
СПЕЦИФИКАЦИЈЕ НАМЕШТАЈА И ОПРЕМЕ

ЗА РАД ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

КАТАЛОГ



САДРЖАЈ

Садржај................................................................................................................................................01

Увод.....................................................................................................................................................02

А  .  Група просторија за децу

A1.1:     Дечија столица / јасле........................................................................................................03

A1.2:     Дечија столица / вртић......................................................................................................04

A1.3:     Дечија столица / вртић.......................................................................................................05

A1.4:     Дечија столица / вртић.......................................................................................................06

A1.5:     Дечија столица / хранилица..............................................................................................07

A2.1:     Дечији сто четворосед.......................................................................................................08

A2.2:     Дечији сто трапез................................................................................................................09

A2.3:     Дечији сто шестосед...........................................................................................................10

A2.4:     Дечији сто шестосед ("цветић")........................................................................................11

   A3.1:     ПЦВ креветић.......................................................................................................................12

A3.2:     Дрвени креветић.................................................................................................................13

A3.3:     Дрвени подијум са креветићима......................................................................................14

   A3.4:     Орман за креветиће и постељину....................................................................................15

A4.1:     Отворена покретна комода...............................................................................................16

A4.2:     Отворена покретна комода...............................................................................................17

A4.3:     Комбинована комода.........................................................................................................18

A4.4:     Обострано отворена покретна комода...........................................................................19

A4.5:     Обострано отворена покретна комода...........................................................................20

 A4.6:     Отворена покретна комода...............................................................................................21

A4.7:     Полукружна покретна комода..........................................................................................22

                                      A4.8:     Полукружна угаона комода...............................................................................................23

                                      A4.9:     Покретна комода за књиге...............................................................................................24

A4.10:   Полица за одлагање дидактичког материјала..............................................................25

A5.1:     Штафелај...............................................................................................................................26

                                      A5.2:     Отворена полица - штанд...................................................................................................27

A5.3:     Подлоге - струњаче.............................................................................................................28

A5.4:     Нагибна платформа............................................................................................................29

A5.5:     Платформа са два степеника............................................................................................30

A5.6:     Пано од плуте.......................................................................................................................31

A5.7:     Магнетна бела табла...........................................................................................................32

A5.8:     Пано за дечије радове.........................................................................................................33

A6.1:     Сензоперцептивни сто........................................................................................................34

A6.2:     Сензоперцептивнa табла....................................................................................................35

A7.1:     Сто са кадицама шестосед.................................................................................................36

A7.2:     Сто са кадицама осмосед...................................................................................................37

A8.1:     Гардероба са клупом на извлачење.................................................................................38

A8.2:     Пулт за повијање беба.........................................................................................................39

                                     A8.3:     Покретне кутије.....................................................................................................................40

A9.1:     Платформа.............................................................................................................................41

A9.2:     Угаоно огледало...................................................................................................................42

A9.3:     Угаоно огледало...................................................................................................................43

A9.4:     Зидно огледало.....................................................................................................................44

A10.1:   Покретни параван на точковима.......................................................................................45

A10.2:   Покретни параван на точковима.......................................................................................46

A10.3:   Параван из три дела............................................................................................................47

A11.1:   Сто васпитача.......................................................................................................................48

A11.2:   Фиокар...................................................................................................................................49

A11.3:   Столица за  васпитача........................................................................................................50

A12.1:   Клуб гарнитура са полуфотељама....................................................................................51

A12.2:   Мобилни елемент за бину..................................................................................................52

Б  .  Група просторија за запослене

Б1.1:     Сто за четири васпитача....................................................................................................53

 Б1.2:     Сто за шест до осам васпитача / конференцијски сто.................................................54

Б1.3:     Радни сто за запослене - већи..........................................................................................55

Б1.4:     Радни сто за запослене - мањи........................................................................................56

Б1.5:     Фиокар...................................................................................................................................57

 Б2.1:     Столица.................................................................................................................................58

 Б2.2:     Столица на точкиће.............................................................................................................59

 Б3.1:     Сточић...................................................................................................................................60

Б3.2:     Фотеља...................................................................................................................................61

Б4.1:     Ормар за одлагање докумената.......................................................................................62

                                     Б4.2:     Гардероба за запослене.....................................................................................................63

Б5.1:     Чивилук.................................................................................................................................64

Б5.2:     Зидни пано............................................................................................................................65

Б6.1:     Амбулантни лежај...............................................................................................................66

В  .  Двориште

В1.1:     Пешчаник за децу - правоугаони......................................................................................67

 В1.2:     Пешчаник за децу - округли...............................................................................................68

В1.3:     Пењалице..............................................................................................................................69

                                      В2.1:     Љуљашка - гнездо...............................................................................................................70

В2.2:     Групна љуљашка..................................................................................................................71

В3.1:     Групна клацкалица на федерима.....................................................................................72

В3.2:     Групна клацкалица..............................................................................................................73

В4.1:     Брод за дечију игру..............................................................................................................74

В4.2:     Кућа за дечију игру..............................................................................................................75

В4.3:     Летњиковац..........................................................................................................................76

В5.1:     Клупа......................................................................................................................................77

 В5.2:    Сто са клупама......................................................................................................................78



УВОД

02

Својства неких од ових критеријума се могу  доказивати и
одговарајућим сертификатима (нпр. коришћење
антиканцерогених, антибактеријских, антиалергијских,
нетоксичних материјала и сл). Треба тежити коришћењу
материјала који немају одређене специфичности које се морају
доказивати атестима.

При материјализацији простора примењивати  трајне и
технолошки савремене материјале. Избор материјала треба
ускладити са технолошким захтевима, важећим прописима и
стандардима за ову врсту објеката.
Намештај и опрема се сматрају одговарајућим ако поседују
сертификат о испуњењу прописаног  стандарда. Сав намештај
и опрема за децу мора  бити усклађен са важећим стандардима
SRPS EN за безбедност намештаја.
Сви наведени елементи опремања треба да су у  складу са
Законом о здравственој исправности предмета опште употребе
(Службени гласник РС  бр.92/2011).

Каталог је у складу са следећом подзаконском регулативом из
области образовања, којом се ближе уређује ова област:

- Правилник о основама програма предшколског
васпитања и образовања
(Службени гласник РС-Просветни гласник бр.16/18)

- Правилник о ближим условима за оснивање, почетак
рада и обављање делатности предшколске установе
(Службени гласник РС-Просветни гласник бр.1/19)

- Правилник о стандардима квалитета рада установе
(Службени гласник РС-Просветни гласник бр.14/18)

- Правилник о безбедности дечјих игралишта
(Службени гласник РС, бр.41/19)

КАТАЛОГ спецификације намештаја и опреме за рад и
функционисање предшколских установа, представља
смернице и препоруке за одабир и израду намештаја и опреме
који се  користе у остваривању васпитно-образовне
делатности предшколске установе. Сваки елемент намештаја у
овом каталогу је графички приказан и текстуално описан.

Каталог не представља скуп коначних дизајнерских решења,
већ помоћно средство при планирању и одабиру намештаја и
опреме за предшколске установе.

Намештај је дефинисан према ергономским карактеристикама
и узрасту детета у предшколским установама.

Графички приказ ближе дефинише облик, димензије и начин
коришћења сваког појединачног елемента.

Текстуални опис ближе дефинише димензије, опис,
конструкцију-везе, материјализацију и боју сваког појединачног
елемента. Такође у текстуалном опису су ближе дефинисани и
критеријуми који прописују пожељна својства сваког
појединачног елемента.

Критеријуми који ближе одређују својства намештаја и опреме
из овог каталога су изведени из више релевантних правилника
и стандарда који дефинишу ову област. Најважнији
критеријуми су следећи:

- безбедност (без оштрих ивица)
- функционалност
- удобност
- издржљивост
- мобилност
- стабилност
- флексибилност
- економичност
- лако одржавање
- лако одлагање
- могућност комбиновања - уклапање
- коришћење природних материјала
- коришћење једног елемента у више сврха
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ДЕЧИЈА СТОЛИЦА / ЈАСЛЕ

Димензије:

34.0 x 34.0 x 52.0цм (висина седалног дела 28.0-32.0цм)

Материјали:

Носећи део: пресовани фурнир дрвета (буква или слично)

Седиште и наслон : љуштени пресовани фурнир - 0.8цм

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- издржљивост

- стабилност

- сложивост  (један елемент преко другог)

Опис:

Дрвена столица са рукохватом

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са вијцима за дрво

34

2
8

-
3

2
2

3

5
5

34

~ 34

~52

28 - 32

*дате димензије елемената су препорука

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

34

3
4

- безбедност (анатомске и без оштрих ивица)

2
8

-
3

2
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ДЕЧИЈА СТОЛИЦА / ВРТИЋ

Димензије:

34.0 x 34.0 x 58.0цм (висина седалног дела 34.0-36.0цм)

Материјали:

