1.Szafa na ubrania typu L z ławeczką
Specyfikacja
Parametry
Wymiary :
szer. 60cm, gł. 49cm, wys. 180cm
typu L,
Konstrukcja:
zamykana na klucz,
metalowa,
z ławeczką,
kolor drzwi: RAL 2003
2. Kosz na śmieci z pedałem 14L, ze stali nierdzewnej
Specyfikacja
Parametry
Wymiary :
średnica 25cm, wys. 39,5cm
pojemność 14 L,
Konstrukcja:
wewnatrz kubeł plastikowy wyciągany ,
kosz otwierany pedałem, stal nierdzewna

3.Szafa porządkowa, metalowa
Specyfikacja
Parametry
Wymiary :
szer. 60cm, gł. 49cm, wys. 180cm
zamykana na klucz,
Konstrukcja:
półki na środki czystości ,
miejsce na miotłę i wiadro,
metalowa,
kolor dzrzwi: RAL 2003
4. Dozownik na mydło, ze stali nierdzewnej
Specyfikacja
Parametry
Wymiary :
szer. 12cm, gł. 11cm, wys. 26cm
stal nierdzewna, matowa
Konstrukcja:
otwierany stalowym zamkiem bębenkowym,

5. Pojemnik na ręczniki papierowe , ze stali nierdzewnej
Specyfikacja
Parametry
Wymiary :
szer. 26cm, gł. 12cm, wys. 20.5cm
stal nierdzewna matowa, okienko kontrolne
Konstrukcja:
informujące o ilości ręczników, montaż
naścienny, przykręcany , zamykany na klucz

6. Szczotka do WC , ze stali nierdzewnej
Specyfikacja
Parametry
Wymiary :
średnica 10cm, wys. 26.5cm
stal nierdzewna , matowa,
Konstrukcja:

Rysunek /zdjęcie

Ilość [szt]
16
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30
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Ilość [szt]
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7. Uchwyt na papier toaletowy , ze stali nierdzewnej
Specyfikacja
Parametry
Wymiary :
szer. 25,4cm , gł. 12cm, wys. 26,2cm
stal nierdzewna , matowa,szczotkowana,
Konstrukcja:
zamykany na klucz, okienko kontrolne,
naścienny , przykręcany

8. Uchwyt dla niepełnosprawnych ścienny stały , ze stali nierdzewnej
Specyfikacja
Parametry
dł. 70cm , srednica φ2,5cm
Wymiary :
stal nierdzewna polerowana, montaż ścienny
Konstrukcja:

Rysunek /zdjęcie

Ilość [szt]
10

Rysunek /zdjęcie

Ilość [szt]
1

9. Uchwyt dla niepełnosprawnych ścienny ruchomy , ze stali nierdzewnej
Specyfikacja
Parametry
Rysunek /zdjęcie
dł. 60cm , srednica φ3,2cm
Wymiary :
stal nierdzewna polerowana, montaż ścienny,
Konstrukcja:
uchylna

10. Ekran projekcyjny
Specyfikacja
Wymiary :
Konstrukcja:

11. Tablica biała
Specyfikacja
Wymiary :
Konstrukcja:

12. Biurko nauczyciela
Specyfikacja
Wymiary :
Konstrukcja:

Ilość [szt]
1

Rysunek /zdjęcie

Ilość [szt]
7

Parametry
Rysunek /zdjęcie
szer.170cm x wys.100 + dwa skrzydła 85x100
tablica szoklna biała, w ramie aluminiowej, typu
tryptyk, powierzchnia magnetyczna do mazaków
suchościeralnych , półeczka na mazaki w
komplecie, skrzydła tablicy zamontowane na
czterech stalowych zawiasch

Ilość [szt]
7

Parametry
Rysunek /zdjęcie
szer. 130cm, gł.85cm, wys. 75cm
miejsce na komputer i wysuwana półka na
klawiaturę, jedna szafka i szuflada zamykane na
klucz,
kolor obudowy: biały,
kolor blatu: grafitowy

