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              Pieczęć Wykonawcy 

Postępowanie nr BZP.2410.9.2018.KP 

                                                                                                     Załącznik nr 1a do SIWZ 

strona  

z ogólnej liczby stron  

 

Wyposażenie  pomieszczeń nr 120 i 120a w Gmachu Głównym UWr w meble biurowe. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS TECHNICZNY MEBLI  

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych i innego wyposażenia dla Biura Radców Prawnych, mieszczącego się w Gmachu Głównym 

Uniwersytetu Wrocławskiego, I p. pok. 120 i 120a.  

 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do rozwiązań opisywanych przy zachowaniu norm, europejskich ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia dostępności dla 

osób niepełnosprawnych. 

 

Poz. 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS TECHNICZNY MEBLI 

 

 

Ilość 

(szt.) 

1) 2) 3) 

 
1. 

 
B01 – Biurko pracownicze, biurko na płozach z przelotem kablowym kwadratowym oraz kanałem kablowym pionowym i 
poziomym.  
Wymiary: 180x70x74h [cm] +/-2% 

  
Biurko musi posiadać zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające że dostarczony produkt 
odpowiada normom PN-EN 527-1:2011 , PN-EN 527-2:2017-02 lub równoważnym opisywanym. 
Biurko musi spełniać warunki i wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973). 
 
Blat biurka wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej grubości min. 25mm w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze 

czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny. Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości ok.2mm w kolorze płyty. 
Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm (z tolerancją 50%). 
Stelaż w formie płóz wykonać z profilu stalowego o przekroju min.80x20mm oraz malować proszkowo w strukturze matowej na kolor ciemny 
brąz RAL 8022 lub odpowiednik wizualny – próbkę koloru należy złożyć do akceptacji przez Zamawiającego. Stelaż powinien być schowany pod 
blatem biurka niewystający poza jego obrys. Narożniki stelaża zaokrąglone R=20mm (z tolerancją 50%), nie dopuszcza się łączenia profili na 
prosto. 
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Pod blatem, wzdłuż jego osi montować poziomy kanał kablowy, wykonany z profilowanej blachy stalowej o gr. min. 2mm. Poziomy kanał 

kablowy powinien umożliwiać swobodne wprowadzenie standardowej listwy zasilającej, a przestrzeń wewnętrzna w przekroju poprzecznym nie 
powinna być mniejsza niż 120x55h [mm]. Kanał kablowy należy połączyć z płozą za pomocą nakrętek klatkowych, umożliwiających wielokrotny 

montaż oraz demontaż poszczególnych elementów bez utraty stabilności. Płozy należy wyposażyć w stopki poziomujące z regulacją w zakresie 
min. 10mm.  
Montaż stelaża do blatu powinien odbywać się za pośrednictwem wpustek tworzywowych (osadzonych na stałe w blacie) umożliwiających 
wielokrotny montaż oraz demontaż blatu bez jego uszkodzenia oraz utraty sztywności konstrukcji. Nie dopuszcza się wkręcania śrub 
mocujących bezpośrednio w płytę blatu.  

Kształt oraz formę przedstawiono na rysunku poglądowym.  
  

 

P – przelot kablowy, kwadratowy, srebrny, montowany na stałe w biurku: 

 
 

2. 

 

Kt1 – Kontener mobilny podbiurkowy, 4 szuflady 
Wymiary: 43x60x57,5h [cm] +/-2% 
 
Kontener musi posiadać zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające że dostarczony produkt 
odpowiada normie EN 14073-2 lub równoważnymi opisywanej. 
 

Korpus oraz fronty kontenera wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości min. 18mm obustronnie 
melaminowanej w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny. Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV 
grubości ok. 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm(z tolerancją 50%). 
Wieniec dolny łączyć z korpusem za pomocą śrub imbusowych typu konfirmat. Wszystkie pozostałe połączenia elementów płytowych należy 
wykonać przy pomocy niewidocznych na zewnątrz złącz mimośrodowych zapewniających trwałość połączenia oraz możliwość wymiany 

poszczególnych elementów kontenera w przypadku uszkodzenia. Do łączenia korpusu kontenera nie dopuszcza się użycia kleju.  
Kontener posadowiony na czterech kółkach tworzywowych w kolorze czarnym o średnicy ok. fi 40mm wpuszczone w wieniec.  

Kontener bezuchwytowy, otwieranie frontów powinno odbywać się za pomocą bocznego pochwytu. Przestrzeń między bokiem, a frontem należy 
od strony wewnętrznej zasłonić płaskownikiem z aluminium anodowanego. 
Kontener wyposażyć w 3 szuflady tworzywowe w kolorze czarnym na prowadnicach kulkowych zapewniających samodociąg, min. 75% wysuwu 
oraz nośność min. 25kg i wyposażonych w cichy domyk. W górnej części kontenera, jako osobny front należy zamontować wysuwny piórnik 
tworzywowy w kolorze czarnym. Kontener należy wyposażyć w zamek centralny jednocześnie blokujący wszystkie szuflady oraz piórnik. Dla 
bezpieczeństwa użytkownika wymaga się, aby kontener wyposażony był w blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady.  
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Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym.  
 

