Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Armari alçada 180-200 llargada 80-100
4353160200

Definició
Armari de dues portes alt.

•

Característiques
BÀSIQUES
•
•
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Armari de dues portes batents
provist d’un prestatge.
Estructura i prestatges fabricats
amb melamina o similar de 19
mm de gruix.
Cantells fressats amb el mateix
acabat que la superfície.
Màxima rigidesa en el conjunt.
Acabat superficial resistent als
cops i al ratllat.
Apertura de la porta >= 110 º
Les cares interiors de l'armari han
de facilitar la subdivisió
i
polivalència de l'espai interior.
Cal que els costats laterals de
l'armari tinguin forats per acoblar
els prestatges.
Anivellació de l’armari des de la
part interior de l’armari.
El moble ha d'anar provist de clau
única, que bloquegi les dues
portes.
Provist de tiradors d’acer cromat
mate què facilitin l’apertura de la
porta. La forma del tirador ha de
destacar el mínim possible
respecte el conjunt de l’armari.
El disseny del moble ha de
permetre la fàcil substitució de
qualsevol part deteriorada.
Els elements metàl·lics han
d’anar degudament protegits
contra la corrosió.
Superfícies arrodonides, sense
racons, amb absència de cantells
per tal de facilitar la neteja.
Materials i acabats superficials
resistents als impactes i als
fregaments, així com, als
productes de neteja.
Punt de contacte del moble amb
el paviment de material flexible
per tal d'evitar el soroll de
desplaçament i de no deteriorar
el paviment.
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Els acabats han de ser resistents
a la llum, a l'envelliment i al ratllat,
i no s'han d'alterar en contacte
amb alcohols, detergents i altres
productes.
Tots els bucs de calaixos, taules i
armaris han de pertànyer a la
mateixa sèrie

Dimensions aproximades
180-200x80x45 cm
Altres
A CONSIDERAR
•
•
•

Varietat d’acabats.
Estabilitat i rigidesa del conjunt.
Durabilitat i millor resistència
dels materials als impactes i als
fregaments.

• Gruix i acabats part de darrera,

laterals i porta
•

El grau d’inflamabilitat
materials.

dels

Normativa
OBLIGATÒRIA
•

Legislació vigent i altres normes
aplicables obligatòriament

