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Додаток А - Специфікація товарів до RFQ захисні прозорі перегородки на робочий стіл, 

захист від вірусів     
 

 

ЛОТ 1. Захисні прозорі перегородки на робочий стіл    

  

ЛОТ 1.1. Захисна прозора перегородка (Стіл №1)    

 

Характеристика і норми Необхідні мінімальні значення 

Конфігурація робочого столу  Прямий кут, необхідність двох перегородок  

Захисна прозора перегородка   

Одиниця виміру  набір 

Кількість  1 набір  

Матеріал прозорої частини  
Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил 

(поліметилметакрилат ПММА)  

Мінімальна товщина прозорої частини 

перегородки  
Від 4 мм  

Колір  Прозора  

Розміри полотна №1  

Ширина 1660 мм 

Висота 800 мм  

 

Розміри полотна №2 
Ширина 600 мм 

Висота 800 мм  

Металева конструкція, каркас (ребра 

жорсткості)  

Алюміній, або нержавійка, або хромована труба з кріпленням для 

полотна  

 

Кріплення до столу Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм  

Розміри стійок для захисних 

перегородок  

Висота 900 мм  

Ширина від 25 мм  

Тип стійок  

Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для 

прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для 

полотна із заглушками зверху  

Вертикальні стійки зі струбцинами   

3 шт (якщо одна стійка об’єднує 2 полотна під прямим кутом) 

АБО 

4 шт (якщо два полотна будуть окремо з’єднуватись)  

 

Горизонтальна стійка нижня (не 

обов’язкова умова) 

Довжина 1630 мм 

Довжина 600 мм  

 

Просвіт до нижньої частини полотна 

(для прийому передачі документів)   
100 мм над стільницею  

Можливість обробки дезінфікуючими 

засобами  
ТАК 

Наявність схеми зборки (кріплення) ТАК  

Сертифікат відповідності  ТАК  

Гарантія Від 12 місяців 

Додатково 
Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із 

замовником 

Адресна доставка  Місто Суми за адресою  
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ЛОТ 1.2.  Захисна прозора перегородка (Стіл №2)    

 

Характеристика і норми Необхідні мінімальні значення 

Конфігурація робочого столу  
Стіл із закругленим кутом. На куту додаткова стійка для 

об’єднання  

Захисна прозора перегородка   

Одиниця виміру  набір 

Кількість  1 набір  

Матеріал прозорої частини  
Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил 

(поліметилметакрилат ПММА)  

Мінімальна товщина прозорої частини 

перегородки  
Від 4 мм  

Колір  Прозора  

Розміри полотна №1  

Ширина 1400 мм 

Висота 800 мм  

 

Розміри полотна №2 
Ширина 150 мм 

Висота 800 мм  

Розміри полотна №3 
Ширина 150 мм  

Висота 800 мм  

Розміри полотна №4  
Ширина 400 

Висота 800 мм  

Металева конструкція, каркас (ребра 

жорсткості) 

Алюміній, або нержавейка, або хромована труба з кріпленням для 

полотна  

 

Кріплення до столу Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм  

Розміри стійок для захисних 

перегородок  

Висота 900 мм  

Ширина від 25 мм  

Тип стійок  Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для 
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прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для 

полотна із заглушками зверху  

Вертикальні стійки зі струбцинами   
Мінімум 6 шт  

 

Горизонтальна стійка нижня (не 

обов’язкова умова) 

Довжина 1400 мм 

Довжина 150 мм  

Довжина 150 мм  

Довжина 400 мм  

Просвіт до нижньої частини полотна 

(для прийому передачі документів)   
100 мм над стільницею 

Можливість обробки дезінфікуючими 

засобами  
ТАК 

Наявність схеми зборки (кріплення) ТАК  

Сертифікат відповідності  ТАК  

Гарантія Від 12 місяців 

Додатково 
Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із 

замовником 

Адресна доставка  Місто Суми за адресою  

 

 
 

 

 

ЛОТ 1.3.  Захисна прозора перегородка (Стіл №3)    

 

Характеристика і норми Необхідні мінімальні значення 

Конфігурація робочого столу  Г-образний  

Захисна прозора перегородка   

Одиниця виміру  набір 

Кількість  1 набір  

Матеріал прозорої частини  
Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил 

(поліметилметакрилат ПММА)  

Мінімальна товщина прозорої частини 

перегородки  
Від 4 мм  

Колір  Прозора  
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Розміри полотна №1  

Ширина 1300 мм 

Висота 800 мм  

 

Розміри полотна №2 
Ширина 1160 мм 

Висота 800 мм  

Металева конструкція, каркас (ребра 

жорсткості)  

Матеріал – алюміній, або нержавейка, або хромована труба з 

кріпленням для полотна  

 

Кріплення до столу Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм  

Розміри стійок для захисних 

перегородок  

Висота 900 мм  

Ширина від 25 мм  

Тип стійок  

Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для 

прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для 

полотна  

Вертикальні стійки зі струбцинами   

5 шт (якщо на куту одна стійка об’єднує два полотна) 

