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Додаток В. Специфікація. 

 

Лот №1, меблі для Великокопанівської (Херсонська область) ОТГ. 

 

№ Найменування та характеристики Зображення* 
Кіл-ть, 

шт 

1. 1 

Ящик-пуф  2 або аналог. 

Характеристики - вид: банкетка. Матеріал: дерево. Матеріал оббивки: тканина. Комплектація: 

банкетка. Покриття: фарба. Тип конструкції: нерозбірна. Матеріал упаковки: поліетиленовий мішок. 

Розміри: (ВхШхГ) 300х430х260. 

 

6 

2. 2 

Шафа для роутерів. Характеристики - глибина: 60см; висота: 100см; ширина: 60см. Матеріал 

виконання: сталева рама, скляні дверцята. Максимальне навантаження: 700 кг. Тип замку: ключовий. 

Комплектація: шафа настінна серверна, кріпильна пластина. Колір: світло сірий. 

 

1 

3. 3 

Диван для офісу (червоний). 

Характеристики - тип дивана: прямий. Наявність спинки: так. Колір: червоний. Габаритні розміри 

дивана: довжина 120 см; глибина дивана: 55 см; висота посадкової частини: 39 см. Висота дивана з 

урахуванням спинки: 75 см. Каркас дивана: ДВП; ДСП. Ніжки: хромований метал. Оббивний 

матеріал: екошкіра. 

 

2 

4. 4 

Диван для офісу (фіолетовий). 

Характеристики - тип дивана: прямий. Наявність спинки: так. Колір: фіолетовий. Габаритні розміри 

дивана – довжина: 120 см; глибина: 55 см; висота посадкової частини: 39 см; висота дивана з 

урахуванням спинки: 75 см. Каркас дивана: ДВП; ДСП. Ніжки: хромований метал. Оббивний 

матеріал: екошкіра. 
 

3 

5. 5 

Диван для офісу (коричневий). 

Характеристики - тип дивана: прямий. Наявність спинки: так. Колір: коричневий. Габаритні розміри 

дивана – довжина: 120 см; глибина: 55 см; висота посадкової частини: 39 см; висота дивана з 

урахуванням спинки: 75 см. Каркас дивана: ДВП; ДСП. Ніжки: хромований метал. Оббивний 

матеріал: екошкіра. 
 

2 
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6.  

Диван для офісу (біж). 

Характеристики - тип дивана: прямий. Наявність спинки: так. Колір: біж. Габаритні розміри дивана – 

довжина: 120 см; глибина: 55 см; висота посадкової частини: 39 см; висота дивана з урахуванням 

спинки: 75 см. Каркас дивана: ДВП; ДСП. Ніжки: хромований метал. Оббивний матеріал: екошкіра. 

 

5 

7.  

Диван для офісу (синій). 

Характеристики - тип дивана: прямий. Наявність спинки: так. Колір: синій. Габаритні розміри дивана 

– довжина: 120 см; глибина: 55 см; висота посадкової частини: 39 см; висота дивана з урахуванням 

спинки: 75 см. Каркас дивана: ДВП; ДСП. Ніжки: хромований метал. Оббивний матеріал: екошкіра. 

 

7 

8.  

Стійка для одягу СТАТУС або аналог. 

Характеристики - матеріал: вільха, масив берези. Комплектація: вішалка, фурнітура, інструкція по 

збірці. Тип конструкції: розбірна. Покриття: двокомпонентний поліуретановий лак. Розміри: 

(ВхШхГ): 1540x1190x460 (мм.) 

 

13 

9.  

Пуф Раунд або аналог. 

Характеристики - матеріал оббивки: кожзамінник Мадрас. Колір оббивки: Мадрас ДК Браун. Розміри: 

ширина: 530 мм. глибина: 530 мм; висота: 510 мм; ширина сидіння: 530 мм; глибина сидіння: 530 мм; 

висота від підлоги до сидіння: 510 мм. Наповнення: ППУ. 

 

4,00 

10.  
Пуф Tweet (зелений) або аналог. 

Характеристики - колір оббивки: зелений. Розміри - ширина: 360 мм; глибина: 360 мм; висота:         

510 мм; ширина: 310 мм; либина сидіння: 310 мм. Максимальне навантаження на виріб: 120 кг. 

