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Acordo quadro para o fornecimento de mobiliário
- Anexo A1.L2: Especificações técnicas -

Lote 2 - Mobiliário de recepção e zonas de atendimento

Ref.

Artigo

Requisitos técnicos
Requisitos mínimos

Requisitos opcionais

Cadeiras e assentos
2.1

Cadeira de recepção A

- Cadeira sobre viga autoportante, sem braços para montagem nas
vigas de 2, 3 ou 4 lugares

- Acabamentos do assento e costas: metálico ou polipropileno.
- Cores do assento: Várias cores

2.2

Cadeira de recepção B

- Cadeira sobre viga autoportante, sem braços para montagem nas
vigas de 2, 3 ou 4 lugares

- Acabamentos do assento e costas: em espuma moldada revestida a tecido
ou madeira.
- Cores do assento e costas de madeira: acabamento a verniz
de poliuretano à cor natural, ou aplicação de velatura colorida (várias cores)
- Cores do assento e costa de tecido: Várias cores

2.3

Viga 2 lugares

2.4

Viga 3 lugares

2.5

Viga 4 lugares

- Viga autoportante em estrutura metálica pintada a epoxy para
sistemas de cadeiras sobre viga
- Deverá permitir a montagem das cadeiras com as cadeiras de
recepção, devendo estar previstos 2 lugares
- Deverá permitir a montagem da mesa de recepção em substituição
de qualquer das cadeiras.
- Viga autoportante em estrutura metálica pintada a epoxy para
sistemas de cadeiras sobre viga
- Deverá permitir a montagem das cadeiras de recepção, devendo
estar previstos 3 lugares
- Deverá permitir a montagem da mesa de recepção em substituição
de qualquer das cadeiras, as montadas nas extremidades ou as
montadas ao centro.
- Viga autoportante em estrutura metálica pintada a epoxy para
sistemas de cadeiras sobre viga
- Deverá permitir a montagem das cadeiras de recepção, devendo
estar previstos 4 lugares
- Deverá permitir a montagem da mesa de recepção em substituição
de qualquer das cadeiras, as montadas nas extremidades ou as
montadas ao centro.

- Cores da estrutura metálica: cinza, preto ou bege

- Cores da estrutura metálica: cinza, preto ou bege

- Cores da estrutura metálica: cinza, preto ou bege

Mesas e secretárias

2.6

Secretária de atendimento A

2.7

Secretária de atendimento B

- Secretária destinada ao atendimento ao público, devendo ser
possível sentar confortavelmente uma pessoa do lado do funcionário
e outra do lado do visitante
- Dimensões máximas conjunto: 1100x700x750 mm. Variação
admitida: ±100x100x30 mm
- Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com
acabamento em melamina
- Estrutura metálica com pintura epoxy
- Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um
mínimo de 3 cabos.
- Deve permitir anexar duas secretárias lado a lado com possibilidade
de separação das zonas de atendimento mediante a utilização das
divisórias para secretárias de atendimento A.
- Secretária destinada ao atendimento ao público, devendo ser
possível sentar confortavelmente uma pessoa do lado do funcionário
e duas do lado do visitante
- Dimensões máximas conjunto: 1600x800x750 mm. Variação
admitida: ±100x100x30 mm
- Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com
acabamento em melamina
- Estrutura metálica com pintura epoxy
- Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um
mínimo de 3 cabos
- Deve permitir anexar duas secretárias lado a lado com possibilidade
de separação das zonas de atendimento mediante a utilização das
divisórias para secretárias de atendimento B.

- Tampos disponíveis nas seguintes cores: branco, cinza, bege e imitação de
madeira em mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira
- Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege
- Electrificação opcional mínima de 2 tomadas
- Com opção de prateleira corrediça para teclado de computador

- Tampos disponíveis nas seguintes cores: branco, cinza, bege e imitação de
madeira em mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira
- Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege
- Electrificação opcional mínima de 2 tomadas
- Com opção de colocação de prateleira corrediça para teclado de computador

Divisória para secretária de atendimento A

- Painel para colocação na lateral das secretárias de atendimento A,
de modo a individualizar as zonas de atendimento
- Largura do painel não poderá ser inferior à largura da secretária
– Cor: Várias cores
deduzida de 100 mm
- Altura do painel acima do tampo da secretária deverá situar-se entre
500 e 750 mm.

2.9

Divisória para secretária de atendimento B

- Painel para colocação na lateral das secretárias de atendimento A,
de modo a individualizar as zonas de atendimento
- Largura do painel não poderá ser inferior à largura da secretária
– Cor: Várias cores
deduzida de 100 mm
- Altura do painel acima do tampo da secretária deverá situar-se entre
500 e 750 mm

2.10

Mesa de recepção

2.8

- Mesa de apoio para colocação nos sistemas de cadeiras em viga
em substituição de uma cadeira
- Tampo da mesa com uma área de, pelo menos, 0,15 m2
- O acabamento da mesa deverá permitir constituir um conjunto
harmonioso com as cadeiras de recepção.

– Cor: Várias cores

Sistemas de recepção

2.11

Recepção A

2.12

Recepção B

- Constituído por uma secretária e um alçado superior ou balcão
- Dimensões da secretária: 1800x800x750 mm. Variação admitida:
±100x100x30 mm
- Altura do balcão: 1100 mm. Variação admitida: ±50 mm
- Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com
acabamento em melamina
- Estrutura metálica com pintura epoxy
- Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um
mínimo de 3 cabos
- Painel frontal com acabamento harmonioso com a estrutura e o
tampo
- Constituído por uma secretária e um alçado superior ou balcão
- Dimensões da secretária: 1200x800x750 mm. Variação admitida:
±100x100x30 mm
- Altura do balcão: 1100 mm. Variação admitida: ±50 mm
- Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com
acabamento em melamina
- Estrutura metálica com pintura epoxy
- Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um
mínimo de 3 cabos
- Painel frontal com acabamento harmonioso com a estrutura e o
tampo

- Tampos disponíveis nas seguintes cores: branco, cinza, bege e imitação de
madeira em mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira
- Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege
- Acabamento do painel frontal: melamina ou metálico

- Tampos disponíveis nas seguintes cores: branco, cinza, bege e imitação de
madeira em mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira
- Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege
- Acabamento do painel frontal: melamina ou metálico

2.13

Canto de ligação para recepção

- Constituído por secretária e um alçado superior ou balcão
- Dimensões da secretária: 800x800x750x90º mm. Variação admitida:
±100x100x30 mm
- Altura do balcão: 1100 mm. Variação admitida: ±50 mm
- Tampo em aglomerado de madeira de formato rectangular, com
acabamento em melamina
- Estrutura metálica com pintura epoxy
- Painel frontal com acabamento harmonioso com a estrutura e o
tampo
- Para acoplar às recepções , de forma a possibilitar múltiplas
configurações de mesas de recepção, devendo constituir um conjunto
harmonioso e coerente.

- Tampos disponíveis nas seguintes cores: branco, cinza, bege e imitação de
madeira em mogno, carvalho, faia, nogueira ou cerejeira
- Cores da estrutura metálica: cinza, preto e bege
- Acabamento do painel frontal: melamina ou metálico