6 шт (якщо два полотна об’єднуються на куту окремо) 

 

Горизонтальна стійка нижня (не 

обов’язкова умова) 

Довжина 1300 мм 

Довжина 1160 мм  

  

Просвіт до нижньої частини полотна 

(для прийому передачі документів)   
100 мм над стільницею  

Можливість обробки дезінфікуючими 

засобами  
ТАК 

Наявність схеми зборки (кріплення) ТАК  

Сертифікат відповідності  ТАК  

Гарантія Від 12 місяців 

Додатково 
Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із 

замовником 

Адресна доставка  Місто Ужгород за адресою  
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ЛОТ 1.4.  Захисна прозора перегородка (Стіл №4)    

 

Характеристика і норми Необхідні мінімальні значення 

Конфігурація робочого столу  Стандартний   

Захисна прозора перегородка   

Одиниця виміру  набір 

Кількість  1 набір  

Матеріал прозорої частини  
Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил 

(поліметилметакрилат ПММА)  

Мінімальна товщина прозорої частини 

перегородки  
Від 4 мм  

Колір  Прозора  

Розміри полотна №1  

Ширина 1150мм 

Висота 800 мм  

 

Металева конструкція, каркас (ребра 

жорсткості)  

Матеріал – алюміній, або нержавейка, або хромована труба з 

кріпленням для полотна  

 

Кріплення до столу Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм  

Розміри стійок для захисних 

перегородок  

Висота 900 мм  

Ширина від 25 мм  

Тип стійок  

Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для 

прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для 

полотна  

Вертикальні стійки зі струбцинами   
2 шт  

 

Горизонтальна стійка нижня (не 

обов’язкова умова) 

Довжина 1150 мм 

 

Просвіт до нижньої частини полотна 

(для прийому передачі документів)   
100 мм над стільницею 

Можливість обробки дезінфікуючими 

засобами  
ТАК 

Наявність схеми зборки (кріплення) ТАК  

Сертифікат відповідності  ТАК  

Гарантія Від 12 місяців 

Додатково 
Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із 

замовником 

Адресна доставка  Місто Ужгород за адресою  
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ЛОТ 1.5.  Захисна прозора перегородка (Стіл №5)    

 

Характеристика і норми Необхідні мінімальні значення 

Конфігурація робочого столу  Стандартний  

Захисна прозора перегородка   

Одиниця виміру  набір 

Кількість  1 набір  

Матеріал прозорої частини  
Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил 

(поліметилметакрилат ПММА)  

Мінімальна товщина прозорої частини 

перегородки  
Від 4 мм  

Колір  Прозора  

Розміри полотна №1  

Ширина 1000 мм 

Висота 800 мм  

 

Розміри полотна №2 
Ширина 650 мм 

Висота 800 мм  

Металева конструкція, каркас (ребра 

жорсткості)  

Матеріал – алюміній, або нержавейка, або хромована труба з 

кріпленням для полотна  

 

Кріплення до столу Струбцина, допускається товщина столішниці столу до 45 мм  

Розміри стійок для захисних 

перегородок  

Висота 900 мм  

Ширина від 25 мм  

Тип стійок  

Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для 

прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для 

полотна  

Вертикальні стійки зі струбцинами   

5 шт (якщо на куту одна стійка об’єднує два полотна) 

6 шт (якщо два полотна об’єднуються на куту окремо) 

 

Горизонтальна стійка нижня (не 

обов’язкова умова) 

Довжина 1000 мм 

Довжина 800 мм  

  

Просвіт до нижньої частини полотна 

(для прийому передачі документів)   
100 мм над стільницею 

Можливість обробки дезінфікуючими 

засобами  
ТАК 

Наявність схеми зборки (кріплення) ТАК  

Сертифікат відповідності  ТАК  

Гарантія Від 12 місяців 

Додатково 
Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із 

замовником 

Адресна доставка  Місто Луцьк за адресою  
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ЛОТ 1.6.  Захисна прозора перегородка (Стіл №6)    

 

Характеристика і норми Необхідні мінімальні значення 

Конфігурація робочого столу  Стандартний  

Захисна прозора перегородка   

Одиниця виміру  набір 

Кількість  1 набір  

Матеріал прозорої частини  
Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил 

(поліметилметакрилат ПММА)  

Мінімальна товщина прозорої частини 

перегородки  
Від 4 мм  

Колір  Прозора  

Розміри полотна №1  

Ширина 1100 мм 

Висота 800 мм  

 

Розміри полотна №2 
Ширина 1400 мм 

Висота 800 мм  

Металева конструкція, каркас (ребра 

жорсткості)  

Матеріал – алюміній, або нержавейка, або хромована труба з 

кріпленням для полотна  

 

Кріплення до столу Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм  

Розміри стійок для захисних 

перегородок  

Висота 900 мм  

Ширина від 25 мм  

Тип стійок  

Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для 

прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для 

полотна  

Вертикальні стійки зі струбцинами   

4 шт (якщо на куту одна стійка об’єднує два полотна) 