 

6,00 

11.  

Пуф «Тачки Дизайн Дісней Колесо» або аналог. 

Характеристики - м'який пуф із каркасом з ДСП і ДВП. Оббивка - прінтована штучна шкіра. 

Габаритні розміри: діаметр 500 мм; висота: 375 мм. 

 

5,00 
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12.  

Письмовий стіл, білий. 

Характеристики - розміри - довжина: 120 см; глибина: 80 см; мінімальна висота: 65 см; максимальна 

висота: 85 см. Максимальне навантаження: 100 кг. Висота ніжок регулюється від 65 до 85 см. Опис і 

розміри товару - стільниця: ДСП, меламіна плівка, пластикова окантовка. Підстол’є для стільниці - 

загальна композиція: 100% поліестер. Ніжка / Підстол’є / Кріпильна пластина: сталь, епоксидне / 

поліестерне порошкове покриття. Ніжка: алюміній, епоксидне / поліестерне порошкове покриття. 

Організатор кабелю: нержавіюча сталь, 30%. 

 

4,00 

13.  

Комплект меблів «Grand MDF» або аналог. 

Технічні характеристики: товщина стільниці (МДФ 38 мм + ДСП 10 мм) - 48 мм; товщина МДФ топів 

і фасадів для тумб і шаф - 19 мм; товщина ДСП корпусів столів, шаф, полиць шаф, тумб - 18 мм; 

Задня стінка шаф і пеналів - ламінована ДСП. Мобільні тумби укомплектовані метабоксами і 

центральними замками. Шафи укомплектовані замками. Скло - тоноване «Графіт». Опори приставних 

столів «Графіт» - d 80 мм. Серійний колір: МДФ "Дуб Цинамон" або аналог в поєднанні з ДСП 

"Графіт" або аналог відповідно до зображення. 

Комплект складається з: 

 1) столу: 1600*1050*760 мм ; 
 

2) приставки до столу: 610*1378*760 мм  ; 

 

3) бріфінг приставки: 1300*800*712 мм ; 

 

4) тумби: 820*450*560 мм ; 

 

5) крісла  ; 

 

6) двох стулів  
 

 

 

 

1,00 
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14.  

Стіл письмовий BIU/120 Джули BRW або аналог. 

Характеристики - ширина: 120см; довжина:  58,5см; висота: 77,5см. Корпус і фасад - ламінована ДСП, 

товщина 16 мм. Колір столу акація малі бронза, з видимою текстурою деревини. Стіл письмовий 

оснащений однією висувною скринькою і тумбою з дверцятами. 

 

4,00 

15.  
Стелаж офісний АРСЕНАЛ 3 або аналог. 

Характеристики - матеріал:  метал, ДСП. Покриття:  порошкова термопокраска. Тип конструкції:  

розбірна. Розміри (ВхШхГ), мм:  1605x500x365. Колір: дуб Сонома. 

 

4,00 

16.  

Прилавок шестигранний з профілю. 

Характеристики - розміри: висота: 1000 мм; ширина: 1133 мм; 

глибина: 495 мм; висота тумби: 500 мм. Технічний опис: прилавок шестигранний, каркас прилавка 

виготовляється з алюмінієвого профілю. Наповнення вітринної частини - скло. У прилавку є одна 

додаткова скляна полиця глибиною 300 мм. Є скляні розсувні двері під замок. За рахунок скляних 

боковин прилавок дозволяє оглядати товар з різних сторін, при острівному використанні. Наповнення 

тумби прилавка ДСП світло-сіра, є двері з замком. 

 

4,00 

17.  

Вітрина музейна окремостояча. 

Характеристики - розміри - висота: 2200 мм; ширина: 900 мм; глибина: 500 мм; висота тумби: 1000 

мм; глибина надбудови: 180 мм. Технічний опис: каркас вітрини виготовлений з ДСП (білого 

кольору). Задня стінка вітрини з ДВП. У верхній частині вітрини розміщена додаткова скляна полиця. 

Нижче розташовані діагонально орієнтовані полки з ДСП з бортиками внизу для демонстрації. 