Ilość [szt]
7

Parametry
szer.180cm, wys.135
wysuwany z kasety malowanej na kolor biały,
przednia strona biała matowa , automatyczne
zatrzymywanie zwiajania i rozwijania, silnik
elektryczny o mocy 125W

13. Krzesło nauczyciela
Specyfikacja
Wymiary :

Konstrukcja:

14. Stolik kawiarniany
Specyfikacja
Wymiary :
Konstrukcja:

Parametry

Rysunek /zdjęcie

Ilość [szt]
8

Parametry
Rysunek /zdjęcie
szer.80x dł.120x wys. 73,5cm
Metalowa podstawa stołu, chromowana, nogi o
średnicy 50mm, blat wykonany z płyty meblowej
o grubości 18 mm, kolor biały

Ilość [szt]
2

Wysokość całkowita uwzględniająca niezależną
regulację wysokości siedziska i oparcia (liczona
od krańca oparcia) od 100 cm do 113,5 cm
Szerokość oparcia: 49 cm
Szerokość siedziska 48 cm
Odległość między zewnętrznymi krańcami
podłokietnika: 64,5 cm
Średnica podstawy: 70 cm
Wysokość siedziska uwzględniająca niezależną
regulację wysokości siedziska i oparcia: od 47
cm do 60,5 cm
Wysokość całkowita uwzględniająca niezależną
regulację wysokości siedziska i oparcia (liczona
od krańca oparcia) od 100 cm do 113,5 cm
· Szerokość oparcia: 49 cm
· Szerokość siedziska 48 cm
· Odległość między zewnętrznymi krańcami
podłokietnika
64,5 cm
· Średnica podstawy: 70 cm
· Wysokość siedziska uwzględniająca
niezależną regulację
wysokości siedziska i oparcia: od 47 cm do
60,5 cm
. stelaż podłokietnika, oparcie: czarny,
baza: chrom (aluminium polerowane), tapicerka
szara

15. Krzesło kawiarniane
Specyfikacja
Parametry
Rysunek /zdjęcie
Wymiary :
szer. 36x gł. 35x calk. wys. 73cm
siedzisko od przedniej krawędzi połączone ze
Konstrukcja:
szczytem oparcia profilowanymi podłokietnikami
z rurek metalowych o przekroju okrągłym, w
całości wykonane z metalu, malowanego na
kolor żółty

Ilość [szt]
8

16. Szafka ze zlewozmywakiem
Specyfikacja
Parametry
Wymiary :
szer. 140x gł. 60x wys.85cm
z płyty meblowej ,korpus biały, blat kolor
Konstrukcja:
grafitowy, uchwyty chromowane, dwie szafki i
cztery szuflady
17. Ekspres na kawę
Specyfikacja
Wymiary :
Konstrukcja:

18. Szafka
Specyfikacja
Wymiary :
Konstrukcja:

19. Wieszak
Specyfikacja
Wymiary :
Konstrukcja:

20. Sofa trzyosobowa
Specyfikacja
Wymiary :
Konstrukcja:

Rysunek /zdjęcie

Ilość [szt]
1

Parametry
szer.62,5cm, gł.68.5cm, wys. 183,5cm
liczba pojemników na produkty 7, zasobnik
kubków- 600szt, zasilanie 230V/2500W,
podłączenie do wody zewnętrzne 3/8"

Rysunek /zdjęcie

Ilość [szt]
1

Parametry
szer. 140x gł. 60x wys.85cm
z płyty meblowej ,korpus biały, blat kolor
grafitowy, uchwyty chromowane, troje drzwi

Rysunek /zdjęcie

Ilość [szt]
1

Parametry
szer, 60 x gł. 5 x wys.16,5 cm
4 podwójne zawieszki metalowe, płyta
laminowana o gr. 18 mm, obrzeże PCV 1 mm,
kolor wenge

