
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW 

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego.  

Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej 

dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. 

 

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy mebli wykonywanych pod zamówienie typu 

zabudowy kuchenne, wnękowe, lady recepcyjne itp. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych 

konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi, foldery przedstawiające 

proponowane systemy – dotyczy biurek, szaf, kontenerów, krzeseł, sof.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (§13 ust.1), Zamawiający wymaga załączenia do oferty 

wszystkich wymienionych w opisie certyfikatów i atestów. Certyfikaty, atesty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania 

tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli, krzeseł, tkanin są dedykowane (nazwa 

widniejąca na ateście lub certyfikacie musi być nazwą systemu lub produktu w przedstawionym katalogu, folderze). 

Zamawiający wymaga załączenia do oferty certyfikatów i atestów potwierdzających spełnienie wszystkich przedstawionych w opisie przedmiotu 

zamówienia norm.   

 

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących materiałów  

- kartę katalogową zaproponowanego mebla, w odniesieniu do zapisów SIWZ, obejmującą zdjęcie, nazwę producenta i nazwę handlową wyrobu oraz opis 

produktu potwierdzający spełnienie wszystkich wymogów zamawiającego.  

-  atesty i certyfikaty potwierdzające spełnienie opisanych norm, wydane przez uprawnioną do tego instytucję 

Zamawiający wymaga aby meble były możliwe do wykonania w minimum 12 kolorach dla płyty meblowej laminowanej. Na potwierdzenie spełniania 

powyższego parametru zamawiający wymaga dołączenia wzornika płyty meblowej do oferty. Zamawiający dokona wyboru kolorystyki przed dniem 

podpisania umowy.  



L.p. 
Symbol 

Produktu 
Opis produktu Ilość 

 B1 

Biurko w kształcie litery L, ramowe o wymiarach: szerokość 2000x1600mm, głębokość 800x600 mm, wysokość 720-740mm.  

 Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS 

grubości 2-3 mm, w kolorze blatu.  

 Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 

40x20 do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie (tylko w części zaoblonej blatu – brak ramy) w 

odległości 20-30 mm od krańca blatu, nie spawana.  

 Podstawa: 5 nóg metalowych lub aluminiowych, malowanych proszkowo. Nogi wykonane z profili zamkniętych, o 

przekroju zawartym w zakresie 50-60  mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny posiadać stopki 

pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym 

łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka. 

 Kolorystyka: płyta meblowa – kolor –jasny dąb.  Podstawa malowana proszkowo na kolor biały 

 Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

 Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania przelotu na okablowanie P1 . W zależności od miejsca 

ustawienia biurek  – wymagana wersja prawa lub lewa – do ustalenia przed podpisaniem umowy. 

 Wymagane dokumenty:  

o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2,   

o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) 

o Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973) 
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 B2 

Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1400 mm, głębokość 600 mm, wysokość 720-730mm. 

 Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS 

grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. 

 Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 

40x20 do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości min. 30 mm od krańca blatu. 

Rama nie spawana. 

 Podstawa: 4 nogi metalowe lub aluminiowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym 

w zakresie 50-60  mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację 
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poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, 

odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka. 

 Kolorystyka: płyta meblowa – kolor dąb jasny, podstawa malowana proszkowo na kolor biały. 

 Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

 Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania przelotu na okablowanie P1.  

 Wymagane dokumenty: 

o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2,  

o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla), 

o Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973). 

 

 B3 Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1800 mm, głębokość 600 mm, wysokość 720-730mm. Pozostałe 

parametry zgodne z B2. 1 

 B4 Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1600 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-730mm. Pozostałe 

parametry zgodne z B2. 35 
    
 B5 Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 2000 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-730mm. Pozostałe 

parametry zgodne z B2. 2 

 B6 Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 2000 mm, głębokość 1000 mm, wysokość 720-730mm. Pozostałe 

parametry zgodne z B2. 1 

 PR1 
Przepust nablatowy metalowy zamykany ze szczotką. Wymiary całkowite przepustu 259*149*28mm. Przepust malowany 

proszkowo na kolor biały (Ral 9003). Szczotka z czarnego tworzywa. Przepust umiejscowiony w blatach biurek w miejscu 

wskazanym przed podpisaniem umowy. 
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 K1 

Kanał kablowy poziomy do biurka o szer.2000 mm, długość kanału min.1190 mm, montowany do blatu biurka. Kanał wykonany 

z blachy stalowej o grubości 0,8mm malowanej proszkowo na kolor ALU. Wymiary: szerokość 590 mm, głębokość w najszerszym 

miejscu 138 mm, wysokość 102 mm 

Ukształtowanie kanału, umożliwia mocowanie bez narzędziowe na specjalnym uchwycie z tworzywa sztucznego, który jest 

mocowany za pomocą wkrętów do blatu. Jeden kanał posiada dwa uchwyty. 

Dostęp do kanału uzyskuje się po wysunięciu blokady a następnie odchyleniu go w dół. 
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Wygląd jak na rysunku poglądowym.  

 K2 Kanał kablowy poziomy do biurka o szer.1800 mm, długość kanału min.990 mm. Pozostałe parametry analogicznie jak w K2. 1 
 K3 Kanał kablowy poziomy do biurka o szer.1400 mm, długość kanału min.590 mm. Pozostałe parametry analogicznie jak w K2. 3 
 K4 Kanał kablowy poziomy do biurka o szer.1600 mm, długość kanału min.790 mm. Pozostałe parametry analogicznie jak w K2. 35 

 K5 

Zestaw 2 kanałów kablowych poziomych, montowane do blatu biurka. Pojedynczy kanał wykonany z blachy stalowej o 

grubości 0,8mm malowanej proszkowo na kolor ALU. Wymiary: szerokość 990 mm, głębokość w najszerszym miejscu 138 mm, 

wysokość 102 mm 

Ukształtowanie kanału, umożliwia mocowanie bez narzędziowe na specjalnym uchwycie z tworzywa sztucznego, który jest 

mocowany za pomocą wkrętów do blatu. Jeden kanał posiada dwa uchwyty. 

Dostęp do kanału uzyskuje się po wysunięciu blokady a następnie odchyleniu go w dół analogicznie jak w K2. 
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 SZ1 

Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-450 mm, wysokość 1890-1910mm 

 Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane 

pod kolor płyty. 

 Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości 18-22 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają 

być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm  Plecy muszą być 

wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające 

wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25-28mm. 

 Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system 

zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi 

posiadać min. 4 półki. 

 Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia 100-110st. 

 Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 
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 Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość 

uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. 

 Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. 

 Szafa na cokole wysokości 55-60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie 

minimum +15mm . 

 Kolorystyka: płyta meblowa –kolor : korpus dąb jasny , front kolor biały. 

 Wymagane dokumenty: 

o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2   

o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) 

 

 SZ2 
Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-450 mm, wysokość 2220-2230mm. 

