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Megnevezés Specifikáció db Egységár Összesen

1 Tanulói szék 237

2 26

3 26

4 Nevelői szék 5

5 Irodai forgószék 2

6 Tanári szék 8

7 Szék 31

8 Fali fehér tábla 11

9 1

10 Ötvonalas tábla  Kihajtva 4000*1200 mm-es zöld kerámia-acél falitábla hangjegy vonalazással. 1

11 9

12 Mentőláda Min.15 személyre szabott, MSZ szabvánnyal ellátott originált mentőláda 1

13 Poroltó 1

Egypalástú, szánkótalpas szék 20*30 mm-es zártszelvényből,  bordó színre festve, műanyag dugókkal ellátva, 
csúszásgátló talppal. VI. korcsoport 78 db, V. korcsoport 63 db, IV. korcsoport 96 db

Tanulói szék háttámla 
nélkül

Kerek forgatható ülőlap, állítható magasságú, 25 mm. Átm. Csőváz, fekete színre festett, csővégek műanyag 
dugókkal lezárt.

Számítógépes tanulói 
szék

Egypalástú, szánkótalpas szék 20*30 mm-es zártszelvényből,  bordó színre festve, műanyag dugókkal ellátva, 
csúszásgátló talppal.

Egypalástú kárpítozott, szánkótalpas szék 20*30 mm-es zártszelvényből,  bordó színre festve, műanyag dugókkal 
ellátva, csúszásgátló talppal.

Állítható magasságú gázrugós szövetkárpítos irodai forgószék, karfával

Egypalástú, szánkótalpas szék 20*30 mm-es zártszelvényből,  bordó színre festve, műanyag dugókkal ellátva, 
csúszásgátló talppal.

Egypalástú, szánkótalpas szék 20*30 mm-es zártszelvényből,  bordó színre festve, műanyag dugókkal ellátva, 
csúszásgátló talppal.

Fehér 2000 mm*1000 mm- es falra szerelhető, filccel írható falitábla

Flipchart fehér tábla 700*1000 mm-es fehér flipchart tábla

Vegyszerálló 
tanulóasztal

Fémvázas laborasztal, 1800*500 mm 25-ös csőváz, irattaró ráccsal, zöld csővázzal, dekorlap bükk színben ABS 
élzárással, csővégek dugóval ellátva

MSZ szabvánnyal ellátottMin 10 kg-os poroltó készülék
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14 Számítógép asztal 13

15 Rajzasztal 26

16 Nevelői asztal 5

17 Tanári asztal 7

18 840*785*920mm, 2mmABS élműanyag, bükk laminált bútorlap, kihúzható klaviatúra tartóval, toronytartóval 1

19 Zárható méregszekrény 700*500*250mm-es fém zárható méregszekrény fehér színű, falra szerelhető 1 polccal. 1

20 1800*900*500 mm-es kétajtós, zárral ellátott bükk bútorlap szekrény. 4 állítható polccal. 2

21 Állítható tárgyasztal 2

22 Tanulói munkaasztal 13

23 Asztal 1

24 Eszköztároló szekrény 2150*800*400 mm-es kétajtós 5 polcos, zárral ellátott szekrény bükk bútorlapból. 19

25 3120*120 mm bükk bútorlap ABS élzárással, fém fogasokkal 12 cm-es közökkel. 11

26 1680*120 mm bükk bútorlap ABS élzárással, fém fogasokkal 12 cm-es közökkel. 2

27 13

1240*740*910 mm, 2 személyes nyitott 20*40 mm-es zártszelvény, zöld színben, 2 mm-es ABS élzárás, bükk 
laminált bútorlap, műa.dugóval.