 
3. 

 
O - Osłona czołowa do biurka 
Wymiary: 184x30h [cm] +/-2% 
 
Osłonę czołową wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej grubości min. 18mm w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze 

czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny. Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości ok. 2mm w kolorze płyty. 

Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm (z tolerancją 50%).  
Blendę należy mocować bezpośrednio do blatu za pomocą kątowników dystansujących. Przestrzeń między górną krawędzią blendy, a dolną 
powierzchnią blatu powinna wynosić ok. 5cm. Wysokość elementu płytowego blendy powinna wynosić ok. 30cm, szerokość dopasować do 
przestrzeni pomiędzy płozami.  
Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym. 
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4. 

 

LR – lada recepcyjna 
Wymiary: 210x65x94h [cm] +/-2%  
 
Blat lady ( biurko): wymiary 200x60cm, h=72cm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej grubości min. 25mm w klasie higieniczności E1 
obustronnie melaminowanej w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny. Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV 

grubości ok.2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm (z tolerancją 50%). 
 
Front lady: wymiary 210x65cm, h=94cm  ;  
Front oraz boki o wysokości 94cm wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej  o grubości 50mm  w klasie higieniczności E1 obustronnie 
melaminowanej w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny. Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości ok. 
2mm w kolorze płyty. Nie dopuszcza się zastosowania dwóch złożonych ze sobą obrzeży ( nie dopuszcza się linii podziału na głębokości frontu). 
Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm (z tolerancją 50%).  
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Nadstawka: wymiary 80x25x43h cm; płyta melaminowana w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny  
(opcjonalnie kolor kwarc 2424 lub odpowiednik wizualny – w porozumieniu z Użytkownikami) 

 

                                                                                                                     
 

5. 

 
S01 - Szafa ubraniowa 6OH na cokole metalowym 

Wymiary: 40x44x213+7 [cm]+/-2% 
 
Szafa musi posiadać zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające że dostarczony produkt odpowiada 
normie PN-EN 14073-2:2006, lub równoważnymi opisywanej. Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, pozwalającymi na 
domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. 
Szafa ubraniowa 6OH, 40x44x213+7cm na cokole metalowym; 
korpus i fronty w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny. 

 
Korpus szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor czekoladowy orzech 
2370 lub odpowiednik wizualny grubości min. 18mm. Widoczne krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV o grubości ok. 2mm w kolorze 

płyt. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm(z tolerancją 50%). Korpus szafy łączony za pomocą złącz mimośrodowych umożliwiających 
wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Ścianę tylną należy wpuścić w wyfrezowanie wykonane w ścianach bocznych 
oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej musi być zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany.  

Front zamykany na zamek z wymienną wkładką patentową, wyposażoną w jeden klucz prosty oraz jeden klucz łamany.  
 
Cokół powinien zostać wykonany ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze matowej na kolor ciemny brąz RAL 8022 lub odpowiednik 
wizualny. Cokół należy wyposażyć w stopki poziomujące w zakresie min. 15mm. Po zamontowaniu cokołu poziomowanie powinno odbywać się 
od wewnątrz regału za pomocą klucza imbusowego. Wysokość cokołu ok. 7cm.  
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6. 

 

S02 - Szafka aktowa 2OH jako nadstawka do szafy SR02  
Wymiary: 60x44x72 [cm]+/-2% 

 
Szafka aktowa 2OH jako nadstawka do szafy SR02  
Korpus i fronty szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor czekoladowy 
orzech 2370 lub odpowiednik wizualny grubości min. 18mm. Widoczne krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV o grubości ok. 2mm w 
kolorze płyt. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm(z tolerancją 50%). Fronty zamykane zamkiem patentowym z wymienną wkładką 

wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek powinien posiadać możliwość zastosowania klucza master, umożliwiającego otwarcie kilku zamków 
tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie 
lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.  
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7. 

 
SR02- Szafa aktowa częściowo otwarta 4OH z cokołem 
Wymiary: 60x46x143+7h [cm] +/-2% 
 

Szafa musi posiadać zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające że dostarczony produkt odpowiada 
normie PN-EN 14073-2:2006 lub równoważnymi opisywanej.  
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, pozwalającymi na domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. 

