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I. PAJISJE PËR MOBILIM ZYRASH 

II. PAJISJE DHE ORENDI PËR MOBILIM AMBIENTI PËR GATIM DHE  

KONSUM USHQIMI 

III. ORENDI  DHE MATERIALE PËR PUSHIM DHE FJETJE 

Hapat që janë ndjekur për hartimin e specifikimeve teknike janë:  

- Njohja me standartet kombëtare të përmasave optimale të mobilimit të hapsirave 

publike me karakter social-shoqëror   

- Azhornimi dhe matja e sipërfaqeve që do të mobilohen 

- Njohja me kërkesat dhe nevojat konkrete të strukturës  në të cilën përfshihen hapsirat 

që do të mobilohen  

- Përcaktimi i listës së pajisjeve të mobilimit duke hartuar paralelisht dhe pozicionimin e 

tyre në hapsirat përkatëse 

- Përcaktimi i përmasave optimale të mobiljeve, referuar kjo edhe volumeve ekzistuese 

të ambienteve si dhe standartet e dimensionimit të hapsirave midis tyre  

- Hartimi i specifikimeve teknike për secilën pajisje mobilimi, duke u përpjekur për të 

respektuar standartet optimale dhe një cilësi shumë të mirë. Kjo,  referuar edhe 

karakterit specifik qe kanë hapsirat që do të mobilohen   

Për sa i përket azhornimit të sipërfaqeve për mobilim, në fillim u bë njohja me projektet e 

zbatimit për mobilimin e këtyre hapsirave dhe më pas verifikimi i përmasave në vend. Hapsirat 

që propozohen të mobilohen janë si në vijim:  

- Struktura akomoduese ka si objekt  të mobilimit, hapsirat e reja të krijuara në katin e përdhe 

me funksion si truprojë, depo, dhomë operatori, dhomë e serverave, ambiente pushimi, sallë 

takimesh dhe ambiente gatimi e konsum ushqimi. 

- Hartimi i specifikimeve teknike për secilën pajisje mobilimi, duke u përpjekur për të  

respektuar standartet optimale dhe një cilësi shumë të mirë.  

Duke ndjekur rrjedhen  llogjike të projektimit, janë hartuar edhe specifikimet teknike për çdo 

pajisje. Në vijim janë dhënë të plota këto specifikime, të cilat jo vetëm që përshkruajnë fizikisht 

pajisjen, por japin edhe përmasat optimale të tyre, referuar vendit të montimit.  

 Theksojmë se të gjitha modelet e shembujve janë udhërrëfyese. 

I. PAJISJE PËR MOBILIM ZYRASH  
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1. Tavolina pune operatori 160x80, h-72, me sirtarier ngjyrë venge  duhet të jetë me 

syprinë mdf me bordure te plastifikuar me trashësi 2.5 cm.  Ajo do të ketë strukturë 

metalike, është e ndërtuar me panele anësorë të lidhura midis tyre në vertikalitet nga një 

panel lidhës metalike , të cilat mbajnë edhe peshën e mobiljes. Syprina do të ketë një të 

çarë rrethore, të mbuluar me aksesorin përkatës, me diametër 5 cm për kalimin e kabllove 

të kompiuterit. Takimi në tokë  me distanciatore plastikë kundër lagështirës. 

 
 

2. Sirtarier për tavolinë pune operatori, të jetë me përmasa 40 x 55 x h-68 cm dhe të 

përbëhet nga 3 sirtarë, të jetë i pajisur me rrota lëvizëse, materiali dhe ngjyra  të jetë i njëjtë 

me tavolinën e punës së operatorit. 

 

 

 
 

 

3. Tavolinë në formë rrethore për mbledhje Ø120 cm, h-72, ngjyrë venge  duhet të jetë me 

material mdf me këmbë metalike kromato. 
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4. Poltron rrotullues për vend pune operatori: Kjo karrige duhet të jetë direksionale e 

rrotullueshme, me bazament  prej materiali metal i kromuar,  me 5 rrota cilësore, me 

material antizhurmë dhe antigërvishtje. Ulësja dhe mbështetësja duhet të jenë një trup i 

pandashëm, me strukturë të pa deformueshme, e mbushur me material amortizues dhe të 

jetë e mbuluar me tapiceri lëkurë ekologjike, rezistente, antibakterial, i padepërtueshëm nga 