Вітрина обладнується скляними дверима під замок. Внизу вітрини розміщена скляна тумба з однієї 

додаткової полицею зі скла. Фасад і верх тумби виготовлений з алюмінієвого профілю. Бічні стінки 

тумби, виготовлені зі скла. Тумба обладнується дверцятами зі скла під замок. 

 

5,00 
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18.  

Вітрина скляна з Топер. 

Технічний опис: вітрина виготовляється з ДСП (білого кольору) і скла. На тумбі з ДСП з дверима під 

замок розміщена вітрина частина, повністю виконана зі скла. Вітрина збирається без стійок. Зверху 

вітрини розміщений топер висотою 150 мм - декоративний елемент з вузьких смуг ДСП. Топер може 

використовуватися для брендування. Три скляні полки утримуються на полкоутримувачах 

встановлених в просвердлених скляних боковинах. Фасад вітрини - скляні двері під замок. 

 

5,00 

19.  

Вітрина з профілю. 

Розміри - висота: 2000 мм; ширина: 900 мм; глибина: 300 мм; висота тумби: 500 мм. Технічний опис: 

вітрина торговельна виготовляється на основі профільного каркаса. Наповненням служить скло, ДСП, 

ДВП. Внизу вітрини знаходиться тумба з наповненням з ДСП. Тумба вітрини закривається орними 

дверима під замок і використовується для зберігання складського запасу або упаковки. У верхній 

частині вітрини розміщені три скляні полки, які можна регулювати по висоті. Вітринна частина 

закривається скляними розсувними дверима під замок. За рахунок скляних боковин вітрина має 

тристоронній огляд. Задня стінка вітрини непозрачная з ДВП. 

 

5,00 

20.  
Вітрина  стіл для демонстрацій, музейна виставкова вітрина. 

Розміри- висота: 1060 мм; ширина: 1200 мм; довжина: 700 мм; висота скляної тумби: 200 мм. 

 

6,00 

21.  

Стілець офісний Карина або аналог. 

Характеристики - м'який стілець для офісу каркас якого виготовлений з металевої труби квадратного 

перетину 20 × 20 мм і товщиною стінки не менше 1 мм, пофарбований порошковою фарбою чорного 

кольору, стійкою до механічних пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання і атмосферних 

впливів. Сидіння розміром 380 × 380 мм і спинка - 380 × 190 мм, виготовлені з 16-и міліметрового 

ДСП. Наповнювачем є пінополіуретан підвищеної щільності товщиною 20 мм. Колір: саванна нова 

(Violet). 
 

12,00 
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22.  

Стіл для студії звукозапису «StudioPlace» або аналог. 

Характеристики – стіл спеціально для домашніх і професійних студій.  Просторі бічні полиці достатні 

для двох 24 дюймових моніторів і динаміків.  Висувна полиця зможе вмістити будь-які клавіші.  

Основна форма поверхні столу дає Вам кращий доступ до Вашої клавіатури.  По обидва боки столу 

Ви зможете встановити до чотирьох юнітів. Розміри: згідно креслення. Колір: відповідно до 

зображення. 

 

 

1,00 

23.  

Стілець S-116 (білий) або аналог. 

Розміри - ширина: 47 см; глибина: 43 см; висота: 52 см; максимальна висота: 100 см. Матеріал 

підстави: хромований метал. Матеріал сидіння: штучна шкіра.  

 

 

50,00 

24.  

Складаний стіл Крайслер або аналог. 

Характеристики - стіл  із пластикової товстої стільниці. Колір стільниці: сіро-білий.                       

Матеріал каркасу: метал. Розміри стола в розкладеному вигляді: 180 * 75 * 74 см.                        

Пластикові заглушки на ніжках столу. 

 

8,00 

25.  
Крісло-груша. 

Характеристики – матеріал: екошкіра. Колір: червоний. Розмір: XL. 

 

8,00 
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26.  

Стіл для переговорів СК-201 або аналог. 

Характеристики - стільниця: ЛДСП Egger або аналог, товщина: 18 мм; колір стільниці –                   

Дуб Бардоліно сірий;  по периметру ПВХ 2 мм.  кромка (сірого кольору). Металлокаркас: опори - 

прямокутна профільна труба 60х30 мм, товщина стінки: 1,5 мм;  траверси – труба: 30х30 мм, товщина 

стінки: 1,5 мм. Каркас розбірний.  Фарбування - порошкове, полімерна фарба.  Колір ніжок: сірий. 