Носећи део: пресовани фурнир дрвета (буква или слично)

Седиште и наслон : љуштени пресовани фурнир - 0.8цм

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- издржљивост

- стабилност

- сложивост  (један елемент преко другог)

Опис:

Дрвена столица

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са вијцима за дрво

34

3
4

-
3

6
2

2

5
8

34

~ 34

~58

34-36

*дате димензије елемената су препорука

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

А.  Група просторија за децу

3
4

- безбедност (анатомске и без оштрих ивица)

34

3
4

-
3

6



A1.3

05

ДЕЧИЈА СТОЛИЦА / ВРТИЋ

Димензије:

34.5 x 37.5 x 64.0цм (висина седалног дела 34.0-36.0цм)

Материјали:

Носећи део: пресовани фурнир дрвета (буква или слично)

Седиште и наслон : љуштени пресовани фурнир - 0.8цм

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Опис:

Дрвена столица

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са вијцима за дрво

34.5

64

*дате димензије елемената су препорука

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

34.5

3
7

.
5

6
4

34.5

3
4

-
3

6

6
4

3
4

-
3

6

37.5

34-36

А.  Група просторија за децу

Критеријуми:

- издржљивост

- стабилност

- сложивост  (један елемент преко другог)

- безбедност (анатомске и без оштрих ивица)
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*дате димензије елемената су препорука

37

60

37

А.  Група просторија за децу

ДЕЧИЈА СТОЛИЦА / ВРТИЋ

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

Димензије:

34.5 x 37.5 x 64.0цм (висина седалног дела 36.0цм)

Материјали:

Носећи део: пресовани фурнир дрвета (буква или слично)

Седиште и наслон : љуштени пресовани фурнир - 0.8цм

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Опис:

Дрвена столица

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са вијцима за дрво

Критеријуми:

- издржљивост

- стабилност

- сложивост  (један елемент преко другог)

- безбедност (анатомске и без оштрих ивица)

37

3
7

3
4

-
3

6

37

6
0

37

34-36



5
7

2
0

7
7

33

2
9

.
5

4
5

45

А.  Група просторија за децу

A1.5

ДЕЧИЈА СТОЛИЦА / ХРАНИЛИЦА
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Димензије:

33.0 x 45.0 x 77.0цм (висина седалног дела ~57.0цм)

Материјали:

Носећи део: пресовани фурнир дрвета (буква или слично)

Седиште и наслон : љуштени пресовани фурнир - 0.8цм

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- издржљивост

- стабилност

Опис:

Дрвена столица - хранилица

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са вијцима за дрво

- безбедност (анатомске и без оштрих ивица)

* уместо дрвене столице, може се користити

  и пластична столица-хранилица са одговарајућим атестом.

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

*дате димензије елемената су препорука



80

80

80

5
4

-
5

6

80

8
0

54-56

A2.1
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ДЕЧИЈИ СТО ЧЕТВОРОСЕД

* дате димензије елемената су препорука

Димензије:

60.0 x 60.0 x 48.0-52.0цм  -  јасле

Материјали:

Ногари: а) пуно дрво (буква или слично)  - заобљене

                б) пресовани фурнир дрвета (буква и слично)

* ногаре међусобно повезане металним профилима испод плоче

Плоча :  универ (18.0мм) E1 - "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор,храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост (због честог померања)

- стабилност

Опис:

Дрвени сто - четири места

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

А.  Група просторија за децу

R

5

80.0 x 80.0 x 54.0-56.0цм  -  вртић

јасле и вртић

* приказан је цртеж намештаја за вртић
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ДЕЧИЈИ СТО ТРАПЕЗ

Димензије:

120.0 x 60.0 x 48.0-52.0цм  -  јасле

Материјали:

Ногари: а) пуно дрво (буква или слично)  - заобљене

                б) пресовани фурнир дрвета (буква или слично)

* ногаре међусобно повезане металним профилима испод плоче

Плоча : универ (18.0мм) E1 - "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор,храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост (због честог померања)

- стабилност

- могућност комбинације уклапања

Опис:

Дрвени сто - трапез

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001

А.  Група просторија за децу

A2.2

RAL 1013

јасле и вртић

120.0 x 60.0 x 54.0-56.0цм  -  вртић

* дате димензије елемената су препорука

* приказан је цртеж намештаја за вртић

5
4

-
5

6

120

54-56

60

120

6
0

60

R

6
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RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

А.  Група просторија за децу

A2.3

ДЕЧИЈИ СТО ШЕСТОСЕД

Димензије:

165.0 x 110.0 x 48.0-52.0цм  -  јасле

Материјали:

Ногари: а) пуно дрво (буква или слично)  - заобљене

                б) пресовани фурнир дрвета (буква и слично)

* ногаре међусобно повезане металним профилима испод плоче

Плоча :  универ (2x18.0мм) E1 - "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор,храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост (због честог померања)

- стабилност

Опис:

Дрвени сто - шест места

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

165

5
4

-
5

6

165

110

165

1
1

0

5
3

54-56

јасле и вртић

* дате димензије елемената су препорука

* приказан је цртеж намештаја за вртић

165.0 x 110.0 x 54.0-56.0цм  -  вртић
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RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

ДЕЧИЈИ СТО ШЕСТОСЕД ("ЦВЕТИЋ")

Димензије:

132.0 x 120.0 x 48.0-52.0цм  -  јасле

Материјали:

Ногари: а) пуно дрво (буква или слично) - заобљене

                б) пресовани фурнир дрвета (буква или слично)

* ногаре међусобно повезане металним профилима испод плоче

Плоча :  универ (2x18.0мм) E1 - "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор,храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост (због честог померања)

- стабилност

Опис:

Дрвени сто - шест места

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

A2.4

5
4

-
5

6

R

1

6

.
5

132

1
2

0

132

120

54-56

јасле и вртић

132.0 x 120.0 x 54.0-56.0цм  -  вртић

* дате димензије елемената су препорука

* приказан је цртеж намештаја за вртић



RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001

ПВЦ КРЕВЕТИЋ

Димензије:

140.0 x 55.0 - 60.0 x 12.0цм

Конструкција:

Склапајућа - метал (заштићен пвц бојом)

Пвц учвршћивачи

Материјали:

Конструкција - метал

Ивице: пвц

Облога - антиалергијске пресвлаке

140

5
8

1
2

Боје:

Умирујуће боје - пастелне

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

- функционалност

- флексибилност

- лако одржавање

- лако одлагање

A3.1

Опис:

Склапајући ПВЦ лежај са заштићеним, заобљеним

ћошковима. Могућност слагања елемената по висини

ради уштеде простора. На лежај се поставља душек

*дате димензије елемената су препорука

*лежај мора да поседује атест за материјал од којег је направљен

140

58

12

А.  Група просторија за децу

12

који мора бити антиалергијски и антибактеријски са

одговарајућим атестима. Душеци су дебљине око 5цм,

од пресованог сунђера, густине 25г/цм2, пресвучени платном.

RAL 6033 RAL 4012 RAL 5009 RAL 1015



Димензије:

140.0 x 48.0 x 12.0цм

Материјали:

Рам - буков масив или буков шпер

           (мин. радијус ивица 3.0мм)

Испуна - отпресци од буковог шпера анатомски

                  обликовани

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- функционалност

- лако одлагање / слагање

- природни материјали

Опис:

Дрвени лежај са заобљеним ивицама.

Могућност слагања елемената један на други по висини

ради уштеде простора. На лежај се поставља душек,

*дате димензије елемената су препорука

140

4
8

48

140

1
2

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - за дубину < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - за дубину > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте

  материјале

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или бела

* еколошке боје и лакови на воденој бази

ДРВЕНИ КРЕВЕТИЋ

A3.2

А.  Група просторија за децу

13

RAL 9001БУКВА НАТУР

12

који мора бити антиалергијски и антибактеријски са

одговарајућим атестима. Душеци су дебљине око 5цм,

од пресованог сунђера, густине 25г/цм2, пресвучени платном.

Душек
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ДРВЕНИ ПОДИЈУМ СА КРЕВЕТИЋИМА

A3.3

А.  Група просторија за децу

14
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RAL 9001БУКВА НАТУР

Димензије:

130.0 x 130.0 x 20.0цм

Материјали:

Подијум - буков масив, буков шпер или МДФ

                  (мин. радијус ивица 3.0мм)

Фиоке / креветци - буков масив, буков шпер или МДФ

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- функционалност

- лако одлагање / слагање

- природни материјали

Опис:

Дрвени подијум са две фиоке/кревета. У положају када

су обе фиоке увучене има функцију подијума за игру.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - за дубину < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - за дубину > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте

  материјале

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или бела

* еколошке боје и лакови на воденој бази

                  (могу имати и точкиће ради лакшег отварања, a

                  имају и граничнике ради онемогућавања

                  потпуног извлачења)

антиалергијски и антибактеријски са одговарајућим

атестима. Душеци су дебљине око 5цм, од пресованог

сунђера, густине 25г/цм2, пресвучени платном.

