
 SPECIFIKIME TEKNIKE 
 

F.V. Derrase e zeze me dy pjese 

Tabelë me dy dhe tre faqe që mund të palosen ku shkruhet me shkumës. 

 
Komunikacion klasik mbi 5 faqe (pasi mund të shkruhet mbi 5 faqe) 

Të dhënat teknike të saj janë: Mënyre tradicionale e paraqitjes. Shkruhet me shkumës Sipërfaqe e lyer 

me ngjyrë e zeze ose jeshile, E lehtë për tu fshirë, falë strukturës ekstra të imët të sipërfaqes. Sipërfaqe jo 

gërvishëse dhe rezistente ndaj acideve. Ngjyrë e zeze ose jeshile mat, me sipërfaqe jo reflektuese. Dy ose 

tre fletë tabele që mund të palosen, nga të dyja me te njejten ngjyre. 
Dorëzimi të bëhet duke përfshirë mbajtësen e shkumësave dhe kompletin e montimit. Përmasat totale: 

120 x 180 cm. 

Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle 

F.V. Dollap 

Permasat: 90 x 45 x 185 cm 

 
Skeleti dhe sergjenët do jenë prej materiali melaminë me trashësi te barabarte ose me te madhe se 1.6 cm. 

Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. 

Bordet anësore të skeletit, sergjenëve dhe kapakëve të jenë të rrethuara me material plastic PVC 1 mm. 

Poshtë fiankeve do ketë këmbëza me mekanizëm nivelues. Në pjesën e poshtme deri në lartësinë 72 cm, 

do të ketë dy kapakë prej materiali dru-melaminë, me trashësi jo më të vogël se 1.6 cm që mbyllen me 

çelës. Dollapi brenda këtyre dy kapakëve do jetë i ndarë në dy pjesë me anë të një sergjeni me lartësi të 

regjistrueshme. Pjesa e sipërme është e mbyllur me kapakë xhami me /ose pa kornize. Hapësira brenda 

kapakëve të xhamit jo me te vogel se 3 mm do ndahet në tre hapësira me anë të sergjenëve që janë të 

regjistrueshëm sipas nevojës. 

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së 

kontratës Prodhim, Furnizim dhe montim ne shkolle 

 

 

 

F.V. Dollap 2 kanate 

Përmasat: jo më pak se 900 x 450 x 1820 mm. 
Dollapi do të realizohet me dy kapak ne pjesen gjatesore te raftit.Dollapi ne pjesen e brendeshme te 

tij do te ndahet ne kater pjese ne menyre te barabarte.(Pesha që duhet të mbajnë raftet arrin afërsisht 

20-25 kg). 



 
Pjesa e pasme e dollapit eshte e perbere me fiber me trashesi jo më pak se 3 mm, në faqen e 

dukshme me te njejten ngjyre dhe dizenjo me pjesen tjeter te dollapit. Per cdo pjese te kete dy 

kanata me hapje 90º, doreza e brava me çeles. 

I gjithe dollapi mbeshtetet mbi kembeza plastike 6 cm ose me xokolaturë te heqshme me lartësi 100 

mm. Lart dhe poshte do te kete shula per fiksimin e kanateve. Materiali i gjithe dollapit do jetë 

melamine me trashesi 16 mm. 

 

F.V. Dollap me dy kanate per klasat e mesimit  
Përmasat: jo më pak se 900 x 450 x 1820 mm. 

Dollapi do të realizohet me dy kapak ne pjesen gjatesore te raftit.Dollapi ne pjesen e brendeshme te tij do 

te ndahet ne kater pjese ne menyre te barabarte.(Pesha që duhet të mbajnë raftet arrin afërsisht 20-25 kg). 

 
Pjesa e pasme e dollapit eshte e perbere me fiber me trashesi jo më pak se 3 mm, në faqen e dukshme me 

te njejten ngjyre dhe dizenjo me pjesen tjeter te dollapit. Per cdo pjese te kete dy kanata me hapje 90º, 

doreza e brava me çeles. 

I gjithe dollapi mbeshtetet mbi kembeza plastike 6 cm ose me xokolaturë te heqshme me lartësi 100 mm. 

Lart dhe poshte do te kete shula per fiksimin e kanateve. Materiali i gjithe dollapit do jetë melamine me 

trashesi 16 mm. 

Ndarjet horizontale të dollapit prej melamine me trashesi 16 mm te cilat vendosen mbi faqet (fianki) 

anesore te raftit, të lëvizshme sipas lartesise se pajisjeve qe do vendosen. Lidhja do te realizohet me tyble 

te perforcuara me vida të fshehura. 

Dollapi do te kete 6 copë mentesha të palosshme të tëra prej metali – këndi i hapjes deri 90 grade. 

Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle 

F.V. Dollap me sistem sigurie  
Permasat e dollapit metalik do te jene :90 x 45 x 200 cm 

Struktura prej çeliku e lyer me boje elektrostatike ngjyre gri. Ti rezistojë korozionit dhe përkuljes. Me kyç 

sigurie.  Libraria duhet të ketë 5 ndarje horizontale.Sergjenët duhet të kenë përshtatje lartësie jo më shumë 

se 30 mm dhe të kenë aftësi mbajtëse jo më pak se 50 kg. Këmbët e librarisë duhet të kenë mundësi 

nivelimi në një shesh të paniveluar. 



 
Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paketohen që të mos 

dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e 

lidhjes se kontrates.  Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle 

 

 

 

F.V. Dollap ne kabinetin e informatikës 

Permasat: 90 x 45 x 185 cm 

 
Skeleti dhe sergjenët do jenë prej materiali melaminë me trashësi te barabarte ose me te madhe se 1.6 cm. 

Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. 

Bordet anësore të skeletit, sergjenëve dhe kapakëve të jenë të rrethuara me material plastic PVC 1 mm. 

Poshtë fiankeve do ketë këmbëza me mekanizëm nivelues. Në pjesën e poshtme deri në lartësinë 72 cm, 

do të ketë dy kapakë prej materiali dru-melaminë, me trashësi jo më të vogël se 1.6 cm që mbyllen me 

çelës. Dollapi brenda këtyre dy kapakëve do jetë i ndarë në dy pjesë me anë të një sergjeni me lartësi të 

regjistrueshme. Pjesa e sipërme është e mbyllur me kapakë xhami me /ose pa kornize. Hapësira brenda 

kapakëve të xhamit jo me te vogel se 3 mm do ndahet në tre hapësira me anë të sergjenëve që janë të 

regjistrueshëm sipas nevojës. 

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së 

kontratës Prodhim, Furnizim dhe montim ne shkolle 

F.V. Dollap per cabinet 

Permasat: 90 x 45 x 185 cm 
Skeleti dhe sergjenët do jenë prej materiali melaminë me trashësi 1.6 cm. Veshje laminati me rezistencë të 

lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. 

Bordet anësore të skeletit, sergjenëve dhe kapakëve të jenë të rrethuara me material plastik 

PVC. Poshtë fiankeve do ketë këmbëza me mekanizëm nivelues. Në pjesën e poshtme deri në lartësinë 72 

cm, do të ketë dy kapakë prej materiali dru-melaminë, me trashësi jo më të vogël se 1.6 cm që mbyllen 

me çelës. Dollapi brenda këtyre dy kapakëve do jetë i ndarë në dy 



 
pjesë me anë të një sergjeni me lartësi të regjistrueshme. Pjesa e sipërme është e 

mbyllur me kapakë xhami me /ose pa kornize. Hapësira brenda kapakëve të xhamit do ndahet në tre 

hapësira me anë të sergjenëve që janë të regjistrueshëm sipas nevojës. 

