
IVERAL za izdelavo pohištva

Predmet evidenčnega naročila je dobava in robljenje iverala z ABS trakom. V storitvi mora ponudnik 

dobavi� naročniku dvostransko oplemeniteno iveral ploščo robljeno z ABS trakom. Storitev se izvaja 

sukcesivno skladno s potrebami naročnika. 

Nanos ABS robnega traku mora bi� na fino obrezani (nepoškodovani) iveral. Robni trak je debeline 

1,5 – 2 mm mora bi� v barvi odtenka iverala. Debeline iverala 18-19 mm, dvostransko oplemeniten. 

Elemen� obdelani z ABS robnimi trakovi se morajo odlikova� z visoko trdoto, udarno žilavostjo, 

vodoodpornostjo in površinsko obstojnostjo. 

Iveral zaključen z ABS robnim trakom (akrilonitril-butadien-s�ren) bo naročnik uporabljal za elemente

notranjega pohištva, kuhinjskih vra�c, miznih plošč in druge notranje opreme, elemen�  morajo 

omogoča� izdelavo kvalitetnega pohištva. 

Količine so opredeljene v 4000 dolžinskih metrih ABS traku. 

Predvidena količina iverala v razrezu in končni obdelavi je ca. 800 m2. 

Velikost kosov elementov  notranjega pohištva je različna, vrata omar, stranice omar, vrata omaric, 

stranice omaric, police omar, police omaric. Morebitno naročilo za sestavo elementov v sklop (npr. 

omaro) se obračuna po ceniku dobavitelja/izvajalca.  

Standardi: Surove iverne plošče morajo ustreza� standardom in sistemom kakovos�  Standard SIST 

EN 312;  SIST EN 310 Upogibna trdnost; SIST EN 319 Razslojna trdnost; Barvni odtenek 

oplemenitenega iverala je  27169 BS STARMAN.

Rok dobave: v 10 dneh od prejema naročila. Dobava naročenih izdelkov fco centralno skladišče 

naročnika.

Garancija na dobavljeno blago 6 mesecev

Izvajalec dostavi cenik mizarskih storitev.

Preglednica 1: Ponudbeni predračun IVERAL za izdelavo pohištva

OPIS Enota mere Cena EUR na 
enoto brez DDV

Vrednost EUR na 
brez DDV

A Iveral dvostransko oplemeniten 800  m2

B ABS robni trak 4000    ml

SKUPAJ  (A+B) brez DDV (kpl)

OPOMBA: enote mere so informa�vne in so namenjene izboru najugodnejšega ponudnika.    

DELOVNE PLOŠČE – PULTI

Predmet evidenčnega naročila je dobava in robljenje delovnih pultov z ABS trakom. Delovni pul� so 

namenjeni za izdelavo delovnih površin v kuhinjah, sobah, igralnicah, mize. 

V storitvi mora ponudnik dobavi� naročniku dvostransko oplemeniteni delovni pult  robljeno z ABS 

trakom. Storitev se izvaja sukcesivno skladno s potrebami naročnika. Zgornja in spodnja površina 



delovne plošče imata nanos laminata, ki je na ploščo nalepljen. Laminat mora bi�  zelo odporen na 

zunanje dejavnike (udarci, praske, kemikalije, voda, toplota,…).

Stranice (vse š�ri stranice)  delovne plošče so oblepljene z robljeno z ABS trakom. Nanos ABS robnega

traku mora bi� na fino obrezani (nepoškodovani) delovni pult. Robni trak je debeline 1,5 – 2 mm 

mora bi� v barvi odtenka delovnega pulta.

Količine so opredeljene v 650 dolžinskih metrih ABS traku. Predvidena količina delovnih pultov v 

razrezu in končni obdelavi je ca. 140 m2.

Velikost kosov elementov  delovnih pultov je različna, dimenzije:

Standardna dimenzija/dolžina delovnih pultov: po naročilu, vendar največ do 4000  mm.

Širina delovnih pultov: 600 mm oz. 900 mm oz. po naročilu.

Debelina delovnih pultov: 40 mm.

Standardi: Kvaliteta plošče zadostuje standardom EN 312, E1-P2 (V20).

Mehanske lastnos�: Teža po volumnu: cca. 680 kg/m³.

Rok dobave: v 20 dneh od prejema naročila. Dobava naročenih izdelkov fco centralno skladišče 

naročnika.

Garancija na dobavljeno blago 6 mesecev

Izvajalec dostavi katalog  laminatnih plošč.

Preglednica 2: Ponudbeni predračun DELOVNE PLOŠČE – PULTI

OPIS Enota mere Cena EUR na 
enoto brez DDV

Vrednost EUR na 
brez DDV

A Delovni pult 140  m2

B ABS robni trak 650 ml

SKUPAJ  (A+B) brez DDV (kpl)

OPOMBA: enote mere so informa�vne in so namenjene izboru najugodnejšega ponudnika.                   

SKUPAJ PONUDBA 

Preglednica 1: Ponudbeni predračun IVERAL za izdelavo pohištva

OPIS Enota mere Cena EUR na 
enoto brez DDV

Vrednost EUR na 
brez DDV

A Ponudbeni predračun IVERAL za 
izdelavo pohištva

 1 kpl

B Ponudbeni predračun DELOVNE 
PLOŠČE – PULTI

1 kpl

SKUPAJ  (A+B) brez DDV

OPOMBA: enote mere so informa�vne in so namenjene izboru najugodnejšega ponudnika.   