Korpus i fronty regału wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze czekoladowy 
orzech 2370 lub odpowiednik wizualny o grubości min. 18mm. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości ok. 2mm w 
kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm(z tolerancją 50%).  
Korpus szaf łączony za pomocą złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Ściana 

tylna ma być wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu. Kolorystyka ściany tylnej musi być zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec 
górny oraz dolny nakładany. Wszystkie zewnętrzne krawędzie korpusu zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości ok. 2mm w kolorze płyty. 
Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm (z tolerancją 50%).  
Fronty przykrywające tylko dwie dolne przestrzenie segregatorowe, pozostała część otwarta. Drzwi wyposażyć w zawiasy obiektowe z kątem 
otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem patentowym z wymienną wkładką wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek powinien posiadać 
możliwość zastosowania klucza master, umożliwiającego otwarcie kilku zamków tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt 

dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.  
Szafa wyposażona w półki płytowe wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o 

grubości min. 25mm w kolorze korpusu. Półki wyposażyć w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki. Półki powinny mieć 
możliwość regulacji położenia na całej wysokości szafy co 32mm (nie dotyczy półki konstrukcyjnej).   
Szafa posadowiona na cokole metalowym. 
Cokół powinien zostać wykonany ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze matowej na kolor ciemny brąz RAL 8022 lub odpowiednik 
wizualny. Cokół należy wyposażyć w stopki poziomujące w zakresie min. 15mm. Po zamontowaniu cokołu poziomowanie powinno odbywać się 

od wewnątrz regału za pomocą klucza imbusowego. Wysokość cokołu ok. 7cm.  
Regał będzie stanowił nadstawkę szafy S02, tworząc jedną szafę o łącznej wysokości 6OH. 
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8. 

 

S03 - Szafka aktowa 2OH jako nadstawka do szafy SR03  
Wymiary: 80x44x72 [cm]+/-2% 
 
Szafa musi posiadać zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające że dostarczony produkt odpowiada 
normie PN-EN 14073-2:2006 lub równoważnymi opisywanej.  
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, pozwalającymi na domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. 
Korpus i fronty szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej 

w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny grubości min. 18mm. Widoczne krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV o 
grubości ok. 2mm w kolorze płyt. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm(z tolerancją 50%); 

 
 
Cokół powinien zostać wykonany ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze matowej na kolor ciemny brąz RAL 8022 lub odpowiednik 
wizualny. Cokół należy wyposażyć w stopki poziomujące w zakresie min. 15mm. Po zamontowaniu cokołu poziomowanie powinno odbywać się 
od wewnątrz regału za pomocą klucza imbusowego. Wysokość cokołu ok. 7cm. Fronty zamykane zamkiem patentowym z wymienną wkładką 
wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek powinien posiadać możliwość zastosowania klucza master, umożliwiającego otwarcie kilku zamków 

tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie 

lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem. 
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9. 

 
SR03- Szafa aktowa częściowo otwarta 4OH z cokołem 
Wymiary: 80x44x143+7h [cm] +/-2% 

 
Regał musi posiadać zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające że dostarczony produkt odpowiada 
normie PN-EN 14073-2:2006 lub równoważnymi opisywanej. 
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. 
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Korpus i fronty regału wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze czekoladowy 

orzech 2370 lub odpowiednik wizualny o grubości min. 18mm. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości ok. 2mm w 
kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm(z tolerancją 50%).  

Korpus szaf łączony za pomocą złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Ściana 
tylna ma być wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu. Kolorystyka ściany tylnej musi być zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec 
górny oraz dolny nakładany. Wszystkie zewnętrzne krawędzie korpusu zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości ok. 2mm w kolorze płyty. 
Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm (z tolerancją 50%).  
Fronty przykrywające tylko dwie dolne przestrzenie segregatorowe, pozostała część otwarta. Drzwi wyposażyć w zawiasy obiektowe z kątem 

otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem patentowym z wymienną wkładką wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek powinien posiadać 
możliwość zastosowania klucza master, umożliwiającego otwarcie kilku zamków tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt 
dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.  
Szafa wyposażona w półki płytowe wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o 
grubości min. 25mm w kolorze korpusu. Półki wyposażyć w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki. Półki powinny mieć 
możliwość regulacji położenia na całej wysokości szafy co 32mm (nie dotyczy półki konstrukcyjnej).   

Szafa posadowiona na cokole metalowym. 
Cokół powinien zostać wykonany ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze matowej na kolor ciemny brąz RAL 8022 lub odpowiednik 
wizualny. Cokół należy wyposażyć w stopki poziomujące w zakresie min. 15mm. Po zamontowaniu cokołu poziomowanie powinno odbywać się 
od wewnątrz regału za pomocą klucza imbusowego. Wysokość cokołu ok. 7cm.  
Regał będzie stanowił nadstawkę szafy S03, tworząc jedną szafę o łącznej wysokości 6OH. 
 

 
 



10.  