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së 

kontratës Prodhim, Furnizim dhe montim ne shkolle 

 

 

F.V. Dollap per laboratoret e kimise dhe fizikes 

Përmasat e dollapit te laboratorit do te jene: rreth 1200 x 450 x 1850 mm Materiali prej melamine 16 mm 

me bordurë përreth me PVC. Dollapi perbehet nga dy kapake te mbyllshem me celes dhe ka minimumi 6  

ndarje horizontale. 

 
Pjesa e poshme mbeshtetet ne kembe plastike. Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle 

F.V. Dollap për laburatoret e Kimisë e Biologji 

Përmasat e dollapit te laboratorit do te jene: rreth 1200 x 450 x 1850 mm Materiali prej melamine 16 mm 

me bordurë përreth me PVC. Dollapi perbehet nga dy kapake te mbyllshem me celes dhe ka minimumi 6  

ndarje horizontale. 

 
Pjesa e poshme mbeshtetet ne kembe plastike. Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle 

F.V. Dollap per regjistrat 

Përmasat rreth 1200 x 450 x 1850 mm 



 
Materiali i korpusit dhe i nënndarjeve: 

Materiali prej melamine 16 mm me bordurë përreth me PVC. Rafti perbehet nga dy kapake te mbyllshem 

me celes. Rafti ka minimum 6  ndarje horizontale. Pjesa e poshme e raftit mbeshtetet ne kembe plastike. 

Prodhim, furnizim, vendosje si dhe montim. 

F.V. Dollap rrobash 
Përmasat do të jenë jo më të vogla se 

Lartësia   1800 mm 

Gjerësia   900 mm 

Thellësia    450 mm 

Sipas skicës përkatëse e cila është orientuese 

Mbështetur mbi kembe plastike me gjatesi 60 mm. 

Lidhja dhe montimi të jetë me bulona të fshehur. 

Me kapakë të paisur me bravë. 

Prodhimi me material melamine spesor jo me pak 16 mm. 

Të gjithë dollapet do të pajisen me brava dhe mentesha për hapje. Ne pjesen e siperme duhet te kete vrima 

me qellim ajrosje.  Prodhim, furnizim 

F.V. Dyshek gjimnstike 

Dysheket e gjimnastikes do te kene permasat 2 x 1 m dhe trashesi 5 cm 

F.V. Garderobe rrobash për palestër 

Përmasat do të jenë jo më të vogla se Lartësia   1800 mm 

Gjerësia   900 mm 

Thellësia    450 mm 

Sipas skicës përkatëse e cila është orientuese 

Mbështetur mbi kembe plastike me gjatesi 60 mm. 

Lidhja dhe montimi të jetë me bulona të fshehur. 

Me kapakë të paisur me bravë. 

Prodhimi me material melamine spesor jo me pak 16 mm. 

Të gjithë dollapet do të pajisen me brava dhe mentesha për 

hapje. 

Ne pjesen e siperme duhet te kete vrima me qellim ajrosje. 

Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle 

 

 

F.V. Karrige 

Karriga statike do prodhohet me tub oval 30x15. 

 
Ndenjese dhe shpina do te jene me material plastik dhe me sfungjer me densitet te larte. Gjithashtu ne 



momentin e montimit si ndenjesa dhe shpinda duhet te jene te pajisura me kapake plastik mbrojtes. 

Materiali i tapicimit do jete i nje cilesie te larte, si ne rastin kur perdoret me imitim lekure ashtu dhe ne 

rastin e copes. Permasa e ndenjeses do jete 46x40, ndersa e shpines do jete 32x46. Skeleti i karriges do 

lyhet me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me 

spesor jo më pak se 1,2-1,5 mm.  Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle 

 

 

 

F.V. Karrige 3 vendeshe per salla 

Karriget do prodhohet me tub oval 30x15. 

Ndenjese dhe shpina do te jene me material plastik dhe me sfungjer me densitet te larte. Gjithashtu ne 

momentin e montimit si ndenjesa dhe shpinda duhet te jene te pajisura me kapake plastik mbrojtes. 

Materiali i tapicimit do jete i nje cilesie te larte, si ne rastin kur perdoret me imitim lekure ashtu dhe ne 

rastin e copes. Permasa e ndenjeses do jete 46x40, ndersa e shpines do jete 32x46. Skeleti i karriges do 

lyhet me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me 

spesor jo më pak se 1,2-1,5 mm.  

Skeleti metalik do te lidhe tre ndenjeset dhe shpinoret e tyre ne nje konstruksion te perbashket.  Prodhim, 

furnizim dhe montim ne shkolle 

 

F.V. Karrige biblioteke 

Karriga statike do prodhohet me tub oval 30x15. 

 
Ndenjese dhe shpina do te jene me material plastik dhe me sfungjer me densitet te larte. Gjithashtu ne 

momentin e montimit si ndenjesa dhe shpinda duhet te jene te pajisura me kapake plastik mbrojtes. 

Materiali i tapicimit do jete i nje cilesie te larte, si ne rastin kur perdoret me imitim lekure ashtu dhe ne 

rastin e copes. Permasa e ndenjeses do jete 46x40, ndersa e shpines do jete 32x46. Skeleti i karriges do 

lyhet me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me 

spesor jo më pak se 1,2-1,5 mm.  Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle 

 

F.V. Karrige  kabineti 

Karrigia për nxënës do të jetë e madhesisë, siç tregohet në tabelën e mëposhtme: 

 

Karrigia për nxënës do të jetë e madhesisë, siç tregohet në tabelën e mëposhtme: 

Tipi karriges  Lartësia cm  Gjerësia cm  Thellësia cm 

Cikli i Lart  74/42    37   37 



 
Skeleti I realizuar nga tub metalik rrethor me spesor 1,2-1,5 mm dhe me diameter jo me te vogel se d 

= 20 mm; ose katror ose drejtkendesh me permasa jo me te vogla se 20 x 20 mm. Skeleti do të lyhet 

me boje me trajtim termik (me pjekje) per te qene rezistente ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve dhe do të 

ndërtohet në mënyrë të tillë për të fituar sipërfaqe sa më të gjërë mbështetëse. Kembet do te 

mbeshteten mbi tapa plastike. 
 

Ndenjësja dhe mbështetësja: 

Të punohen me material HDF dhe pjeserisht kompesate me trashësi jo me te vogel se 7 mm ne formë 

anatomike, (të kurbuar) të fiksuar fort në skeletin metalik me perçina. Sipërfaqja e ndenjeses dhe 

mbeshteteses te jete me ngjyren e HDF-se dhe me qoshe dhe buzë të rrumbullakuara Produkti 

parashikohet prodhim, furnizim dhe instalim ne shkolle 

 

F.V. Karrige  kabineti gjuhesh 

Karrigia për nxënës do të jetë e madhesisë, siç tregohet në tabelën e mëposhtme: 

 

Karrigia për nxënës do të jetë e madhesisë, siç tregohet në tabelën e mëposhtme: 

Tipi karriges  Lartësia cm  Gjerësia cm  Thellësia cm 

Cikli i Lart  74/42    37   37 

 
Skeleti I realizuar nga tub metalik rrethor me spesor 1,2-1,5 mm dhe me diameter jo me te vogel se d 

= 20 mm; ose katror ose drejtkendesh me permasa jo me te vogla se 20 x 20 mm. Skeleti do të lyhet 

me boje me trajtim termik (me pjekje) per te qene rezistente ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve dhe do të 

ndërtohet në mënyrë të tillë për të fituar sipërfaqe sa më të gjërë mbështetëse. Kembet do te 

mbeshteten mbi tapa plastike. 
 