700*600*740 mm, zöld 20*40 mm-es zártszelvényes váz, fokozatmentesen állítható, bükk bútorlap, ABS 
élzárással

1200*600*760mm, 1db. fiókkal, 1 db. polccal, zárható oldalszekrény 1 polccal, 30*40 mm-es zöld zártszelvény, 
bükk bútorlap, 2mm-es ABS élzárással, dugókkal

1200*600*760mm, 1db. fiókkal, 1 db. polccal, zárható oldalszekrény 1 polccal, 30*40 mm-es zöld zártszelvény, 
bükk bútorlap, 2mm-es ABS élzárással, dugókkal

Számitógépes tanári 
asztal

Eszköz és 
vegyszerszekrény

500*500*1400 mm, 20*20 mm zöld zártszelvény váz, + hátlap, bükk bútorlap, ABS élzárás

2000*800*760 mm, 40mm rétegelt lemez tetővel, 30*40 mm-es zöld zártszelvényes váz

800*1800 mm-es bükk bútorlap ABS élzárással, 30*20 mm-es zártszelvény, zöld színben

Ruhatároló fogas 26 fő 
részére

Ruhatároló fogas14 fő 
részére

Szemétgyűjtó Fém, pedálos 8-10L es szemétgyüjtő
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28 Sötétítő Szalagfüggöny 1500*1500 mm-es 58

29 Fém állófogas Fekete színű,  18-22 mm csőből készült állófogas 1

30 Tároló polc 2150*800*400 mm-es kétajtós 5 polcos, zárral ellátott szekrény bükk bútorlapból 2

31 Tükör 2000*2000 mm-es 2

32 Tükör Fürdőszobai tükör mosdó felé 1

33 Falikút 2

34 Akvárium Ragasztott, 50l-es 10 db díszhallal 1

35 Lemeztároló doboz 200 db CD tárolására alkalmas műanyag doboz 2

36 1

37 Mosdókagyló Fehér porcelán kagyló, csapteleppel, szifonnal. 1

38 Elszívó berendezés 1

Lenyomható folyosói ívókút fém tálkával

Nyelvi labor 24 + 1 fő 
számára

Minimum követelmény: A nyelvi labor működéséhez ne kelljen személyi számítógépet és programot használni! A 
nyelvi labornak tartalmaznia kell: 1db tanári vezérlőpult, 25 db fülhallgató dinamikus mikrofonnal, ! 1 db tanári 
fülhallgató. A fülhallgató nem tartalmazhat egyszerűen szétszedhető elemeket. Koffer a vezérlőpult számára. 1 db 
speciális kazettás megnetofon. 1 db speciális CD lejátszó. Megfelelő mennyiségű szerelő készlet, kábel, 
kábelcsatorna. A tanár min. lehetőségei: -programcsoportok működése,-programcsoportok autómatikus két részre 
való elosztása, -a két elosztott csoport között lehetséges átkapcsolás a külső programforrások és a tanár 
mikrofonja között, - a párosító funkció kiválasztáával a diákok társalgó párokat alakítanak, a tanár bármely párral 
kommunikálhat, -a tanári fülhallgató hangereje szabályozható.Minimális követelmény:  - hangfelvétel készítése 
magnetofonról digitális memóriába, - a felvétel hossza és sebessége kiválasztható, - hangfelvétel kiválasztott része 
autómatikusan ismételhető és megszakítható, -a hangfelvétel leállítása és újraindítása a leállított helyről, - a 
magnetofon mikrofonnal és számlálóval van ellátva. 26 fős fix telepítésű laborasztal.

60 cm széles, teleszkópos szagelszívó. Max teljesítmény 610m3/ h Teljesítményszabályozás :3 fokozat + intenzív, 
csúszókapcsolós vezérlés. Zajszint: 49-65 dB. Világítás 2 db energiatakarékos izzó 9W. Szűrő: filteres keringtetés.
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39 1 tálcás fém mosogató bükk bútorlap, szifonnal, csapteleppel 5

40 Fali mosogató Falra szerelhető fém mosogató szifonnal csapteleppel 1

41 Eszközszállító kocsi 1

42 Informatikai terem működéséhez 9

43 Napló és folyóirattartó 1900*800*430mm bükk bútorlap ABS élzárással, alul felül két-két ajtó, középen 12 fakkal. 1

44 Könyvszekrény 1000*500*1520 mm, kétoldalas élfóliázott, bükk laminált bútorlap 2

45 Ruhaszekrény 1800*900*500 mm-es zárt kétajtós szekrény bükk bútorlapból, fém vállfatartóval, zárral ellátva 4

46 1000*800*870 mm, bükk laminált bútorlapból, ABS élzárással kihúzható klaviatúra tartóval, gördíthető PC tartóval 4