Ніжки (підп'ятники) - регулювання по висоті до 10 мм. Розміри: довжина: 1618 мм; ширина: 1618 мм; 

висота: 800 мм. Посередені полоса сірого кольору відповідно до зображення. 

 

 

1,00 

27.  

Стеллаж СЛ-514 або аналог. 

Характеристики – довжина: 2140 мм; ширина: 450 мм; висота:    1990 мм. Опис полки: ЛДСП Egger 

або аналог, товщина 18 мм; колір - Дуб Бардоліно сірий; по периметру ПВХ 2мм кромка, (сірого 

кольору). Металлокаркас: опори - прямокутна профільна труба 50х25 мм, товщина стінки 1,5 мм; 

траверси - труба 30х25 мм, 15х15 мм, товщина стінки 1,5 мм. Каркас розбірний. Фарбування - 

порошкова, полімерна фарба. Ніжки (підп'ятники) - регулювання по висоті до 10 мм. Розташування та 

кількість поличок відповідно до зображення. 

 

1,00 

28.  

Стіл журнальний ЖС-304 або аналог. 

Характеристики - стільниця: ЛДСП Egger або аналог, товщина: 18 мм; Дуб Бардоліно сірий;  по 

периметру ПВХ 2 мм кромка (сірого кольору). Металлокаркас: опори - прямокутна профільна труба 

30х30 мм, товщина стінки 1,5 мм.  Фарбування -  фарба порошкова, полімерна. Розміри: довжина: 390 

мм; ширина: 530 мм; висота: 620 мм. 

 

10,00 

29.  

Журнальний столик. 

Характеристики - матеріал стільниці: ламінована ДСП. Стиль: модерн. Кромка 0,45мм.                    

Скло: відсутнє. Колір каркаса: Німфея Альба. Колір стільниці: Німфея Альба.  Матеріал каркаса: 

ДСП, 18мм. Оснащення: коліщатка, відкриті полиці. Розміри:  висота:    534 мм; ширина: 900 мм; 

довжина: 580 мм. Розташування та кількість поличок відповідно до зображення. 

 

7,00 

https://ralphshop.com.ua/image/catalog/products/stoly/SG-304/GS-304-01.png
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30.  

Шафа офісна ОН-9 або аналог. 

Характеристики – матеріл ДСП 18мм; задня стінка: ДВП. Колір бокових стінок шафи: Дуб "Венге"; 

колір дверцят: Дуб молочний. Розміри: висота 1900 мм; ширина 600 мм; глибина 380 мм. Кількість 

поличок: 4  полички та 5 міжполочних просторів на всю шафу, відстань між полицями: 346 мм. 

 

4,00 

31.  

Пеленальний столик. 

Характеристики - столик пеленальний складається з металевого каркаса та з розташованої на висоті 

340 мм полицею розміром 950х420 мм. Стільниці з полістиролу та еластичного матраца в медичній 

клейонці. Розміри: 950 х 750 х 925 мм. 

 

1,00 

 

 

                      *Зображення надані виключно для інформації, пропозиції мають містити схожі або подібні позиції. 
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Лот №2, меблі для Тлумацької (Івано-Франківська область) ОТГ. 

 

№ Найменування та характеристики Зображення* 
Кіл-ть, 

шт 

1. 1 

Тумба для принтера.  

Характеристики - тумба виготовлена з високоякісного ламінованого ДСП          

(16 мм).  Напрямні - роликові.  Стільниця - ПВХ 2 мм, корпус і фасади -         

ПВХ 0.5 мм.  Габаритні розміри: ширина - 600 мм, глибина - 600 мм, висота – 

600 мм. Колір-сірий. 

 2.00 

2. 2 

Крісло-мішок з внутрішнім та змінним чохлом. 

 Характеристики – висота: 110 см, ширина: 75 см. Форма: груша. Колір – синій. 

 12.00 

3. 3 

Крісло офісне «HALMAR – PORTO» або аналог. 