5 шт (якщо два полотна об’єднуються на куту окремо) 

 

Горизонтальна стійка нижня (не 

обов’язкова умова) 

Довжина 1100 мм 

Довжина 1400 мм  
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Просвіт до нижньої частини полотна 

(для прийому передачі документів)   
100 мм над стільницею 

Можливість обробки дезінфікуючими 

засобами  
ТАК 

Наявність схеми зборки (кріплення) ТАК  

Сертифікат відповідності  ТАК  

Гарантія Від 12 місяців 

Додатково 
Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із 

замовником 

Адресна доставка  Місто Луцьк за адресою  

 

 
 

 

ЛОТ 1.7.  Захисна прозора перегородка (Стіл №7)    

 

Характеристика і норми Необхідні мінімальні значення 

Конфігурація робочого столу  Кутовий стіл  

Захисна прозора перегородка   

Одиниця виміру  набір 

Кількість  1 набір  

Матеріал прозорої частини  
Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил 

(поліметилметакрилат ПММА)  

Мінімальна товщина прозорої частини 

перегородки  
Від 4 мм  

Колір  Прозора  

Розміри полотна №1  

Ширина 1240 мм 

Висота 800 мм  

 

Розміри полотна №2 
Ширина 1330 мм 

Висота 800 мм  

Металева конструкція, каркас (ребра 

жорсткості)  

Матеріал – алюміній, або нержавейка, або хромована труба з 

кріпленням для полотна  
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Кріплення до столу Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм  

Розміри стійок для захисних 

перегородок  

Висота 900 мм  

Ширина від 25 мм  

Тип стійок  

Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для 

прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для 

полотна  

Вертикальні стійки зі струбцинами   

4 шт (якщо на куту одна стійка об’єднує два полотна) 

5 шт (якщо два полотна об’єднуються на куту окремо) 

 

Горизонтальна стійка нижня (не 

обов’язкова умова) 

Довжина 1100 мм 

Довжина 1330 мм  

  

Просвіт до нижньої частини полотна 

(для прийому передачі документів)   
100 мм над стільницею  

Можливість обробки дезінфікуючими 

засобами  
ТАК 

Наявність схеми зборки (кріплення) ТАК  

Сертифікат відповідності  ТАК  

Гарантія Від 12 місяців 

Додатково 
Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із 

замовником 

Адресна доставка  Місто Львів за адресою  
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ЛОТ 1.8.  Захисна прозора перегородка (Стіл №8)    

 

Характеристика і норми Необхідні мінімальні значення 

Конфігурація робочого столу  Стандартний   

Захисна прозора перегородка   

Одиниця виміру  набір 

Кількість  1 набір  

Матеріал прозорої частини  
Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил 

(поліметилметакрилат ПММА)  

Мінімальна товщина прозорої частини 

перегородки  
Від 4 мм  

Колір  Прозора  

Розміри полотна №1  

Ширина 1240 мм 

Висота 800 мм  

 

Металева конструкція, каркас (ребра 

жорсткості)  

Матеріал – алюміній, або нержавейка, або хромована труба з 

кріпленням для полотна  

 

Кріплення до столу Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм  

Розміри стійок для захисних 

перегородок  

Висота 900 мм  

Ширина від 25 мм  

Тип стійок  

Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для 

прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для 

полотна  

Вертикальні стійки зі струбцинами   
2 шт  

 

Горизонтальна стійка нижня (не 

обов’язкова умова) 

Довжина 1240 мм 

 

Просвіт до нижньої частини полотна 

(для прийому передачі документів)   
100 мм над стільницею  

Можливість обробки дезінфікуючими 

засобами  
ТАК 

Наявність схеми зборки (кріплення) ТАК  

Сертифікат відповідності  ТАК  

Гарантія Від 12 місяців 

Додатково 
Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із 

замовником 

Адресна доставка  Місто Львів за адресою  
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ЛОТ 1.9.  Захисна прозора перегородка (Стіл №9)    

 

Характеристика і норми Необхідні мінімальні значення 

Конфігурація робочого столу  Стандартний   

Захисна прозора перегородка   

Одиниця виміру  набір 

Кількість  1 набір  

Матеріал прозорої частини  
Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил 

(поліметилметакрилат ПММА)  

Мінімальна товщина прозорої частини 

перегородки  
Від 4 мм  

Колір  Прозора  

Розміри полотна №1  

Ширина 1200 мм 

Висота 800 мм  

 

Металева конструкція, каркас (ребра 

жорсткості)  

Матеріал – алюміній, або нержавейка, або хромована труба з 

кріпленням для полотна  

 

Кріплення до столу Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм  

Розміри стійок для захисних 

перегородок  

Висота 900 мм  

Ширина від 25 мм  

Тип стійок  

Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для 

прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для 

полотна  

Вертикальні стійки зі струбцинами   
2 шт  

 

Горизонтальна стійка нижня (не 

обов’язкова умова) 

Довжина 1200 мм 

 

