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 Անվանում Քանակ   
Չափման 

միավոր 
Նկարագրություն  Հղում  

1  Մեծ սեղան 2 հատ 

Սեղանը պետք է պատրաստված լինի 

լամինատից (18 մմ) եզրերը պվս 0.4 մմ, ունենա 6 

ակ  

Հավելված 1 

2 Խաղալիքների պահարան 2 

հատ Բաղկացած է 5 բաց դարակից, պահարաններից 

մեկը պետք է  ունենա  6 ակ, պատրաստված լինի 

լամինատից (18մմ), բոլոր երևացող եզրերը 

կրոնկա, հետևի մասում դվպ (0.4մմ) 

Հավելված 2 

3 Գրասեղան 22 

հատ Պետք է պատրաստված լինի լամինատից (18մմ), 

ունենա 2 դարակ՝ վերևի դարակը փակվող, 

դարակների համապատասխան մասերը դվպ 

(0.4մմ), արտաքին եզրերը պվս 0.4 մմ, ներքին 

եզրերը կրոմկա 

Հավելված 3 

4 Փոքր պահարան 20 

հատ Պետք է բաղկացած լինի 4 շարժական 

դարակներից, դարակներից յուրաքանչյուրի տակ 

դվպ (0.4մմ), արտաքին եզրերը պվս 0.4 մմ, 

ներքին եզրերը կրոմկա, ունենա 4 ակ 

Հավելված 3.1 

5 Մանկական կլոր սեղան 3 հատ Սեղանի ոտքերը պետք է պատրաստված լինի Հավելված 4 
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փայտից՝ ներկված լինի հատուկ երեխաների 

համար նախատեսված ներկերով և լաքով, 

սեղանի երեսը լամինատից (18 մմ), եզրերը պվս 

0.4 մմ 

6 Մանկական աթոռ 18 

հատ Աթոռը պետք է պատրաստված լինի փայտից՝ 

ներկված լինի հատուկ երեխաների համար 

նախատեսված ներկերով և լաքով 

Հավելված 5 

7 Կախովի պահարաններ 10 

հատ Պետք է բաղկացած լինի մեծ և փոքր 

դարակներից, պետք է լինի լամինատից (18 մմ), 

եզրերը կրոմկա 

Հավելված 6 

8 Պահարան 3 

հատ Պետք է ունենա 15 դարակ, որից  ներքևի 3-ը 

բանալիով  փակվող և պետք է պատրաստված 

լինի լամինատից (18 մմ), հետևամասում դվպ 

(0.4մմ) 

Հավելված 7 

9 
Խոհանոցային կախովի 

պահարաններ 
1 

հատ Պետք է բաղկացած լինի բաց և փակ 

դարակներից, որոնք պետք է պատրաստված 

լինեն լամինատից (18 մմ), փակ դարակի 

հետևամասում դվպ (0.4մմ) 

Հավելված 8 

10 Խոհանոցային պահարաններ 1 

հատ Պետք է բաղկացած լինի 2 փակ դարակներից և 

պետք է պատրաստված լինի լամինատից (18 մմ), 

պետք է նախաեսված լինի լվացքի մեքենայի, 

գազօջախի և լվացարանի համար տեղեր, եզրերը 

պվս 0.4 մմ, պետք է ունենա 2 շարժական փոքր 

Հավելված 8.1 
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պահարաններ (տես՝ հավելված 8.2) 

