonos ABS élzárással

2640×490×822 mm

Vezetői komód Kétajtós, nyitott polcos, 4 fiókos alacsony szekrény hivatalvezetői tárgyalóba, szintező lábakkal,
kétfuratos fém fogantyúval. A szekrények polcai 5 pozícióban állíthatók. Középső állásban dosszié
méretre vannak beállítva. A szekrények frontjai, oldal-, és hátfalai 18 mm vastag laminált bútorlapból
készülnek. A tetőlapja 25 mm-es laminált bútorlapokból készül.
Az élek a nagyobb tartósság érdekében kemény nullfugás ABS élléccel lezártak, melyek színe és felületi
kialakítása a lapokhoz igazított. Az összes él 0,8 mmvtg ABS élzárással rendelkezik. Az elemek
egymáshoz rögzítését fém korpuszösszehúzó biztosítja. A nyílóajtós elemek működtetését fékezős,
fémtestű 110 °-os kivetőpánt biztosítja. Homlokfelületek a nyíló kivitelnél rázáródó kivitelűek.
Az ajtók egypontos biztonsági zárral szereltek. A fém fogantyúk 128 mm furattávúak.
Tetőlap szélessége: 2640 mm, Szekrénytest szélessége: 2400 mm,
Nyíló ajtók és fiókok szélessége: 600 mm

Tetőlap alá 90 mm magas,
35 mm átmérőjű fém távtartó kerül
(pl.: FOREST Távtartó 535 09 c1 rr 00)

Oldallapok, polcok, frontok:
18 mm vastag pácolt tölgy
(pl.: Kastamonu A 423 San Remo)
laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárással

pácolt tölgy
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3 db
Berendezési
tárgy
jele,
mennyisége:

EBU04

Megnevezése:

Befoglaló méret:

Anyag:

Szín:

Felületképzés:

Megjegyzés:

Postázó szekrény

800×400×2551 mm

18 mm vastag laminált
forgácslap, színazonos
ABS élzárással

A méretek a helyszínen
ellenőrizendők.

meszezett tölgy
antracit

Postázószekrény, alul kétajtós, 1 db állítható magasságú belső polccal 2 részre osztva,
felső részén kétajtós, 1 db állítható magasságú belső polccal 2 részre osztva, szintezőlábakkal.
A középső részén nyitott polcos kialakítás, a rajz szerint.
A szekrények belső polcai 5 pozícióban állíthatók. Középső állásban dosszié méretre vannak
beállítva.
A szekrények frontjai, oldal-, és hátfalai 18 mm vastag laminált bútorlapból készülnek.
A szekrények tetőlapja 18 mm-es laminált bútorlapokból készül.
Az élek a nagyobb tartósság érdekében kemény nullfugás ABS élléccel lezártak, melyek színe és
felületi kialakítása a lapokhoz igazított. Az összes él 0,8 mm vtg ABS élzárással rendelkezik.
Az elemek egymáshoz rögzítését fém korpuszösszehúzó biztosítja.
A nyílóajtós elemek működtetését fékezős, fémtestű 110 °-os kivetőpánt biztosítja.
Homlokfelületek a nyíló kivitelnél rázáródó kivitelűek. Az ajtók egypontos biztonsági zárral szereltek.
A fém fogantyúk 128 mm furattávúak.

Oldallapok, polcok:
18 mm vastag meszezett tölgy
(pl.: Kastamonu A 804 Sonoma tölgy)
laminált bútorlap, színazonos ABS élzárással
Front:
18 mm vastag antracit
(pl.: Kastamonu D 143 Anthracite)
laminált bútorlap, színazonos ABS élzárással

M=1:20
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Berendezési
tárgy
jele,
mennyisége:

EBU05

Megnevezése:

Befoglaló méret:

Anyag:

Szín:

Felületképzés:

Megjegyzés:

Térképtartó szekrény

1500×400×1000 mm

18 mm vastag laminált
forgácslap, színazonos
ABS élzárással

meszezett tölgy

A méretek a helyszínen
ellenőrizendők.