Просвіт до нижньої частини полотна 

(для прийому передачі документів)   
100 мм над стільницею  

Можливість обробки дезінфікуючими 

засобами  
ТАК 

Наявність схеми зборки (кріплення) ТАК  

Сертифікат відповідності  ТАК  

Гарантія Від 12 місяців 

Додатково 
Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із 

замовником 

Адресна доставка  Місто Полтава за адресою  
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ЛОТ 1.10.  Захисна прозора перегородка (Стіл №10)    

 

Характеристика і норми Необхідні мінімальні значення 

Конфігурація робочого столу  Стандартний  

Захисна прозора перегородка   

Одиниця виміру  набір 

Кількість  1 набір  

Матеріал прозорої частини  
Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил 

(поліметилметакрилат ПММА)  

Мінімальна товщина прозорої частини 

перегородки  
Від 4 мм  

Колір  Прозора  

Розміри полотна №1  

Ширина 1300 мм 

Висота 800 мм  

 

Розміри полотна №2 
Ширина 650 мм 

Висота 800 мм  

Металева конструкція, каркас (ребра 

жорсткості)  

Матеріал – алюміній, або нержавейка, або хромована труба з 

кріпленням для полотна  

 

Кріплення до столу Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм  

Розміри стійок для захисних 

перегородок  

Висота 900 мм  

Ширина від 25 мм  

Тип стійок  

Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для 

прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для 

полотна  

Вертикальні стійки зі струбцинами   

3 шт (якщо кріплення полотен на куту по одній стійці) 

АБО 

4 шт (якщо кожне полотно окремо кріпиться  

 

Горизонтальна стійка нижня (не Довжина 1300 мм 
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обов’язкова умова) Довжина 650 мм  

 

Просвіт до нижньої частини полотна 

(для прийому передачі документів)   
100 мм над стільницею  

Можливість обробки дезінфікуючими 

засобами  
ТАК 

Наявність схеми зборки (кріплення) ТАК  

Сертифікат відповідності  ТАК  

Гарантія Від 12 місяців 

Додатково 
Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із 

замовником 

Адресна доставка  Місто Полтава за адресою  

 

 
 

 

ЛОТ 1.11.  Захисна прозора перегородка (Стіл №11)    

 

Характеристика і норми Необхідні мінімальні значення 

Конфігурація робочого столу  Кутовий 

Захисна прозора перегородка   

Одиниця виміру  набір 

Кількість  1 набір  

Матеріал прозорої частини  
Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил 

(поліметилметакрилат ПММА)  

Мінімальна товщина прозорої частини 

перегородки  
Від 4 мм  

Колір  Прозора  

Розміри полотна №1  

Ширина 1100 мм 

Висота 800 мм  

 

Розміри полотна №2 
Ширина 1050 мм 

Висота 800 мм  

Металева конструкція, каркас (ребра 

жорсткості)  

Матеріал – алюміній, або нержавейка, або хромована труба з 

кріпленням для полотна  
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Кріплення до столу Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм  

Розміри стійок для захисних 

перегородок  

Висота 900 мм  

Ширина від 25 мм  

Тип стійок  

Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для 

прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для 

полотна  

Вертикальні стійки зі струбцинами   

3 шт (якщо кріплення полотен на куту по одній стійці) 

АБО 

4 шт (якщо кожне полотно окремо кріпиться на окрему стійку) 

 

Горизонтальна стійка нижня (не 

обов’язкова умова) 

Довжина 1100 мм 

Довжина 1050 мм  

 

Просвіт до нижньої частини полотна 

(для прийому передачі документів)   
100 мм над стільницею  

Можливість обробки дезінфікуючими 

засобами  
ТАК 

Наявність схеми зборки (кріплення) ТАК  

Сертифікат відповідності  ТАК  

Гарантія Від 12 місяців 

Додатково 
Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із 

замовником 

Адресна доставка  Місто Харків за адресою  
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ЛОТ 1.12.  Захисна прозора перегородка (Стіл №12)    

 

Характеристика і норми Необхідні мінімальні значення 

Конфігурація робочого столу  Прямий, глибокий  

Захисна прозора перегородка   

Одиниця виміру  набір 

Кількість  1 набір  

Матеріал прозорої частини  
Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил 

(поліметилметакрилат ПММА)  

Мінімальна товщина прозорої частини 

перегородки  
Від 4 мм  

Колір  Прозора  

Розміри полотна №1  

Ширина 1100 мм 

Висота 800 мм  

 

Розміри полотна №2 
Ширина 800 мм 

Висота 800 мм  

Металева конструкція, каркас (ребра 

жорсткості)  

Матеріал – алюміній, або нержавійка, або хромована труба з 

кріпленням для полотна  

 

Кріплення до столу Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм  

Розміри стійок для захисних 

перегородок  

Висота 900 мм  

Ширина від 25 мм  

Тип стійок  

Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для 

прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для 

полотна  

Вертикальні стійки зі струбцинами   

3 шт (якщо кріплення полотен на куту по одній стійці) 

АБО 

4 шт (якщо кожне полотно окремо кріпиться на окрему стійку) 

 