Pozostałe parametry analogicznie jak SZ1. 
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 SZ3 
Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 600 mm, wysokość 1890-1910mm. 

Pozostałe parametry analogicznie jak SZ1. 
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 SZ4 

Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-450 mm, wysokość 1150-1160 mm, 

 Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 

dobrane pod kolor płyty. 

 Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości 18-22 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają 

być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający 

dopuszcza płytę grubości min. 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być 

ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. 

 Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system 

zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi 

posiadać min. 2 półki. 

 Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi. 

 Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

 Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym 

rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach. 

 Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi. 
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 Szafa na cokole wysokości 55-60mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie 

minimum +15mm . 

 Kolorystyka: płyta meblowa –  korpus dąb jasny , front kolor biały. 

 Wymagane dokumenty: 

o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,  

o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) 

 

 SZ5 

Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach:  szerokość 800 mm, głębokość 440-450 mm, wysokość 1890-

1910 mm. 

 Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Obrzeże 

ABS dobrane pod kolor płyty.  

 Korpus, front, półka i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości 18-22 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy 

mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców 

Zamawiający dopuszcza płytę o grubości min. 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i 

korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. 

 Szafa powinna posiadać półkę konstrukcyjną głębokości 340-370 mm wyposażoną w system zapobiegający jej 

wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm. Półka powinna być oklejona z każdej 

strony. 

 Szafa powinna być wyposażona w chromowany  wieszak teleskopowy, mocowany pod półką konstrukcyjną. 

 Szafa ma być wyposażona min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi. 

 Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

 Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym 

rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach. 

 Zamek baskwilowy min. dwupunktowy, z  dwoma kluczami łamanymi. 

 Szafa na cokole wysokości 55-60mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie 

minimum +15mm . 

 Kolorystyka: płyta meblowa –  korpus dąb jasny , front kolor biały. 

 Wymagane dokumenty: 

o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,  
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o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla). 

 

 SZ6 
Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach:  szerokość 800 mm, głębokość 440-450 mm, wysokość 2220-

2230 mm. Pozastałe parametry analogicznie jak. SZ5. 
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 SZ7 

Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość: 600 mm, głębokość 440-450 mm, wysokość: 820-830 mm. 

 Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane 

pod kolor płyty.   

 Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości 18-22 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają 

być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być 

wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany 

uszkodzonego elementu. 

 Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system 

zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340 -350mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi 

posiadać 1 półkę. 

 Szafa ma być wyposażona 2  zawiasy na skrzydło drzwi. 

 Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 

120mm, mocowany na 2 śrubach. 

 Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. 

 Szafa na cokole wysokości 55-60mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie 

minimum +15mm . 

 Kolorystyka: płyta meblowa –  korpus dąb jasny , front kolor biały. 

 Wymagane dokumenty: 

o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,  

o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) 
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 SZ8 
Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość: 400 mm, głębokość 440-450 mm, wysokość: 1890-1910 mm. 

 Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane 
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pod kolor płyty.   

 Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości 18 -22mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają 

być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być 

wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany 

uszkodzonego elementu. 

 Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system 

zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa 

musi posiadać min. 4 półki. 

 Szafa ma być wyposażona min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi. 

 Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 

120mm, mocowany na 2 śrubach. 

 Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. 

 Szafa na cokole wysokości 55-60mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie 

minimum +15mm . 

 Kolorystyka: płyta meblowa kolor  korpus dąb jasny , front kolor biały. 

 Wymagane dokumenty: 

o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,  

o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) 

 

 SZ9 

Szafa z drzwiami przesuwnymi  o wymiarach szerokość 1200 mm, głębokość 440-450 mm, wysokość 810-830 mm. 

 Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane 

pod kolor płyty. 

 Korpus, front i półki mają być wykonane z płyty grubości 18-22 mm, przy założeniu, że mają być wykonane z tej samej 

grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25-28mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości 

min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą 

skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. 

 Półki z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich 

wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać 2x min. 

1 półkę. 

 Drzwi szafy  z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanym.  

 Prowadnice drzwi plastikowe lub aluminiowe - wpuszczane w nafrezowany rowek w wieńcu dolnym i górnym. 
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 Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość 

uchwytu 120 mm, mocowany na 2 śrubach. 

 Szafa na cokole wysokości 55-60mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie 

minimum +15mm 

 Kolorystyka: płyta meblowa –  korpus dąb jasny , front kolor biały. 

 Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:  

o System klucza matki. 

 Wymagane dokumenty: 

o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2 

• Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) 

 

 SZ10 Szafa z drzwiami przesuwnymi  o wymiarach szerokość 1600 mm, głębokość 500 mm, wysokość 650 mm. Pozostałe parametry 

analogicznie jak SZ9. 1 

 SZ11 
Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-450 mm, wysokość 825-840 mm, 

Pozostałe parametry analogicznie jak SZ4. 
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 SZ12 
Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 500-520 mm, wysokość 720 mm, Pozostałe 

parametry analogicznie jak SZ4. 
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 SZ13 
Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 500-510 mm, wysokość 820-840 mm,  

Szafka podzielona na część zamkniętą od dołu dwa skrzydła drzwi –zamykające jedną przestrzeń na segregatory. Druga przestrzeń 

powyżej podzielona na dwie części jedną półką o grubości 18mm. Pozostałe parametry analogicznie jak SZ4. 
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 SZN1 

Nadstawka z drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach:  szerokość 800 mm, głębokość 440-450 mm, wysokość: 730-740 

mm. 

 Budowa:  Nadstawka  powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, 

obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.   

 Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości 18-22 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają 

być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający 

dopuszcza płytę grubości min. 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być 

ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. 
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 Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażona w system 

zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Nadstawka 

musi posiadać min. 1 półkę. 

 Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

 Nadstawka ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi. 

 Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym 

rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach. 

 Zamek jednopunktowy, z  dwoma kluczami łamanymi. 

 Kolorystyka: płyta meblowa –  korpus dąb jasny , front kolor biały. 

 Wymagane dokumenty: 

o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,  

o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla). 

 

 SZN2 

Nadstawka z drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach:  szerokość 400 mm, głębokość 440-450 mm, wysokość: 730-740 

mm. 

 Nadstawka - wersja lewa. 

 Budowa:  Nadstawka  powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, 

obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.   

 Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości 18-22 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają 

być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający 

dopuszcza płytę grubości 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze 

sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. 

 Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażona w system 

zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Głębokość półki 340-350 mm, półka oklejona z każdej strony. Nadstawka 

musi posiadać min. 1 półkę. 

 Nadstawka ma być wyposażona min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi. 

 Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 

128mm. 

 Zamek jednopunktowy, z  dwoma kluczami łamanymi. 