S04 –Szafka aktowa 2OH jako nadstawka do szafy SR04  
Wymiary: 100x44x72 [cm]+/-2% 

 
Szafa musi posiadać zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające że dostarczony produkt odpowiada 
normie PN-EN 14073-2:2006 lub równoważnymi opisywanej.  
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, pozwalającymi na domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. 
Korpus i fronty szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej 

w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny grubości min. 18mm. Widoczne krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV o 
grubości ok. 2mm w kolorze płyt. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm(z tolerancją 50%). Fronty zamykane zamkiem patentowym z 
wymienną wkładką wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek powinien posiadać możliwość zastosowania klucza master, umożliwiającego 
otwarcie kilku zamków tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z 
cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem. 

 

1 szt. 

 

 
11. 

 
SR04 - Szafa aktowa częściowo otwarta 4OH  
Wymiary: 100x44x72 [cm]+/-2% 

 
Szafa musi posiadać zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające że dostarczony produkt odpowiada 

normie PN-EN 14073-2:2006 lub równoważnymi opisywanej.  
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, pozwalającymi na domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. 
Korpus i fronty szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej 
w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny grubości min. 18mm. Widoczne krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV o 
grubości ok. 2mm w kolorze płyt. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm(z tolerancją 50%); 

 

 
1 szt. 

 

 



 

Korpus szaf łączony za pomocą złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Ściana 
tylna ma być wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu. Kolorystyka ściany tylnej musi być zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec 

górny oraz dolny nakładany. Wszystkie zewnętrzne krawędzie korpusu zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości ok. 2mm w kolorze płyty. 
Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm (z tolerancją 50%).  
Fronty przykrywające tylko dwie dolne przestrzenie segregatorowe, pozostała część otwarta. Drzwi wyposażyć w zawiasy obiektowe z kątem 
otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem patentowym z wymienną wkładką wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek powinien posiadać 
możliwość zastosowania klucza master, umożliwiającego otwarcie kilku zamków tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt 

dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.  
Szafa wyposażona w półki metalowe malowane w kolorze korpusu. Półki wyposażyć w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu 
półki. Półki powinny mieć możliwość regulacji położenia na całej wysokości szafy co 32mm (nie dotyczy półki konstrukcyjnej).   
Szafa posadowiona na cokole metalowym. 
Cokół powinien zostać wykonany ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze matowej na kolor ciemny brąz RAL 8022 lub odpowiednik 
wizualny. Cokół należy wyposażyć w stopki poziomujące w zakresie min. 15mm. Po zamontowaniu cokołu poziomowanie powinno odbywać się 

od wewnątrz regału za pomocą klucza imbusowego. Wysokość cokołu ok. 7cm.  
 

 
12. 

 
S05- Szafa aktowo-ubraniowa 6OH na cokole metalowym 
Wymiary: 80x44x213+7h [cm]+/-2% 
 

Szafa aktowo-ubraniowa 6OH na cokole metalowym w kolorze ciemny brąz RAL 8022 lub odpowiednik wizualny; 
korpus i fronty w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny 
Korpus szafki wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze czekoladowy orzech 
2370 lub odpowiednik wizualny o grubości min. 18mm. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości ok. 2mm w kolorze 
płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm (z tolerancja 50%). Korpus regału łączyć za pomocą złącz mimośrodowych umożliwiających 
wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Po dwóch stronach (przód oraz tył) szczątkowe ściany montowane poprzecznie 

na połowę szerokości szafki.  Kolorystyka zgodna z kolorystyką korpusu szafy.  

Szafę wyposażyć w półki płytowe wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze 
korpusu o grubości min. 25mm.  
Półki należy wyposażyć w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki. Półki powinny mieć możliwość regulacji położenia na całej 
wysokości szafy co 32mm (nie dotyczy półek stałych).   
 
Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym. 
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Szafa posadowiona na cokole metalowym. 
Cokół powinien zostać wykonany ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze matowej na kolor ciemny brąz RAL 8022 lub odpowiednik 
wizualny. Cokół należy wyposażyć w stopki poziomujące w zakresie min. 15mm. Po zamontowaniu cokołu poziomowanie powinno odbywać się 
od wewnątrz regału za pomocą klucza imbusowego. Wysokość cokołu ok. 7cm. Fronty zamykane zamkiem patentowym z wymienną wkładką 
wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek powinien posiadać możliwość zastosowania klucza master, umożliwiającego otwarcie kilku zamków 
tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie 
lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem. 

 

 
13. 

 
S06 – Szafa aktowa 6OH na cokole metalowym 
Wymiary: 100x44x213+7h [cm] +/-2% 
 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. 
Szafa aktowa 6OH, na cokole metalowym w kolorze ciemny brąz RAL 8022 lub odpowiednik wizualny; 
Korpus i fronty szafki wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze czekoladowy 
orzech 2370 lub odpowiednik wizualny o grubości min. 18mm. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości ok. 2mm w 
kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm (z tolerancja 50%). Korpus regału łączyć za pomocą złącz mimośrodowych 
umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Kolorystyka zgodna z kolorystyką korpusu szafy.  
Szafkę wyposażyć w półki metalowe w kolorze korpusu.  