uji dhe praktik ndaj procesit të larjes. Lartësia e ulëses së karriges duhet të jetë e 

rregullueshme nëpërmjet një pistoni ulje-ngritjeje. Shpinorja e karriges duhet të ketë një 

formë të tillë që të ofrojë qëndrim dhe përshtatje optimale. Ajo duhet të jetë e rregullueshme 

në këndin e pjerrësisë së mbështetjes.  
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5. Raft dosjesh me përmasa 90 x 45 x 200 cm Raftet do të realizohen me mdf, ku në pjesën 

e jashtme ajo do të jetë të veshur me rimeso anigre si tavolinat e zyrës përkatëse dhe do të 

jenë ngjyrë venge. MDF që do të përdoret do të ketë spesor 18 mm, me rimeso anigre dhe 

kjo do të jetë e lyer ngjyrë natyrale. Duhet te kihet kujdes ne montimin e pjesëve përbërëse, 

pasi nuk duhet të jenë në dukje vidat e bashkimit. Në pjesën e poshtme do të vendosen tapa 

fundore në mënyrë që të ketë një distancë të vogël nga dollapi me dyshemenë. Pjesa e 

mbrapme e dollapit do të jetë me MDF 5 mm. janë të pajisura me dyer xhami me korniza 

inoksi 20 x 20 mm. Xhami do jetë i temperuar me trashësi 4 mm. 

6. Grila veneciane, Kaseta kryesore me masa 25x25 mm dhe fundore me masa 20x10mm, të 

përbërë nga llamarinë zingato DX51, spesorë 0.5mm, e lyer me rul në 280˚, me bojë 

poliestër, rezistente nga agjentët atmosferik. Fleta prej alumini, me spesorë 0.18mm dhe 

gjerësi 25mm, lega 5052h19, e lyer me rul në 100˚ me bojë poliestër. Aksesorët prej 

polipropeni jo toksik, ngjyrë transparente apo sipas fletës. Sistemi i komandës anësore; me 

kavo transparente 1mm. Kapset me metal të zinguar për montimin anësor ose në tokë me 

regjistrues. Litar prej poliestre e forcuar me diametër 1.4mm, rezistente nga agjentët 

atmosferikë dhe rrezeve ultraviolet. Aksi prej metali zingato, me D me masë 4x3mm. Asta 

komanduese me plastikë transparente. Përmasat e grilave të jenë sipas aneksit nr.1, 

bashkëlidhur, dhe pjesë e pandarë e specifikimeve teknike. 
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Dollap metalik i blinduar, me permasa 95*55*195H cm, rezistentë ndaj zjarrit,muret të jenë 

të dyfishta të mbushur me lesh gur, cilësi e lartë mbyllje me katër pika mbyllje,   siguruar 

me 2 celesa, i pajisur me sergjen metalikë të lëvizshëm. Derë rezistente me celës. 

7. Karrike zyre statike, karriget të jenë dizenjuar me një stil modern. Thellësia e ulëses e 

përshtatshme për përdorues të rritur. Skeleti përbëhet prej një tubi inoksi petashuq ovale 30 

x 15 mm me spesor jo më të vogël se 1.3 mm, i cili përshkon shpinoren në dy anët e saj dhe 

ndenjësen. Montohen në skeletin metalik me vida. Me mbushje gome sintetike me densitet 

të lartë.të jetë e pajisur me krahë mbështetës. Tapiceria të jetë stof i trashë.   

8. Kokë prifti,  Diametri rrethor bazamenti mbajtës D: 48-50 cm; Boshti metalik L: 175-180 

cm;Diametri i boshtit metalik: minimumi  5 cm; Mbajtëse për çadrat diametri:  27 cm me 

4 vende; Koka duhet të jetë e pajisur me 5 ganxha mbajtëse dhe 5 varëse të harkuara. Ngjyra 

të jetë e zezë.  

 

9. Dollap i blinduar,  
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II.: ORENDI  DHE MATERIALE PËR PUSHIM DHE FJETJE 

 

1. Garderobë metalike për veshmbathje me dy ndarje  Dollap per veshje pune metalik 

ngjyre gri, me përmasa 1830 x 575 x 500 mm. Të jetë  me 2 dyer (1 hapësirë të ndarë) 

me ndarje në rafte të rregullueshme në lartësi të ndryshme. Materiali të jetë çeliku i lyer 

me pjekje në ngjyrë gri Ral 7038. Rezistent ndaj goditjeve dhe gërryerjes. 