 Kolorystyka: płyta meblowa –  korpus dąb jasny , front kolor biały. 

 Wymagane dokumenty: 
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o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,  

o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla). 

 

 SZ16 
Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość: 400 mm, głębokość 440-450 mm, wysokość: 2220-2240 mm. 

Pozostałe parametry analogicznie jak SZ8. 
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 KM1 

Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430-450mm, głębokość 580-600mm, wysokość 570-600mm 

• Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie 

oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty.  Korpus, 

plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości min.18 mm.  

• Kontener powinien posiadać 3 szuflady o wkładach wykonanych z tworzywa  o dopuszczalnym obciążeniu min. 20 kg.  

• Każda szuflada wyposażona w metalowy uchwyt, o minimalnej długość  128mm, mocowany na 2 śrubach. 

• Prowadnice rolkowe zapewniające wysuw szuflad min. 80%.  

• Zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma mieć 

możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.  

• Kontener wyposażony w  4 kółka w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec.  

• Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. 

• Kolorystyka: płyta meblowa –  korpus dąb jasny , front kolor biały. 

• Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:  

o Kontener powinien posiadać nakładkę tapicerowaną mocowaną na topie kontenerka o wymiarach dopasowanych do całego topu 

(430x600mm). Nakładka powinna być wykonana z formatki płytowej z nałożoną miękką gąbką  i obszytej tkaniną o parametrach 

nie gorszych niż: 

-skład 100% poliester 

-gramatura 250g/m2 

-odporność na ścieranie 150 tys cykli Martindale 

-trudnozapalność wg norny EN 1021 1&2 (papieros, zapałka) 

Kolor tkaniny jasno popielaty. 

• Atest / certyfikat: 

o Wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2;  

o higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla). 
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 R1 

Regał otwarty o wymiarach:  szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1890-1910 mm. 

 Budowa: Regał powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 

dobrane pod kolor płyty.   

 Korpus, wieniec dolny i półki, mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają 

być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający 

dopuszcza płytę grubości min. 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być 

ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. 

 Półki z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub 

wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Regał musi posiadać min. 4 półki. 

 Regał na cokole wysokości 55-60mm, wyposażony w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie 

minimum +15mm . 

 Kolorystyka: płyta meblowa –kolor  dąb jasny 

 Wymagane dokumenty: 

 Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,  

 Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) 
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 P1 

Panel górny, montowany do blatu biurka na szerokości 1600 mm.  

• Wymiary panelu: wysokość całkowita panelu 550-570 mm (po zamontowaniu, panel powinien wystawać 430-450 mm ponad 

blat).  

• Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18-22mm, oklejony obrzeżem ABS grubości 

min. 1 mm.  

• Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium.  

• Panel dwustronnie tapicerowany (z widoczną płyta laminowaną).  

• Tapicerowane formatki o szerokości min. 1000mm, umieszczone po obu stronach panelu - wykonane w sposób umożliwiający 

wbijanie w te elementy szpilek lub pinezek.  

• Tapicerka o parametrach nie gorszych niż :  

-skład 100% poliester 

-gramatura 250g/m2 

-odporność na ścieranie 150 tys cykli Martindale 

-trudnozapalność wg norny EN 1021 1&2 (papieros, zapałka) 

Kolor tkaniny jasno popielaty. 
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• Kolorystyka: płyta meblowa – kolor biały 

 

 P2 

Panel dolny frontowy, montowany do biurka o szerokości 1600 mm.  

 Wymiary panelu: szerokość dopasowana do szerokości biurka , wysokość 310-330 mm.  

• Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości min. 18mm, oklejony obrzeżem ABS w 

kolorze płyty.  

• Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium.  

• Panel powinien licować się z nogami biurka – montowany w przestrzeni pomiędzy nimi. 

• Kolorystyka: płyta meblowa – kolor biały 
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 P3 Panel dolny, montowany do biurka o szerokości 2000 mm. Pozostałe parametry analogicznie jak poz.P2 

 3 

 P4 
Panel recepcyjny frontowy montowany na metalowych uchwytach do blatu biurka o szer.2000mm. Wysokośc całkowita panela 

1155-1180mm . Panel zasłaniający cały front biurka od podłoża. U góry zakończony poziomą półką na całej swojej długośći. 

Głębokość półki 240-250mm. Cały panel wykonany z płyty meblowej 18mm w kolorze białym.  
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 P5 
Panel recepcyjny boczny do integracji z biurkiem o głębokości 800mm.  Panel montowany na metalowych uchwytach do blatu 

biurka.. Wysokośc całkowita panela 1155-1180mm . Panel zasłaniający cały bok biurka od podłoża. Panel wykonany z płyty 

meblowej 18mm w kolorze białym. 
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 P6 Panel dolny frontowy, montowany do biurka o szerokości 1400 mm. Pozostałe parametry analogicznie jak P2. 
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 P7 

Panel boczny dolny  montowany do biurka o głębokości 800mm.  

 Wymiary panelu: szerokość dopasowana do głębokości biurka , wysokość 310-330 mm.  

• Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości min. 18mm, oklejony obrzeżem ABS w 

kolorze płyty.  

• Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium.  

• Panel powinien licować się z nogami biurka – montowany w przestrzeni pomiędzy nimi. 

• Kolorystyka: płyta meblowa – kolor biały 
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 KO1 

Fotel do pracy w trybie 24/7  

 

Fotel obrotowy z wysokim wyprofilowanym oparciem, zintegrowanym zagłówkiem i stałymi podłokietnikami, przeznaczony do 

pracy 24/7 - powinien posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach: 

 Wysokość całkowita - 1190 mm – 1290 mm 

 Wysokość siedziska-  460 mm – 555 mm 

 Szerokość oparcia w najszerszym miejscu -  490 -530mm  

 Szerokość siedziska - 520 -550mm  

 

Fotel musi posiadać: 

 Siedzisko i oparcie na bazie formatki sklejkowej, w całości tapicerowane 

 Oparcie i siedzisko wyprofilowane, zapewniające komfort użytkowania przez 24/7 

 Zagłówek zintegrowany z oparciem, tapicerowany,  

 Podstawę pięcioramienną z polerowanego aluminium, wykonaną w formie jednolitego odlewu. Nie dopuszcza się podstawy 

stalowej, spawanej. 

 Kółka o średnicy 65 mm przeznaczone na twardą powierzchnię  

 Podłokietniki stałe z tapicerowanymi nakładkami.  

 Podłokietniki połączone z oparciem i siedziskiem. 

 Możliwość swobodnego kołysania oraz blokady oparcia w 5 położeniach . 

 Mechanizm  posiadający  regulowaną sprężynę napięcia oparcia w zależności od wagi użytkownika. 

