
oferă o mare diversitate de tipuri de mobilier pentru:

Mobilierul produs de ALFA VEGA respectă cerințele de ergonomie 
și cele funcționale pentru mobilierul destinat spațiilor de învățământ, 
conform normelor UE în vigoare, SREN 1729.

u usăli de clasă laboratoare şcolare săli profesorale�    u
    u usăli de consiliu cabinete directoriale vestiareu
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clasa pregătitoare - clasa IV școala primară

clasa I - clasa VIII gimnaziu

clasa IX - clasa XII liceu
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Cum alegeți mobilierul pentru elevi în funcție de înălțimea și vârsta acestora

La alegerea pupitrelor și scaunelor pentru elevi trebuie să urmăriți care dintre  categoriile de 
mobilier corespunde înălțimii lor, în funcție de vârsta acestora.

Astfel pupitrele și scaunele sunt concepute pentru trei grupe de vârstă:

u clasa pregătitoare și clasele I-IV  -  școala primară - cuprinde grupele de înălțime 2,3,4
u clasele I-VIII  - gimnaziu - cuprinde grupele de înălțime 3,4,5
u clasele IX-XII  - liceu - cuprinde grupele de înălțime 4,5,6 



grupele de înălțime:

 Pupitrele și scaunele pentru elevi sunt astfel realizate încât să permită ca 
braţele să stea în poziţie verticală, iar antebraţele să fie aşezate în unghi de 90 de 
grade faţă de braţe. 

 În poziția șezând, picioarele se sprijină corect pe podea, iar reglarea pe 
înălțime, atât a pupitrului cât și a scaunului, permit poziționarea blatului pupitrului 
aşa cum este recomandat, la nivelul coatelor.

 Mobilierul ergonomic este cel al cărui design este conceput în jurul nevoilor 
corpului uman şi se adaptează morfologiei acestuia. E acel mobilier care „ştie” 
poziţiile ce conferă relaxare și confort, cunoaşte zonele care au nevoie de sprijin, 
pentru a evita afecțiuni ale coloanei vertebrale sau ale circulației.
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