 
 

2. Komodinë me dy sirtare, ngjyrë gri e lehtë me lluster dhe efekt druri me permasa: 

50 x 40 x 45 cm 
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III. PAJISJE DHE ORENDI PËR MOBILIM AMBIENTESH GATIMI DHE 

KONSUMIM USHQIMI 

 

 

1. F. V Mobilje kuzhine grup lavamani duhet ndërtuar si një strukturë më vete, me 

përmasa  jo më të vogla se (450x60xh250cm), me material mdf/laminat me trashësi jo 

më të vogël se 1.6 cm dhe bordurë të plastifikuar. Shpinorja e mobiljes duhet të jetë e 

veshur me material laminant me trashësi 0.3 cm. Syprina duhet të jetë me material 

rezistues ndaj lagështirës të cilësisë së lartë laminat i plastifikuar (ABS) dhe trashësi 45 

cm, i cili siguron qëndrueshmëri të gjatë. Mbi këtë syprinë është i inkorporuar lavapjati 

me material inoksi me dy gropa dhe një vend për kullimin e enëve të kuzhinës. Në 

lavapjatë duhet të jetë montuar dhe grupi i miksimit të ujit.  Poshtë lavapjatit, duhet të 

ketë nje dollap me dy kanate me doreze metalike inoksi, ku në njërin prej tyre duhet te 

ketë inkorporuar koshin e mbeturinave me material plastik me kapak të lëvizshëm. 

Struktura duhet të ketë katër këmbë plastike me lartesi 10 cm, të regjistrueshme, dhe të 

mbuluara me fashetë lineare. Planimetria e mobiljes së kuzhinës sipas aneksit nr.2, 

bashkëlidhur dhe pjesë e pandarë e specifikimeve teknike 

 

2. Tavolinë mense për katër persona: Thellësia: 74.5 cm: Gjerësia: 120-192.5 cm; 

Lartësia: 74 cm Materiali i sipërfaqes: Syprinë melamine, ngjyrë druri kafe e celët;  

strukturë metalike 

 

 

3. Karrike mense, Strukturë metalike, ngjyrë kapucino Thellësia: 55 cm; Lartësia: 84 

cm; Gjerësia: 49 cm Materiali i ndenjëses: Ulëse PP 
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4. Frigorifer 
 

- Frigoriferi të jetë ngrirës i poshtëm, NoFrost, 324 L, me: 2 sisteme ftohje të ndara, që 

sigurojnë rrjedhje të ajrit në secilën pjesë të frigoriferit, pa transmetim të aromës. 

- Të jetë e pajisur me seri dritash LED në pjesën e sipërme të frigoriferit ose në anën e 

secilit raft, në mënyrë që të shihet  mirë në të gjithë frigoriferin dhe të harxhojë me pak 

energji sesa ndriçimi standard. 

- Dyert të jenë të përshtatshme qe mund te instalohen ne cilindo drejtim 

- Raftet të jenë me xham mbrojtes  prej qelqi të zbutur dhe mund të përballojnë një 

ngarkesë deri në 25 kg. 

 
 

5. Sobë gatimi me  korent ka 4 vatra gatimi  elektrike dhe furrë për pjekje. Gjerësia: 60 

cm; lartësia  85 cm, Thellësia: 60 cm  Paneli i kontrollit: mekanik,  ngjyrë  gri dhe e 

zezë,me 6 programe gatimi  
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6. Mikrovalë, funksionimi me ngrohje, me komandim mekanik, kapaciteti 23 litra, 

madhësia e pjatës 28.8 cm, me 6 nivele fuqie, ngjyrë e e zezë/inoks, me përmasa 48,9 

x 27.5 x 37.4 

 
 

 

 

7. Aspirator, lloji mural, gjerësia 60 cm, me fuqi thithëse 512 m3/orë, me 2 llampa  niveli 

i zhurmës deri në 70 db, me 3 nivele thjthje, material inoksi. 

 

Të gjitha modelet e shembujve janë udhërrëfyese. 

 

 

PAMJE HORIZONTALE 

 



RU6002 faqe 10 
 

PAMJE TE NDARJEVE TE 

 

 

 

 