 Dopuszczalne obciążenie krzesła – do 150 kg 
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Fotel ma być tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 

 Skład: 50%poliamid, 33% wełna, 10% visil, 7% wiskoza 

 Gramatura: 435 g/m2 

 Ścieralność: min. 500 000 cykli Martindala, 

 Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 

 

Kolorystyka: tkanina tapicerska – kolor popielaty 

 

Fotel musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami wg norm: 

 PN- EN 1335, PN-EN1022 w zakresie wymagań wytrzymałościowych  

 BS 5459-2: 2000 potwierdzające możliwość stosowania krzeseł 24h/7 

 

 KO2 

Krzesło obrotowe na kółkach z siatkowym oparciem, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach: 

o Szerokość siedziska 460-500 mm 

o Głębokość siedziska 460-520 mm 

o Wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 420mm w zakresie min. +90mm 

o Szerokość oparcia 420-450 mm 

o Wysokość oparcia 530-550 mm 

o Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska na poziomie 420mm – wynosi min.1020mm do 

max.1230mm 

o Średnica pięcioramiennej podstawy Ø690-710 mm 

o Regulacja wysokości podłokietników w zakresie co najmniej 140-240 mm, liczona od poziomu siedziska, 

 

Krzesło musi posiadać: 

 

• Siedzisko tapicerowane tkaniną z białą osłoną.  

• Szkielet siedziska wykonany ze sklejki drzew liściastych, min. 7 warstwowej, grubości min. 10mm. 

• Ramka oparcia ma być wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym, tapicerowana siatką w granatowym kolorze 

o ścieralności min. 200tys. cykli. 

• Łącznik oparcia 4-ro ramienny wykonany z poliamidu. Łącznik w postaci „łapy” – mocowanie do ramki oparcia w 4 punktach. 

• Elementy tworzywowe w kolorze białym. 

• Podłokietniki z nakładkami z tworzywa sztucznego z dodatkiem talku. 

• Nakładki z miękkiego PU w kolorze czarnym. 
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• Podłokietniki 2-D w kolorze białym oraz alu. Wymagana  – regulacja góra – dół w zakresie min. 100mm oraz regulacja 

rozstawu min. 40mm.  

• Podstawę pięcioramienną, wykonaną z poliamidu w kolorze białym. 

• Podnośnik gazowy z płynną regulację wysokości bez osłony. 

• Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: 

o Automatycznego dopasowania do wagi użytkownika 

o Możliwość swobodnego kołysania  

o Synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 4:1 (kąt odchylenia oparcia min. 18 stopni, siedziska min. 4,5 

stopnia) 

o Możliwość zablokowania oparcia w min. 5 pozycjach 

o Regulację wysokości oparcia w zakresie min. 60mm 

o Regulację głębokości siedziska w zakresie min. 50mm 

• Kółka fi min. 60 mm przystosowane do miękkich lub twardych powierzchni 

• Kolorystyka :tkanina tapicerska w szarym kolorze - do wyboru min. 2 odcienie szarości z wzornika producenta. Kolorystyka do 

wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : 

o Skład: 100% poliester 

o Gramatura: min. 250 g/m2 

o Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala, 

o Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2  

 

 

Wymagane dokumenty: 

• atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335   

• Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 

973) 

 

 

 KS1 
Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami. 

 

 szerokość siedziska równa szerokości oparcia 390-440 mm, 

 wysokość siedziska 440-500 mm, 
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 całkowita wysokość krzesła 820-880mm, 

 głębokość siedziska 390-440 mm. 

 całkowita szerokość krzesła łącznie z podłokietnikami – 590-620 mm, 

 całkowita głębokość krzesła 500-600 mm. 

 

Krzesło musi posiadać: 

 Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości min. 10 mm. 

 Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części 

lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia.  

 Konstrukcję metalową, chromowaną wykonaną z rury fi 20-22 mm.  

 Podłokietniki montowane do ramy, o stelażu w kształcie litery „V” , z nakładkami drewnianymi wygiętymi w łuk. 

Podłokietniki z opcją demontażu.  

 Wszystkie łączenia estetyczne. Boki siedziska ,oparcia i podłokietników z widoczną sklejką 

 Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne, realizowane za pomocą np. krążków montażowych wykonanych z sklejki 

bukowej.  

 Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury.  

 Nogi wyposażone w stopki tworzywowe z zatopionym filcem – przeznaczone do podłóg twardych. 

 Wymagana możliwość zamontowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpitów, łączników które można zamontować w 

trakcie użytkowania. 

 Możliwość sztaplowania min. 10 sztuk w słupku – nogi mają być wyposażone w tworzywowe odbojniki, zabezpieczające 

krzesło przed uszkodzeniami w trakcie ich składowania. 

 

Kolorystyka: sklejka pokryta laminatem - do wyboru kolor laminatu  niebieski i biały.  

 

Krzesło musi posiadać atest / certyfikat:  

 wytrzymałościowy zgodnie z normą PN- EN 16139,  

 higieniczny na całe krzesło lub daną linię krzeseł (nie dopuszcza się na atestów na same składowe krzesła) 

 

 F1 

Fotel na 4 metalowych nogach, musi posiadać wymiary zawierające się w przedziałach: 

 

 Całkowita wysokość: 820-850 mm 

 Szerokość oparcia: 520-550 mm 

 Wysokość siedziska: 395-420 mm 
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 Szerokość siedziska: 530-550 mm 

 Głębokość siedziska: 460-500 mm 

 

 

Fotel musi posiadać: 

 Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną,  

 Szkielet siedziska i oparcia wykonany na bazie sklejki drzewa liściastego o grubości min. 10mm, obłożonej gąbką grubości 

min. 70mm.  

 Stelaż wykonany z rur stalowych, chromowanych, o przekroju min. 22mm, nogi mają być wyprofilowane. 

 Nogi zakończone stopkami. 

 Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu min. 70mm.  

 Oparcie łączone z siedziskiem za pomocą 2 estetycznych elementów metalowych, dzięki którym uzyskujemy dystans 

ułatwiający cyrkulację powietrza. 

 Fotel ma mieć możliwość łączenia z kolejnymi fotelami oraz pulpitami – tworząc w ten sposób zestawy siedzisk ze 

zintegrowanymi blatami. 

 Zamawiający wymaga, aby tapicerka użyta do zatapicerowania fotela, była łatwo zmywalna oraz odporna na zabrudzenia. 

Musi posiadać powłokę, charakteryzującą się wysoką ochroną przeciwbakteryjną oraz przeciwgrzybiczną. Tapicerka ma być 

wykonana w technologii, gdzie możliwe jest uzyskanie naturalnej ochrony antybakteryjnej,  np. poprzez wzbogacenie jej 

jonami srebra – ma to zapobiegać przed powstawaniem przykrego zapachu. Materiał ma przypominać fakturą tkany 

materiał. 

