Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Taula polivalent rodona mida 90-120 cm
4322050500
Definició
Taula polivalent rodona amb cantells
exteriors arrodonits.
Característiques
BÀSIQUES
• Els sobres han d'estar compostos
per un material interior rígid tipus
aglomerat de fusta de densitat
650kg/m3 com a mínim, cobert per
totes les cares amb laminat
estratificat o similar.
• El sobre, de 19 mm de gruix, ha de
ser
indeformable
i
estable
dimensionalment.
• Suport del sobre tipus copa o
similar
• 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 ha de permetre la fàcil
substitució de qualsevol part
deteriorada.
• Es valorarà favorablement la taula
que
pugui
electrificar-se
horitzontalment i verticalment, i que
tingui espai suficient per a
conduccions
d'informàtica
i
comunicacions.
• L’estructura de suport ha de tenir la
mínima superfície de contacte amb
el paviment per tal de facilitar-ne 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
• L’adjudicatari presentarà un estudi
detallat de tots els espais de
l’edifici. En algun cas, pot ser, que
les mides previstes sobre plànol no
es corresponguin a la mida real, en
aquest cas serà a càrrec de
l’adjudicatari.
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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.