На лежајеве се постављају душеци, који морају бити

фиокафиока

заобљена ивица

заобљена ивица

Број ових креветића се планира у односу на величину

собе (једна до две платформе на 50м²).



Димензије:

160.0 x 60.0 x 200.0цм

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) E1 - "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                 буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Леђа корпуса: ХДФ плоча,0.3цм,монтирање на нут,фалц,

                            шрафљење

Силиконски одбојници на свим деловима који се затварају.

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

Ситнији елементи (ручке) могу да буду

и у јарким бојама, као и унутрашњост делова

елемената који се отварају.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- издржљивост

- функционалност

Опис:

Елемент од дрвених плочастих материјала.

Корпус садржи отворен простор за одлагање креветића

и затворене полице за одлагање постељине.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Ручице:

А) Металне, без оштрих ивица ,зашрафљене за плочасти

     елемент.

Б) Отварање без ручица - дизајнирани "шлицеви" за

отварање / засечен фронт универа - кантован

Стопе :

Штелујуће - пвц, гума

160

6
0

4
8

1
5

0

2

2
0

0

160

60

200

простор за одлагање

постељине

простор за одлагање

креветића

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

ОРМАН ЗА КРЕВЕТИЋЕ И ПОСТЕЉИНУ

A3.4

А.  Група просторија за децу

15

*дате димензије елемената су препорука

* ормари и високи намештај морају да буду

 причвршћени уз зид

Напомена: Планирати један ормар по соби

                     (остале кревете сложити по слободном простору собе).
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Димензије:

60.0 x 30.0 x 60.0цм

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) E1 - "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                храст, буква, јасен, јавор - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

* Горња плоча може да буде МДФ 1.9мм са заобљеним ивицама

 Леђа корпуса: ХДФ плоча,0.3цм,монтирање на нут,фалц,

                             шрафљење

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

Ситнији елементи (ручке) могу да буду

и у јарким бојама.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- мобилност

Опис:

Oтворен  елемент од дрвених плочастих материјала.

Корпус садржи фиксне отворене просторе за

одлагање. Заобљене ивице.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Точкићи:

Обртни са плочицом ,Ø40.0мм, челик, гума.

Сваки точкић је са кочницом.

могућност затварања елемента

са задње стране - ХДФ плоча 0.3цм

30

60

*дате димензије елемената су препорука

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

A4.1

ОТВОРЕНА ПОКРЕТНА  КОМОДА

А.  Група просторија за децу

заобљена ивица



ОТВОРЕНА ПОКРЕТНА  КОМОДА

A4.2

17

Димензије:
90.0 x 30.0 x 60.0цм  -  јасле

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) E1- "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор,храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

* Бочне плоче могу да буду МДФ 1.9мм са заобљеним ивицама

Леђа корпуса: ХДФ плоча,0.3цм,монтирање на нут,фалц,

                            шрафљење

Боје:
Умирујуће боје на већим површинама -
- декор дрвета или пастелне боје.
Ситнији елементи (ручке) могу да буду
и у јарким бојама.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- флексибилност

- мобилност

Опис:

Отворен  покретни елемент од дрвених плочастих

материјала. Корпус садржи три полице за одлагање.

Могућност постављања леђа од лесонита 0.3 цм.

Заобљене ивице.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Точкићи:
Обртни са плочицом ,Ø40.0мм, челик, гума.
Сваки точкић је са кочницом.
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А.  Група просторија за децу

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

* посебно напоменути да ли се монтирају леђа или не

заобљена ивица

јасле и вртић

* дате димензије елемената су препорука

* приказан је цртеж намештаја за вртић

90.0 x 30.0 x 70.0цм  -  вртић



КОМБИНОВАНА КОМОДА
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Димензије:

120.0 x 40.0 x 80.0цм  -  јасле

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) E1- "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор,храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

* Горња плоча може да буде МДФ 1.9мм са заобљеним ивицама

Фиоке: Универ (18.0мм) Е1- "Еgger", "Kronošpan" или слично

* Бочне плоче могу да буду МДФ 1.9мм са заобљеним ивицама

Леђа корпуса: ХДФ плоча,0.3цм,монтирање на нут,фалц,

                            шрафљење (може се користити и без леђа)

Силиконски одбојници на свим деловима који се затварају.

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

Ситнији елементи (ручке) могу да буду

и у јарким бојама, као и унутрашњост елемента.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- мобилност

Опис:

Делимично отворен елемент од дрвених плочастих

материјала. Корпус садржи фиксне просторе за

одлагање, отворене полице са леђима и потпуно мобилне три

фиоке. Заобљене ивице.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Точкићи:
Обртни са плочицом ,Ø40.0мм, челик, гума.
Сваки точкић је са кочницом.

А.  Група просторија за децу

A4.3
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RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

* посебно напоменути да ли се монтирају леђа или не

заобљена ивица

јасле и вртић

* дате димензије елемената су препорука

* приказан је цртеж намештаја за вртић

120.0 x 40.0 x 90.0цм  -  вртић
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ОБОСТРАНО ОТВОРЕНА ПОКРЕТНА КОМОДА

1
.
9

2
9

.
3

2
9

.
3

1
.
8

7
0

115

70

30

Димензије:

115.0 x 30.0 x 70.0цм

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) E1- "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                  буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

* Горња плоча може да буде МДФ 1.9мм са заобљеним ивицама

Леђа корпуса: ХДФ плоча,0.3цм,монтирање на нут,фалц,

                            шрафљење

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

Ситнији елементи (ручке) могу да буду

и у јарким бојама, као и унутрашњост делова

елемента који се отварају.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- функционалност

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе: - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

                                               - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

*дате димензије елемената су препорука

А.  Група просторија за децу

A4.4

Опис:

Отворен  елемент од дрвених плочастих материјала.

Корпус садржи три полице за одлагање.

Могућност постављања леђа од лесонита 0.3 цм.

Заобљене ивице.
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RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

* посебно напоменути да ли се монтирају леђа или не

1
.
8

Точкићи:
Обртни са плочицом, Ø40.0мм, челик, гума.
Сваки точкић је са кочницом.

заобљена ивица
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Димензије:

115.0 x 30.0 x 80.0цм

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) E1- "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                  буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

* Горња плоча може да буде МДФ 1.9мм са заобљеним ивицама

Леђа корпуса: ХДФ плоча,0.3цм,монтирање на нут,фалц,

                            шрафљење

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

Ситнији елементи (ручке) могу да буду

и у јарким бојама, као и унутрашњост делова

елемента који се отварају.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- функционалност

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе: - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

                                               - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

*дате димензије елемената су препорука

А.  Група просторија за децу

A4.5

Опис:

Отворен  елемент од дрвених плочастих материјала.

Корпус садржи три полице за одлагање.

Могућност постављања леђа од лесонита 0.3 цм.

Заобљене ивице.
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RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

* посебно напоменути да ли се монтирају леђа или не
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Точкићи:
Обртни са плочицом, Ø40.0мм, челик, гума.
Сваки точкић је са кочницом.

ОБОСТРАНО ОТВОРЕНА ПОКРЕТНА КОМОДА

заобљена ивица
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ОТВОРЕНА ПОКРЕТНА КОМОДА

Димензије:

60.0 x 40.0 x 90.0цм

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) E1- "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                  буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

* Горња и бочне плоче могу бити МДФ 1.9мм са заобљ. ивицама

Леђа корпуса: ХДФ плоча,0.3цм,монтирање на нут,фалц,

                            шрафљење

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- функционалност

Опис:

Отворени елемент од дрвених плочастих материјала са

полицама. Заобљене ивице.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

*дате димензије елемената су препорука
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А.  Група просторија за децу

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

* посебно напоменути да ли се монтирају леђа или не

6

Точкићи:
Обртни са плочицом ,Ø40.0мм, челик, гума.
Сваки точкић је са кочницом.
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ПОЛУКРУЖНА ПОКРЕТНА  КОМОДА

Димензије:

30.0 x 90.0 x 60.0цм  -  јасле

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) E1- "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                  буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

* Горња плоча може да буде МДФ 1.9мм са заобљеним ивицама

Леђа корпуса: ХДФ плоча,0.3цм,монтирање на нут,фалц,

                            шрафљење

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- функционалност

Опис:

Отворени угаони елемент од дрвених плочастих

материјала са полицама. Заобљене ивице.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале
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А.  Група просторија за децу

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

Точкићи:
Обртни са плочицом ,Ø40.0мм, челик, гума.
Сваки точкић је са кочницом.
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јасле и вртић

* дате димензије елемената су препорука

* приказан је цртеж намештаја за вртић

30.0 x 90.0 x 70.0цм  -  вртић

заобљена ивица

30

60

70
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Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) E1- "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                  буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

* Горња плоча може да буде МДФ 1.9мм са заобљеним ивицама

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- функционалност

Опис:

Отворени угаони елемент од дрвених плочастих

материјала са полицама. Заобљене ивице.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

А.  Група просторија за децу

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

A4.8

ПОЛУКРУЖНА УГАОНА КОМОДА

Стопе :

Штелујуће - пвц, гума

јасле и вртић

* дате димензије елемената су препорука

* приказан је цртеж намештаја за вртић

40.0 x 40.0 x 90.0цм  -  вртић

40.0 x 40.0 x 80.0цм  -  јасле

Димензије:
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заобљена ивица



ПОКРЕТНА КОМОДА ЗА КЊИГЕ

Димензије:

90.0 x 50.0 x 75.0цм

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) E1- "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                  буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

* Бочне плоче могу да буду МДФ 1.9мм са заобљеним ивицама

Боје:

Умирујуће боје  -  декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- функционалност

- мобилност

Опис:

Отворени покретни елемент од дрвених плочастих

материјала са полицама за књиге. Заобљене ивице.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

*дате димензије елемената су препорука
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Точкићи:

Обртни са плочицом ,Ø40.0мм, челик, гума.
Сваки точкић је са кочницом.
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A4.9

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

пластифицирано огледало

Oгледало:

На бочним страницама са спољне стране су залепљена

пластифицирана огледала. Огледала имају оборене ивице.