 

Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż : 

 Ścieralność : min. 300 000 cykli Martindala, 

 Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

 Skład: wierzchnia warstwa 100% Vinyl, podkład 100% poliester Hi-Loft 

 Gramatura: min. 650 g/m2 

 

 Kolorystyka: tkanina tapicerska – kolor niebieski 

 

Fotele muszą posiadać dokumenty: 

 Certyfikat lub atest wytrzymałościowy – zgodnie z normą EN 16139,   

 Potwierdzające parametry oferowanej tkaniny dotyczące niepalności i ścieralności. 

 

 



 L1 

LINK – do połączenia foteli F1. 

 Łącznik w formie metalowej blaszki malowanej proszkowo o długości min. 500mm, montowanej pod siedziskiem foteli. 

 Łącznik musi zapewniać stabilne połączenie 2 foteli. 

 W komplecie muszą znajdować się min.2 sztuki. 
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 Ł1 
Łącznik w formie blatu do fotela F1 : kwadratowy- wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o 

wymiarach 510x510 mm grubości 25mm. Blat płytowy mocowany metalowymi elementami do krzesła. Kolor płyty- dąb jasny. 
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 SC 

Ściana działowa, wolnostojąca, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, 

oklejonej obrzeżem ABS 1mm dobranym pod kolor płyty. Ściana o wymiarach: szerokość 800-900mm, wysokość 1550-1600 mm.  

Ściana obustronnie tapicerowana od wysokości 820-830mm. Podstawę ściany powinny stanowić 2 metalowe podpory, malowane 

proszkowo na kolor RAL 9006 wyposażone w stopki.                                                                                                                     

Tkanina tapicerska w kolorze niebieskim  o parametrach nie gorszych niż: 

 Ścieralność : min. 100 000 cykli Martindala, 

 Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 

 Skład: wierzchnia warstwa 100% Poliester 

 Gramatura: min. 320 g/m2 

 

2 

 ST1 

Stolik dziecięcy na 4 nogach o przekroju okrągłym , rozszerzające się ku dołowi. Blat prostokątny. Stolik 

wykonany z polipropylenu koloru niebieskiego. 

Główne informacje: 

Szerokość: 39 cm 

Wysokość: 67 cm 

Głębokość siedziska: 26 cm 

Wysokość siedziska: 30 cmProdukt wykonany jest z plastiku, dzięki czemu dzieciom łatwo go przenieść. 

- Nadaje się też doskonale do użytku na zewnątrz, gdyż jest wykonany z materiałów odpornych na deszcz, słońce, śnieg i 

zabrudzenia. 
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 KD 

Krzesełko dziecięce- na 4 nogach o przekroju okrągłym , rozszerzające się ku dołowi. Siedzisko i nogi 

wykonane z polipropylenu koloru niebieskiego. 

Główne informacje: 

Długość: 77 cm 

Szerokość: 55 cm 

Wysokość: 48 cm 

Produkt wykonany jest z plastiku, dzięki czemu dzieciom łatwo go przenieść. 

- Nadaje się też doskonale do użytku na zewnątrz, gdyż jest wykonany z materiałów odpornych na deszcz, słońce, śnieg i 

zabrudzenia. 
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 KS2 
Krzesło stacjonarne na 4 nogach, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach: 

o Szerokość siedziska 460-480 mm 

o Szerokość oparcia 460-480 mm 
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o Wysokość całkowita 850-870 mm, 

o Wysokość siedziska 460-480 mm, 

o Głębokość całkowita 510-560 mm, 

o Szerokość całkowita z podłokietnikami 520-540 mm. 

 

Krzesło musi posiadać: 

 

 Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, 

 Szkielet siedziska i oparcia wykonany z min. 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości min. 9 mm, pokryty formatką gąbki 

ciętej 

 Siedzisko i oparcie  jako oddzielne formatki nie stykające się ze sobą 

 Oparcie mocowane w tylnej części tylko do podłokietników za pośrednictwem dwupunktowych  łączników w kolorze 

białym  

 Podłokietniki z tworzywa sztucznego w kolorze białym będące przedłużeniem przedniej nogi 

 Ramę metalowa wykonaną z rury fi 22-24mm, malowaną proszkowo na kolor biały 

 4 nogi wyposażone w tworzywowe stopki przegubowe, przeznaczone do twardych podłóg 

 Wymagana możliwość stabilnego ustawienia krzeseł nawet na nierównej podłodze – wymagane jest w tym celu 

zastosowanie stopek przegubowych. Nie dopuszcza się zastosowania zwykłych plastikowych stopek. 

 Kolorystyka: tkanina tapicerska – kolor jasny szary. 

 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : 

o Skład: 100% poliester 

o Gramatura: min. 250 g/m2 

o Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala, 

o Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2  

 

Wymagane dokumenty:  

 Atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139, EN 1728, EN 1022  

 



 

 SO1 

Stolik okrągły o wymiarach: blat o średnicy fi 80 cm, wysokość 720-740 mm.  

• Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 - 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS 

grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. 

• Podstawa: 1 noga talerzowa, złożona ze stopy o średnicy zawartej w przedziale 450-550 mm,  malowanej proszkowo na kolor 

biały oraz kolumny stalowej lub aluminiowej malowanej proszkowo na kolor biały. Średnica kolumny powinna posiadać średnicę 

mieszczącą się w zakresie 70-90 mm. Noga montowana do blatu na 4 ramionach. Przekrój poprzeczny podstawy w formie trapezu.   

• Kolorystyka: płyta meblowa – kolor dąb jasny 

• (Wymagane dokumenty) Atest/certyfikat: 

o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2,  

o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) 
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 SO2 Stolik okrągły wysoki o wymiarach: blat o średnicy fi 80 cm, wysokość 1130-1140 mm.Pozostałe parametry analogicznie jak SO1. 4 

 SO3 

Stolik okrągły o wysokości 720-740mm, średnicy 1000 mm, z blatem z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o klasie hig.E1, 

grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Podstawe stołu stanowi jedna noga chromowana, okrągła o średnicy 

fi70-75mm, umocowana na podstawie talerzowej, stalowej chromowanej,  o stałej grubości 12 mm elementu metalowego, 

posiadającej 6 stopek do poziomowania. Pomiędzy kolumną nogi długości ok. 644 mm, a blatem stołu występuje tarcza stalowa 

mocowana do blatu. Kolorystyka płyty- dąb jasny. 

 

1 

 F2 

Fotel na płozie ze zintegrowanymi podłokietnikami, powinien posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach : 

o Szerokość siedziska 480-510 mm  

o Głębokość siedziska 440-510 mm 

o Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 760-820 mm  

o Wysokość siedziska 480-510 mm  

 

 

Fotel musi posiadać : 

 Siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, w całości tapicerowane.  

 Szkielet siedziska ma być wykonany na bazie płyty wiórowej grubości 18-25 mm. 