Горизонтальна стійка нижня (не 

обов’язкова умова) 

Довжина 1100 мм 

Довжина 800 мм  

 

Просвіт до нижньої частини полотна 

(для прийому передачі документів)   
100 мм над стільницею  

Можливість обробки дезінфікуючими 

засобами  
ТАК 

Наявність схеми зборки (кріплення) ТАК  

Сертифікат відповідності  ТАК  

Гарантія Від 12 місяців 

Додатково 
Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із 

замовником 

Адресна доставка  Місто Харків за адресою  
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ЛОТ 1.13.  Захисна прозора перегородка (Стіл №13)    

 

Характеристика і норми Необхідні мінімальні значення 

Конфігурація робочого столу  Прямий, глибокий  

Захисна прозора перегородка   

Одиниця виміру  набір 

Кількість  1 набір  

Матеріал прозорої частини  
Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил 

(поліметилметакрилат ПММА)  

Мінімальна товщина прозорої частини 

перегородки  
Від 4 мм  

Колір  Прозора  

Розміри полотна №1  

Ширина 1100 мм 

Висота 800 мм  

 

Розміри полотна №2 
Ширина 800 мм 

Висота 800 мм  

Металева конструкція, каркас (ребра 

жорсткості)  

Матеріал – алюміній, або нержавійка, або хромована труба з 

кріпленням для полотна  

 

Кріплення до столу Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм  

Розміри стійок для захисних 

перегородок  

Висота 900 мм  

Ширина від 25 мм  

Тип стійок  

Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для 

прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для 

полотна  

Вертикальні стійки зі струбцинами   

3 шт (якщо кріплення полотен на куту по одній стійці) 

АБО 

4 шт (якщо кожне полотно окремо кріпиться на окрему стійку) 

 

Горизонтальна стійка нижня (не 

обов’язкова умова) 

Довжина 1100 мм 

Довжина 800 мм  

 

Просвіт до нижньої частини полотна 

(для прийому передачі документів) 
100 мм над стільницею  

Можливість обробки дезінфікуючими 

засобами  
ТАК 

Наявність схеми зборки (кріплення) ТАК  

Сертифікат відповідності  ТАК  

Гарантія Від 12 місяців 

Додатково 
Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із 

замовником 

Адресна доставка  Місто Харків за адресою  
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ЛОТ 1.14.  Захисна прозора перегородка (Стіл №14)    

 

Характеристика і норми Необхідні мінімальні значення 

Конфігурація робочого столу  Прямий  

Захисна прозора перегородка   

Одиниця виміру  набір 

Кількість  1 набір  

Матеріал прозорої частини  
Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил 

(поліметилметакрилат ПММА)  

Мінімальна товщина прозорої частини 

перегородки  
Від 4 мм  

Колір  Прозора  

Розміри полотна №1  

Ширина 1400 мм 

Висота 800 мм  

 

Металева конструкція, каркас (ребра 

жорсткості)  

Матеріал – алюміній, або нержавійка, або хромована труба з 

кріпленням для полотна  

 

Кріплення, монтаж  На ножках  (тип зажимний профіль, конектор)  

Розміри стійок для захисних 

перегородок  

Висота 800 мм  

Ширина від 25 мм  

Тип стійок  

Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для 

прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для 

полотна  

Вертикальні стійки з ножками 2 шт  

Горизонтальна стійка нижня (не 

обов’язкова умова) 

Довжина 1400 мм 

 

Просвіт до нижньої частини полотна 

(для прийому передачі документів)   
НІ   

Можливість обробки дезінфікуючими 

засобами  
ТАК 

Наявність схеми зборки (кріплення) ТАК  
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Сертифікат відповідності  ТАК  

Гарантія Від 12 місяців 

Додатково 
Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із 

замовником 

Адресна доставка  Місто Харків за адресою  
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ЛОТ 1.15.  Захисна прозора перегородка (Стіл №15)    

 

Характеристика і норми Необхідні мінімальні значення 

Конфігурація робочого столу  Прямий  

Захисна прозора перегородка   

Одиниця виміру  набір 

Кількість  1 набір  

Матеріал прозорої частини  
Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил 

(поліметилметакрилат ПММА)  

Мінімальна товщина прозорої частини 

перегородки  
Від 4 мм  

Колір  Прозора  

Розміри полотна №1  

Ширина 1750 мм 

Висота 700 мм  

 

Металева конструкція, каркас (ребра 

жорсткості)  

Матеріал – алюміній, або нержавейка, або хромована труба з 

кріпленням для полотна  

 

Кріплення, монтаж  На ножках  (тип зажимний профіль, конектор)  

Розміри стійок для захисних 

перегородок  

Висота 700 мм  

Ширина від 25 мм  

Тип стійок  

Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для 

прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для 

полотна  

Вертикальні стійки з ножками 2 шт  

Горизонтальна стійка нижня (не 

обов’язкова умова) 

Довжина 1750 мм 

 