Rysunek /zdjęcie

Ilość [szt]
3

Parametry
Rysunek /zdjęcie
szer. 160 x gł. 55 x wys. 81cm , wys. siedziska
46cm
Nieotwieralna, trzyosobowa sofa
· Na 4 nogach metalowych, chromowanych o
przekroju 30x10 mm.
· Nogi wygięte ku tyłowi
· Oparcie i siedzisko w całości tapicerowane.
· Podłokietnik wykonany z blachy grubości 3
mm, łączony z nogą i w całości zatapicerowany.
· Tapicerka: pomarańczowa
Wymagany atest bezpieczeństwa zgodnie z
normami : PN EN 15373, PN EN 1022
Konstrukcja: chrom połysk lub mat

Ilość [szt]
1

21. Fotel
Specyfikacja
Wymiary :
Konstrukcja:

22 Stolik kawowy
Specyfikacja
Wymiary :
Konstrukcja:

Parametry
Rysunek /zdjęcie
szer.56x gł. 55x wys.91cm (wysokość siedziska
46cm)
Komplet do sofy wyżej , na 4 nogach
metalowych, chromowanych o przekroju 30x10
mm.
· Nogi wygięte ku tyłowi
· Oparcie i siedzisko w całości tapicerowane.
· Podłokietnik wykonany z blachy grubości 3
mm, łączony z nogą i w całości zatapicerowany.
· Tapicerka: pomarańczowa
Wymagany atest bezpieczeństwa zgodnie z
normami : PN EN 15373, PN EN 1022

Ilość [szt]
2

Parametry
Rysunek /zdjęcie
szer. 55cm x dł. 110cm x wys.45cm.
· Stelaż na 4 nogach chromowanych,
· Nogi zespawane z zamknięta ramą
podblatową. Połączenie w sposób nie widoczny,
dokładnie wyszlifowane
· Rama metalowa o przekroju 30x10 mm
· Blat wykonany ze szkła matowego, o grubości
12 mm
· Stolik systemowy
stelaż: chrom połysk lub mat
blat: szkło matowe
Stolik musi posiadać atest wytrzymałościowy
zgodnie z : PN EN
1730

Ilość [szt]
1

23 Krzesło konferencyjne
Specyfikacja
Parametry
Rysunek /zdjęcie
Wysokość całkowita: 83cm
Wysokość do siedziska: 45cm
Szerokość siedziska: 43,7cm
Szerokość oparcia: 38,7 cm
Głębokość 54 cm
Szerokość rozstawu nóg przednich 52,5cm, nóg
tylnych 45,8 cm
Wymiary :
· konferencyjne, na nogach,
Konstrukcja:
· możliwość składowania w stosie,
· Pod siedziskiem musi znajdować się tzw.
poduszka sztaplująca,której zastosowanie ma za
zadanie zabezpieczyć powierzchnię
siedziska krzesła podczas sztaplowania
· Oparcie i siedzisko stanowią jeden element,
wykonany z grubej, elastycznej sklejki bukowej,
· Miękka tapicerowana nakładka na siedzisku,
· Stabilna chromowana rama., estetyczne
połączenia lutowane
· stelaż metalowy, wykonany z rury stalowej o
zwiększonej sprężystości o wymiarach 22x2mm,
· tapicerka: - odporność na ścieranie – min.
100000 cykli
Martindale’a (UNI EN ISO 12947-2), odporność
na piling –min. 4 (UNI EN ISO 12945-2),
trudnopalność – papieros,zapałka ( EN 10211/2), odporność na światło – min. 5 (UNI
EN ISO 105 B02). – załączyć wszystkie atesty
do oferty
· Stopki nierysujące PCV.
Krzesło musi posiadać atest : - wytrzymałości zgodnie z PN EN
13761, PN EN 15373, PN EN 1728, PN EN 1022

24 Stół
Specyfikacja
Wymiary :
Konstrukcja:

Parametry
szer. 100cm x dł. 180cm x wys.72cm.
Blat z płyty wiórowej gr. 25mm dwustronnie
laminowanej lub fornirowanej, nogi z profila
zmkniętego 60x25mm, wyposażone w stopki
regulujące, kolor wenge