 Oparcie i podłokietniki mają być wykonane na bazie sklejki grubości min. 10 mm. 

 Siedzisko i oparcie obłożone gąbką ciętą i zatapicerowane. 

 Rama w kształcie płozy ma być wykonana z: rury stalowej Ø16 – 18 mm, stalowego pręta Ø10-12 mm oraz płaskownika 4-6 

mm 
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 W skład podstawy mają wchodzić 2 płozy połączone w dolnej, środkowej części płaskownikiem  

 Podstawa ma być chromowana 

 Stopki tworzywowe 

 

 Kolorystyka: tkanina tapicerska – kolor jasny szary 

 

Fotel powinien być tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż : 

o Skład: 100% poliester 

o Gramatura: min. 250 g/m2 

o Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala, 

o Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2  

 

 Fotel musi posiadać atest /certyfikat: 

Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN EN 16139, PN EN 1022 

 

 SM 

Mobilny stół konferencyjny prostokątny z blatem uchylnym, o wymiarach: szerokość: 140 cm, głębokość: 70 cm, wysokość: 75-

77 cm. 

 Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 - 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS 

grubości 2-3 mm, w kolorze blatu.  

 Podstawa: Nogi w kształcie odwróconej litery „Y”, połączone poziomym wspornikiem. Podparcie blatu obrotowe w 

kształcie trójzęba,  z blokadą pozycji, montowaną pod blatem. Stelaż podstawy malowany proszkowo na kolor biały. 

Podstawa powinna być zakończona 4 kółkami o średnicy 60-70 mm – w tym min. 2 z hamulcem. 

 Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:  

o Blaty mają mieć możliwość połączenia ze sobą rozłącznymi łącznikami, montowanymi pod blatem, w celu 

tworzenia większych układów. 

o Blat powinien mieć możliwość ustawienia w pionowej pozycji do sztaplowania bocznego w celu zaoszczędzenia 

powierzchni  

 Kolorystyka: płyta meblowa –kolor dąb jasny, podstawa biała 

 Wymagane dokumenty:  

o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) 

 

11 



 ŁSM Łącznik do stołów poz.SM. Łącznik wykonany z tworzywa mocowany do spodniej strony blatów. Łącznik zawierający dwie części 

„męska-żeńska” łączący dwa blaty ze sobą , zapewniając ustawienie sąsiadujących blatów na tym samym poziomie. 20 

 SO4 

Stolik okrągły o wysokości 720-740mm, średnicy 1000 mm, z blatem z płyty wiórowej fornirowanej, grubości 25 mm, oklejonej 

obrzeżem z forniru grubości 2 mm. Podstawę stołu stanowi jedna noga chromowana, okrągła o średnicy fi70-75mm, umocowana 

na podstawie talerzowej, stalowej chromowanej,  o stałej grubości 12 mm elementu metalowego, posiadającej 6 stopek do 

poziomowania. Pomiędzy kolumną nogi długości ok. 644 mm, a blatem stołu występuje tarcza stalowa mocowana do blatu. 

Kolorystyka forniru- orzech amerykański. 
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 SZ14 

Szafa z drzwiami płytowymi, przesuwnymi o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1100-1400mm, 

 Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie fornirowanej, obrzeże fornirowane dobrane pod 

kolor płyty. 

 Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być 

wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy wykonane z płyty grubości 12-16 mm. Plecy muszą być wpuszczane w 

nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany 

uszkodzonego elementu. 

 Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 128mm, wyposażone w system 

zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi 

posiadać min. 2 półki. 

 Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych, z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych. 

 Szafa na stelażu stalowym, wykonanym z zamkniętego profilu o przekroju min. 40x20 mm, malowanym proszkowo na 

kolor czarny lub alu. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 

min. 15 mm. 

 Kolorystyka: płyta meblowa fornirowana otwartoporowo – kolor orzech amerykański. Cokół malowany na kolor czarny. 

 Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:  

o System klucza matki, 

o Możliwość wymiany samej wkładki zamka, 

o Możliwość zastosowania metalowych półek, 

 Wymagane dokumenty:  

o Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2; 

o Atest / certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same 

składowe mebla). 
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 SZ15 

Szafa z drzwiami szklanymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1100-1500mm, 

 Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej fornirowanej otwartoporowo o klasie higieniczności E1, obrzeże 

naturalne dobrane pod kolor płyty. 

 Korpus i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z 

tej samej grubości płyty. Dla pleców,  Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w 

nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę 

każdego z elementów szafy. Front – szkło satynowane, bezpieczne o grubości 6 mm. 

 Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, 

wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z 

każdej strony. Szafa musi posiadać  2 półki. 

 Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi. 

 Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość 

uchwytu 112mm, mocowany na 2 śrubach. 

 Szafa na stelażu spawanym (nie dopuszcza się stelaża skręcanego): stalowym (malowanym proszkowona kolor czarny lub 

alu), wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm,. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do 

poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm. 

 Kolorystyka: płyta fornirowana otwartoporowo – kolor orzech amerykański.  Cokół metalowy malowany na kolor czarny 

 Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:  

o System klucza matki 

o Możliwość wymiany samej wkładki zamka 

 Wymagane dokumenty:  

o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2;  

o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) 
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 KG1 

Krzesło obrotowe na kółkach z zagłówkiem i podłokietnikami, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach: 

 Szerokość siedziska 480-520 mm, 

 Głębokość siedziska 390-440 mm, 

 Wymagany przesuw siedziska do przodu min. 60 mm, 

 Szerokość oparcia 440-500 mm 

 Wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 435mm w zakresie min. +130mm 
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 Wysokość całkowita liczona do krańca zagłówka przy położeniu siedziska na poziomie 435mm – wynosi min.1150 mm 

 Zagłówek wysokości min. 155 mm 

 Średnica pięcioramiennej podstawy Ø660-720 mm 

 

Krzesło musi posiadać: 

 Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane skórą licową barwioną na wskroś,  

 Tył oparcia i zagłówka – widoczna sklejka, 

 Łącznik oparcia i siedziska zakryty częścią oparcia „podwiniętą” pod siedzisko, 

 Szkielet siedziska i oparcia wykonany ze sklejki grubości  10-12 mm, 

 Gąbkę siedziska wykonaną z pianki wylewanej, nie dopuszcza się pianki ciętej, 

 Stałe podłokietniki z drewnianymi nakładkami. Rama podłokietnika zbliżona do trapezu, chromowana, zamknięta w sposób 

estetyczny, bez widocznych spawów. Rama podłokietnika ma być wykonana z chromowanego płaskownika. 

 Zagłówek musi posiadać regulację kąta odchylenia. 

 Podstawę pięcioramienną, aluminiową, polerowaną, wykonaną z jednego elementu, niespawaną – nie dopuszcza się 

podstawy stalowej. Podstawa musi od spodu posiadać drewniane wykończenie w kolorystyce identycznej jak tył krzesła i 

nakładki podłokietników. 