47 Tanuló pad 92

48 Tárgyalóasztal 1800*800mm-es bükk bútorlapból, melynek egyik vége egyenes, a másik íves, króm színű fém lábakon 2

49 25

50 Iratszekrény 2150*800*400 mm-es kétajtós 5 polcos, zárral ellátott szekrény bükk bútorlapból. 5

51 Tárgyalószék 5

52 Görgős konténer 750*500*500 mm-es bükk bútorlapból, 3 fiókos, ABS élzárás, műanyag görgőkkel 4

Vegyszeráló mosogató

900*450*800 mm-es két polcos fém eszközszállító kocsifogóval, 4 forgó alu konténerkerékkel, fehér színben

Törpefeszültség 
csatlakozó

Íróasztal 
Klaviatúratartóval és PC 
tartóval

1200*500 mm, 40*20 zöld zártszelvényes váz, bükk dekorit írólap ABS élzárás, laminált polc és homloklap ABS 
élzárással, táskatartó akasztóval, műa. Dugókkal

Asztal 3 fiókos 
konténerrel

1200*700*760 mm-es bükk bútorlapból, 1db 3 polcos zárt konténerrel. 25-ös zöld színű cső fémvázzal, 
végdugókkal

22-es  zöld színű csővázból, bézs színű kárpítozott ülő és háttámlával, végdugókkal.
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53 Kézilabda, natúr, bőr,kölyök 5

54 Labda Futball , mérkőzéslabda, 5, fűre 5

55 Tornaszőnyeg Tornaszőnyeg 200*140*10 cm-es PTP ponyvában 2

56 Tornapad Tornapad 2 m-es, bordó fémváz, fenyő ülőlap 2

57 Tornazsámoly Tornazsámoly, rétegelt lemez, műbőr borítással, szabvány méretben 2

58 Bordásfal  Kétszakaszos keményfa fokokkal 2750*1712*185mm, falra szerelhető 2

59 Mászókötél Mászókötél 5 m-es, lenfonatú 2

60 Gumikötél Gumikötél, tömör 5

61 Ugrókötél Ugrókötél 2,5 m-es 5

62 Medicinlabda Medicinlabda 2 kg-os 5

63 Stopper 2 részidős, műanyag borítású 1

64 Kosárlabda palánk Falra szerelhető, fa 1800*1050 mm beltérre, festve 2

65 Gyűrű Gyűrűhinta verseny, bőr hevederrel 1

66 Mászórúd Mászórúd 5 m-es tömör fenyőfa 2

Kislabda
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67 Öltözőpad Öltözőpad 1 oldalas, 1500*500*1000 mm, 25 mm csőváz zöld színben, fenyőléc ülés, ruhaakasztó. 10

68 Vizsgálóasztal Belgyógyászati vizsgáló ágy, 25-ös fehér csőváz, műbőr borítás. 1

69 Kartotékszekrény 1500*800*430mm bükk bútorlap, ABS élzárással, tíz fiókkal, beépített kartontartóval. 1

70 Gyógyszerszekrény 700*500*250mm-es fém zárható méregszekrény fehér színű, falra szerelhető 1 polccal. 1

71 Éttermi asztal 40

72 Éttermi szék 160

73 Fogasfal 5

74 Egyensúlyozó madárpad 1

75 Csúszdaház 1

76 Hintaállvány 2

Zöld színű 25-ös csővázból, 800*800 mm-es bükk laminált bútorlap ABS élzárássa.

22-es  zöld színű csővázból, bézs színű kárpítozott ülő és háttámlával, végdugókkal.

1800*3000*150mm bükk bútorlap ABS élzárássa,kalaptartóval, 30db fém fogassal.

Anyaga: tömbösített borovi fenyő. Fő egységei: 4db oszlop, oszlopok végén egyedi figurális készítés. 3db 
különböző magasságban elhelyezett fafelület. Szabadesési magassága: 580mm,  hossza 6500 mm. A játéknak a 
megfelelő MSZ-EN szabványon kívül rendelkeznie kell Típusmegfelelőségi tanúsitvánnyal is. Továbbá biztonsági 
adatlappal ellátott felületkezelő favédő, tűzhorganyzott átmenő önzáró és szabadkézzel bonthatalan 
csavarkötéssel, rotált műanyag rongálás biztos csavarvédők, tűzi horgonyzott acélsarukkal.  