Ndenjësja dhe mbështetësja: 

Të punohen me material HDF dhe pjeserisht kompesate me trashësi jo me te vogel se 7 mm ne formë 

anatomike, (të kurbuar) të fiksuar fort në skeletin metalik me perçina. Sipërfaqja e ndenjeses dhe 

mbeshteteses te jete me ngjyren e HDF-se dhe me qoshe dhe buzë të rrumbullakuara Produkti 

parashikohet prodhim, furnizim dhe instalim ne shkolle 

 

 

 



 

F.V. Karrige kompjuteri kabinet informatike 

Karriga statike do prodhohet me tub oval 30x15. 

 
Ndenjese dhe shpina do te jene me material plastik dhe me sfungjer me densitet te larte. Gjithashtu ne 

momentin e montimit si ndenjesa dhe shpinda duhet te jene te pajisura me kapake plastik mbrojtes. 

Materiali i tapicimit do jete i nje cilesie te larte, si ne rastin kur perdoret me imitim lekure ashtu dhe ne 

rastin e copes. Permasa e ndenjeses do jete 46x40, ndersa e shpines do jete 32x46. Skeleti i karriges do 

lyhet me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me 

spesor jo më pak se 1,2-1,5 mm.  Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle 

F.V. Karrige per kabinetin e informatikës 

Karriga statike do prodhohet me tub oval 30x15. 

 
Ndenjese dhe shpina do te jene me material plastik dhe me sfungjer me densitet te larte. Gjithashtu ne 

momentin e montimit si ndenjesa dhe shpinda duhet te jene te pajisura me kapake plastik mbrojtes. 

Materiali i tapicimit do jete i nje cilesie te larte, si ne rastin kur perdoret me imitim lekure ashtu dhe ne 

rastin e copes. Permasa e ndenjeses do jete 46x40, ndersa e shpines do jete 32x46. Skeleti i karriges do 

lyhet me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me 

spesor jo më pak se 1,2-1,5 mm.  Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle 

 

F.V. Karrige per mesues 

Karriga statike do prodhohet me tub oval 30x15. 

 
Ndenjese dhe shpinda do te jene me material plastik dhe me sfungjer me densitet te larte. Gjithashtu ne 

momentin e montimit si ndenjesa dhe shpinda duhet te jene te pajisura me kapake plastik mbrojtes. 

Materiali i tapicimit do jete i nje cilesie te larte, si ne rastin kur perdoret me imitim lekure ashtu dhe ne 

rastin e copes. Permasa e ndenjeses do jete 46x40. Ndersa e shpindes do jete 32x46. Skeleti i karriges do 

lyhet me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve 

F.V. Karrige per nxenes arsimi mesem 

Karrigia për nxënës do të jetë e madhesisë, siç tregohet në tabelën e mëposhtme: 

 

Karrigia për nxënës do të jetë e madhesisë, siç tregohet në tabelën e mëposhtme: 

Tipi karriges  Lartësia cm  Gjerësia cm  Thellësia cm 

Cikli i Lart  74/42    37   37 



 
Skeleti I realizuar nga tub metalik rrethor me spesor 1,2-1,5 mm dhe me diameter jo me te vogel se d = 

20 mm; ose katror ose drejtkendesh me permasa jo me te vogla se 20 x 20 mm. Skeleti do të lyhet me 

boje me trajtim termik (me pjekje) per te qene rezistente ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve dhe do të 

ndërtohet në mënyrë të tillë për të fituar sipërfaqe sa më të gjërë mbështetëse. Kembet do te mbeshteten 

mbi tapa plastike. 

Ndenjësja dhe mbështetësja: 

Të punohen me material HDF dhe pjeserisht kompesate me trashësi jo me te vogel se 7 mm ne formë 

anatomike, (të kurbuar) të fiksuar fort në skeletin metalik me perçina. Sipërfaqja e ndenjeses dhe 

mbeshteteses te jete me ngjyren e HDF-se dhe me qoshe dhe buzë të rrumbullakuara Produkti 

parashikohet prodhim, furnizim dhe instalim ne shkolle. 

 

 

F.V. Karrige per nxenes cikli larte 

Karrigia për nxënës do të jetë e madhesisë, siç tregohet në tabelën e mëposhtme: 

 

Karrigia për nxënës do të jetë e madhesisë, siç tregohet në tabelën e mëposhtme: 

Tipi karriges  Lartësia cm  Gjerësia cm  Thellësia cm 

Cikli i Lart  74/42    37   37 

 
Skeleti I realizuar nga tub metalik rrethor me spesor 1,2-1,5 mm dhe me diameter jo me te vogel se d 

= 20 mm; ose katror ose drejtkendesh me permasa jo me te vogla se 20 x 20 mm. Skeleti do të lyhet 

me boje me trajtim termik (me pjekje) per te qene rezistente ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve dhe do të 

ndërtohet në mënyrë të tillë për të fituar sipërfaqe sa më të gjërë mbështetëse. Kembet do te 

mbeshteten mbi tapa plastike. 
 

Ndenjësja dhe mbështetësja: 

Të punohen me material HDF dhe pjeserisht kompesate me trashësi jo me te vogel se 7 mm ne formë 

anatomike, (të kurbuar) të fiksuar fort në skeletin metalik me perçina. Sipërfaqja e ndenjeses dhe 

mbeshteteses te jete me ngjyren e HDF-se dhe me qoshe dhe buzë të rrumbullakuara Produkti 

parashikohet prodhim, furnizim dhe instalim ne shkolle 

 

 

 



 

F.V. Karrige per nxenes cikli ulet 

 

Karrigia për nxënës do të jetë e madhesisë, siç tregohet në tabelën e mëposhtme: 

 

 
Skeleti I realizuar nga tub metalik rrethor me spesor 1,2-1.5 mm dhe me diameter jo me te vogel se d = 

20 mm; -katror ose drejtkendesh me permasa jo me te vogla se 20 x 20 mm. Skeleti do të lyhet me boje 

me trajtim termik (me pjekje)per te qene rezistente ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve dhe do të ndërtohet në 

mënyrë të tillë për të fituar sipërfaqe sa më të gjërë mbështetëse. Kembet do te mbeshteten mbi tapa 

plastike. 

Ndenjësja dhe mbështetësja: Të punohen me material HDFdhe pjeserisht kompesate me trashësi jo me 

te vogel se 7 mm ne formë anatomike, (të kurbuar) të fiksuar fort në skeletin metalik me perçina. 

Sipërfaqja e ndenjeses dhe mbeshteteses te jete me ngjyrene hdf-se dhe me qoshe dhe buzë të 

rrumbullakuara Produkti parashikohet prodhim, furnizim dhe instalim ne shkolle. 

 

F.V. Karrige per nxenes ne kabinetin e  informatikes 

Karriga statike do prodhohet me tub oval 30x15. 

 
Ndenjese dhe shpina do te jene me material plastik dhe me sfungjer me densitet te larte. Gjithashtu ne 

momentin e montimit si ndenjesa dhe shpinda duhet te jene te pajisura me kapake plastik mbrojtes. 

Materiali i tapicimit do jete i nje cilesie te larte, si ne rastin kur perdoret me imitim lekure ashtu dhe ne 

rastin e copes. Permasa e ndenjeses do jete 46x40, ndersa e shpines do jete 32x46. Skeleti i karriges do 

lyhet me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me 

spesor jo më pak se 1,2-1,5 mm.  Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F.V. Karrige per parafillore 

 

 
Karriket për fëmijët e kopshteve do të jenë jo më të vogla se përmasat e mëposhtme 

Tipi 

karrikes 

Lartësia cm Gjerësia cm Thellësia 

cm 

 

Për 

kopësht 

55/29 32 32  

Materiali i skeletit do të jetë druri me buzë të rrumbullakosura (për të shmangur dëmtimet e 

mundshme). 

