
1.1 Pohištvo po meri- generalne opombe in lastnosti 
 

1.1.1 Generalne opombe za pohištvo 

Oprema se deli na tipsko pohištvo / opremo in pohištvo po meri. Večina pohištva naj bo 

tipska. 

Pohištvo naj zagotavlja varnost pri uporabi, enostavno vzdrževanje in čiščenje. Izde- 

lano in postavljeno naj bo skladno z navedenimi standardi: 

EN 16121: - varnostne zahteve, trdnost polic - horizontalna in vertikalna obremenitev, 

ukrivljanje polic, trdnost nosilce polic, trdnost strukture, padec in stabilnost 

EN 14073-1:2008 – shranjevalno pohištvo dimenzije 

EN 14073-2:2008 – shranjevalno pohištvo varnostne zahteve 

EN 14073-3:2008 – shranjevalno pohištvo stabilnost in trdnost konstrukcije 

Dobavljeno oz. izdelano pohištvo mora biti izdelano skladno z načrtom in kosovni- 

co. Ponudnik mora za opremo k ponudbi priložiti prospekt ali tehnično skico ponujenih 

omar, postelj, miz, stolov, klopi, regalov in ustrezen certifikat, ki dokazuje skladnost 

izdelkov z zahtevanimi standardi. 

 

OMARA 

Vse omare so sestavljene iz kovinskega nosilnega sistema barvanega v RAL 9004 - korpus 

fronte in police so sestavljene iz navoščenih bukovih vezanih plošč. 

Police so višinsko prestavljive. Način vpenjanja polic mora preprečevati poves oz. de- 

formiranje polic. 

Maksimalna višina omar z zagotavljanjem predvidenega števila polic je določena na 

grafičnih listih. 

Dovoljeno je odstopanje do 5%. 

Zahtevana globina polic: 60cm 

Zahtevan višinski razmak med policami: min 10cm 

Debelina polic: bukova vezana plošča 30mm 

V omari je nameščena bukova palica premera 5cm, ki služi za obešanje oblačil 

Kovinska konstrukcija vseh omar je »oblečena« v korpus iz bukovih vezanih 

plošč, ki ga sestavljajo: stranski fronti, stropna plošča in hrbtišče. Robovi veza- 

nih plošč so prav tako povoščeni. 

Na vsako nosilno jekleno konstrukcijo so nameščena štiri pohištvena kolesa primerne 

nosilnosti, z možnostjo blokade. 

V vrata omare je na višini 90cm zvrtana luknja premera 5cm, ki služi kot ročaj za od- 

piranje. Luknji je potrebno sneti robove in navoščiti tudi notrajnost. 

 

REGAL 

Vsi regali so sestavljeni iz kovinskega nosilnega sistema barvanega v RAL 9004 - 

Police so višinsko prestavljive. Način vpenjanja polic mora preprečevati poves oz. de- 

formiranje polic. 

Maksimalna višina omar z zagotavljanjem predvidenega števila polic je določena na 

grafičnih listih. 

Dovoljeno je odstopanje do 5%. 

Zahtevana globina polic: 60cm 

Zahtevan višinski razmak med policami: min 10cm 

Debelina polic: bukova vezana plošča 30mm 

Oblikovno je detajle stikov pri vsem pohištvo rešiti na enak način. Obdelava materialov 

je enaka. 

 

POSTELJA 

Dvonadstropna postelja je sestvljene iz kovinskega nosilnega sistema barvanega v RAL 

9004. 

Na nosilni sistem je nameščen lesen okvir iz povoščene vezane plošče, na katere se 

vstavijo deščice za žimnico. Deščice morajo biti nameščene na način, da jih ni mogoče 

z drsenjem izmakniti iz mesta. Na višini 30cm nad povoščeno vezano ploščo je varnost- 

na ograja, ki jo predstavlja povoščena bukova palica premera 5cm. Na krajši stranici 

postelje je iz bukovih palic, ki so nameščene v kovinsko konstrukcijo izdelana lestev, 

preko katere je mogoč dostop na zgornjo posteljo. Na nosilno jekleno konstrukcijo so 

nameščena štiri pohištvena kolesa primerne nosilnosti, z možnostjo blokade. 



MIZA ZUNANJA 

Miza je sestavljena iz dveh debelejših lesenih konstrukcijskih elementov, ki so spojeni 

z kovinsko zagozdo, katera hkrati predstavlja noge mize. Macesnov les je potrebno pri- 

dobiti na območju Koprivne. Leseni del mize je potrebno pobrusiti in naoljiti. Jeklena 

noge so obdelane na način korozijske zaščite (corten). Namestijo se na način, da se iz 

ožje strani zagozdijo v leseno konstrukcijo in jo na ta način spojijo in zavetrujejo. 

 

KLOP ZUNANJA 

Klop je sestavljena iz masivnega lesnega elementa, ki je postavljen na kovinsko zagoz- 

do, katera hkrati predstavlja noge klopi. Macesnov les je potrebno pridobiti na območju 

Koprivne. Leseni del mize je potrebno pobrusiti in naoljiti. Jeklena noge so obdelane 

na način korozijske zaščite (corten). Namestijo se na način, da se iz daljše strani 

zagozdijo v leseno konstrukcijo in jo na ta način zavetrujejo. 

 

KUHINJA 

Vsi elementi so sestavljeni iz kovinskega nosilnega sistema barvanega v RAL 9004 - ko- 

rpus fronte in police so sestavljene iz navoščenih bukovih vezanih plošč (vodoodbojno 

impregnirane). 

Police so višinsko prestavljive. Način vpenjanja polic mora preprečevati poves oz. de- 

formiranje polic. 

Dovoljeno je odstopanje do 5%. 

Zahtevana globina polic na nizkih elementih: 60cm 

Zahtevana globina polic na nizkih elementih: 40cm 

Zahtevan višinski razmak med policami: min 10cm 

Debelina polic: bukova vezana plošča 30mm 

Kovinska konstrukcija vseh omar je »oblečena« v korpus iz bukovih vezanih 

plošč, ki ga sestavljajo: stranski fronti, stropna plošča in hrbtišče. Robovi veza- 

nih plošč so prav tako povoščeni. 

Delovna površina je iz nerjavečega jekla. 

 

1.1.2 Finalne obdelave pohištva 

Barva kovinske konstrukcije pohištva je povsod poenotena. 

Finalna obdelava vezanih plošč je poenotena. 

Pomembno je, da finalna obdelava zagotavlja mehansko odpornost in enostavno vzdrževanje 

in čiščenje. Finalni sloj naj preprečuje nabiranje prahu oz. naj bo premazan z anti- 

statičnim premazom. 

 

1.1.3 Barva oz. izgled 

Kovinski elementi omar (nosilna konstrukcija) 

prašnobarvano: RAL 9004 / mat 

 

Lesene vezane plošče korpusa omar in vrat (bukev)– naravna tekstura lesa 

navoščeno: naravna tekstura lesa 

 

Plošče delovne površine kuhinje 

INOX 

 

Lesene masivni elementi (macesen) 

naoljeno: naravna tekstura lesa 

 

Stojke in zagozde iz jekla 

obdelava: umetna korozija (corten) 
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