Просвіт до нижньої частини полотна 

(для прийому передачі документів)   
НІ   

Можливість обробки дезінфікуючими 

засобами  
ТАК 

Наявність схеми зборки (кріплення) ТАК  

Сертифікат відповідності  ТАК  

Гарантія Від 12 місяців 

Додатково 
Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із 

замовником 

Адресна доставка  Місто Харків за адресою  
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ЛОТ 1.16.  Захисна прозора перегородка (Стіл №16)    

 

Характеристика і норми Необхідні мінімальні значення 

Конфігурація робочого столу  Прямий  

Захисна прозора перегородка   

Одиниця виміру  набір 

Кількість  1 набір  

Матеріал прозорої частини  
Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил 

(поліметилметакрилат ПММА)  

Мінімальна товщина прозорої частини 

перегородки  
Від 4 мм  

Колір  Прозора  

Розміри полотна №1  

Ширина 850 мм 

Висота 850 мм  

 

Металева конструкція, каркас (ребра 

жорсткості)  

Матеріал – алюміній, або нержавейка, або хромована труба з 

кріпленням для полотна  

 

Кріплення, монтаж  На ножках  (тип зажимний профіль, конектор)  

Розміри стійок для захисних 

перегородок  

Висота 850 мм  

Ширина від 25 мм  

Тип стійок  

Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для 

прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для 

полотна  

Вертикальні стійки з ножками 2 шт  

Горизонтальна стійка нижня (не 

обов’язкова умова) 

Довжина 850 мм 

 

Просвіт до нижньої частини полотна 

(для прийому передачі документів)   
НІ   

Можливість обробки дезінфікуючими 

засобами  
ТАК 

Наявність схеми зборки (кріплення) ТАК  

Сертифікат відповідності  ТАК  

Гарантія Від 12 місяців 

Додатково 
Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із 

замовником 
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Адресна доставка  Місто Харків за адресою  

  

 

 
 

 

 

ЛОТ 1.17.  Захисна прозора перегородка (Стіл №17)    

 

Характеристика і норми Необхідні мінімальні значення 

Конфігурація робочого столу  Стандартний, прямий  

Захисна прозора перегородка   

Одиниця виміру  набір 

Кількість  1 набір  

Матеріал прозорої частини  
Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил 

(поліметилметакрилат ПММА)  

Мінімальна товщина прозорої частини 

перегородки  
Від 4 мм  

Колір  Прозора  

Розміри полотна №1  

Ширина 1700 мм 

Висота 550 мм  

 

Матеріал каркасу (ребра жорсткості)  

Алюміній профільований, або нержавійка, або хромована труба з 

кріпленням для полотна  
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Кріплення до столу Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм  

Розміри стійок для захисних 

перегородок  

Висота 650 мм  

Ширина від 25 мм  

Тип стійок  
Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для 

прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна  

Вертикальні стійки зі струбцинами   Не менше 2 шт на стіл 

Горизонтальна стійка нижня (не 

обов’язкова умова) 

Довжина 1700 мм 

 

Просвіт до нижньої частини полотна 

(для прийому передачі документів)  
100 мм над стільницею  

Додатково прорізь для фотоапарату 

Прорізь на полотні для встановлення лінзи фотоапарату  

Діагональ лінзи 80 мм 

Прямокутна  проріз: Ширина 100 мм, Довжина 150 мм  

Відстань від правої сторони стола до центру фотоапарата 760 мм 

Відстань від стільниці до верхньої частини прорізі 570 мм  

Додатково просвіт для пристрою 

зняття відбитків пальців  

Додатково збільшити просвіт між стільницею і нижньою частиною 

захисного полотна  розміром: ширина 200 мм, висота 60 мм. 

Відстань від правого нижнього краю екрану до центру 

додаткового просвіту – 330 мм.  

 

Можливість обробки дезінфікуючими 

засобами  
ТАК 

Наявність схеми зборки (кріплення) ТАК  

Сертифікат відповідності  ТАК  

Гарантія Від 12 місяців 

Додатково 
Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із 

замовником 

Адресна доставка  Місто Дніпро за адресою  

 

 
 

ЛОТ 1.18.  Захисна прозора перегородка (Стіл №18)    

 

Характеристика і норми Необхідні мінімальні значення 

Конфігурація робочого столу  Стандартний, прямий  
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Захисна прозора перегородка   

Одиниця виміру  набір 

Кількість  1 набір  

Матеріал прозорої частини  
Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил 

(поліметилметакрилат ПММА)  

Мінімальна товщина прозорої частини 

перегородки  
Від 4 мм  

Колір  Прозора  

Розміри полотна №1  

Ширина 1350 мм 

Висота 550 мм  

 

Матеріал каркасу (ребра жорсткості)  

Алюміній профільований, або нержавійка, або хромована труба з 

кріпленням для полотна  

 

Кріплення до столу Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм  

Розміри стійок для захисних 

перегородок  

Висота 650 мм  

Ширина від 25 мм  

Тип стійок  
Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для 

прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна  

Вертикальні стійки зі струбцинами   Не менше 2 шт на стіл 

Кріплення струбцин стійок  Кріплення з двох боків столу  

Горизонтальна стійка нижня (не 

обов’язкова умова) 