Materiali i ndenjëses dhe mbështetëses   

Mbeshtesese druri ose kompesate me formë anatomike me buzë të rrumbullakosura. Sipërfaqet te 

llakuara dhe rezistente ndaj ujit dhe jo të dëmshëm për shëndetin. 

Lidhjet dhe bashkimet me vida druri. 

 

F.V. Karrige per parashkollore 

 

 
Karriket për fëmijët e kopshteve do të jenë jo më të vogla se përmasat e mëposhtme 

Tipi 

karrikes 

Lartësia cm Gjerësia cm Thellësia cm  

Për 

kopësht 

55/29 32 32  

Materiali i skeletit do të jetë druri me buzë të rrumbullakosura (për të shmangur dëmtimet e 

mundshme). 

Materiali i ndenjëses dhe mbështetëses   

Mbeshtesese druri ose kompesate me formë anatomike me buzë të rrumbullakosura. Sipërfaqet te 

llakuara dhe rezistente ndaj ujit dhe jo të dëmshëm për shëndetin. 

Lidhjet dhe bashkimet me vida druri. 

 

F.V. Karrige per sallen e mesuesve 

Karriga statike do prodhohet me tub oval 30x15. 



 
Ndenjese dhe shpina do te jene me material plastik dhe me sfungjer me densitet te larte. Gjithashtu ne 

momentin e montimit si ndenjesa dhe shpinda duhet te jene te pajisura me kapake plastik mbrojtes. 

Materiali i tapicimit do jete i nje cilesie te larte, si ne rastin kur perdoret me imitim lekure ashtu dhe ne 

rastin e copes. Permasa e ndenjeses do jete 46x40, ndersa e shpines do jete 32x46. Skeleti i karriges do 

lyhet me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me 

spesor jo më pak se 1,2-1,5 mm.  Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle 

 

 

F.V. Karrige per sallen polifunksionale 

Karriga statike do prodhohet me tub oval 30x15. 

 
Ndenjese dhe shpina do te jene me material plastik dhe me sfungjer me densitet te larte. Gjithashtu ne 

momentin e montimit si ndenjesa dhe shpinda duhet te jene te pajisura me kapake plastik mbrojtes. 

Materiali i tapicimit do jete i nje cilesie te larte, si ne rastin kur perdoret me imitim lekure ashtu dhe ne 

rastin e copes. Permasa e ndenjeses do jete 46x40, ndersa e shpines do jete 32x46. Skeleti i karriges do 

lyhet me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me 

spesor jo më pak se 1,2-1,5 mm.  Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle 

F.V. Karrige për sallën polivalente 

Karriga statike do prodhohet me tub oval 30x15. 

 
Ndenjese dhe shpina do te jene me material plastik dhe me sfungjer me densitet te larte. Gjithashtu ne 

momentin e montimit si ndenjesa dhe shpinda duhet te jene te pajisura me kapake plastik mbrojtes. 

Materiali i tapicimit do jete i nje cilesie te larte, si ne rastin kur perdoret me imitim lekure ashtu dhe ne 

rastin e copes. Permasa e ndenjeses do jete 46x40, ndersa e shpines do jete 32x46. Skeleti i karriges do 

lyhet me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me 

spesor jo më pak se 1,2-1,5 mm.  Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle 

F.V. Karrige zyre e thjeshte 

Karriga statike do prodhohet me tub oval 30x15. 



 
Ndenjese dhe shpina do te jene me material plastik dhe me sfungjer me densitet te larte. Gjithashtu ne 

momentin e montimit si ndenjesa dhe shpinda duhet te jene te pajisura me kapake plastik mbrojtes. 

Materiali i tapicimit do jete i nje cilesie te larte, si ne rastin kur perdoret me imitim lekure ashtu dhe ne 

rastin e copes. Permasa e ndenjeses do jete 46x40, ndersa e shpines do jete 32x46. Skeleti i karriges do 

lyhet me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me 

spesor jo më pak se 1,2-1,5 mm.  Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle 

 

F.V. Kend drejtori 

        

Skelet druri, stil modern dhe tapiceri me lëkurë ekologjike ose cope. Mbushje me sfungjer cilesor. Seti 

perbehet nga 1 dyvendesh+2njevendesh, ngjyra e zeze e lekures ose e copes. 

 
 

F.V. Karrige rotulluese 

Shtylla vertikale dhe skeleti (bazamenti) i përbërë nga pesë këmbë, me pesë rrota rrotulluese në formë 

sferike të përshtatura për dysheme me tapete. 

 
Zhvendosje pa shkallë të pjesës ku rri ulur, me sustë për thellësinë dhe mekanizëm çlodhës, susta e 

përkuljes e rregullueshme sipas peshës së trupit. Ndenjësja dhe e mbështetësja Mbushur me material 

mbushës (sfungjer) dhe veshur me copë stofe ose lekure), ngjyra sipas dëshirës së porositësit, me bordura 

mbrojtëse. Krahët e karriges prej plastike. Prodhim, furnizim dhe instalim në shkolle 

 

F.V. Pedane elastike 

 
F.V. Portmanto 

Ristela materiali melamine me spesor 16 mm me permasa te vareses se montuar 900x700mm. Ne pjesen 

e siperme vendosen ne distance te barabarte 6 grremca per varrjen e rrobave.  Prodhim, furnizim dhe 

montim ne shkolle 

 

 

 

F.V. Portmonto për dhomën e mësuesëve 
Materiali me melamin me spesor 16 mm me permasa 1820 x 900 mm. Ne pjesene e 



siperme vendosen ne distance te barabarte 6 grremca per varrjen e rrobave.  Prodhim, furnizim dhe 

montim ne shkolle 

 

F.V. Rafte biblioteke 
Rafti eshte i disenjuar per bibloteke. Permasat e raftit jane 90 x 40 x 182. 

 
Faqet vertikale jane me perberje laminat me trashesi 1.6 cm me veshje perimetrale te plastifikuar me 

PVC. Rafti ka gjithsej kater ndarje horizontale te brendshme me nje hapesire prej 40 cm, e cila eshte nje 

lartesi optimale per vendosjen e librave. Ndareset horizontale te raftit jane me perberje laminat me veshje 

perimetrale te plastifikuar me PVC Trashesia prej 16 mm dhe gjatesia e lire prej 90 cm eshte nja gjatesi 

optimale e cila siguron nje hapesire te mjaftueshme, gjithashtu ruan qendrueshmerine dhe nuk 

deformohet nen veprimin e ngarkeses se librave me kalimin e kohes. Faqja e mbrapme e raftit eshte me 

perberje fiber me ngjyre ne pjesen e perparme te saj. Lidhja e fleteve te brendshme horizontale me faqen 

e jashtme anesore realizohet nepermjet vidave  te cilat vendosen nga ana e jashtme e skeletit.  Prodhim, 

furnizim dhe montim ne shkolle 

 

F.V. Raftet per cdo mesues ne dhomen e mesuesve 

Përmasat: jo më pak se 900 x 450 x 1820 mm 
Raftet do të realizohet me 15hapesira që qëndrojnë mbi njera tjetrën. Me lartesi të njëjte. Hapesirat 

shërbejnë si sipërfaqe mbajtëse të pajisjeve të klasës 

 
Pjesa e pasme e dollapit eshte e perbere me fiber me trashesi jo më pak se 3 mm, në faqen e dukshme me 

te njejten ngjyre dhe dizenjo me pjesen tjeter te dollapit. Per cdo hapesire te kete kanata me hapje 90º, 

doreza e brava me çeles. 