Rysunek /zdjęcie

Ilość [szt]
9

Ilość [szt]
2

25 Szafki
Specyfikacja
Wymiary :
Konstrukcja:

26 Szafka
Specyfikacja
Wymiary :
Konstrukcja:

Parametry
Rysunek /zdjęcie
szer. 100cm x gł. 44,5cm x wys.170cm.
Szafka czterodrzwiowa
z dolną szufladą
Konstrukcja– wieńcowa
Korpus wykonany z płyty 18mm obustronnie
laminowanej
Plecy z płyty 12mm,
Wieniec wykonany z płyty 25mm obustronnie
laminowanej klasy E1, PCV 2mm w kolorze
płyty,
Półki wykonane z płyty meblowej grubości 18mm
z blokadą uniemożliwiającą ich przypadkowe
wypadnięcie,
dopuszczalne obciążenie 75kg/1m2,
każde drzwiczki wyposażone w niezależny
zamek, kolor wenge, uchwyty alumniowe

Ilość [szt]
3

Parametry
Rysunek /zdjęcie
szer. 100cm x gł. 44,5cm x wys.76,5cm.
Korpus i blat górny szaf wykonane są z płyty
grubości 18mm, plecy z płyty 12 mm,
wpuszczane w boki i wieniec.
Szafa wyposażona w zamek z dwoma kluczami
łamanymi, z możlliwością wymiany wkładki oraz
system klucza matki.
Szafa z drzwiami uchylnymi wyposażone są w
zawiasy do szybkiego montażu z funkcją łatwej
regulacji oraz system cichego domykania drzwi.
Szafy posiadają zamek jednopunktowy
Wszystkie półki konstrukcyjne wyposażone w
system zapobiegający
ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z
możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm,
wszystkie dostępne krawędzie
półki oklejone obrzeżem.
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o
wymiarach:114x25x8mm, rozstawie
śrub 50mm, montowane poziomo na
krańcu wysokości drzwi, w jednej linii z zamkiem.
Szafka na cokole metalowym, metalowy
regulator służący do
poziomowania,kolor wenge , cokół czarny lub
aluminiowy

Ilość [szt]
4

27 Szafa ubraniowo-aktowa
Specyfikacja
Parametry
Rysunek /zdjęcie
szer. 80cm x gł. 60cm x wys.183,9cm.
Wymiary :
Korpus i blat górny szaf wykonane są z płyty
Konstrukcja:
grubości 18mm, plecy z płyty 12 mm.
Szafa wyposażona w zamek z dwoma kluczami
łamanymi,z możliwością wymiany wkładki oraz
system klucza matki.
Szafa z drzwiami uchylnymi wyposażone są w
zawiasy do szybkiego montażu z funkcją łatwej
regulacji oraz system cichego domykania drzwi.
Szafy posiadają zamek jednopunktowy
Podział szafy 2/3 cześć ubraniowa, 1/3cześć
aktowa z
podziałem półek co 34cm,
półka na buty,drążek na ubrania,kolor wenge.
28. Szafka ze zlewozmywakiem
Specyfikacja
Parametry
Wymiary :
szer. 180x gł. 60x wys.85cm
z płyty meblowej ,korpus i blat kolor wenge,
Konstrukcja:
uchwyty chromowane, dwie szafki i cztery
szuflady
29. Automat do napojów i batonów
Specyfikacja
Parametry
Wymiary :
szer. 70x gł. 85,3x wys.170cm
Ilość półek: 6 , 4 przyciskii bezpośredniego
Konstrukcja:
wyboru jako opcja, urządzenie n=ma klawiaturę
numeryczną, boczna wentylacja umożliwia
usytyuowanie automatu bezpośrednio przy
ścianie

30. Kanapa z modułów
Specyfikacja
Wymiary :
Konstrukcja:

Parametry
szer. 290x gł. 60x wys.46cm
kanapa z modułow umożliwiających inną
konfigurację, kolor wg projektu wnętrz

31. Kanapa narożna z modułów
Specyfikacja
Parametry
Wymiary :
szer. 220x gł. 220x wys.46cm
kanapa z modułow umożliwiających inną
Konstrukcja:
konfigurację, kolor wg projektu wnętrz

Ilość [szt]
1
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32. Pufa
Specyfikacja
Wymiary :
Konstrukcja:

