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Informatii generale

DENUMIRE ACHIZITIE: SCAUN DIRECTORIAL Data publicare: 28.06.2021 09:03

Cod si denumire CPV: 39112000-0 Scaune (Rev.2) Data finalizare: 28.06.2021 10:17

Finantare prin fonduri comunitare: Nu Data de raspuns a ofertantului: 28.06.2021 10:15

Tip de contract: Furnizare Data de raspuns a autoritatii contractante: 28.06.2021 10:17

Stare: Oferta acceptata

Autoritatea contractanta Operator economic

Denumire: Orasul Tg.Ocna (Consiliul local Tg.Ocna) Denumire: S.C. impansan S.R.L.

CUI: 4278620 CUI: 40988292

Adresa: Strada: Trandafirilor, nr. 1, Sector: -, Judet: Bacau, Localitate:
Targu Ocna, Cod postal: 605600

Adresa: Strada: DOROBANTILOR, nr. 47, Sector: -, Judet: Braila,
Localitate: Braila, Cod postal: -

Localitatea, Tara: Targu Ocna, Romania Localitatea, Tara: Braila, Romania

Telefon: +40 0734995891 Telefon: +40 730007242

E-mail: valentin_miron@yahoo.com E-mail: IMPANSAN@GMAIL.COM

Website: www.orasul-targuocna.ro

Informatii cumparare directa

Descriere Scaun directorial

Conditii de livrare La adresa indicată de beneficiar.

Conditii de plata OP

Repere achizitionate Cantitate Valoare achizitie (RON fara TVA)

SCAUN DIRECTORIAL CU
FUNCȚIE RECLINER ȘI
SUPORT PICIOARE, PIELE
ECOLOGICA, MARO

Solicitata: 1 Pret estimat: 545,38

Numar de referinta: SIB 091MARO Ofertata: 1 Pret de vanzare: 545,38

Pret de catalog: 545,38 RON/bucata Valoare estimata: 545,38

Cod si denumire CPV: 39112000-0 - Scaune
(Rev.2)

Valoare de vanzare: 545,38
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Descriere: √ Design sofisticat și ergonomic pentru suportul coloanei

√  Dublă buretare, spumă înaltă calitate

√ Spătar rabatabil

√ Funcție șezlong, 130 grade

√ Suport braț reglabil

√ Suport picioare reglabil

√  Înălțime reglabilă, cilindru gas

√  Roți anti-derapante cu protecție pentru pardoseli

√  Material calitativ din piele ecologică

√  Bază metalică rezistentă

Scaunul directorial SIB 091 este un model elegant și ergonomic care dispune de:

– Tapițerie piele ecologică rezistentă și ușor de întreținut

– Dublă buretare, spumă înaltă calitate

– Suport picioare reglabil, situat imediat sub șezutul scaunului. Odată cu extinderea suportului pentru picioare și rabatarea spătarului,
scaunul devine ca un șezlong permițând astfel relaxare și confort maxim.

– Înălțime reglabilă pentru a permite ridicarea sau coborârea scaunului la înălțimea dorită pentru o poziție cât mai ergonomică.

– Funcție recliner ce permite lăsarea spătarului într-o poziție cât mai confortabilă. Acesta se poate regla de la o poziție de 90 de grade până
la 130 de grade.

– Cotiere solide și robuste, care conferă siguranța necesară unei utilizări îndelungate, permițând relaxarea umerilor și a brațelor în timp de
repaus. Pentru un plus de confort, acestea sunt buretate și tapițate.

– Bază mobilă pentru deplasarea cu ușurință în spațiul de lucru, permițând scaunului să se rotească la 360 de grade. Roțile sunt
confecționate dintr-un material anti-derapant, cu protecție pentru pardoseli.

Greutatea maxim admisă este de 120 kg.

Întreținere:
Pentru a curăța suprafețele, este recomandat să folosiți o cârpă moale de bumbac.
Pentru murdărie ușoară, o cârpă de bumbac umedă este suficientă.
Este recomandabil să nu folosiți produse de curățat pentru uz casnic.

Produsul necesită montaj. Instrucțiunea de montaj și feroneria pentru asamblare se livrează împreună cu produsul.

TOTAL Valoare de vanzare: 545,38 RON
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