I gjithe rafti mbeshtetet mbi kembeza plastike 6 cm ose me xokolaturë te heqshme me lartësi 100 mm. 

Materiali i gjithe dollapit do jetë melamine me trashesi 16 mm. Trupi, ndarëset për të gjitha pjesët e 

dukshme vishen me shirita plastike me ngjitje (ne pjeset anesore) me spesor 1,0 mm ose përdoren 

elemente të laminuar që në prodhim. 

Ndarjet horizontale të raftit prej pllake zdrukthi e melaminuar me trashesi 16 mm. Lidhja do te realizohet  

me vida të fshehura.  Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle 

 



F.V. Rrjeta volejbolli 

Rrjetat e volejbollit do te jene ne formatin standard per shkolla. Permasat e saj do te jene 2 x 3 m  

Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle 

 

F.V. Shkalle suedeze dyshe 2x(1mx220 m) 

Dimensionet e shkallles jane 100 x 220 cm  Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle 

 

F.V. Skedar per dhomen e mesuesve 

Përmasat rreth 900 x 450 x 900 mm 

Korpusi (trupi) Një ndarje vertikale në mes me material melamine 16 mm, të fiksuar lartë e poshtë me 

anë të vidave. Në çdo nëndarje vertikale janë tre rafte, po me material melamine, të cilët bëjnë të mundur 

vendosjen e sirtarëve. 
Materiali i sirtarëve prej melamine, me vend për tu kapur e tërhequr lehtësisht.  Prodhim, furnizim dhe 

montim ne shkolle 

 

F.V. Stola të gjatë 

Permasat gjatesia 2800 mm, lartesia 520 mm, gjeresia 350 mm 

Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle 

 

F.V. Tabela basketbolli se basku me aksesoret 

Tabela e basketbollit do te kete permasat 1.8 x 1.5/1.2x0.9 m dhe do te montohet dhe fiksohet ne mur. 

Permasat e koshit te basketbollit do te jene standard.  Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle 

 

 

F.V. Tavolin zyre drejtori, n/drejtori 

Tavolina përbëhet nga kater elemente me permasa: a) Tavolina e punes 1 200 × 700 × 720 mm b) 

Tavolina e kompjuterit 900 ×700 × 720 mm c) Harku lidhes 700 ×700 × 720 mm d) Sirtare (komodine) 

400 ×420 × 620 mm Tavolina e punes perbehet nga suprina prej materiali Mel ose Mdf  me trashesi jo 

më pak se 18 mm dhe me ane te rrumbullakuara dhe te lyera me poliuretan. Dy anësoret dhe harku lidhës 

perbehen nga materiali melamin me trashesi 16-18 mm. 

 
Bashkimi i elementeve te tavolines se punes behet me aksesorë te pa dukshem. Tavolina e 

punes mbeshtetet mbi planiera plastike. Po ashtu skeleti i tavolines se kompjuterit dhe harkut 

lidhes perbehen nga melamin me trashesi 16 mm dhe suprina me Mel ose Mdf me trashesi 

njëlloj si pjesa tjetër dhe anesoret e rrombullakosura dhe te lyera me poliuretan dhe poshte 

tavolines vendoset nje pjese per mbajtjen e tastieres se kompjuterit. Komodina mbeshtetet 

mbi rrota dhe ka tre sirtarë me doreza, të hapshëm me shina ku sirtari i pare detyrimisht duhet 

te kete edhe bravë. 

 

Tavolina (skeleti dhe suprina) duhet të realizohen me të njëjtën ngjyrë dhe mundësisht edhe me të njëjtën 

dizenjo. Prodhim, furnizim dhe instalim në shkollë. 

 

 

F.V. Tavolina 

Tavolina për mësues do të jetë e madhësisë që t’i përshtatet karrigeve korresponduese dhe me përmasa 



siç tregohet në tabelën e mëposhtme: 

 

 
Skeleti: Skeleti do të realizohet me pllakë material melamine me trashesi jo më pak se 16 mm. 

Perbehet nga dy mbeshtetese anesore vertikale dhe nje element lidhes kontraventues vertikal (i cili 

sherben edhe per te mbuluar pjesen e perparme te tavolines) me lartesi jo me pak se 40 cm. Pikat e 

lidhjes të përforcohen edhe me aksesor. 
Syprina dhe sirtarët Suprina do të jetë prej materiali Melamin e melaminuar me trashesi jo me pak se 

16 mm, kurse kapaket e sirtareve me trashesi jo me pak se 16 mm (te cilet vendosen djathtas dhe duhet 

të mbërthehen tek skeleti dhe tek suprina) do të kenë lartësi 15 cm sejcili dhe do jenë të pajisur me 

doreza dhe njëri me bravë me celes. Tavolina (skeleti dhe suprina) duhet të realizohen me të njëjtën 

ngjyrë dhe mundësisht me të njëjtën dizenjo. Prodhim, furnizim dhe instalim ne shkolle 
 

 

F.V. Tavolina biblioteke 

Përmasat: gjatësia 120 cm, gjerësia 60 cm, lartësia 74 cm, per perdorim nga studentet ne biblioteke. 

Syprina e tavolines duhet te jete prej material melamine e borduar me PVC. Kembet e tavolines duhet te 

jene prej materiali melamine 16 mm me bordura PVC. Kembet te jene te vendosura mbi tapa plastike te 

cilat lejojne regjistrimin e lartesise  Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle 

 

F.V. Tavolina kabineti gjuhesh 

Tavolina për nxënës arsimi mesem do të jetë e madhësisë që ti përshtatet karrigeve korresponduese, me 

përmasa siç tregohet në tabelën e mëposhtme: 

 

Tipi 

tavolinës 

Lartësia cm Gjerësia cm Thellësia 

cm 

Cikli i Larte 74 120 45 

 

 
Skeleti: Do të realizohet me tub metalik me lyerje me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të 

qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me spesor jo më pak se 1, 2-1, 5 mm. 



Pjesa vertikale e tavolines do te prodhohet me tub oval  20x60. Pjesa e poshtme e tavolines do te 

prodhohet me tub 30x30 dhe pjesa e harkut ku vendoset pjesa e cantes do prodhohet me tub 20x20. 

Këmbët do të mbështeten mbi tapa plastike. 

 

Syprina dhe pjesa ndarëse (mbajtëse) për librat: 
 

Do të realizohen me material MDF. 

Syprina të ketë trashësi jo më pak se 18 mm.   

Një ndarje do të bëhet nën suprinën e tavolinës për vendosjen e librave në largësinë 20 cm, e cila do te 

realizohet me trashësi jo më pak se 16 mm. 
Anët e syprinës së tavolinës dhe ndarjes per librat do të jenë të lyera  me poliuretan. 

Syprina e tavolinës dhe ndarja per librat do të fiksohen në skeletin metalik nëpërmjet perçinave ose 

vidave. 

 

Prodhim, furnizim dhe instalim në shkollë. 

 

 

F.V. Tavolina kompjuteri për kabinetin e informatikës 

Tavolinë nxënësish për informatikë me 2 vende (1200 x 600 mm) 

 

Përmasat e tavolinës: Gjithsej: rreth 1200 x 600 x 700 mm Suprina: rreth 1200 x 600 x 18 mm Skeleti: 

rreth 1100 x 550 x 680 mm Tavolina ka kanal për kalimin e kabllove dhe vendosjen e prizave 

Suprina e punës: Pllakë melamine; veshur me lëndë plastike dhe me tenie anësore plastike; Skeleti i 

realizuar me profil metalik Në figurë paraqitet një tavolinë e tillë. 