Најбоља опција је да се у бочним страницама направи ниша

дебљине огледала, како би огледало било у истој равни са

оквиром.

А.  Група просторија за децу

24
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Димензије:

150.0 x 30.0 x 100.0цм

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) E1- "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                  буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

*Горња плоча може да буде МДФ 1.9мм са заобљеним ивицама

Леђа корпуса: ХДФ плоча,0.3цм,монтирање на нут,фалц,

                            шрафљење

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- функционалност

Опис:

Отворени фиксни елемент од дрвених плочастих

материјала са полицама. Заобљене ивице.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

*дате димензије елемената су препорука

А.  Група просторија за децу

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

A4.10

ПОЛИЦА ЗА ОДЛАГАЊЕ

ДИДАКТИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА

Стопе :

Штелујуће - пвц, гума

25

заобљена ивица
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A5.1
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*дате димензије елемената су препорука

RAL 9001БУКВА НАТУР

4
0

60

40

130

простор за бојице

простор за папир

ШТАФЕЛАЈ

Димензије:

60.0 x 40.0 x 130.0цм

Материјали:

Конструкција: пуно дрво или буков шпер

Кадица:            буков шпер или слично

Боје:

Умирујуће боје  -  декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- функционалност

- мобилност

Опис:

Дрвени, склопиви штафелај, са местима за постављање

папира, или платна и са посудом/кадицом за бојице.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале



90

60

15

25

140

Димензије:

90.0 x 25.0 x 140.0цм

Материјали:

Корпус: Универ (2x18.0мм) E1 - "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

* Горње хоризонталне плоче могу да буду МДФ 1.9мм

  са заобљеним ивицама

Тканина: текстил, пвц

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

Ситнији елементи (тканина) могу да буду

и у јарким бојама.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- функционалност

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Стопе :

Штелујуће - пвц, гума

27

*дате димензије елемената су препорука

А.  Група просторија за децу

A5.2

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

ОТВОРЕНА ПОЛИЦА )ШТАНД)

Опис:

Отворен  елемент од дрвених плочастих материјала.

Корпус садржи отворене  просторе - полице

за одлагање са задње стране и плочасти рам на врху.
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са задње стране
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заобљена ивица
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A5.3

ПОДЛОГЕ . СТРУЊАЧЕ

НАРАНЏАСТАЖУТАЗЕЛЕНА ЦРВЕНАПЛАВА
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*дате димензије елемената су препорука

Димензије:

100.0 x 100.0

Материјали:

Сунђер одговарајуће тврдоће

Навлака - пластифицирана, лака за одржавање

* Струњаче морају бити антибактеријске и антиалергијске

Боје:

Јарке - основне боје

Критеријуми:

- издржљивост

- функционалност

Опис:

Елементи од тврдог сунђера обложени пластифицираном

навлаком (струњаче) различитих облика. Служе за учење

ходања, пузање и друге вежбе, као и за игру у јаслама.

* Струњаче морају имати одговарајуће атесте

* Сваки елемент је независан



8
0

80

2
0

80

А.  Група просторија за децу

29

A5.4

НАГИБНА ПЛАТФОРМА

*дате димензије елемената су препорука

RAL 9001БУКВА НАТУР

80

20

Димензије:

80.0 x 80.0 x 20.0

Критеријуми:

- издржљивост

- функционалност

Опис:

Елемент од плочастих материја са горње стране пресвучен

дебљом тканином или танким сунђером са пластифицираном

навлаком. Служи за учење ходања и друге вежбе.

80

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) E1 - "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

* Залучена плоча може да буде МДФ 1.9мм

  са заобљеним ивицама

Тканина: текстил, пвц

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

Ситнији елементи (тканина) могу да буду

и у јарким бојама.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

већи број елемената који се комбинују

Користи се већи број ових елемената који се комбинују.
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A5.5

ПЛАТФОРМА СА ДВА СТЕПЕНИКА

*дате димензије елемената су препорука

RAL 9001БУКВА НАТУР

75

20

50

20

Димензије:

75.0 x 50.0 x 20.0

Критеријуми:

- издржљивост

- функционалност

Опис:

Елемент од плочастих материја са два степеника.

Служи за учење ходања и друге вежбе.

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) E1 - "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

* Залучена плоча може да буде МДФ 1.9мм

  са заобљеним ивицама

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

20

заобљена ивица

* предвиђено је да се уклапа са елементом А9.1 платформа



Димензије:

120.0 x 4.0 x 80.0цм (максималне димензије)

Материјали:

Рам : Универ (18.0мм) E1 - "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор,храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 2.0мм

Леђа елемента:ХДФ плоча,0.3цм,монтирање на нут,

                              шрафљење

Испуна : плута 1.0 - 2.0 цм

Боје оквира :

Умирујуће боје - декор дрвета или боје по избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- функционалност

Опис:

Дрвени оквир са испуном од плуте.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Шрафљење  вијком за дрво

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001

120

4
8

0

RAL 5009RAL 4012RAL 6033 RAL 1015

плута

БУКВА НАТУР

А.  Група просторија за децу

A5.6

ПАНО ОД ПЛУТЕ

*дате димензије елемената су препорука
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Димензије:

90-120.0 x 60.0 x 4.0цм

Материјали:

Рам : Метал/пластика

Испуна : Магнетна табла

Критеријуми:

- функционалност

- стабилност

Опис:

Бела магнетна табла

90-120

4
6

0

А.  Група просторија за децу

A5.7

МАГНЕТНА БЕЛА ТАБЛА

*дате димензије елемената су препорука

32

бела магнетна табла



Димензије:

100.0 x 80.0 x 4.0цм

Материјали:

Дрвене летвице 2х2цм

Боје оквира :

Декор дрвета или боје по избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- функционалност

- стабилност

Опис:

Зидни пано од дрвених летвица за качење дечијих радова

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Шрафљење  вијком за дрво

100

4
8

0

А.  Група просторија за децу

A5.8

ПАНО ЗА ДЕЧИЈЕ РАДОВЕ

*дате димензије елемената су препорука

33

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001

RAL 5009RAL 4012RAL 6033 RAL 1015

БУКВА НАТУР



Димензије:

80.0 x 60.0 x 48.0-52.0цм  -  јасле

Материјали:

Ногари: а) пуно дрво (буква и слично)  - заобљене

                б) пресовани фурнир дрвета(буква и слично)

* ногаре међусобно повезане металним профилима испод плоче

Оквир : универ (18.0мм) E1 - "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор,храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост (због честог померања)

- стабилност

Опис:

Сензоперцептивни сто

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

A6.1

СЕНЗОПЕРЦЕПТИВНИ СТО

А.  Група просторија за децу

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

34

Плоча : пескирани клирит или плексиглас, демонтажна

Светиљке: неонке или ЛЕД светиљке, које се лако мењају,

                     постављене у жљеб испод плоче.

јасле и вртић

* дате димензије елемената су препорука

* приказан је цртеж намештаја за вртић

80.0 x 60.0 x 54.0-56.0цм  -  вртић

80

80

6
0

4
8

5
4

-
5

6

8

80

60

54-56

Кабл за струју: 3м са прекидачем

ради одржавања
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Димензије:

120.0 x 60.0 x 10.0цм

Материјали:

Оквир : универ (18.0мм) E1 - "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор,храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- стабилност

Опис:

Сензоперцептивна табла

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

A6.2

СЕНЗОПЕРЦЕПТИВНА ТАБЛА

*дате димензије елемената су препорука

А.  Група просторија за децу

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

35

2

Пластичне ногице, висине мах. 2цм.