11 Շարժական փոքր պահարան 2 

հատ Պետք է ունենա 3 շարժական դարակ և 1 

շարժական սեղանիկ, պետք է պատրաստված 

լինի լամինատից (18 մմ),  հետևամասում դվպ 

(0.4մմ), եզրերը պվս 0.4 մմ և ունենա 4 ակ 

Հավելված 8.2 

12 Խոհանոցային աթոռ 3 

հատ Ոտքերը պետք է պատրաստված լինի 

լամինատից (18 մմ),  եզրերը պվս 0.4 մմ, ունենա 

4 ակ, իսկ նստատեղը պետք է լինի փափուկ և 

չքրտնացնող կտորից 

Հավելված 9 

13 
Խոհանոցային անկյունային 

աթոռ/ ուգալոկ 
1 

հատ Ոտքերը պետք է պատրաստված լինի 

լամինատից (18 մմ),  եզրերը պվս 0.4 մմ, իսկ 

նստատեղը պետք է լինի փափուկ և չքրտնացնող 

կտորից 

Հավելված 10 

14 Խոհանոցային սեղան 1 
հատ Պետք է պատրաստված լինի լամինատից (18 մմ),  

եզրերը պվս 0.4 մմ, 

Հավելված 11 

15 Փոքր սեղան 3 
հատ Պետք է  պատրաստված լինի լամինատից (18 

մմ),  եզրերը պվս 0.4 մմ, ունենա 4 ակ 

Հավելված 12 

16 Կիսակլոր սեղան 8 
հատ Պետք է պատրաստված լինի լամինատից (18 մմ),  

եզրերը պվս 0.4 մմ, ունենա 3 ակ 

Հավելված 13 

17 Գրապահարան/ ծառ 1 
հատ Պետք է պատրաստված լինի լամինատից (18 մմ),  

եզրերը պվս 0.4 մմ 

Հավելված 14 
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18 Կախովի պահարան/ ամպ 4 
հատ Պետք է պատրաստված լինի լամինատից (18 մմ),  

եզրերը պվս 0.4 մմ 

Հավելված 15 

19 Գրապահարան մեծ 1 

հատ Պետք է ունենա 22 պահարան, որոնցից 6 բաց, 

իսկ մնացը՝ ապակիներով (0.5 մմ) փակվող և 

հավելյան դարակներով, պետք է պատրաստված 

լինի լամինատից (18 մմ),  եզրերը պվս 0.4 մմ և 

հետևամասում դվպ (0.4մմ) 

Հավելված 16 

20 Գրապահարան միջին 1 

հատ Պետք է ունենա 18 պահարան, որոնցից 10 բաց, 

իսկ մնացածը՝ ապակիներով (0.5 մմ) փակվող և 

հավելյալ դարակներով, պետք է պատրաստված 

լինի լամինատից (18 մմ),  եզրերը պվս 0.4 մմ և 

հետևամասում դվպ (0.4մմ) 

Հավելված 17 

21 Գրապահարան միջին 1 

հատ Պետք է ունենա 20 պահարան, որոնցից 9 բաց, 1-

ը՝ շարժական, իսկ մնացը՝ ապակիներով (0.5 մմ) 

փակվող և հավելյալ դարակներով, պետք է 

պատրաստված լինի լամինատից (18 մմ),  եզրերը 

պվս 0.4 մմ և հետևամասում դվպ (0.4մմ) 

Հավելված 18 

22 

Էրգոթերապիայի համար 

նախատեսված 

հավասարակշռության 

հարմարանք 1 

1 

հատ Պետք է նախատեսված լինի մինչև 55 կգ կշռող 

երեխաների համար, նստատեղը պետք է 

պատրաստված լինի փայտից՝ կաշեապատ և 

փափուկ, 

Հավելված 19 

23 Էրգոթերապիայի համար 1 հատ Պետք է նախատեսված լինի մինչև 55 կգ կշռող Հավելված 19.1 
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նախատեսված 