 
 

Ngjyrat sipas dëshirës së porositësit. 

Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle 

 

 

 

 

 

 

F.V. Tavolina per femije autike ( shih specifikimet) 

Struktura e tavolines ndertohet me material melamine 18 mm, cilesore. Te gjitha pjeset anesore te 

tavolines jane te borduara me PVC. Ne pjesen e poshtme te suprines ndodhet nje hapesire per vendosjen 

e cantes ose mjeteve te tjera. Skeleti mbajtes eshte konstruksion metalik dhe i mbeshtetur mbi tapa 

plastike per amortizimin e zhurmave dhe per te ruajtur dyshemene nga demtimet. Ne dy pjeset anesore te 

tavolines vendosen dy komodina, te punuara me material melamine 18 mm. Ne brendesi te komodinave 

gjenden kosha plastike per vendosjen e mjeteve te ndryshme didaktike. Komodina mbeshtetet mbi kater 

rrota te levizshme.  Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle 



 
 

 

F.V. Tavolina per mesues 

Tavolina për mësues do të jetë e madhësisë që t’i përshtatet karrigeve korresponduese dhe me përmasa 

siç tregohet në tabelën e mëposhtme: 

 

 
Skeleti: Skeleti do të realizohet me pllakë material melamine me trashesi jo më pak se 16 mm. 

Perbehet nga dy mbeshtetese anesore vertikale dhe nje element lidhes kontraventues vertikal (i cili 

sherben edhe per te mbuluar pjesen e perparme te tavolines) me lartesi jo me pak se 40 cm. Pikat e 

lidhjes të përforcohen edhe me aksesor. 
Syprina dhe sirtarët Suprina do të jetë prej materiali Melamin e melaminuar me trashesi jo me pak se 

16 mm, kurse kapaket e sirtareve me trashesi jo me pak se 16 mm (te cilet vendosen djathtas dhe duhet 

të mbërthehen tek skeleti dhe tek suprina) do të kenë lartësi 15 cm sejcili dhe do jenë të pajisur me 

doreza dhe njëri me bravë me celes. Tavolina (skeleti dhe suprina) duhet të realizohen me të njëjtën 

ngjyrë dhe mundësisht me të njëjtën dizenjo. Prodhim, furnizim dhe instalim ne shkolle 
 

 

F.V. Tavolina per nxenes arsimi mesem 

Tavolina për nxënës arsimi mesem do të jetë e madhësisë që ti përshtatet karrigeve korresponduese, me 

përmasa siç tregohet në tabelën e mëposhtme: 

 

Tipi 

tavolinës 

Lartësia cm Gjerësia cm Thellësia 

cm 

Cikli i Larte 72- 74 120 45 

 



 
Skeleti: Do të realizohet me tub metalik me lyerje me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të 

qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me spesor jo më pak se 1, 2-1, 5 mm. 

Pjesa vertikale e tavolines do te prodhohet me tub oval  20x60. Pjesa e poshtme e tavolines do te 

prodhohet me tub 30x30 dhe pjesa e harkut ku vendoset pjesa e cantes do prodhohet me tub 20x20. 

Këmbët do të mbështeten mbi tapa plastike. 

Syprina dhe pjesa ndarëse (mbajtëse) për librat: 
Do të realizohen me material MDF. 

Syprina të ketë trashësi jo më pak se 18 mm.   

Një ndarje do të bëhet nën suprinën e tavolinës për vendosjen e librave në largësinë 20 cm, e cila do te 

realizohet me trashësi jo më pak se 16 mm. 

Anët e syprinës së tavolinës dhe ndarjes per librat do të jenë të lyera  me poliuretan. 

Syprina e tavolinës dhe ndarja per librat do të fiksohen në skeletin metalik nëpërmjet perçinave ose 

vidave. 

Prodhim, furnizim dhe instalim në shkollë. 

 

F.V. Tavolina per nxenes cikli ulet 

Tavolina për nxënës CU do të jetë e madhësisë që ti përshtatet karrikeve korresponduese, me përmasa siç 

tregohet në tabelën e mëposhtme: 

 

 

 
Skeleti: Do të realizohet me tub metalik me lyerje me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të 

qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me spesor jo më pak se 1, 2-1, 5 mm. 
Pjesa vertikale e tavolines do te prodhohet me tub oval  20x60. Pjesa e poshtme e tavolines do te 

prodhohet me tub 30x30 dhe pjesa e harkut ku vendoset pjesa e cantes do prodhohet me tub 20x20. 

Këmbët do të mbështeten mbi tapa plastike. 

Syprina dhe pjesa ndarëse (mbajtëse) për librat: 
Do të realizohen me material MDF. 



Syprina të ketë trashësi jo më pak se 18 mm.   

Një ndarje do të bëhet nën suprinën e tavolinës për vendosjen e librave në largësinë 20 cm, e cila do te 

realizohet me trashësi jo më pak se 16 mm. 
Anët e syprinës së tavolinës dhe ndarjes per librat do të jenë të lyera  me poliuretan. 

Syprina e tavolinës dhe ndarja per librat do të fiksohen në skeletin metalik nëpërmjet perçinave ose 

vidave. 

Prodhim, furnizim dhe instalim në shkollë. 

 

F.V. Tavolina per nxenes cikli larte 

Tavolina për nxënës CU do të jetë e madhësisë që ti përshtatet karrikeve korresponduese, me përmasa siç 

tregohet në tabelën e mëposhtme: 

Tipi 

tavolinës 

Lartësia cm Gjerësia cm Thellësia 

cm 

Cikli i Larte 72-74 120 45 

 

 
Skeleti: Do të realizohet me tub metalik me lyerje me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të 

qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me spesor jo më pak se 1, 2-1, 5 mm. 

Pjesa vertikale e tavolines do te prodhohet me tub oval  20x60. Pjesa e poshtme e tavolines do te 

prodhohet me tub 30x30 dhe pjesa e harkut ku vendoset pjesa e cantes do prodhohet me tub 20x20. 

Këmbët do të mbështeten mbi tapa plastike. 

Syprina dhe pjesa ndarëse (mbajtëse) për librat: 
Do të realizohen me material MDF. 

Syprina të ketë trashësi jo më pak se 18 mm.   

Një ndarje do të bëhet nën suprinën e tavolinës për vendosjen e librave në largësinë 20 cm, e cila do te 

realizohet me trashësi jo më pak se 16 mm. 
Anët e syprinës së tavolinës dhe ndarjes per librat do të jenë të lyera  me poliuretan. 

Syprina e tavolinës dhe ndarja per librat do të fiksohen në skeletin metalik nëpërmjet perçinave ose 

vidave. 

Prodhim, furnizim dhe instalim në shkollë. 

 

F.V. Tavolina per parashkollore 

Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle 

Tavoline 4/6, kendore 

Tavoline 4/6, kendore per femije me 120x60x60 cm Materiali i skeletit: 

Dru masiv prej ahu me buze te rrumbullakosura (per te shmangur demtimet e mundshme). Siperfaqeja e 

lyer me llak pa ngjyre dhe rezistente ndaj ujit dhe jo te demshem per shendetin. Materiali i suprines: 

MDF me spesor jo me pak se 16 mm me buze te rrumbullakosura. Siperfaqja rezistente ndaj ujit dhe jo e 

demshme per shendetin. 