Плоча : пескирани клирит или плексиглас, демонтажна

Светиљке: неонке или ЛЕД светиљке, које се лако мењају,

                     постављене у жљеб испод плоче.

Кабл за струју: 3м са прекидачем

ради одржавања
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Димензије:

80.0 x 60.0 x 48.0-52.0цм  -  јасле

Материјали:

Ногари: а) пуно дрво (буква и слично)  - заобљене

                б) пресовани фурнир дрвета(буква и слично)

* ногаре међусобно повезане металним профилима испод плоче

Оквир : универ (18.0мм) E1 - "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор,храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост (због честог померања)

- стабилност

Опис:

Сто са кадицама - шест места

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

A7.1

СТО СА КАДИЦАМА ШЕСТОСЕД

А.  Група просторија за децу

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

36

Кадице (различитих облика): пластика, дубине 15-20цм

јасле и вртић

* дате димензије елемената су препорука

* приказан је цртеж намештаја за вртић

80.0 x 60.0 x 54.0-56.0цм  -  вртић
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Димензије:

120.0 x 60.0 x 48.0-52.0цм  -  јасле

Материјали:

Ногари: а) пуно дрво (буква и слично)  - заобљене

                б) пресовани фурнир дрвета(буква и слично)

* ногаре међусобно повезане металним профилима испод плоче

Оквир : универ (18.0мм) E1 - "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор,храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост (због честог померања)

- стабилност

Опис:

Сто са кадицама - oсам места

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

A7.2

СТО СА КАДИЦАМА ОСМОСЕД

А.  Група просторија за децу

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР
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Кадице (различитих облика): пластика, дубине 15-20цм

јасле и вртић

* дате димензије елемената су препорука

* приказан је цртеж намештаја за вртић

120.0 x 60.0 x 54.0-56.0цм  -  вртић
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A8.1

ГАРДЕРОБА СА КЛУПОМ

НА ИЗВЛАЧЕЊЕ

*дате димензије елемената су препорука

А.  Група просторија за децу

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР
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Димензије:

90.0 x 35.0 x 130.0цм

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) E1 - "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Леђа корпуса: ХДФ плоча,0.3цм,монтирање на нут,фалц,

                            шрафљење

Метални комадни чивилуци.

Металне решетке у доњој зони клупе.

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

Ситнији елементи (чивилуци) могу да буду

и у јарким бојама.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- функционалност

Опис:

Oтворен елемент од дрвених плочастих материјала.

Корпус садржи отворене  просторе за одлагање са

металним комадним чивилуцима за качење гардеробе

(два комада у сваком одељку) и дрвену клупу на извлачење

са металном решетком за одлагање обуће.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

клупа на извлачење

метална решетка

клупа на извлачење

90.0 x 35.0 x 36.0 мм

Oбавезно фиксирати леђа елемента за зид.



Димензије:

100.0 x 80.0 x 85.0цм

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) E1- "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                 храст, буква, јасен, јавор - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Силиконски одбојници на свим деловима који се затварају.

Сокла: Универ (као и корпус), H=8.0-10.0цм

Леђа корпуса:ХДФ плоча,0.3цм,монтирање на нут, фалц,

                           шрафљење

Ногице - Пвц ,четвртасте или округле

Облога горње зоне: непромочива мушема, лака за

одржавање са постојаним бојама. Испод ње је сунђер.

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

Ситнији елементи (ручке) могу да буду

и у јарким бојама,као и унутрашњост елемента.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- лако одржавање

Опис:

Елемент од дрвених плочастих материјала.

На врху елемента подлога за повијање беба,

пресвучена материјалом који се лако

одржава, и заштићена по ободу од оштрих ивица.

Корпус садржи фиоке или фиксни простор за

одлагање.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:  - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

                                               - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Ручице:

А) Металне, без оштрих ивица ,зашрафљене за плочасти

     елемент.

Б) Отварање без ручица - дизајнирани "шлицеви" за

отварање / засечен фронт универа
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Клизачи:

А) Метални клизачи са точкићима (силиконски одбојници)

Б) Телескопски са успоривачима
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9
0

A8.2

ПУЛТ ЗА ПОВИЈАЊЕ БЕБА

*дате димензије елемената су препорука

А.  Група просторија за децу

39

непромочива мушема

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР



Димензије:

34.0 x 40.0 x 36.0цм

Боје :

Декор дрвета или боје по избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- функционалност

- мобилност

Опис:

Дрвена покретна кутија за играчке.

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001

RAL 5009RAL 4012RAL 6033 RAL 1015
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Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) E1- "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                 буква, јасен, јавор,храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

* Бочне плоче могу да буду МДФ 1.9мм са заобљеним ивицама

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Точкићи:

Обртни са плочицом ,Ø40.0мм, челик, гума.
Сваки точкић је са кочницом.

БУКВА НАТУР

A8.3

ПОКРЕТНЕ КУТИЈЕ

*дате димензије елемената су препорука

А.  Група просторија за децу

40



100
100

Димензије:

100.0 x 100.0 x 15.0цм

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- стабилност

Опис:

Платформа за игру.

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

A9.1

ПЛАТФОРМА

*дате димензије елемената су препорука

А.  Група просторија за децу

41
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Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) E1- "Еgger", "Kronošpan" или МДФ

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                 храст, буква, јасен, јавор - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:  - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

                                               - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

заобљене ивице

заобљене ивице

заобљене ивице
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Димензије:

100.0 x 100.0 x 120.0цм

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- стабилност

Опис:

Угаоно квадратно огледало са платформом.

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

A9.2

УГАОНО ОГЛЕДАЛО

*дате димензије елемената су препорука

А.  Група просторија за децу
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Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) E1- "Еgger", "Kronošpan" или МДФ

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                 храст, буква, јасен, јавор - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:  - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

                                               - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

заобљене ивице

заобљене ивице

заобљене ивице

пластифицирано огледало

Oгледало:

На вертикалним страницама, које су предвиђене да увек

буду прислоњене према углу просторије, залепљена су

пластифицирана огледала, квалитетним лепком. Огледала

имају оборене ивице.
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A9.3

УГАОНО ОГЛЕДАЛО

*дате димензије елемената су препорука

А.  Група просторија за децу
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Димензије:

100.0 x 100.0 x 140.0цм

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- стабилност

Опис:

Угаоно троугаоно огледало са платформом.

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) E1- "Еgger", "Kronošpan" или МДФ

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                 храст, буква, јасен, јавор - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:  - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

                                               - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

пластифицирано огледало

Oгледало:

На вертикалним страницама, које су предвиђене да увек

буду прислоњене према углу просторије, залепљена су

пластифицирана огледала, квалитетним лепком. Огледала

имају оборене ивице.
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A9.4

ЗИДНО ОГЛЕДАЛО . МАЊЕ

А.  Група просторија за децу
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пластифицирано огледало

Димензије:

60.0 x 120.0 x 4.0цм

Критеријуми:

- безбедност

- издржљивост

- стабилност

Опис:

Зидно висеће огледало

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Материјали:

Оквир: Универ (18.0мм) E1- "Еgger", "Kronošpan" или МДФ

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                 храст, буква, јасен, јавор - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Oгледало:

На вертикалним страницама, које су предвиђене да увек

буду прислоњене према углу просторије, залепљена су

пластифицирана огледала, квалитетним лепком. Огледала

имају оборене ивице. Најбоља опција је да се направи ниша

дебљине огледала, како би стакло било у истој равни са

60

1
2

0

оквиром.

Качење:

На полеђини се фиксира метална алка за качење огледала.

Алка мора бити чврсто фиксирана. Зид на који се фиксира

висеће огледало мора бити довољно чврст да издржи тежину

oгледала. Омогућити да се огледало може окачити и

јасле и вртић

* дате димензије елемената су препорука

* приказан је цртеж намештаја за вртић

75.0 x 150.0 x 4.0цм

хоризонтално и вертиклно.
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Димензије:

120.0 x 180.0 x 50.0цм

Материјали:

Конструкција - рам: пуно дрво (буква и слично) - обле ивице

Пано: Универ18.0мм, E1- "Еgger", "Kronošpan" или слично

A10.1

ПОКРЕТНИ ПАРАВАН НА ТОЧКОВИМА

*дате димензије елемената су препорука

А.  Група просторија за децу
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RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

Критеријуми:

- безбедност

- издржљивост

- стабилност

Боје :

Декор дрвета или боје по избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Точкићи:

Обртни са плочицом ,Ø40.0мм, челик, гума.
Сваки точкић је са кочницом.

Опис:

Покретни параван са точковима

5



A10.2

*дате димензије елемената су препорука

А.  Група просторија за децу
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Димензије:

2x120.0 x 130.0 x 20.0цм

Материјали:

Конструкција - рам: пуно дрво (буква и слично) - обле ивице

Пано: Универ18.0мм, E1- "Еgger", "Kronošpan" или слично

ПОКРЕТНИ ПАРАВАН НА ТОЧКОВИМА

Критеријуми:

- безбедност

- издржљивост

- стабилност

Боје :

Декор дрвета или боје по избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима, класичне шарке.