հավասարակշռության 

հարմարանք 2 

երեխաների համար, նստատեղը պետք է 

պատրաստված լինի փայտից՝ կաշեպատ և 

փափուկ, ամրացվի  պարաններով 

24 

Էրգոթերապիայի համար 

նախատեսված 

հավասարակշռության 

հարմարանք 3 

1 

հատ 

Պետք է պատրաստված լինի փայտից, պատված 

չսահող ռեզինով 

Հավելված 19.2 

25 

Էրգոթերապիայի համար 

նախատեսված 

հավասարակշռության 

հարմարանք 4 

1 

հատ Պետք է նախատեսված լինի մինչև 55 կգ կշռող 

երեխաների համար, նստատեղը պետք է լինի 

գլանաձև և պատրաստված լինի փայտից՝ 

կաշեապատ, ամրացվում է պարաններով 

Հավելված 19.3 

26 Մարզման հանգույց 1 

հատ Պետք է պատրաստված լինի փայտից՝ ներկված 

լինի հատուկ երեխաների համար նախատեսված 

ներկերով և լաքով, թեքահարթակը պետք է 

պատրաստված լինի լամինատից (2x18մմ), և 

վրան պետք է ամրացված լինի բարձրանալու 

համար հարմարանքներ 

Հավելված 20 

27 Լոգոպեդի սեղան 2 

հատ Պետք է պատրաստված լինի լամինատից (18մմ), 

ունենա 2 դարակ՝ փակվող, դարակների 

համապատասխան մասերը դվպ (0.4մմ), 

արտաքին եզրերը պվս 0.4 մմ, ներքին եզրերը 

կրոմկա, պետք է ունենա հայելի, դիմացը 

շարժական, սեղանը պետք է ունենա ամուր 

ամրացված հայելի (1,2x0,5) (ըստ հավելված 21) 

Հավելված 21 
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28 Լոգոպեդի աթոռ 2 

հատ Պետք է պատրաստված լինի փայտից՝ ներկված 

լինի հատուկ երեխաների համար նախատեսված 

ներկերով և լաքով, նստատեղը պետք է լինի 

փափուկ և չքրտնացնող կտորից, աթոռի մեջքը 

պետք լինի շարժական, փափուկ և չքրտնացնող 

կտորից 

Հավելված 21.1 

29 Աշխատանքային սեղան 1 

հատ Պետք է ունենա 3 շարժական դարակ, չհրկիզվող 

պահարանի համար դարակ, պետք է 

պատրաստված լինի լամինատից (18մմ), եզրերը 

պվս 0.8 մմ, դարակների համապատասխան 

մասերը դվպ (0.4մմ) 

Հավելված 22 

30 Կախովի պահարաններ 2 

հատ Պետք է բաղկացած լինի 5 դարակներից և պետք է 

պատրաստված լինի լամինատից (18մմ), եզրերը 

կրոմկա, հետևամասը դվպ (0.4մմ) 

Հավելված 23 

31 Աթոռ նկարելու համար 20 
հատ Պետք է պատրաստված լինի լամինատից (18 մմ),  

եզրերը պվս 0.4 մմ 

Հավելված  23.1. 

32 Պահարան 10 

հատ Պետք է ունենա 2 փակվող դարակ, պետք է 

պատրաստված լինի լամինատից (18 մմ),  եզրերը 

պվս 0.4 մմ 

Հավելված 23.2 

33 Փաթուկ աստիճան 3 
կտոր Պետք է պատրաստված լինի սպունգից և 

երեսպատված գունավոր կտորներով 

Հավելված 24 
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34 Զգայական քարեր 7 հատ Նկարագրությունը տես նկար 7 Հավելված 24.1 

35 Հայելի 1 
հատ Պետք է լինի երկկողմանի, լինի շարժական և 

ունենա 4 ակ (նկարագրությունը տես նկար 1) 

Նկար 1 

36 Համակարգչային աթոռ 10 հատ Մանրամասն նկարագրությունը տես նկար 3 Նկար 2 

37 Օֆիսային աթոռ 65 հատ Մանրամասն նկարագրությունը տես նկար 4 Նկար 3 

38 
Սպասասրահի համար 

նախատեսված աթոռներ 
2 

հավաքած

ու 

Մանրամասն նկարագրությունը տես նկար 5 Նկար 4 

39 Բազմոց  3 հատ Մանրամասն նկարագրությունը տես նկար 6 Նկար 5 

40 Նկարչական մոլդերտ 8 հատ Մանրամասն նկարագրությունը տես նկար 7 Նկար 6 

41 Զգայական պատ 1 հատ Նկարագրությունը տես նկար 8 Նկար 8 

42 Սպորտային փափուկ մատեր 9 

հատ Սպորտային մատը նախատեսված է գցելու 

հատակին, որ երեխաները խաղան, որ փափուկ 

լինի (1.5x2) 

Նկար 9 

43 Մանկական փափուկ գորգ 40 
Մետր 

քառ. 
Նկարագրությունը տես նկար 10 

Նկար 10 
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