33. Pufa
Specyfikacja
Wymiary :
Konstrukcja:

34. Pufa
Specyfikacja
Wymiary :
Konstrukcja:

35. Ławka
Specyfikacja
Wymiary :
Konstrukcja:

Parametry
Rysunek /zdjęcie
szer.90x wys.80cm
Puf TIPI z pokryciem z odpornej na przecieranie
tkaniny, zapinane na zamek. Wypełnienie z
granulatu styropianowego, zamknięte w osobnej
poszewce. Wersja Standardowa – pojemność
200. Kolor: pomarańczowy

Ilość [szt]
4

Parametry
Rysunek /zdjęcie
szer.90x wys.80cm
Puf TIPI z pokryciem z odpornej na przecieranie
tkaniny, zapinane na zamek. Wypełnienie z
granulatu styropianowego, zamknięte w osobnej
poszewce. Wersja Standardowa – pojemność
200. Kolor: turkusowy

Ilość [szt]
4

Parametry
Rysunek /zdjęcie
szer.90x wys.80cm
Puf TIPI z pokryciem z odpornej na przecieranie
tkaniny, zapinane na zamek. Wypełnienie z
granulatu styropianowego, zamknięte w osobnej
poszewce. Wersja Standardowa – pojemność
200. Kolor: żółty

Ilość [szt]
2

Parametry
Rysunek /zdjęcie
szer. 140cm x gł. 35cm x wys.45cm.
Ławka bez oparcia, w całości wykonana ze stali.
Rama ławki wykonana z rury stalowej śr 33 mm.
Siedzisko wraz z bokami/podporami stanowi
jeden element, o zamkniętym obwodzie. Boki
ramy (nogi, podpory) w formie U, odcinki
poziome leżące na podłożu szerokości 350mm
wyposażone w elementy antypoślizgowe.
Wszystkie łączenia rur ramy ławki wykonane
jako bezpieczne, gięte (promień 54 mm).
Wypełnienie ławki blachą perforowaną
stanowiącą jeden całościowy element siedziska i
boków (nóg, podpór). Pozioma powierzchnia
siedziska oraz boki pionowe wypełnione blachą
perforowaną gr. 2,0 mm, perforacja RG20-34.
Blacha perforowana siedziska zaginana w
miejscu przejścia poziom/pion
(siedzisko/podpory) promieniem odpowiednim do
promienia zagięcia rur ramy. Wypełnienie z
blachy perforowanej obniżone w stosunku do
ramy o 5 mm.
Materiał: Stal: rurka 33 mm, blacha perforowana
Rg 20-34, gr. 2mm
Kolor: pomarańczowy RAL 2003

Ilość [szt]
5

36. Ławka
Specyfikacja
Wymiary :
Konstrukcja:

Parametry
Rysunek /zdjęcie
szer. 140cm x gł. 35cm x wys.45cm.
Ławka bez oparcia, w całości wykonana ze stali.
Rama ławki wykonana z rury stalowej śr 33 mm.
Siedzisko wraz z bokami/podporami stanowi
jeden element, o zamkniętym obwodzie. Boki
ramy (nogi, podpory) w formie U, odcinki
poziome leżące na podłożu szerokości 350mm
wyposażone w elementy antypoślizgowe.
Wszystkie łączenia rur ramy ławki wykonane
jako bezpieczne, gięte (promień 54 mm).
Wypełnienie ławki blachą perforowaną
stanowiącą jeden całościowy element siedziska i
boków (nóg, podpór). Pozioma powierzchnia
siedziska oraz boki pionowe wypełnione blachą
perforowaną gr. 2,0 mm, perforacja RG20-34.
Blacha perforowana siedziska zaginana w
miejscu przejścia poziom/pion
(siedzisko/podpory) promieniem odpowiednim do
promienia zagięcia rur ramy. Wypełnienie z
blachy perforowanej obniżone w stosunku do
ramy o 5 mm.
Materiał: Stal: rurka 33 mm, blacha perforowana
Rg 20-34, gr. 2mm
Kolor: niebieski RAL 5012

Ilość [szt]
5