Характеристики - висота (см): 107; ширина (см): 44; глибина (см): 46; висота 

мінімальна (см): 97. Матеріал оббивки: екошкіра. Матеріал основи: метал.  

Колір: чорний. Особливості: механізм TILT, регулювання висоти сидіння. 

 24.00 

4. 4 

Крісло «Special4You Solano E0512» або аналог. 

Характеристики - без наповнювача. Оббивка: сітка. Конструкція:                          

з підлокітниками. Основа: хрестовина з роликами. Максимальне навантаження: 

100 кг. Матеріал коліс: пластик, гума. Особливості: жорсткі підлокітники, 

вбудований механізм гойдання. Регулювання: ступеня жорсткості гойдання, 

висоти сидіння. Розміри - висота крісла: 1065-1135 мм. Висота сидіння: 460-  

540 мм, Висота спинки: 615 мм. Розмір сидіння: 475x470 мм. Висота 

підлокітників: 230 мм; ширина: 640 мм. Колір: чорний.  2.00 

5. 5 

Стіл  «LANGHOLM LED» або аналог. 

Характеристики – тип: письмовий стіл.  Матеріал: меламін, ДСП, пластик, 

сталь.  Колір: чорний.  З LED підсвіткою.  Включає: Stickers.  Розмір у 

зібраному вигляді: ширина: 62 см;  довжина: 111 см;  висота: 78 см. 

 13.00 

6.  

Стіл для конференцій «Bejot ORTE OT2L Y»,  зі складною стільницею та 

фіксуванням стільниці під кутом або аналог. 

Характеристики - колір: сірий. Розміри 1600 мм x 800 мм, H=735мм. 

Особливості: на коліщатках.  

 6.00 

 

                         *Зображення надані виключно для інформації, пропозиції мають містити схожі або подібні позиції. 
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Лот №3, меблі для Хоростківської (Тернопільська область) ОТГ. 

 

№ Найменування та характеристики Зображення* 
Кіл-ть, 

шт 

1 

Офісне крісло «Sylwia Arm ECO 07» або аналог. 

Характеристики - матеріал основи: метал.  Матеріал оббивки: екошкіра.  Колір: 

біж (відповідно до зображення).  Жорсткість: м'який.  Матеріал підлокітників: 

метал.  Розміри - ширина: 45 см;  висота: 79 см;  висота посадки: 48 см;  

довжина / глибина: 44 см. Тип бази: полози. 

 

40.00 

2 

Крісло-мішок «Sanchobag» або аналог.                                                        
Характеристики -  висота: 1100 мм; ширина: 800 мм. Кольори: світло-синій, 

оранжевий, трава (яскраво зелений), червоний, бірюзовий, сірий                 

(залишок: темно-сині).   
 

10.00 

3 

Комплект столів для засідань «Геліка» або аналог. 

Комплект столів для засідань складається з: 4-х письмових столів без полки, 

розміри – ширина: 120 см; глибина: 60 см; висота: 75 см; та                                

4-х кутових столів, заокруглених, розміри – ширина: 60 см; глибина: 60 см; 

висота: 75 см.  Виготовлений з ламінованої ДСП 18 мм.  Стільниця: ПВХ 1мм. 

Стійки, екран, полки: ПВХ 0,5 мм. Фурнітура: єврогвинти, мініфікси.               

Колір ДСП: бук, вишня (відповідно до зображення). 

 
 

 
 

 

1.00 
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4 

Шафа купе «Софіно» або аналог. 

Характеристики – фасад: дзеркало (2шт), ДСП (1шт). Розташування фасадів та 

колір відповідно до зображення. Каркас: ДСП, 18мм. Розміри - висота:              

2000 мм; глибина: 600 мм; ширина: 2100 мм. 

 

1.00 

5 

Кутовий кухонний гарнітур «Ліра 2,0» або аналог. 

Характеристики – корпус: ДСП, колір: горіх. Фасад: МДФ, колір: ваніль. 

Розміри (Д x Ш x В): 200.00см x 60.00см x 250.00см. Кількість та розташування 

ящиків та дверцят відповідно до зображення (пропорційно зазначеним 

загальним розмірам). 

 

 

 

1.00 

 

 

 
                        *Зображення надані виключно для інформації, пропозиції мають містити схожі або подібні позиції. 