Półki należy wyposażyć w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki. Półki powinny mieć możliwość regulacji położenia na całej 
wysokości szafy co 32mm (nie dotyczy półek stałych).   
Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym. 

 
2  



 
 
Regał posadowić na cokole metalowym. 
Cokół powinien zostać wykonany ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze matowej na kolor ciemny brąz RAL 8022 lub odpowiednik 
wizualny. Cokół należy wyposażyć w stopki poziomujące w zakresie min. 15mm. Po zamontowaniu cokołu poziomowanie powinno odbywać się 
od wewnątrz regału za pomocą klucza imbusowego. Wysokość cokołu ok. 7cm. Fronty zamykane zamkiem patentowym z wymienną wkładką 

wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek powinien posiadać możliwość zastosowania klucza master, umożliwiającego otwarcie kilku zamków 
tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie 
lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem. 

 
14. 

 
S07 – Szafa aktowa 5OH na cokole metalowym 

Wymiary: 40x44x178+7h [cm] +/-2% 

 
Szafa aktowa 5OH 40x44x178+7cm ;  na cokole metalowym w kolorze ciemny brąz RAL 8022 lub odpowiednik wizualny; 
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. 
 
Korpus i fronty szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze czekoladowy 
orzech 2370 lub odpowiednik wizualny o grubości min. 18mm. Widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości ok. 
2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm (z tolerancja 50%). Korpus szafy łączony za pomocą złączy mimośrodowych 

umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Ściana tylna ma być wpuszczana w nafrezowanie w ścianach 
bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany.  
Szafę wyposażyć w półki płytowe wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze 
korpusu o grubości min. 25mm.  

Półki należy wyposażyć w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki. Półki powinny mieć możliwość regulacji położenia na całej 
wysokości szafy co 32mm (nie dotyczy półek stałych).   

Szafa powinna być posadowiona na cokole metalowym  
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Cokół powinien zostać wykonany ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze matowej na kolor ciemny brąz RAL 8022 lub odpowiednik 
wizualny. Cokół należy wyposażyć w stopki poziomujące w zakresie min. 15mm. Po zamontowaniu cokołu poziomowanie powinno odbywać się 
od wewnątrz regału za pomocą klucza imbusowego. Wysokość cokołu ok. 7cm. Front zamykany zamkiem patentowym z wymienną wkładką 
wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek powinien posiadać możliwość zastosowania klucza master, umożliwiającego otwarcie kilku zamków 
tym samym kluczem. 

  

 
15. 

 
S08- Szafka aktowa 2OH z żaluzją poziomą 
Wymiary: 120x44x72h [cm] +/-2% 
Szafka żaluzjowa 2OH; 120x44x72h; korpus w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny; żaluzja w kolorze czarnym 

Szafa musi posiadać zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające że dostarczony produkt odpowiada 
normie PN-EN 14073-2:2006 lub równoważnymi opisywanej.  
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, pozwalającymi na domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. 
Korpus szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor czekoladowy orzech 
2370 lub odpowiednik wizualny o grubości min 18mm. Widoczne krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV o grubości ok. 2mm w kolorze płyt. 
Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm(z tolerancją 50%). Korpus szafy łączony za pomocą złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę 
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 poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Ścianę tylną wpuścić w wyfrezowanie wykonane w ścianach bocznych oraz wieńcach 

korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany.  
Front szafy wykonać z żaluzji tworzywowej w kolorze czarnym . Grubość lamelek niemniejsza niż 8mm. Żaluzja przesuwna poziomo w prawą 

lub lewą stronę (do wyboru przez Zamawiającego). Element zwijający żaluzję umieścić przy ścianie bocznej i zasłonić przegrodą pionową. Nie 
dopuszcza się chowania żaluzji za ścianą tylną. Prowadnice wpuścić w korpus szafy. Nie dopuszcza się zastosowania prowadnic nakładanych i 
wystających poza korpus szafy.  
Front zamykany na zamek z wymienną wkładką, wyposażoną w jeden klucz prosty oraz jeden klucz łamany. Zamek powinien posiadać 
możliwość zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie kilku zamków tym samym kluczem. Żaluzja przesuwana za pomocą uchwytu 

satynowanego w kształcie litery „C” o rozstawie śrub mocujących ok. 128mm. 
Szafa wyposażona w półki metalowe w kolorze korpusu. Półki wyposażyć w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki. Półki 
powinny mieć możliwość regulacji położenia na całej wysokości szafy co 32mm (nie dotyczy półki konstrukcyjnej).   
Szafę posadowić na regulowanych nóżkach. Dopasować do wysokości biurka lady. 
Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym. 
 