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Точкићи:

Обртни са плочицом ,Ø40.0мм, челик, гума.
Сваки точкић је са кочницом.

Опис:

Покретни параван на точковима



A10.3

*дате димензије елемената су препорука

А.  Група просторија за децу
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RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

80 3

246

5
1

1
0

1
2

0

Димензије:

2x120.0 x 130.0 x 20.0цм

Материјали:

Конструкција - рам: пуно дрво (буква и слично) - обле ивице

Пано: Универ18.0мм, E1- "Еgger", "Kronošpan" или слично

Критеријуми:

- безбедност

- издржљивост

- стабилност

Боје :

Декор дрвета или боје по избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима, класичне шарке.

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Точкићи:

Обртни са плочицом ,Ø40.0мм, челик, гума, са кочницом.

ПАРАВАН ИЗ ТРИ ДЕЛА

80 3 80

5

Опис:

Параван из три дела



RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

A11.1

СТО ВАСПИТАЧА

*дате димензије елемената су препорука

А.  Група просторија за децу

48

Димензије:

100.0 x 60.0 x 75.0цм

Критеријуми:

- издржљивост

- стабилност

- функционалност

Опис:

Дрвени радни сто.

Материјали:

Универ (18.0мм) E1- "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор,храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, 0.2цм

Ногаре: металне, хромиране или пластифициране,

са пластичним одбојницима.

Боје:

Умирујуће боје  - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале
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Димензије:

45.0 x 50.0 x 60.0цм

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- стабилност

Опис:

Фиокар

45

6

Материјали:

Универ (18.0мм) E1 - "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор,храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Ручице:

А) Металне, без оштрих ивица ,зашрафљене за плочасти

     елемент.

Б) Отварање без ручица - дизајнирани "шлицеви" за

отварање / засечен фронт универа

Најплића фиока - могућност закључавања

Клизачи:

А) Метални клизачи са точкићима (силиконски одбојници)

Б) Телескопски са успоривачима

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

A11.2

ФИОКАР

*дате димензије елемената су препорука

А.  Група просторија за децу
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НАПОМЕНА: Фиокар је предвиђен да стоји испод радног стола, тако да не мора да има заобљене ивице.

Не препоручује се да самостално стоји у просторијама за децу.



Димензије:

53.0 x 56.0 x 46.0 (86.0)

Критеријуми:

- удобност

- стабилност

Опис:

Столица

Материјали:

Рам : металне цеви елипсастог или правоугаоног пресека

           дебљина зида 1.5мм, завршна обрада пластификација

           у боји, профил цеви завршен ПВЦ чепом

Седални део и наслон : од буковог фурнира,

                                             анатомски обликовани

* седиште и наслон имају заштитну ПВЦ маску са задње стране

Облога : сунђер, тапацирање меблом или кожом

Боје:

По избору.

RAL 9001

RAL 1015

RAL 7032

RAL 8025

RAL 7043

RAL 9004

RAL 4012

RAL 5009

RAL 8023

RAL 6033

53 - 55

86

50 - 56

Везе:

Спајање металног рама са дрветом помоћу вијака М6

A11.3

СТОЛИЦА ЗА ВАСПИТАЧА

*дате димензије елемената су препорука

А.  Група просторија за децу

50



Димензије:

50.0 x 70.0 x 70.0 - полуфотеља

Критеријуми:

- удобност

- стабилност

- функционалност

Опис:

Клуб гарнитура са полуфотељама

Материјали:

Конструкција : дрво

Испуна : сунђер

Облога : штоф или кожа

Боје:

По избору.

RAL 9001

RAL 1015

RAL 7032

RAL 8025

RAL 7043

RAL 9004

RAL 4012

RAL 5009

RAL 8023

RAL 6033

51

КЛУБ ГАРНИТУРА СА ПОЛУФОТЕЉАМА

*дате димензије елемената су препорука

50

70

70

45

45

45

А.  Група просторија за децу

A12.1

45.0 x 45.0 x 45.0 - клуб сточић



А.  Група просторија за децу
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МОБИЛНИ ЕЛЕМЕНТ ЗА БИНУ

*дате димензије елемената су препорука, димензије треба прилагодити

 заједничкој просторији сваког вртића.

RAL 9001БУКВА НАТУР

180-240

Димензије:

180.0-240.0 x 120.0-200.0 x 20.0

Критеријуми:

- издржљивост

- функционалност

Опис:

Елемент од плочастих материја.

Служи за формирање бине.

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) E1 - "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

* Залучена плоча може да буде МДФ 1.9мм

  са заобљеним ивицама

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

заобљена ивица

120-200

20

A12.2



Б1.1
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СТО ЗА ЧЕТИРИ ВАСПИТАЧА

*дате димензије елемената су препорука

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

Б.  Група просторија за запослене
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Димензије:

130.0 x 80.0 x 75.0цм

Материјали:

Ногари: а) пуно дрво (буква или слично)  - заобљене

               б)  пресовани фурнир дрвета (буква и слично)

    в) метални профили или кутије

Плоча :  универ ( мин.18.0мм) E1 - "Еgger", "Kronošpan" или сл.

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор,храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Опис:

Дрвени сто - четири места

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Критеријуми:

- издржљивост

- стабилност

- функционалност



Б1.2
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СТО ЗА ШЕСТ ДО ОСАМ ВАСПИТАЧА

*дате димензије елемената су препорука

) КОНФЕРЕНЦИЈСКИ СТО )

Б.  Група просторија за запослене

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР
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Димензије:

190.0 x 80.0 x 75.0цм

Материјали:

Ногари: а) пуно дрво (буква или слично)  - заобљене

               б)  пресовани фурнир дрвета (буква и слично)

    в) метални профили или кутије

Плоча :  универ ( мин.18.0мм) E1 - "Еgger", "Kronošpan" или сл.

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор,храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- издржљивост

- стабилност

- функционалност

Опис:

Дрвени сто - шест места

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале



RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

Б1.3
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РАДНИ СТО ЗА ЗАПОСЛЕНЕ - ВЕЋИ

*дате димензије елемената су препорука

Б.  Група просторија за запослене

Димензије:

120.0 x 60.0 x 75.0цм

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- стабилност

Опис:

Дрвени радни сто.
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Материјали:

Универ (18.0мм) E1 - "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор,храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

* могуће је да сто има и металне ногаре



Димензије:

45.0 x 50.0 x 60.0цм

Критеријуми:

- безбедност (без оштрих ивица)

* мин. радијус свих изложених делова је 3.0мм

- издржљивост

- стабилност

Опис:

Фиокар

45

6

Материјали:

Универ (18.0мм) E1 - "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор,храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 3.0мм

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Ручице:

А) Металне, без оштрих ивица ,зашрафљене за плочасти

     елемент.

Б) Отварање без ручица - дизајнирани "шлицеви" за

отварање / засечен фронт универа

Најплића фиока - могућност закључавања

Клизачи:

А) Метални клизачи са точкићима (силиконски одбојници)

Б) Телескопски са успоривачима

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

ФИОКАР

*дате димензије елемената су препорука
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НАПОМЕНА: Фиокар је предвиђен да стоји испод радног стола, тако да не мора да има заобљене ивице.

Не препоручује се да самостално стоји у просторијама за децу.

Б.  Група просторија за запослене

Б1.4



Димензије:

100.0 x 60.0 x 75.0цм

Критеријуми:

- издржљивост

- стабилност

- функционалност

Опис:

Дрвени радни сто.

Материјали:

Универ (18.0мм) E1- "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор,храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, 0.2цм

Ногаре: металне, хромиране или пластифициране,

са пластичним одбојницима.

Боје:

Умирујуће боје  - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале
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RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР

Б1.5
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РАДНИ СТО ЗА ЗАПОСЛЕНЕ - МАЊИ

*дате димензије елемената су препорука

Б.  Група просторија за запослене
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41.1

46.5

Димензије:

46.5 x 48.0 x 45.0 (85.0)

Критеријуми:

- удобност

- стабилност

Опис:

Радна столица

Материјали:

Рам : металне гештеле

Седални део и наслон : отпресак од буковог фурнира,

                                             анатомски обликован

Облога / опционо :         тапацирање меблом или кожом

Боје:

По избору.

RAL 9001

RAL 1015

RAL 7032

RAL 8025

RAL 7043

RAL 9004

RAL 4012

RAL 5009

RAL 8023

RAL 6033

Везе:

Спајање металног рама са дрветом помоћу вијака М6

8
5

46.5

отпресак од буковог фурнира

металне гештеле
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45

46.5

85

45
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СТОЛИЦА

*дате димензије елемената су препорука

Б.  Група просторија за запослене



Димензије:

65.0 x 56.0 x 75.0цм

Критеријуми:

- удобност

- стабилност

- функционалност

- мобилност

Опис:

Радна столица на точкиће. Могућност подешавања висине

седалног дела, као и нагиба и висине наслона.