Довжина 1350 мм 

 

Просвіт до нижньої частини полотна 

(для прийому передачі документів)  
100 мм над стільницею  

Додатково прорізь для фотоапарату (за 

погодженням)  

Прорізь на полотні для встановлення лінзи фотоапарату  

Діагональ лінзи 70 мм 

Прямокутна  проріз: Ширина 90 мм, Довжина 150 мм  

Відстань від лівої сторони стола до центру фотоапарата 815 мм 

Відстань від стільниці до верхньої частини прорізі 455 мм  

Додатково просвіт для пристрою 

зняття відбитків пальців  

Додатково збільшити просвіт між стільницею і нижньою частиною 

захисного полотна  розміром: ширина 200 мм, висота 80 мм. 

Відстань від лівого нижнього краю екрану до центру додаткового 

просвіту – 670 мм.  

 

Додатково просвіт для пристрою 

підпису 

Додатково збільшити просвіт між стільницею і нижньою частиною 

захисного полотна  розміром: ширина 180 мм, висота 50 мм. 

Відстань від лівого нижнього краю екрану до центру додаткового 

просвіту – 510 мм.  

 

Можливість обробки дезінфікуючими 

засобами  
ТАК 

Наявність схеми зборки (кріплення) ТАК  

Сертифікат відповідності  ТАК  

Гарантія Від 12 місяців 

Додатково 
Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із 

замовником 

Адресна доставка  Місто Вінниця за адресою  
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ЛОТ 1.19.  Захисна прозора перегородка (Стіл №19)    

 

Характеристика і норми Необхідні мінімальні значення 

Конфігурація робочого столу  Стандартний, прямий  

Захисна прозора перегородка   

Одиниця виміру  набір 

Кількість  1 набір  

Матеріал прозорої частини  
Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил 

(поліметилметакрилат ПММА)  

Мінімальна товщина прозорої частини 

перегородки  
Від 4 мм  

Колір  Прозора  

Розміри полотна №1  

Ширина 1370 мм 

Висота 550 мм  

 

Матеріал каркасу (ребра жорсткості)  

Алюміній профільований, або нержавійка, або хромована труба з 

кріпленням для полотна  

 

Кріплення до столу Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм  

Розміри стійок для захисних 

перегородок  

Висота 650 мм  

Ширина від 25 мм  

Тип стійок  
Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для 

прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна  

Вертикальні стійки зі струбцинами   Не менше 2 шт на стіл 

Кріплення струбцин стійок  Кріплення з двох боків столу  

Горизонтальна стійка нижня (не 

обов’язкова умова) 

Довжина 1370 мм 

 

Просвіт до нижньої частини полотна 

(для прийому передачі документів)  
100 мм над стільницею  

Додатково прорізь для фотоапарату (за Прорізь на полотні для встановлення лінзи фотоапарату  
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погодженням)  Діагональ лінзи 80 мм 

Прямокутна  проріз: Ширина 100 мм, Довжина 150 мм  

Відстань від лівої сторони стола до центру фотоапарата 690 мм 

Відстань від стільниці до верхньої частини прорізі 455 мм  

Можливість обробки дезінфікуючими 

засобами  
ТАК 

Наявність схеми зборки (кріплення) ТАК  

Сертифікат відповідності  ТАК  

Гарантія Від 12 місяців 

Додатково 
Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із 

замовником 

Адресна доставка  Місто Київ за адресою  

 

 
 

 

ЛОТ 1.20.  Захисна прозора перегородка (Стіл №20)    

 

Характеристика і норми Необхідні мінімальні значення 

Конфігурація робочого столу  Стандартний, прямий  

Захисна прозора перегородка   

Одиниця виміру  набір 

Кількість  1 набір  

Матеріал прозорої частини  
Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил 

(поліметилметакрилат ПММА)  

Мінімальна товщина прозорої частини 

перегородки  
Від 4 мм  

Колір  Прозора  

Розміри полотна №1  

Ширина 1280 мм 

Висота 550 мм  

 

Матеріал каркасу (ребра жорсткості)  

Алюміній профільований, або нержавійка, або хромована труба з 

кріпленням для полотна  

 

Кріплення до столу Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм  
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Розміри стійок для захисних 

перегородок  

Висота 650 мм  

Ширина від 25 мм  

Тип стійок  
Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для 

прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна  

Вертикальні стійки зі струбцинами   Не менше 2 шт на стіл 

Кріплення струбцин стійок  Кріплення з двох боків столу  

Горизонтальна стійка нижня (не 

обов’язкова умова) 

Довжина 1280 мм 

 

Просвіт до нижньої частини полотна 

(для прийому передачі документів)  
100 мм над стільницею  

Додатково прорізь для фотоапарату (за 

погодженням)  