 
 

16. S09- Szafka przybiurkowa z drzwiami oraz szufladą w górnej części 

Wymiary: 120x50x65h [cm] +/-2% 
 
Szafka  musi posiadać zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające że dostarczony produkt 
odpowiada normie PN-EN 14073-2:2006  lub równoważnymi opisywanej.   
Oferowane meble są rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.  
 
Korpus szafki wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze czekoladowy orzech 

2370 lub odpowiednik wizualny.  Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV grubości ok. 2mm w kolorze płyty. Krawędzie 
obrzeża zaokrąglone R=2mm (z tolerancją 50%). Konstrukcja szafki wieńcowa. Wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty o grubości min 
25mm, pozostałe elementy płytowe wykonane z płyty o grubości  18mm. Elementy korpusu połączone za pomocą złączy mimośrodowych 
niewidocznych na zewnątrz. Umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. W górnej części szafka 

wyposażona w szufladę z bokami metalowymi na prowadnicach kulkowych w kolorze srebrnym lub szarym z pełnym wysuwem, samodociągiem 
oraz cichym domykiem. Szuflada otwierana za pomocą pochwytu. Pod wieńcem górnym montowana listwa z aluminium anodowanego 

maskującą przestrzeń między wieńcem górnym, a frontem szuflady. Front szuflady wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie 
higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny. Dno szuflady wykonane z 
trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości min 16mm obustronnie melaminowanej w kolorze jasny popiel 1201 lub 
odpowiednik wizualny. Pod szufladą zastosowane trzy fronty skrzydłowe wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 
obustronnie melaminowanej w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny. Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone 
obrzeżem PCV grubości ok. 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm (z tolerancją 50%). Górną krawędź drzwi 
wyposażone w listwę pochwytową wykonaną z anodowanego aluminium. Fronty wyposażone w zawiasy puszkowe umożliwiające otwarcie o 

kącie min 110° oraz cichy domyk.  

4 szt. 



Szafka posadowiona na min 4 stopkach, umożliwiających wypoziomowanie nierówności podłoża w zakresie min 10mm.  

Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym. 
 

 
 

 
17. 

 
S10 - Regał wiszący 2OH, zamykany 
Wymiary: 100x44x50h [cm] +/-2% 

 
Regał wiszący 2OH, zamykany; 100x44x50h; korpus, fronty i półki - płyta melaminowa w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik 
wizualny; 
Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym. 
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18. 

 
S11 - Szafka aktowa 2OH na cokole metalowym 

Wymiary: 60x44x72h [cm]+/-2% 
 
Szafka aktowa 2OH  
Korpus i fronty szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor czekoladowy 
orzech 2370 lub odpowiednik wizualny grubości min. 18mm. Widoczne krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV o grubości ok. 2mm w 
kolorze płyt. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm(z tolerancją 50%). 

 
 
Cokół powinien zostać wykonany ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze matowej na kolor ciemny brąz RAL 8022 lub odpowiednik 
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wizualny. Cokół należy wyposażyć w stopki poziomujące w zakresie min. 15mm. Po zamontowaniu cokołu poziomowanie powinno odbywać się 

od wewnątrz regału za pomocą klucza imbusowego. Wysokość cokołu ok. 7cm. Drzwi wyposażyć w zawiasy obiektowe z kątem otwarcia min 
270°. Fronty zamykane zamkiem patentowym z wymienną wkładką wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek powinien posiadać możliwość 

zastosowania klucza master, umożliwiającego otwarcie kilku zamków tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt 
dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem. 

 
19. 

 
K01 – Fotel obrotowy; wymiary +/-2% 

 
 Fotel obrotowy, oparcie wysokie, mechanizm Synchro, funkcja wysuwu siedziska 
 Kółka miękkie dostosowane do twardych powierzchni - podłoga drewniana (samohamowne kółka jezdne) 
 Podstawa pięcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, polerowana 
 Amortyzator gazowy w kolorze chrom umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska 
 Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w 

zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia 

w plecy siedzącego po zwolnieniu mechanizmu. 
 Siedzisko wyłożone pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach o gęstości min. 60 kg/m3 
 Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie min. 50mm  
 Oparcie krzesła, również z pianki PU w technologii pianek wylewanych w formach o gęstości min. 60 kg/m3  wykonane w kształcie 

owalnego kubełka wraz z zagłówkiem i podłokietnikami. W tylnej części oparcia znajduje się dźwignia regulacji podparcia lędźwiowego. 
 Klasa trudnopalności pianek poliuretanowych potwierdzona badaniem zgodności z normą PN EN 1021-1 i PN EN 1021-2 lub równoważnymi 

opisywanym, oraz oświadczeniem producenta o zastosowaniu pianek trudnopalnych w tej konkretnej partii foteli.  
 Fotel w całości tapicerowany tkaniną w kolorze ciemny brąz  
 Tkanina: odporność na ścieranie – 75000 cykli Martindale’a ( EN ISO 12947-2), odporność na piling -4 (EN ISO 12945-2), 

trudnozapalność-papieros (EN 1021-1), trudnozapalność-zapałka ( EN 1021-2), trudnozapalność (BS 5852 0&1), odporność na światło -5-7 
( EN ISO 105-B02) lub zgodność z normami równoważnymi do wyżej opisanych. 