 Podnośnik gazowy z płynną regulację wysokości, chromowany, 

 Regulację siły odchylania oparcia, 

 Mechanizm synchroniczny, pozwalający na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie: min.9 stopni – 

siedzisko, min. 20 stopni – oparcie 

 Oparcie z regulacją odchylania, z min. 5 pozycjami blokowania, z mechanizmem anti-shock – zapobiegającym uderzeniu 

oparcia w plecy  

 Regulacje głębokości siedziska, 

 Podparcie lędźwi regulowane w 2 płaszczyznach. Regulacja ma być realizowana za pośrednictwem pneumatycznego 

mechanizmu umieszczonego w plecach fotela (elementy mechanizmu nie mogą być widoczne) 

 Kółka fi min. 60 mm. do twardych powierzchni. 

 Kolorystyka: skóra licowa barwiona na wskroś – kolor czarny. 

 

 

 Krzesło musi posiadać atest / certyfikat:  

 

o Wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335, EN 1022   



 

o Protokół oceny Ergonomicznej zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Poltyki Społecznej z 1 grudnia 1998 

(Dz.U.N 148, poz. 973) 

 

 KG2 

Krzesło konferencyjne, stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami ,   powinno posiadać wymiary mieszczące się w 

przedziałach : 

Szerokość siedziska 420-480 mm  

Głębokość siedziska 400-430 mm 

Szerokość oparcia 390-460 mm  

Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 860-920 mm  

Wysokość siedziska 460-490 mm  

Całkowita szerokość krzesła (łącznie z podłokietnikami) 530- 620 mm  

Całkowita głębokość krzesła 520-560 mm  

 

 

Krzesło musi posiadać : 

Szkielet siedziska oraz oparcia wykonany z jednej formatki sklejki bukowej, grubości min. 8 mm.  

Kubełek siedziska łączony z ramą tylko pod siedziskiem, za pomocą tworzywowych lub drewnianych dystansów. 

Podłokietnik będący przedłużeniem przedniej nogi krzesła, posiadający nakładki z litego drewna bukowego, klejone do ramy, 

zaślepiające końcówkę szkieletu podłokietnika.  

Podłokietniki nie połączone z oparciem.  

Pod siedzeniem poduszkę sztaplującą, zapobiegającą uszkodzeniu krzesła przy składowaniu w stosie  

Tapicerowane skórą licową barwioną na wskroś poduszki siedziska oraz oparcia. Pomiędzy poduszką siedziska i oparcia widoczna 

sklejka kubełka. 

Tył oparcia i siedziska nie tapicerowany, widoczna sklejka.   

Stelaż wykonany z rur stalowych fi 20-22 mm, chromowanych.  

Stopki tworzywowe do twardych powierzchni – zabezpieczone filcem. 

Możliwość składowania krzeseł w stos min. 4 szt.  

Kolorystyka: skóra licowa barwiona na wskroś – kolor czarny 

 

Krzesło musi posiadać atest /certyfikat: 

Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN EN 16139, PN EN1022  
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 BG1 

Biurko prostokątne menadżerskie zintegrowane z sideboardem. Biurko o wymiarach blatu: szerokość: 2000 mm, głębokość: 

1000 mm,  wysokość: 720-740mm. 

 Blat: wykonany z płyty fornirowanej otwartoporowo o klasie higieniczności E1,  grubości 25 - 28 mm, oklejonej obrzeżem 

naturalnym, w kolorze blatu.  

 Rama: mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa lub aluminiowa o szerokości 

dopasowanej do szerokości biurka i głębokości pomiędzy 350-450 mm umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów 

kablowych, mieszczących min. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama powinna być 

przesunięta w stronę krawędzi przeciwległej do użytkownika i mocowanie powinno się rozpoczynać max. 150mm od 

krawędzi przeciwległej dla użytkownika. Rama prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju min. 

50x25mm i grubości ścianki min. 2mm.  

 Podstawa: 1 noga płytowa, grubości w zakresie 45-50 mm, oklejonej obrzeżem naturalnym, w kolorze nogi. Noga 

powinna posiadać niewidoczne, metalowe wzmocnienie, zamontowane wewnątrz nogi. Rama blatu musi być mocowana do 

wzmocnienia nogi. Nogi wyposażone w stopki min. fi 25 mm, pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15 mm. 

 Po przeciwnej stronie nogi funkcję drugiej podpory stanowi zintegrowany z blatem sideboard- szafka pomocnik.  Szafka 

wykonana z płyty gr.18mm fornirowanej otwartoporowo. Dla pleców dopuszcza się płytę 12mm. Szafka pomocnik powinna 

posiadać wymiary: szer.1850mm, gł.600mm, wys.620-630mm. Pomocnik od strony użytkownika powinien posiadać szafkę z 

pojedynczymi uchylnymi drzwiami, 3 szuflady z metalowymi wkładami  oraz głęboką szufladę na komputer. Od 

zewnętrznej strony pomocnik powinien posiadać otwarty regał z jedna półką. Szafka musi wspierać się na metalowym 

cokole malowanym proszkowo na kolor czarny lub alu.z możliwościa regulacji poziomu od wewnątrz szafki. 

 Kolorystyka: płyta fornirowana otwartoporowo – orzech amerykański, cokół metalowy malowany na kolor czarny. 

 Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:  

o W celu równoległego ustawienia nóg w sąsiadujących biurkach, wymagana jest możliwość regulacji pionowego 

ustawienia nogi w zakresie min.3 stopni. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego. 

o Zamawiający wymaga, aby biurko miało w komplecie do zamontowania kanał kablowy poziomy wykonany z 

tworzywa mocowany do ramy bez wykonywania dodatkowych otworów w ramie i blacie. 

 Wymagane dokumenty: 

o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) 
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 PW 
Półka wisząca wykonana z płyty wiórowej obustronnie fornirowanej, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem fornirowanym 2 mm, w 

kolorze blatu.  
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Półka o wymiarach: szerokość 1600mm, głębokość 300mm, grubość 25-28mm. 

Półka montowana do ściany, bez widocznych uchwytów. 

