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Taula de treball petita. Llargada 130-140 cm
4322020200
Definició
Taula de treball de 140x80 cm,
rectangular amb cantells exteriors
arrodonits de quatre potes rectes
amb faldó metàl·lic llis.
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Els
sobres
han
d'estar
compostos per un material
interior rígid tipus aglomerat de
fusta, cobert per totes les cares
amb laminat o similar amb una
densitat de 650 kg/m3.
El sobre, de 19 mm de gruix
aprox, amb canto de 2 mm de
PVC, ha de ser indeformable i
estable dimensionalment.
L’estructura
inferior
és
metàl·lica
protegida
degudament contra la oxidació i
en forma de quadre per donar
estabilitat i rigidesa
Les potes són rectes d’alumini
o similar i estan subjectades a
la estructura de la taula per la
seva part inferior , incorporen
un dispositiu per tal d’anivellar
la taula.
El faldó va unit a l’estructura de
la taula.
L'acabat de l'estructura de
suport ha de ser uniforme i
especialment resistent als cops
i al ratllat.
El color de la capa superficial
no s'ha de degradar per efecte
de la llum o de l'ús.
Els cantells de la taula ha de
ser de forma arrodonida per tal
d’evitar lesions a l'usuari.
El disseny de la taula ha de
basar-se en el principi modular.
D'acord amb aquest criteri, s'ha
de poder ampliar i transformar,
segons calgui, d'una forma
senzilla així com
crear
configuracions
de
mides
especials.
El disseny ha de permetre la
fàcil substitució de qualsevol
part deteriorada.
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Es valorarà favorablement la taula
que
pugui
electrificar-se
horitzontalment i verticalment, i
que tingui espai suficient per a
conduccions
d'informàtica
i
comunicacions.
El disseny de l'estructura de
suport (en forma de quadre amb
quatre potes) ha de garantir la
màxima llibertat de moviments a
l'usuari.
L’estructura de suport ha de tenir
la mínima superfície de contacte
amb el paviment per tal de
facilitar-ne la neteja.
La taula ha de poder incorporar
elements
accessoris
(bucs
penjats, taules auxiliars, etc.). La
taula ha d’admetre i taules
auxiliars o ales a ambdós costats
donant
al
conjunt
màxima
continuïtat per tal de facilitar la
neteja.
El conjunt ha de tenir formes
arrodonides, sense racons, per tal
de facilitar-ne la neteja.
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

Altres
A CONSIDERAR
•
•
•

Varietat d’acabats.
Estabilitat i rigidesa del conjunt.
Durabilitat i millor resistència dels
materials als impactes i als
fregaments.
• El
grau d’inflamabilitat dels
materials.
Normativa
OBLIGATÒRIA
•

Legislació vigent i altres normes
aplicables obligatòriament.