 Gabaryty zewnętrzne +/-2%: 

 

 
 
Fotel powinien spełniać normę PN EN 1335-1 lub równoważną opisywanej oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 
973)– wymagany przy odbiorze mebli. 
Fotel  powinien być produkowany zgodnie z wdrożonym przez producenta Systemem Zarządzania Jakością, którego podstawę stanowi norma 

ISO 9001:2008 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów, oraz  Systemem 
Zarządzania Środowiskowego, zgodna z normą ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009 w zakresie: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli 
biurowych i ich komponentów lub systemami równoważnymi opisywanym. 
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20. K02- fotel obrotowy; wymiary +/-2% 

 
 Fotel obrotowy, oparcie niskie, mechanizm Synchro, funkcja wysuwu siedziska 
 Kółka miękkie dostosowane do podłóg twardych drewnianych 
 Podstawa pięcioramienna z kółkami, aluminium polerowane. 
 Amortyzator gazowy z pamięcią,umożliwiający obrót fotela wokół własnej osi. 
 Siedzisko wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gwarantującej doskonałą odporność na 

zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia). 
 Oparcie krzesła, również wykonane z pianki PU w technologii pianek wylewanych w formach,  wykonane w kształcie owalnego kubełka z 

podłokietnikami w całości tapicerowane. W tylnej części oparcia dźwignia regulacji podparcia podlędźwiowego. 
 Klasa trudnopalności pianek poliuretanowych potwierdzona badaniem zgodności z normą PN EN 1021-1 i PN EN 1021-2 lub równoważnymi 

opisywanym, oraz oświadczeniem producenta o zastosowaniu pianek trudnopalnych w tej konkretnej partii foteli. 
 Fotel w całości tapicerowany tkaniną w kolorze ciemny brąz  
 Tkanina: odporność na ścieranie – 75000 cykli Martindale’a ( EN ISO 12947-2), odporność na piling -4 (EN ISO 12945-2), 

trudnozapalność-papieros (EN 1021-1), trudnozapalność-zapałka ( EN 1021-2), trudnozapalność (BS 5852 0&1), odporność na światło -5-7 
( EN ISO 105-B02) lub zgodność z normami równoważnymi do wyżej opisanych. 

 Gabaryty zewnętrzne+/-2%:  
 
Fotel  powinien być produkowany zgodnie z wdrożonym przez producenta Systemem Zarządzania Jakością, którego podstawę stanowi norma 
ISO 9001:2008 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów, oraz  Systemem 
Zarządzania Środowiskowego, zgodna z normą ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009 w zakresie: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli 

biurowych i ich komponentów lub systemami równoważnymi opisywanym. 
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21. 

 
K03 – krzesło konferencyjne  
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Krzesło – siedzisko w kształcie kubełka;  stelaż w formie dwóch równoległych płóz  
 Krzesło w całości tapicerowane tkaniną w kolorze niebieskim  

 Tkanina: odporność na ścieranie – 75000 cykli Martindale’a ( EN ISO 12947-2), odporność na piling -4 (EN ISO 12945-2), 
trudnozapalność-papieros (EN 1021-1), trudnozapalność-zapałka ( EN 1021-2), trudnozapalność (BS 5852 0&1), odporność na światło -5-7 
( EN ISO 105-B02) lub zgodność z normami równoważnymi do wyżej opisanych. 

 Płozy malowane proszkowo na kolor ciemny brąz RAL 8022 lub odpowiednik wizualny 
 Korpus siedziska i oparcia: konstrukcja stalowa z płaskowników i prętów zatopiona w piance poliuretanowej. Pianka odlewana w formie, 

środek spieniający wprowadzany metodą wtryskową. 
 

Wymiary krzesła: 
Szerokość:54cm 

Głębokość: 63cm 
Wysokość: 85 cm 
Wys. siedziska: 45cm 

 

 
22. 

 
St01 - stół konferencyjny 
Wymiary: fi 100x74h [cm] +/-2% 
 
Stół musi posiadać zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające że dostarczony produkt odpowiada 
normom PN-EN 1730:2013-04, PN-EN 527-1:2011 lub równoważnymi opisywanym. 