 

 Z1 

Gablota ( mebel pod zabudowę- wymagany pomiar wstępny) wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o klasie 

higieniczności E1. Korpus i półki wykonane z płyty gr.18mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę HDF. Front dzielony na część 

zamykaną drzwiami uchylnymi oraz część przeszkloną. Szkło powinno być przezroczyste . Część oszklona powinna być 

podświetlona swiatłem ledowym po bokach i od góry. Całość (sposób podziału oraz wymiary) powinna być zgodna z załączonym 

rysunkiem. Kolorystyka: płyta dąb jasny, płyta biała, szkło przejrzyste. 
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 Z2 

 

Sortownik na śmieci trójdzielny z górną klapą ( mebel pod zabudowę- wymagany pomiar wstępny) wykonany z płyty wiórowej 

dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty gr.18mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę 

HDF. Całość (sposób podziału oraz wymiary) powinna być zgodna z załączonym rysunkiem. Kolorystyka: płyta dąb jasny. 
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 Z3 

Półki 5szt montowane we wnęce na tworzywowych wspornikach ( mebel pod zabudowę- wymagany pomiar wstępny) 

wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Półki wykonane z płyty gr.18mm. Wymiary 

powinny być zgodna z załączonym rysunkiem. Kolorystyka: płyta dąb jasny. 
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 Z4 
Półki we wnęce ( mebel pod zabudowę- wymagany pomiar wstępny) wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o 

klasie higieniczności E1. Mebel wykonany z płyty gr.18mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę HDF. Całość (sposób podziału 

oraz wymiary) powinna być zgodna z załączonym rysunkiem. Kolorystyka: płyta dąb jasny. 
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 Z5 
Półki we wnęce ( mebel pod zabudowę- wymagany pomiar wstępny) wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o 

klasie higieniczności E1. Mebel wykonany z płyty gr.18mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę HDF. Całość (sposób podziału 

oraz wymiary) powinna być zgodna z załączonym rysunkiem. Kolorystyka: płyta dąb jasny. 
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 Z6 

Zabudowa kuchenna ( mebel pod zabudowę- wymagany pomiar wstępny) wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej 

o klasie higieniczności E1. Korpus i półki wykonane z płyty gr.18mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę HDF. W meblach 

powinny być wmontowane :lodówka wysoka, zlew z baterią, zmywarka. Blat pokryty laminatem HPL. Na ścianie pomiędzy blatem a 

szafkami górnymi zamocowany lacobel w kolorze niebieskim. Całość (sposób podziału oraz wymiary) powinna być zgodna z 

załączonym rysunkiem. Kolorystyka: płyta dąb jasny, blat kolor do wyboru z wzornika producenta przed podpisaniem umowy. 
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 Z 

 

Zmywarka pod zabudowę do szafki 60cm o wymiarach: 

Pojemność [kpl.]: 13 

Szerokość [cm]: 60 

Zużycie wody (l/cykl): 11 

Klasa energetyczna A+ 

Wymagane min. Parametry techniczne: 

Poziom hałasu [dB] 49 

Pojemność [kpl.] 13 

Zastosowane technologie 

Multitab, Funkcja SensorControl 

Parametry 

Roczne zużycie wody [l] 3080 
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Zużycie wody (l/cykl) 11  

Klasa suszenia A 

Klasa zmywania A 

Roczne zużycie energii [kWh] 295 

Wyposażenie  

Wąż odpływowy, Wąż dopływowy 

Klasa energetyczna A+ 

Funkcje 

Opóźnienie startu pracy  

 Tak 

Funkcje dodatkowe  

Dodatkowe płukania 

Programy 

Programy zmywania  

Eco 50C, Intensywny 70C, Normalny 65C, Płukanie i wstrzymanie, QuickPlus 60C 

 

 

 ZL 

Zlew jednokomorowy z ociekaczem. 

Typ   nakładany 

Wymiary (szer. x głęb.)   800 x 500 mm 

Kolor   srebrny 

Wykonanie   stal szlachetna len 

Otwór na baterię  - nie 

 

Bateria 

Typ   stojąca 

Wykonanie korpusu   chromowe 

Kolor   chrom 

Wyciągana wylewka   nie 

Wysokość korpusu  115mm  

Wysokość wylewki  145mm  

Zasięg wylewki 220mm  
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http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Wyci%C4%85gana+wylewka&definitionId=1638787618


Otwór montażowy 35mm  

Możliwość podłączenia filtra wody- nie  

Wyposażenie  podkładka usztywniająca, wężyki podłączeniowe  
 

 LO 

Chłodziarka pod zabudowę o parametrach nie gorszych niż 

Chłodziarka jednodrzwiowa, o szerokości 59.5 cm, całkowitej pojemności netto 395 l, w klasie energetycznej A+. Urządzenie 

sterowane jest mechanicznie. Wewnętrzna strona drzwi chłodziarki wyposażona została w 5 balkoników. Wewnątrz chłodziarki 

znajdują się szklane półki z możliwością regulacji wysokości, szklana pokrywa oraz pojemnik na warzywa. Podczas pracy lodówka 

wytwarza hałas o natężeniu 39 dB. 

Kolor: Biały 

Bezszronowa (No Frost): Nie 

Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: 395 

Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: Nie dotyczy 

Wysokość [cm]: 185 

Szerokość [cm]: 59.5 

Sterowanie: Mechaniczne 
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 Z7 

 

Szafa aktowa z półkami ( mebel pod zabudowę- wymagany pomiar wstępny) wykonana z płyty wiórowej dwustronnie 

laminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus i półki wykonane z płyty gr.18mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę HDF. 

Całość (sposób podziału oraz wymiary) powinna być zgodna z załączonym rysunkiem. Kolorystyka: płyta dąb jasny. 
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 Z8 

 

Szafa ubraniowa ( mebel pod zabudowę- wymagany pomiar wstępny) wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o 

klasie higieniczności E1. Korpus i półki wykonane z płyty gr.18mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę HDF. Całość (sposób 

podziału oraz wymiary) powinna być zgodna z załączonym rysunkiem. Kolorystyka: płyta dąb jasny. 
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Regały przesuwne.  

-Dane techniczne: 

- regał 6-półkowy (+1 półka kryjąca) o wys. Hc~2244 mm, 

- półka o wymiarach 1000x300 i 750x300 mm, 

- rozstaw półki (światło) wynosi ~ 325 mm, 

- torowisko nawierzchniowe bez płyty wypełniającej, kotwiczone z posadzką za pomocą kołków rozporowych, ocynkowane – 

posiada system antyprzechyłowy, 

- nośność półki 40 kg, 

- regulacja półki, co 25 mm (ciągła na całej wysokości), 

- wszystkie regały przesuwne posiadają blokadę przesuwu (w osi korby), 

- stężenia krzyżowe (śruby rzymskie) w regałach podwójnych, 

- regał nie posiada innego, dodatkowego wyposażenia, 

   regał przesuwny 4x1000+1x750x612 mm - 9 sztuk 

 

Kolor malowania Ral 7035. (513 mb.półki)                                   

Masa własna regału + akta (40 kg na półkę) wynosi: 

- archiwum ~ 25750 kg. 

Dane ogólne: 
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-wysokość regałów 2244 mm 

-długość półek; 1000 mm , 750mm 

-głębokośc półki 300mm 

- odstęp pomiędzy półkami ok.325mm 

-ilość półek: 6+1 kryjąca 

Całkowita długość półek użytkowych 513mb. 

 