Anyaga: tömbösített borovi fenyő. Fő egységei: 1 db csúszdatorony tűzbiztos biztonsági adatlappal ellátott 
fedőanyagú tetővel, 1 db függőleges létra,1 db rotálttechnológiával ellátott beülőkaros csúszdapálya. Szabadesési 
magasság: 1500mm,  Fellépési magasság 405mm,  hossza: 4550mm, szélessége 4060mm. A játéknak a 
megfelelő MSZ-EN szabványon kívül rendelkeznie kell Típusmegfelelőségi tanúsitvánnyal is. Továbbá biztonsági 
adatlappal ellátott felületkezelő favédő, tűzhorganyzott átmenő önzáró és szabadkézzel bonthatalan 
csavarkötéssel, rotált műanyag rongálás biztos csavarvédők, tűzi horgonyzott acélsarukkal.  

Anyaga: tömbösített borovi fenyő. Fő egységei: 1db hossztartó oszlop, 4 dbferde tartó oszlop, 2db csomólemez, 
2db lapülőke. Szabadesési magasság: 1300mm,  magasság: 2200mm,  szélesség: 3500mm. A játéknak a 
megfelelő MSZ-EN szabványon kívül rendelkeznie kell Típusmegfelelőségi tanúsitvánnyal is. Továbbá biztonsági 
adatlappal ellátott felületkezelő favédő, tűzhorganyzott átmenő önzáró és szabadkézzel bonthatalan 
csavarkötéssel, rotált műanyag rongálás biztos csavarvédők, tűzi horgonyzott acélsarukkal.  



Műszaki specifikáció
Csaholc Általános Iskola felújításához és bővítéséhez tantermi, tanári berendezések, illetve tanulási képességet segítő taneszközök szállításához

7

77 1

78 10

79 10

80 Ritmuskészlet Óvodai, 29db-os 1

81 48cm átmérőjű korong, 3db golyó, 2db betétlap. 6db lépőkő 27-es, 35-ös, 40-es. 1

82 Csoportos lépegető 40x12x2,5 cm-es műanyag talp, 4pár 1

83 Formaazonosító játék 7 szilárd mértani test, 35 fényképes cédula, rejtő tasak. 2

84 2

85 Fa építőjátékok Építőkocka állatokkal: 11 db 7-17 cm-es állatfigura, 15 db 4-16 cm-es elem, 3 cm vastag 4

86 Szakkönyv, pedagógusoknak 2

NETTÓ AJÁNLATI ÁR ÖSSZESEN:

Dátum:

                  cégszerű aláírás

Csúszdás-hintás 
mászóka

Anyaga: tömbösített borovi fenyő. Fő egységei: 1 db csúszdaház tűzbiztos biztonsági adatlappal ellátott 
fedőanyagú tetővel, 1 db  létrás mászó ,1 db rotálttechnológiával ellátott beülőkaros csúszdapálya, 1 db 
hintaállvány, 2db lapülőke. Fellépési magasság 400mm, hossza: 11m, szélessége: 7m.  A játéknak a megfelelő 
MSZ-EN szabványon kíül rendelkeznie kell Típusmegfelelőségi tanúsitvánnyal is. Továbbá biztonsági adatlappal 
ellátott felületkezelő favédő, tűzhorganyzott átmenő önzáró és szabadkézzel bonthatalan csavarkötéssel, rotált 
műanyag rongálás biztos csavarvédők, tűzi horgonyzott acélsarukkal.  

Szerepjátékhoz 
szükséges bábok Textil, kézrehúzható báb, 10 külömböző figura

Szerepjátékhoz 
szükséges maszkok Textil szerepjátékos maszkok, fejbábok, 10 külömböző figura

Egyensúlyozó korong és 
kövek készletben

Hosszúság,tömeg, 
űrtartalom mérésére 
szolgáló mérőeszköz 
készlet

A készletnek tartalmaznia kell 1 dbkéttányéros tanulói mérlreget 200g.s súlykészlettel, 5 részes műanyag 
űrmértéksorozatot, Min 1 méter mérésére alkalmas milliméter beosztással is rendelkező fa mérőeszközt.

Dráma és szituációs 
játékok

…………………………………………………..


	Munka1