 
Blat stołu należy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 i gr. min. 18mm obustronnie melaminowanej na kolor 

czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny. Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV gr. ok. 2mm w kolorze płyty. Stelaż 
kolumnowy na podstawie talerzowej.  
Pod blatem blacha malowana proszkowo wraz z górną częścią nogi na kolor ciemny brąz 8022 lub odpowiednik wizualny, dolna część nogi oraz 
stopy - stal nierdzewna. Średnica nogi dobrana proporcjonalnie do wielkości blatu. Stopa grubości min. 10mm ze ślizgaczami. 
Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym. 
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23. W01 - wieszak ubraniowy naścienny 
 

Wieszak naścienny, płyta ciemny brąz (zbliżony do koloru czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny) z pięcioma szarymi/srebrnymi 
wieszakami. 
Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym. 
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24. Ps – panel ścienny  

Wymiary: 60x175 [cm] +/-2% 
 
Panel ścienny wysokości 60cm i długości 175cm,  mocowany na ścianie; wykonany z płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 i gr. min. 18mm 
obustronnie melaminowanej na kolor czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny. Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV gr. 
ok. 2mm w kolorze płyty. 
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25. MP - Podłogowa mata ochronna pod fotele 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Mata o wymiarach nie mniej niż 120x90 cm. Przezroczysta. 
Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym. 
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26. 

 

W – Wspornik pod komputer  
 

Podstawa podwieszana pod jednostkę centralną, malowana w kolorze ciemny brąz RAL 8022 lub odpowiednik wizualny.  
Wymiary : 26x55cm, h=58cm 
Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym. 
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27. 

 
Pk – wysuwany pulpit na klawiaturę, mocowany pod blatem biurka 
 
Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym. 
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28. Zk - Zabudowa kuchenna wraz z panelem szklanym Lacobe

 

Zabudowę kuchenną wykonać zgodnie z powyższym rysunkiem „Wyposażenie mini aneksu kuchennego” 
według rysunków warsztatowych wykonawcy / dostawcy mebli. 

 korpus i półki - płyta laminowana 1,8-2,2mm, obrzeże pcv ok. 2mm w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny; 
 fronty drzwi - płyta laminowana 1,8-2,2mm, obrzeże pcv ok. 2mm  w kolorze czekoladowy orzech 2370 lub odpowiednik wizualny; 
 blat kuchenny 38-40mm grub. - w kolorze ciemny szary, zbliżony do kwarc 2424 lub odpowiednik wizualny; 
 cokół z uszczelką silikonową, wys: 10 cm kolor w kolorze ciemny brąz zbliżony do RAL 8022 lub odpowiednik wizualny; 
 uchwyty metalowe - forma i kolor zbliżony do pozostałych, występujących w szafach aktowych 
 zawiasy z cichym domykiem 
 Lacobel nad blatem do wysokości dolnej krawędzi półek wiszących: wymiar ok. 60x130cm; grubość min. 4mm; wersja SAFE; kolor biały 

 listwa przyblatowa srebrna  

Uwaga: Meble indywidualne; wszystkie wymiary sprawdzić na miejscu montażu. 
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29. 

 
L – Lodowka podblatowa do zabudowy kuchennej (z poz. 28)  
o parametrach jak poniżej lub równoważna (o nie gorszych parametrach):  
klasa energetyczna A 

Lodówka jednodrzwiowa o szerokości ok 60 cm, sterowana mechanicznie, z regulacją temperatury w zakresie od 5 st. C do 15 st. C. 

Poziom hałasu (dB): 38 

Wymiary w zabudowie (W x S x G) [mm]: nie więcej niż 850x600x550 ( tak żeby zmieściła się w zabudowie meblowej). 
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30. 

 

Z – Zlewozmywak 1-komorowym ze stali szlachetnej z ociekaczem, wpuszczany w blat, z baterią stojącą do zabudowy kuchennej 
(z poz. 28) 

 ZLEWOZMYWAK: 
Zlewozmywak 1-komorowy ze stali szlachetnej z ociekaczem; 
Wymiary: szerokość 500 mm, długość 580 mm 
Kształt komory: prostokątny, wielkość 340 x 400 x 150 mm 
Wyposażenie: komplet odpływowy z zaworem 3½" i syfonem; bateria zlewozmywak., zaślepka otworu pod baterię; automatyczny korek. 

Sposób montażu: zlewozmywak wpuszczany w blat 
Montaż: min. szerokość szafki 450 mm; promień kąta 10 mm; długość wcięcia w blacie 560 mm; szerokość wcięcia w blacie 480 mm 
 
Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym. 
 

 
 

 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA: 
Bateria stojąca chrom z zaworem zwrotnym, 1 dźwignia 

Załączone wyposażenie: wężyki podłączeniowe 450 mm, podkładka usztywniająca 

Materiał: mosiądz, głowica ceramiczna 

Wysokość [mm]: nie mniej niż 161 mm 

Wylewka: wyciągana, obrotowa; obrót wylewki [stopnie]120; zasięg wylewki [mm] min. 201 

Klasa głośności 1  

Nylonowy wąż do natrysku o długości min. 120 cm 

 
 
Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym. 
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