Térképtartó szekrény 18 mm vastag felnyitható laminált bútorlap tetőlappal,
kétfuratos fém fogantyúval, szintezhető lábakkal, felnyíló vasalattal (Pl.: Blum Aventos HK).

Korpusz, felnyitható tetőlap:
18 mm vastag meszezett tölgy (pl.: Kastamonu A804 Sonoma tölgy) laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárással

M=1:20
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85 db
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Berendezési
tárgy
jele,
mennyisége:

FPO01
FPO01 VEZ

Megnevezése:

Befoglaló méret:

Anyag:

Szín:

Felületképzés:

Megjegyzés:
A méretek a helyszínen
ellenőrizendők.

18 mm vastag
laminált forgácslap,
színazonos ABS élzárással

Falipolc

800×300×18 mm

- FPO01
meszezett tölgy
- FPO01 VEZ
pácolt tölgy

Falipolc 18 mm vastag laminált forgácslapból, színazonos ABS élzárással,
a rögzítéshez szükséges szerelvényekkel.
Az élek a nagyobb tartósság érdekében kemény nullfugás ABS élléccel lezártak, melyek színe és felületi
kialakítása a lapokhoz igazított. Az összes él 0,8 mmvtg ABS élzárással rendelkezik.

FPO01
18 mm vastag meszezett tölgy
(pl.: Kastamonu A 804 Sonoma tölgy)
laminált bútorlap, színazonos ABS élzárással

FPO01 VEZ
18 mm vastag pácolt tölgy
(pl.: Kastamonu A 423 San Remo)
laminált bútorlap, színazonos ABS élzárással

2 db
Berendezési
tárgy
jele,
mennyisége:

FPO02 VEZ

Megnevezése:

Befoglaló méret:

Anyag:

Szín:

Felületképzés:

Megjegyzés:
A méretek a helyszínen
ellenőrizendők.

18 mm vastag
laminált forgácslap,
színazonos ABS élzárással

Nyitott polcos postázó faliszekrény.
A szekrény oldal-, és nútba helyezett hátfala 18 mm vastag laminált bútorlapból készül.
A szekrény tetőlapja 18 mm-es laminált bútorlapból készül.
Az élek a nagyobb tartósság érdekében kemény nullfugás ABS élléccel lezártak, melyek színe és felületi
kialakítása a lapokhoz igazított. Az összes él 0,8 mmvtg ABS élzárással rendelkezik.

Oldallapok, polcok:
18 mm vastag pácolt tölgy (pl.: Kastamonu A 423 San Remo) laminált bútorlap,
színazonos ABS élzárással

pácolt tölgy

Postázó falipolc

800×300×500 mm



ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:

"ZÖLD SZTK" ÉPÜLETÉNEK
FELÚJÍTÁSI ÉS ÁTALAKÍTÁSI TERVE
2400 DUNAÚJVÁROS, SZÓRÁD MÁRTON ÚT 13.
HRSZ.: 36/4

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA
2400 DUNAÚJVÁROS, VÁROSHÁZA TÉR 1.

MEGRENDELŐ: DÁTUM:

2018. 04. 17.

BERENDEZÉS KONSZIGNÁCIÓ

B.12

4 db
Berendezési
tárgy
jele,
mennyisége:

SAL01

Megnevezése:

Befoglaló méret:

Anyag:

Szín:

Felületképzés:

Megjegyzés:
A méretek a helyszínen
ellenőrizendők.

fém

Fémpolc

991×457×1981 mm

Irattartó fémpolc elem csavaros oszlop-polc kapcsolattal

2 db
Berendezési
tárgy
jele,
mennyisége:

ÖLT01

Megnevezése:

Befoglaló méret:

Anyag:

Szín:

Felületképzés:

Megjegyzés:
A méretek a helyszínen
ellenőrizendők.

acéllemez

"Z" ajtós fém öltözőszekrény, 6 rekeszes, zárható.

RAL 7035 világosszürke

Öltözőszekrény

1050×500×1800 mm

porszórt