 

F.V. Tavolina te gjata 
Permasat: 490 × 134 × 72 cm. Tavolina e mbledhjes perbehet nga 6 elemente a) Nga 4 elemente qendror 

me permasa 170 x 62 x 72 cm b) Nga dy harqet anesor me rreze 75 cm Skeleti i te gjithe elementeve 

perbehet nga dy mbeshtetje anesore dhe lidhjet kontraventuese ndermjet tyre te realizuara prej melamine 

me trashesi 16 mm. Suprina prej materiali Melamine ose Mdf me trashesi jo me pak se 16 mm. 

 

 
Anet e suprines duhet te jene te rrumbullakuara dhe te lyera me polireutan kurse anesoret e skeletit te 

kembeve duhet te jene te veshura me tenie plastike. Bashkimi i elementeve te skeletit dhe i skeletit me 

suprinen behet me aksesor te pa dukshem. Tavolina mbeshtetet mbi planiera plastike per mbrojtjen e saj 

nga lageshtira dhe demtime te ndryshme. Tavolina (skeleti dhe suprina) do të realizohen me të njëjtën 

ngjyrë dhe mundësisht edhe me të njëjtën dizenjo. Prodhim, furnizim dhe instalim në shkollë 

 

F.V. Tavolina te rrumbullaketa me 4 poste per femije 

Edhe tavolinat ashtu si karriget sipas lartesise i klasifikojme ne dy grupe. Tavoline e rrumbullaket per nje 

grup femijesh me diameter 600 mm dhe 1200 mm. 

 
Materiali i skeletit: Dru masiv prej ahu me buze te rrumbullakosura (per te shmangur demtimet e 

mundshme). Siperfaqja material MDF me spesor jo me pak se 16 mm e lyer me llak pa ngjyre dhe 

rezistente ndaj ujit dhe jo te demshem per shendetin. 
Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle 

 

F.V. Tavoline e madhe  
Permasat: 490 × 134 × 72 cm. Tavolina e mbledhjes perbehet nga 6 elemente a) Nga 4 elemente qendror 

me permasa 170 x 62 x 72 cm b) Nga dy harqet anesor me rreze 75 cm Skeleti i te gjithe elementeve 

perbehet nga dy mbeshtetje anesore dhe lidhjet kontraventuese ndermjet tyre te realizuara prej melamine 

me trashesi 16 mm. Suprina prej materiali Melamine ose Mdf me trashesi jo me pak se 16 mm. 

 

 
Anet e suprines duhet te jene te rrumbullakuara dhe te lyera me polireutan kurse anesoret e skeletit te 

kembeve duhet te jene te veshura me tenie plastike. Bashkimi i elementeve te skeletit dhe i skeletit me 

suprinen behet me aksesor te pa dukshem. Tavolina mbeshtetet mbi planiera plastike per mbrojtjen e saj 

nga lageshtira dhe demtime te ndryshme. Tavolina (skeleti dhe suprina) do të realizohen me të njëjtën 

ngjyrë dhe mundësisht edhe me të njëjtën dizenjo. Prodhim, furnizim dhe instalim në shkollë 

 

F.V. Tavolina kabineti 

Tavolina për nxënës arsimi mesem do të jetë e madhësisë që ti përshtatet karrigeve korresponduese, me 



përmasa siç tregohet në tabelën e mëposhtme: 

 

Tipi 

tavolinës 

Lartësia cm Gjerësia cm Thellësia 

cm 

Cikli i Larte 72-74 120 45 

 

 
Skeleti: Do të realizohet me tub metalik me lyerje me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të 

qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me spesor jo më pak se 1, 2-1, 5 mm. 
Pjesa vertikale e tavolines do te prodhohet me tub oval  20x60. Pjesa e poshtme e tavolines do te 

prodhohet me tub 30x30 dhe pjesa e harkut ku vendoset pjesa e cantes do prodhohet me tub 20x20. 

Këmbët do të mbështeten mbi tapa plastike. 

Syprina dhe pjesa ndarëse (mbajtëse) për librat: 

Do të realizohen me material MDF. 

Syprina të ketë trashësi jo më pak se 18 mm.   

Një ndarje do të bëhet nën suprinën e tavolinës për vendosjen e librave në largësinë 20 cm, e cila do te 

realizohet me trashësi jo më pak se 16 mm. 
Anët e syprinës së tavolinës dhe ndarjes per librat do të jenë të lyera  me poliuretan. 

Syprina e tavolinës dhe ndarja per librat do të fiksohen në skeletin metalik nëpërmjet perçinave ose 

vidave. 

Prodhim, furnizim dhe instalim në shkollë. 

 

F.V.Tavoline per mbledhje  
Permasat: 490 × 134 × 72 cm. Tavolina e mbledhjes perbehet nga 6 elemente a) Nga 4 elemente qendror 

me permasa 170 x 62 x 72 mm b) Nga dy harqet anesor me rreze 75 mm Skeleti i te gjithe elementeve 

perbehet nga dy mbeshtetje anesore dhe lidhjet kontraventuese ndermjet tyre te realizuara prej melamine 

me trashesi 16 mm. Suprina prej materiali Mel ose Mdf me trashesi 18 mm. 

 

 
Anet e suprines duhet te jene te rrumbullakuara dhe te lyera me polireutan kurse anesoret e skeletit te 

kembeve duhet te jene te veshura me tenie plastike. Bashkimi i elementeve te skeletit dhe i skeletit me 

suprinen behet me aksesor te pa dukshem. Tavolina mbeshtetet mbi planiera plastike per mbrojtjen e saj 

nga lageshtira dhe demtime te ndryshme. Tavolina (skeleti dhe suprina) do të realizohen me të njëjtën 

ngjyrë dhe mundësisht edhe me të njëjtën dizenjo. Prodhim, furnizim dhe instalim në shkollë 



 

 

F.V. Tavoline per sallen e mesuesve 
Permasat: 490 × 134 × 72 cm. Tavolina e mbledhjes perbehet nga 6 elemente a) Nga 4 elemente qendror 

me permasa 170 x 62 x 72 cm b) Nga dy harqet anesor me rreze 75 cm Skeleti i te gjithe elementeve 

perbehet nga dy mbeshtetje anesore dhe lidhjet kontraventuese ndermjet tyre te realizuara prej melamine 

me trashesi 16 mm. Suprina prej materiali Melamine ose Mdf me trashesi jo me pak se 16 mm. 

 

 
Anet e suprines duhet te jene te rrumbullakuara dhe te lyera me polireutan kurse anesoret e skeletit te 

kembeve duhet te jene te veshura me tenie plastike. Bashkimi i elementeve te skeletit dhe i skeletit me 

suprinen behet me aksesor te pa dukshem. Tavolina mbeshtetet mbi planiera plastike per mbrojtjen e saj 

nga lageshtira dhe demtime te ndryshme. Tavolina (skeleti dhe suprina) do të realizohen me të njëjtën 

ngjyrë dhe mundësisht edhe me të njëjtën dizenjo. Prodhim, furnizim dhe instalim në shkollë 

 

F.V. Tavoline zyre 

Tavolina përbëhet nga kater elemente me permasa: a) Tavolina e punes 1 200 × 700 × 720 mm b) 

Tavolina e kompjuterit 900 ×700 × 720 mm c) Harku lidhes 700 ×700 × 720 mm d) Sirtare (komodine) 

400 ×420 × 620 mm Tavolina e punes perbehet nga suprina prej materiali Mel ose Mdf  me trashesi jo 

më pak se 18 mm dhe me ane te rrumbullakuara dhe te lyera me poliuretan. Dy anësoret dhe harku lidhës 

perbehen nga materiali melamin me trashesi 16-18 mm. 

