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SPECIFICAȚII TEHNICE MATERII CONSUMABILE ATELIER CONFECTII
INCALTAMINTE
Beneficiar contract:

Asociatia Comunitati Rurale pentru o Economie Durabila CRED

Titlul proiectului POSDRU:
ID proiect:

ACTINT” – Activarea Grupurilor Vulnerabile prin Lanturi Valorice
Integrate de Intreprinderi Sociale POSDRU/168/6.1/S/ 144062
144062

Linia de finantare:

POSDRU 6.1

Denumirea contractului:

Contract de furnizare produse "materiale consumabile”

Cod CPV

44192200-4; 39227110-3; 19435100-5; 30197100-7 383400000; 44830000-7; 39812300-0; 44810000-1; 44512200-4

Achizitii materiale consumabile-atelier
cizmarie
Cuie lemn - set
Cuie metal - set

Cantitate
40
16

Ace masina de cusut (set)
8
Ata cizmarie - buc (papiota mare)
Capse - cutie
Creta croitorie (cutie 100buc)
Dispozitiv masurat talpa
Aracet (kg)

16
80
8
8
8

Specificatii tehnice
Cuie din lemn, diferite dimensiuni
Cuie din metal, diferite dimensiuni
Ace de cusut pentru diferite grosimi ale
materialelor folosite in confectionarea
incaltamintei,
Ata pentru confectii incaltaminte, diferite
culori si grosimi,
capse pentru confectii incaltaminte,
Creta croitorie, diverse culori,
Dispzitiv de masurat talpa, dimensiuni
diferite
Adeziv puternic, utilizat pentru lipire

Adeziv tip prenadez (kg)

8

Diluant (tub)
16
Ceara pentru finisare - cutie
Vopsea pentru piele - cutie
Ciocan cizmarie

40
80
2

Calapod pentru formare de
elemente de incaltaminte
10

Foarfeca profesionala taiat piele
2
Cleste pentru perforat piele
2
Suport pentru cuie

5

Cleste cizmarie
2
Cleste scos cuie

Intocmit,
Asistent proiect-P3,
Dumitrescu Liliana

2

piele, cauciuc, pluta, lemn si plastic
Adezic neoprenic, pentru cauciuc si
piele;
Diluant utilizanti diluarea vopselelor
folosite in industria confectiilor de
incaltaminte
Ceara pentru finizarea talpilor, tocurilor
si a marginilor incaltamintei,
Vopsea penetranta pentru vopsire
profunda a pielii
Ciocan cizmarie, diferite greutati
Calopod diferite dimensiuni/marimi
Rezistenta la inconvoiere – 800 N/cm2
Rezistenta la presiune – 1500 N/cm2
Rezistenta la soc – 39Kj/cm2
Duritate grade Shore – 62 grade
SHORE
Foarfeca destinata confectiilor de
incaltaminte, cu lamele rezistente la
rugina, abraziune si acizi, rezistenta la
lipirea adezivilor, benzilor si altor
material folosite in procesul de
productie;
Cleste pentru perforat diferite materiale
din piele naturala si ecologica in
industria incaltamintei, diferite
dimensiuni,
Organizator pentru cuie, marimi diferite,
support dublu sau simplu
Cleste pentru diferite materiale din piele
naturala si ecologica in industria
incaltamintei, diferite dimensiuni,
Cleste scos cuie, dimensiuni medii si
mari, rezistenta si durabilitate,