Материјали:

Постоље : метал

Седални део и наслон : отпресак од буковог фурнира,

                                             анатомски обликован

Руконаслони : фиксни или подесиви по висини

Облога :            тапацирањe меблом или кожом

Боје:

По избору.

6

5

56

75

Точкићи:
Гумени Ø50.0мм или ПВЦ

65

5
6

7
5

RAL 9001

RAL 1015

RAL 7032

RAL 8025

RAL 7043

RAL 9004

RAL 4012

RAL 5009

RAL 8023

RAL 6033

Б2.2

Б.  Група просторија за запослене
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СТОЛИЦА НА ТОЧКИЋЕ

*дате димензије елемената су препорука



Димензије:

70.0 x 70.0 x 50.0цм

Критеријуми:

- издржљивост

- стабилност

- функционалност

Опис:

Дрвени сточић.

Материјали:

Универ (18.0мм) E1- "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, 0.2цм

Боје:

Умирујуће боје  - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

10

7
0

50

70

10

5
0

50

70

70

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР
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СТОЧИЋ

*дате димензије елемената су препорука

Б.  Група просторија за запослене



Димензије:

50.0 x 70.0 x 70.0

Критеријуми:

- удобност

- стабилност

- функционалност

Опис:

Фотеља

Материјали:

Конструкција : дрво

Испуна : сунђер

Облога : штоф или кожа

Боје:

По избору.

RAL 9001

RAL 1015

RAL 7032

RAL 8025

RAL 7043

RAL 9004

RAL 4012

RAL 5009

RAL 8023

RAL 6033
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ФОТЕЉА

*дате димензије елемената су препорука

Б.  Група просторија за запослене



Димензије:

80.0 x 40.0 x 200.0цм

Материјали:

Корпус и полице : Универ (18.0мм) E1- "Еgger", "Kronošpan"

                                   или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, 0.2цм

Леђа корпуса: ХДФ плоча,0.3цм, монтирање на нут,фалц,

                            шрафљење

Силиконски одбојници на свим деловима који се затварају.

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- издржљивост

- функционалност

Опис:

Комбиновани затворен и отворен  елемент од дрвених

плочастих материјала за одлагање докумената.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Ручице:

А) Металне, без оштрих ивица ,зашрафљене за плочасти

     елемент.

Б) Отварање без ручица - дизајнирани "шлицеви" за

отварање / засечен фронт универа - кантован

Стопе :

Штелујуће - пвц, гума

80

4
0
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2
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0

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР
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ОРМАР ЗА ОДЛАГАЊЕ ДОКУМЕНАТА

*дате димензије елемената су препорука

Б.  Група просторија за запослене
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По посебном захтеву обезбедити бравице са сетом кључева

* ормари и високи намештај морају да буду

 причвршћени уз зид
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Димензије:

45.0 x 50.0 x 160.0цм

Материјали:

Корпус: Универ (18.0мм) E1 - "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор, храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС,мин. дебљина 3.0мм

Леђа корпуса: ХДФ плоча,0.3цм,монтирање на нут,фалц,

                           шрафљење

Метални комадни чивилуци.

Металне кадице на дну сваког одељка које се ваде.

Изнад њих металне решетке за одлагање обуће.

Боје:

Умирујуће боје на већим површинама -

- декор дрвета или пастелне боје.

Ситнији елементи (чивилуци) могу да буду

и у јарким бојама.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- безбедност

- издржљивост

- функционалност

Опис:

Затворен елемент од дрвених плочастих материјала.

Корпус садржи затворене просторе за одлагање гардеробе

са металним, чивилуцима (два одвојена дела за цивилну и

радну одећу и обућу), као и полицу у горњој зони.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

     Број елемената везе:

     - дубина < 50.0 цм - мин. 2 ком

     - дубина > 60.0 цм - 3 ком

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте материјале

Стопе :

Штелујуће - пвц, гума

45

5
0

1
3

0

45

45

160

метална решетка

за ципеле са металном

кадицом испод која се

вади

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР
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*дате димензије елемената су препорука

Б.  Група просторија за запослене

ГАРДЕРОБА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

3
0

1
6

0

50

Бравица са кључем.

Пожељно је формирати мање отворе на вратима ради

вентилације гардеробе.

Могуће је користити и металне ормариће са

одговарајућом декларацијом.

* ормарић мора бити причврћен за зид због безбедности



Б5.1
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ЧИВИЛУК

*дате димензије елемената су препорука

Б.  Група просторија за запослене
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RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001RAL 1013БУКВА НАТУР
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Димензије:

висина ~ 170.0цм

Материјали:

Тело:      а) пуно дрво (буква или слично) - заобљено

                б) челичне цеви са премазом у праху

Пoстоље :  пуно дрво или метални постамент

                    (његова тежина обезбеђује стабилност чивилука).

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или пастелне боје.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- издржљивост

- стабилност

Опис:

Дрвени или метални чивилук

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

2
4



Б5.2
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ЗИДНИ ПАНО

*дате димензије елемената су препорука

Б.  Група просторија за запослене

Димензије:

150.0 x 75.0 x 4.0цм

Материјали:

Рам : Универ (18.0мм) E1 - "Еgger", "Kronošpan" или слично

Фурнир: природни фурнир А квалитета (0.6мм, 0.9мм)

                буква, јасен, јавор,храст - "Jaf Frischeis"или слично

Кант трака: фурнирска или АБС, мин. дебљина 2.0мм

Леђа елемента:ХДФ плоча,0.3цм,монтирање на нут,

                              шрафљење

Испуна : табла пресвучена плутом 1.0 - 2.0 цм

Боје оквира :

Декор дрвета или боје по избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

Критеријуми:

- функционалност

- стабилност

Опис:

Дрвени оквир - испуна табла за цртање.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Шрафљење  вијком за дрво

150

4
7

5

RAL 6034RAL 3015RAL 6019 RAL 9001

RAL 5009RAL 4012RAL 6033 RAL 1015

БУКВА НАТУР

пано за качење информација



Димензије:

200.0 x 80.0 x 50.0цм

Материјали:

Рам - буков масив или буков шпер

         - челични рам

Испуна - отпресци од буковог шпера анатомски

                 обликовани, или челична мрежа.

Критеријуми:

- функционалност

- једноставно манипулисање

- природни материјали

Опис:

Aмбулантни лежај (лежај за пацијенте) са дрвеном или

металном конструкцијом.

Лежај треба да буде са прилагођавајућим узглављем. На

лежај се поставља душек, са одговарајућим атестима, који

мора бити антиалергијски и антибактеријски,

густине 25 - 30кг/цм2 са пластифицираном навлаком која.

Везе:

А) Слепљивање - фиксна веза са дрвеним типловима

     или чеповима

Б) Демонтажна веза са ексцентром - спајање са металним

     оковом ("Hafele"или слично)

* не одобрава се веза са вијком за дрво за плочасте

  материјале

Боје:

Умирујуће боје - декор дрвета или бела

* еколошке боје и лакови на воденој бази

RAL 9001БУКВА НАТУР

Б6.1
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АМБУЛАНТНИ ЛЕЖАЈ

*дате димензије елемената су препорука

Б.  Група просторија за запослене

80
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Душек
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може да се дезинфикује.



заобљена ивица

В.  Двориште

В1.1
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ПЕШЧАНИК ЗА ДЕЦУ - ПРАВОУГАОНИ

*дате димензије елемената су препорука

400

2
5

0
2

5

подлога од најлона

оградица пешчаника

(суво ламелирано дрво)

песак

(сепарисана фракција 0-4мм)

R

5

песак

(сепарисана фракција 0-4мм)

оградица пешчаника

(суво ламелирано дрво)

*сваки елемент мора бити у складу са "Правилником о безбедности дечијих игралишта (Службени гласник РС, 41/2019)

Критеријуми:

- отпорност  на спољне утицаје

- стабилност

- безбедност

Димензије :

400.0 x 250.0 x 25.0цм

Материјали:

Оквир од сувог ламелираног дрвета, заобљене ивице.

Боје:

По избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

(за спољну употребу)

Опис:

Спољни елемент  за игру - пешчаник

Испод пешчаника поставити подлогу од најлона.

Песак за пешчаник мора бити чист и контролисаног порекла

(сепарисана фракција од 0 до 4мм).

полиестера, која се чврсто фиксира за конструкцију пешчаника

у време када се не користи (као заштита од влаге, смећа и

и ситних животиња).

По могућности, пешчаник сместити у хладовину дрвета, или уз

њега монтирати сунцобран или сличну заштиту од сунца.