Прорізь на полотні для встановлення лінзи фотоапарату  

Діагональ лінзи 80 мм 

Прямокутна  проріз: Ширина 100 мм, Довжина 150 мм  

Відстань від лівої сторони стола до центру фотоапарата 550 мм 

Відстань від стільниці до верхньої частини прорізі 455 мм  

Можливість обробки дезінфікуючими 

засобами  
ТАК 

Наявність схеми зборки (кріплення) ТАК  

Сертифікат відповідності  ТАК  

Гарантія Від 12 місяців 

Додатково 
Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із 

замовником 

Адресна доставка  Місто Київ за адресою  

 

 
 

 

ЛОТ 1.21.  Захисна прозора перегородка (Стіл №21)    

 

Характеристика і норми Необхідні мінімальні значення 

Конфігурація робочого столу  Стандартний, прямий  

Захисна прозора перегородка   

Одиниця виміру  набір 

Кількість  1 набір  

Матеріал прозорої частини  Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил 
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(поліметилметакрилат ПММА)  

Мінімальна товщина прозорої частини 

перегородки  
Від 4 мм  

Колір  Прозора  

Розміри полотна №1  

Ширина 1450 мм 

Висота 800 мм  

 

Матеріал каркасу (ребра жорсткості)  

Алюміній профільований, або нержавійка, або хромована труба з 

кріпленням для полотна  

 

Кріплення, монтаж  На ножках  (тип зажимний профіль, конектор)  

Розміри стійок для захисних 

перегородок  

Висота 900 мм  

Ширина від 25 мм  

Тип стійок  
Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для 

прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна  

Вертикальні стійки з ножками 2 шт  

Горизонтальна стійка нижня (не 

обов’язкова умова) 

Довжина 1450 мм 

 

Просвіт до нижньої частини полотна 

(для прийому передачі документів)  
НІ 

Можливість обробки дезінфікуючими 

засобами  
ТАК 

Наявність схеми зборки (кріплення) ТАК  

Сертифікат відповідності  ТАК  

Гарантія Від 12 місяців 

Додатково 
Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із 

замовником 

Адресна доставка  Місто Київ за адресою  
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ЛОТ 1.22.  Захисна прозора перегородка (Стіл №22)    

 

Характеристика і норми Необхідні мінімальні значення 

Конфігурація робочого столу  Стандартний   

Захисна прозора перегородка   

Одиниця виміру  набір 

Кількість  1 набір  

Матеріал прозорої частини  
Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил 

(поліметилметакрилат ПММА)  

Мінімальна товщина прозорої частини 

перегородки  
Від 4 мм  

Колір  Прозора  

Розміри полотна №1  

Ширина 1590 мм 

Висота 1000 мм  

 

Металева конструкція, каркас (ребра 

жорсткості)  

Матеріал – алюміній, або нержавейка, або хромована труба з 

кріпленням для полотна  

 

Кріплення до столу Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм  

Розміри стійок для захисних 

перегородок  

Висота 1100 мм  

Ширина від 25 мм  

Тип стійок  

Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для 

прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для 

полотна  

Вертикальні стійки зі струбцинами   
Мінімум 2 шт на робочий стіл  

 

Горизонтальна стійка нижня (не 

обов’язкова умова) 

Довжина 1590 мм 

 

Просвіт до нижньої частини полотна 

(для прийому передачі документів)   
100 мм над стільницею  

Можливість обробки дезінфікуючими 

засобами  
ТАК 

Наявність схеми зборки (кріплення) ТАК  

Сертифікат відповідності  ТАК  

Гарантія Від 12 місяців 

Додатково 
Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із 

замовником 

Адресна доставка  Місто Чернігів за адресою  
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ЛОТ 1.23.  Захисна прозора перегородка (Стіл №23)    

 

Характеристика і норми Необхідні мінімальні значення 

Конфігурація робочого столу  Стандартний   

Захисна прозора перегородка   

Одиниця виміру  набір 

Кількість  1 набір  

Матеріал прозорої частини  
Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил 

(поліметилметакрилат ПММА)  

Мінімальна товщина прозорої частини 

перегородки  
Від 4 мм  

Колір  Прозора  

Розміри полотна №1  

Ширина 1590 мм 

Висота 1000 мм  

 

Металева конструкція, каркас (ребра 

жорсткості)  

Матеріал – алюміній, або нержавейка, або хромована труба з 

кріпленням для полотна  

 

Кріплення до столу Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм  

Розміри стійок для захисних 

перегородок  

Висота 1100 мм  

Ширина від 25 мм  

Тип стійок  

Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для 

прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для 

полотна  

Вертикальні стійки зі струбцинами   
Мінімум 2 шт на робочий стіл  

 

Горизонтальна стійка нижня (не 

обов’язкова умова) 

Довжина 1590 мм 

 

Просвіт до нижньої частини полотна 

(для прийому передачі документів)   
100 мм над стільницею  

Можливість обробки дезінфікуючими 

засобами  
ТАК 
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Наявність схеми зборки (кріплення) ТАК  

Сертифікат відповідності  ТАК  

Гарантія Від 12 місяців 

Додатково 
Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із 

замовником 

Адресна доставка  Місто Чернігів за адресою  

 

 
 

 