 

 
Bashkimi i elementeve te tavolines se punes behet me aksesorë te pa dukshem. Tavolina e 

punes mbeshtetet mbi planiera plastike. Po ashtu skeleti i tavolines se kompjuterit dhe harkut 

lidhes perbehen nga melamin me trashesi 16 mm dhe suprina me Mel ose Mdf me trashesi 

njëlloj si pjesa tjetër dhe anesoret e rrombullakosura dhe te lyera me poliuretan dhe poshte 

tavolines vendoset nje pjese per mbajtjen e tastieres se kompjuterit. Komodina mbeshtetet 

mbi rrota dhe ka tre sirtarë me doreza, të hapshëm me shina ku sirtari i pare detyrimisht duhet 

te kete edhe bravë. 

 

Tavolina (skeleti dhe suprina) duhet të realizohen me të njëjtën ngjyrë dhe mundësisht edhe me të njëjtën 

dizenjo. Prodhim, furnizim dhe instalim në shkollë. 

 

 



Krevat per kopesht. 

Permasat:gjatesi 128 cm, gjeresi 66 cm, lartesi 72 cm. 

Krevati prodhohet me M.D.F te melamuar. Te gjithe anet jane te rrumbullakosura per te 

shmangur demtimet e mundshme. 

Ne pjesen e brendshme ndodhet nje gradele per 

mbajtjen e dyshekut. Krevati vendoset mbi rrota te 

levizshme. Krevate portative per kopshte  

Lejohet shmangia nga permasat e detyrueshme +5% 

Krevat per femije 3 deri ne 6 vjec i cili stivohet. 

Permasat e skeletit: gjatesia nga 1,3 deri ne 1.5 - gjeresia 0,7 m, lartesia 0,35 

m Permasat e pjeses se shtratit: gjatesia1,2 m, gjeresia 0,6 m trashesia 4 mm. 

Materiali i skeletit: 

2 Tuba me diameter 30mm, qe formojne elementet mbeshtetes ne forme U-je, me tapa mbeshtetese 

plastike per te mos derntuar dyshemene. 

2 Tuba me diameter 30mm, qt formojne elementet lidhes 

Lidhjet ndermj et tubave mbeshtetes dhe atyre lidhes jane realizuar me ane te vidave me dado. 

Materiali i shtratit: kanavac ( cope e forte qe qe mban pesha deri ne 60 kg) me ngjyre. 

 

 

 

 

 

 

Rafte 

Raftet per kopshtet e femijeve jane to shumellojshem si nga ana e formes ashtu edhe nga 

ana e perdorimit to tyre. Me poshte po paraqesim disa tipe raftesh. 

1. Raft per lodra 

2. Raft per librat 

3. Raft me dy sirtare ne pjese to poshtme 



Materiali per to 3 tipet: melamine 16 mm 

Permasat: 

Rafti per lodra: 900 x 400 x 760 mm 3 ndarje raftesh ne to gjithe gjeresine 

me Iartesi to rregullueshme Xokolatura 100 mm 

Raft per librat: 900 x 400 x 760 mm 2 ndarje per vendosjen e librave me pjerresi 45 ° dhe me 

mbrojtese qe to mos rreshkasin librat. Xokolatura 100 mm Shih figuren 2 

Raft me dy sirtare ne pjese to poshtme: 1200 x 400 x 760 mm 

1 ndarje vertikale ne mes 2 ndarje raftesh ne secilen nenndarje 1 sirtar 

Tavoline kopshti dreitkendeshe (120x80x55 cm) 

Materiali i skeletit to jete me konstruksion druri, ahu, i staxhionuar, e perpunuar 

dhe e latuar ne to gjitha cepat e saj. 

Suprina e saj MDF e laminuar me trashesi 16 -18mm, veshja perimetrale e rrumbullakosur. 

I gjithe montimi behet me elemente to fshehur dhe jo to dukshem. 

Verejtje: Shmangiet lejohen 5% nga to dhenat qe jane vendosur ne specifikime. 

Tavoline kopshti trapezoidale (120x60x55 cm) 

 

Materiali i skeletit to jete me konstruksion druri, ahu, i 

staxhionuar, e perpunuar dhe e latuar ne to gjitha cepat 

e saj. 

Suprina e saj MDF e laminuar me trashesi 16-18mm, 

veshja perimetrale e rrumbullakosur. 

I gjithe montimi belie me elemente to fshehur dhe 
jo to dukshem.  

Verejtje: Shmangiet lejohen 5% nga to dhenat qe jane vendosur fie specifiltime. 
 

Materiali i skeletit te jete me konstruksion druri, ahu, i staxhionuar, e perpunuar dhe e latuar ne te 

gjithe perimetrin e saj. 

Suprina e saj MDF e laminuar me trashesi 16- 18mm, veshja perimetrale e 

rrumbullakosur. 

 

 



I gjithe montimi belle me elemente te fshehur dhe jo te dukshem. 

 

 

 

 

Verejtje: Shmangiet lejohen 5% nga te dhJnat ye jane vendosur ne specifiAime 

GARDEROBE ME 12 POSTE PER FEMIJE 

Permasat:gjatesi 120 cm, lartesi 140 cm gjeresi 30-45 cm.Garderoba eshte e ndare ne dy 

pjese.Pjesa poshte sherben per vendosjen kepuceve.Pjesa poshte qendron mbi kembe plastike.Ne 

pjesen lart ka te vendosur disa varese qe sherbejne per vendosje e rrobave te femijeve. Monitorimi 

i gorderobes behet me aksesore te dukshem. Veshja perimetrale e te gjithe elementeve perberes do 

te jete me PV 

Struktura e garderobes prodhohet me melaminj 18 mm. 

 

 

 

Sobë gatimi 

Kategoria sobe 

Marka jo 

Menyra e pjekjes me gaz 

Numri i programeve te gatimit   mbi 4 

Kohemates po 

Paneli i kontrollit me celesa 

Ekran lcd jo 

Vetepastrim jo 

Numri i plitkave me gaz  4 

Materiali inoks 

Centil per gazin po 

Valvule e sigurise per gazin po 

Permasat linja 90 cm 

Garancia normale 12 muaj 

 

Aspirator profesional 

Kategoria aspiratore 

Tipi mural linja 90 

Materiali inoks 



Fuqia thithese    mbi 500 m3/ore 

Nivelet e thithjes mbi 2  nivele 

Niveli i zhurmes nen 61 db 

Filtra per riqarkullim te ajrit n/a 

Garancia normale 12 muaj 

 

45 

Frigorifer ushqimesh 

Marka   

Tipi i frigoriferit  me/pa krahe 

Kapaciteti total Mbi 400 l 

Kapaciteti neto (ngriresi/freskuesi)   

Lloji i ftohjes Me ajer 

Ngjyra/materiali Gri / i bardhe/ inoks 

Tipi i vendosjes Qendrim i lire 

Permasat (gj x l x th) (cm)   

Materiali i rafteve Xham 

Nderrimi i hapjes se deres   

Paneli i kontrollit Elektronik 

Opsione ekstra   

Klasi i energjise Min a++ 

Mbrojtja e ushqimeve Shtrese anti-bakteriale 

Opsioni i pushimeve Alarm tek dera 

Ndricimi i brendshem Po 

Ftohje e shpejte Po 

Zona e freskise Po 

Kompresori N/a 

Niveli i zhurmes (dba) 46 

Garanci shtese Jo 

Garancia normale 24 muaj 
 

 

 