Прекривач за пешчаник мора бити водоотпорна навлака од



В.  Двориште
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*дате димензије елемената су препорука

ПЕШЧАНИК ЗА ДЕЦУ - ОКРУГЛИ

2
5

Ø

3

0

0

заобљена ивица

подлога од најлона

оградица пешчаника

(суво ламелирано дрво)

песак

(сепарисана фракција 0-4мм)

R

5

песак

(сепарисана фракција 0-4мм)

оградица пешчаника

(суво ламелирано дрво)

*сваки елемент мора бити у складу са "Правилником о безбедности дечијих игралишта (Службени гласник РС, 41/2019)

Критеријуми:

- отпорност  на спољне утицаје

- стабилност

- безбедност

Димензије :

Ø300.0цм

Материјали:

Оквир од сувог ламелираног дрвета, заобљене ивице.

Опис:

Спољни елемент  за игру - пешчаник

Боје:

По избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

(за спољну употребу)

Испод пешчаника поставити подлогу од најлона.

Песак за пешчаник мора бити чист и контролисаног порекла

(сепарисана фракција од 0 до 4мм).

полиестера, која се чврсто фиксира за конструкцију пешчаника

у време када се не користи (као заштита од влаге, смећа и

и ситних животиња).

По могућности, пешчаник сместити у хладовину дрвета, или уз

њега монтирати сунцобран или сличну заштиту од сунца.

Прекривач за пешчаник мора бити водоотпорна навлака од
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ПЕЊАЛИЦЕ

*дате димензије елемената су препорука

*сваки елемент мора бити у складу са "Правилником о безбедности дечијих игралишта (Службени гласник РС, 41/2019)

Критеријуми:

- отпорност  на спољне утицаје

- стабилност

- безбедност

Димензије :

290.0 x 120.0 x 60.0цм

Материјали:

Чврста и стабилна дрвена конструкција.

Боје:

По избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

(за спољну употребу)

Опис:

Спољни елемент  за игру - пењалица

145 145

290

1
2

0

6
0

Oтпорно на УВ зрачење.



Критеријуми:

- отпорност  на спољне утицаје

- стабилност

- безбедност

Димензије :

400.0 x 100.0 x 220.0цм

Материјали:

Чврста и стабилна метална конструкција

са пластичним елементима.  Максимална тежина

Опис:

Спољни елемент  за игру - љуљашка за више деце (гнездо).

В.  Двориште

В2.1
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ЉУЉАШКА - ГНЕЗДО

*дате димензије елемената су препорука

100

400

220

корисника 100 кг.

Справу је потребно причврстити у армиранобетонску стопу.

*сваки елемент мора бити у складу са "Правилником о безбедности дечијих игралишта (Службени гласник РС, 41/2019)

Боје:

По избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

(за спољну употребу)

Седиште љуљашке од алуминијумског језгра обложено

мрежом од плетеног ужета.

Ланци од топло поцинкованог челика.



В.  Двориште

В2.2
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*дате димензије елемената су препорука

   ГРУПНА ЉУЉАШКА

*сваки елемент мора бити у складу са "Правилником о безбедности дечијих игралишта (Службени гласник РС, 41/2019)

Седиште љуљашке од алуминијумског језгра обложено

природном гумом, или од сувог ламелираног дрвета,

отпорног на УВ зрачење. Oбавезне су заобљене ивице.

Критеријуми:

- отпорност  на спољне утицаје

- стабилност

- безбедност

Димензије :

400.0 x 100.0 x 220.0цм

Материјали:

Чврста и стабилна метална конструкција

са дрвеним или пластичним елементима.

Опис:

Спољни елемент  за игру - групна љуљашка

Максимална тежина корисника 100 кг.

Справу је потребно причврстити у армиранобетонску стопу.

Боје:

По избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

(за спољну употребу)

400

100

220
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*дате димензије елемената су препорука

   ГРУПНА КЛАЦКАЛИЦА НА ФЕДЕРИМА

*сваки елемент мора бити у складу са "Правилником о безбедности дечијих игралишта (Службени гласник РС, 41/2019)

Критеријуми:

- отпорност  на спољне утицаје

- стабилност

- безбедност

Димензије :

300.0-400.0 x 100.0 x 30.0-45.0 цм

Боје:

По избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

(за спољну употребу)

Опис:

Спољни елемент  за игру - групна клацкалица на федерима

300-400

30-45

100

Седиште клацкалице од алуминијумског језгра обложено

природном гумом, или од сувог ламелираног дрвета,

отпорног на УВ зрачење. Oбавезне су заобљене ивице.

Материјали:

Чврста и стабилна метална конструкција

са дрвеним или пластичним елементима.

Максимална тежина корисника 100 кг.

Справу је потребно причврстити у армиранобетонску стопу.
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   ГРУПНА КЛАЦКАЛИЦА

*дате димензије елемената су препорука

*сваки елемент мора бити у складу са "Правилником о безбедности дечијих игралишта (Службени гласник РС, 41/2019)

Критеријуми:

- отпорност  на спољне утицаје

- стабилност

- безбедност

Димензије :

300.0-400.0 x 100.0 x 30.0-45.0цм

Опис:

Спољни елемент  за игру - групна клацкалица

30-45

300-400

100

Боје:

По избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

(за спољну употребу)

Седиште клацкалице од алуминијумског језгра обложено

природном гумом, или од сувог ламелираног дрвета,

отпорног на УВ зрачење. Oбавезне су заобљене ивице.

Материјали:

Чврста и стабилна метална конструкција

са дрвеним или пластичним елементима.

Максимална тежина корисника 100 кг.

Справу је потребно причврстити у армиранобетонску стопу.
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*дате димензије елемената су препорука

В4.1

БРОД ЗА ДЕЧИЈУ ИГРУ

*сваки елемент мора бити у складу са "Правилником о безбедности дечијих игралишта (Службени гласник РС, 41/2019)

Критеријуми:

- отпорност  на спољне утицаје

- стабилност

- безбедност

Димензије :

различите димензије

Материјали:

Суво ламелирано дрво отпорно на УВ зрачење.

Боје:

По избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

(за спољну употребу)

Опис:

Спољни елемент  за дечију игру - брод

*графички приказ је само илустрација. Могући су разни прикази који задовољавају критеријуме и важеће правилнике.



Критеријуми:

- отпорност  на спољне утицаје

- стабилност

- безбедност

Димензије :

различите димензије

Материјали:

Суво ламелирано дрво отпорно на УВ зрачење.

Боје:

По избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

(за спољну употребу)

Опис:

Спољни елемент  за игру.

В.  Двориште
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*дате димензије елемената су препорука

В4.2

КУЋА ЗА ДЕЧИЈУ ИГРУ

*сваки елемент мора бити у складу са "Правилником о безбедности дечијих игралишта (Службени гласник РС, 41/2019)



Критеријуми:

- отпорност  на спољне утицаје

- стабилност

- безбедност

Димензије :

400.0 x 400.0 x 225.0цм

Опис:

Летњиковац - надстрешница

В.  Двориште

*дате димензије елемената су препорука

В4.3

ЛЕТЊИКОВАЦ

76

400

400

225

*сваки елемент мора бити у складу са "Правилником о безбедности дечијих игралишта (Службени гласник РС, 41/2019)

Материјали:

Kонструкција од дрвених стубова ~ 15.0х15.0цм.

Боје:

По избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

(за спољну употребу)

Eлемент служи за заштиту од сунца и кише. Може се

Кров покривен шиндром.

комбиновати са осталим елементима за седење (клупе, столови)

Конструкција надстрешнице мора бити статички прорачуната.



Критеријуми:

- отпорност  на спољне утицаје

- стабилност

- безбедност

Димензије :

~ 170.0x50.0x45.0цм

Материјали:

Клупа од гредица од квалитетног сушеног дрвета

на алуминијумској конструкцији. Дрвени елементи морају

Боје:

По избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

(за спољну употребу)

Опис:

Спољна клупа за седење -  са и без наслона.

В.  Двориште

*дате димензије елемената су препорука

В5.1

КЛУПА

77

*сваки елемент мора бити у складу са "Правилником о безбедности дечијих игралишта (Службени гласник РС, 41/2019)
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бити заштићени против УВ зрачења. Заобљене ивице.
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В5.2

СТО СА КЛУПAМА
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*сваки елемент мора бити у складу са "Правилником о безбедности дечијих игралишта (Службени гласник РС, 41/2019)

Критеријуми:

- отпорност  на спољне утицаје

- стабилност

- безбедност

Димензије :

120.0x160.0x75.0цм

Опис:

Спољна клупа за седење -  са и без наслона.

Материјали:

Клупа од гредица од квалитетног сушеног дрвета

на алуминијумској конструкцији. Дрвени елементи морају

Боје:

По избору.

* еколошке боје и лакови на воденој бази

(за спољну употребу)

Опис:

Спољна клупа за седење -  са и без наслона.

бити заштићени против УВ зрачења. Заобљене ивице.

По могућности, сто сместити у хладовину дрвета, или уз

њега монтирати сунцобран или сличну заштиту од сунца.
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