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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Szczegółowy Opis  Przedmiotu Zamówienia 

I. Część I zamówienia obejmuje: 

LP  Nazwa  Ilość 

1.  Regał stacjonarny,  podwójny,  wym.  gł. 50 x  szer.100 x 

wys.250 cm,  ściana wypełniona panelem ze szkła 

dymionego w kolorze pomarańczowym, żółtym i białym,  

8 półek  
a) Ściany boczne regałów są wykonane z profili stalowych, 

malowanych proszkowo lakierem odpornym na ścieranie, 

utwardzonym wypalaniem w piecu. 

b) Kolor ścian bocznych jasno-szary RAL9002 lub 

równoważny. 

c) Profile ścian nie posiadają ostrych kantów i krawędzi. 

Ściana musi składać się z dwóch słupków pionowych 

o otwartym przekroju. Część słupka służąca do 

mocowania półek powinna mieć co najmniej 30 mm 

szerokości, zapewniając tym samym odpowiednią 

wytrzymałość.  

d) Słupki łączone są za pomocą łączników, tworzące w ten 

sposób ramę regału. 

e) Na wysokości ok. 70 mm nad każdą półką użytkową musi 

znajdować się ogranicznik półki mocowany bezśrubowo 

do ramy regału. Regulacja wysokości jego umocowania 

możliwa co 20 mm. 

f) W słupkach ścian bocznych występują otwory do 

umieszczenia zaczepów półek. Wysokość zawieszania 

półek z każdej strony reguluje się niezależnie ze skokiem 

co 20 mm. Półki są zawieszane na zaczepach. Zaczepy 

umieszcza się ręcznie w otworach słupków ściany bez 

użycia jakichkolwiek narzędzi. Otwory w ścianie oraz 

konstrukcja zaczepów wykluczają przypadkowe ich 

wypadanie (np. przy wyjmowaniu półki). 

g) Ramy regałów są stężone za pomocą specjalnych stężeń 

krzyżakowych, zapewniających odpowiednią sztywność 
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regału. Stężenia są instalowane w specjalnych otworach 

słupków ściany bocznej ręcznie poprzez włożenie 

i przekręcenie.  

h) Ściany boczne regałów ustawione są na posadzce 

w pomieszczeniu na specjalnych plastikowych stopkach 

składających się z 3 części, co umożliwia błyskawiczne 

montowanie stóp w słupkach ściany bocznej, ponieważ 

możliwe jest wstępne ustawienie długości śruby bez 

potrzeby jej żmudnego wkręcania.  

i) Półki regałów są wykonane z blachy stalowej malowanej 

na kolor  jasno-szary RAL9002 lub równoważny. 

j) Półki użytkowe w regałach dwustronnych powinny być 

wyposażone w listwę zapółkową, metalową, mocowaną 

bezśrubowo od spodu półki. Listwa malowana proszkowo 

na kolor jasno-szary RAL9002 lub równoważny. 

k) Półki nie posiadają ostrych krawędzi i kantów. Półka jest 

trzykrotnie wygięta pod kątem prostym na swojej 

dłuższej krawędzi i dwukrotnie pod kątem prostym na 

krawędzi krótszej w celu zapewnienia odpowiedniej 

sztywności oraz bezpieczeństwa obsługi. Zagięte 

krawędzie półek są połączone ze sobą za pomocą 

specjalnego zagięcia.  

l) Wytrzymałość półek: 70 kg/mb.  

m) Grubość półek: 33 mm. 

n) Od frontu każdy regał wyposażony w panel szklany 

o grubości co najmniej 6,2 mm. Dwie warstwy szkła 

bezpiecznego o grubości 3 mm połączone w środku folią 

o grubości 0,2 mm. Kolor szkła pomarańczowy, żółty lub 

biały. 

o) Szkło mocowane do ramy, regały na specjalnych 

zaczepach (1 szt. na dole, 2 szt. po lewej i 2 szt. po 

prawej stronie tafli), które zapewniają niewielki dystans 

(ok. 20 mm) między szkłem a ramą regału. Zaczepy 

malowane proszkowo na kolor jasno-szary RAL9002 lub 

równoważny. 
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2.  Regał stacjonarny,  podwójny, wym.: gł. 50 x  szer. 100 x 

wys. 250 cm, bez paneli szklanych, 8 półek, pozostałe 

parametry techniczne jak wyżej (punkt 1.) 
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3. 

 
Uwaga! Panel boczny ze szkła 

Regał pojedynczy na czasopisma,  wym.: gł. 25  x szer. 100 

x wys. 250 cm,  ściana wypełniona panelem ze szkła 

dymionego w kolorze pomarańczowym, 7 półek 

ustawionych pod kątem,  konstrukcja w kolorze białym. 

  

2 

4. 

 
Uwaga! Regał bez panelu 

Regał pojedynczy na czasopisma, wym. gł. 25  x szer. 100  x 

wys. 250 cm,  7 półek ustawionych pod kątem,  konstrukcja 

w kolorze białym.   

2 
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5. 

 

Regał pojedynczy na CD z szufladami, wym.:  gł. 50  x szer. 

100 x 250 cm, 5 szuflad, 2 półki na górze z bocznym 

panelem ze szkła w kolorze pomarańczowym. Szuflady oraz 

konstrukcja w kolorze jasno-szarym RAL9002 lub 

równoważny. 

2 

6.  

 

Regał pojedynczy na CD  z szufladami,  wym.: gł. 50  x 

szer. 100 x wys. 250 cm, 5 szuflad, 2 półki na górze. 

Szuflady oraz konstrukcja w kolorze jasno-szarym 

RAL9002 lub równoważny. 

3 
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7.   Wózek na książki, na kółkach z blokadą, 3 półki,  w kolorze 

jasno- szarym,  wym.: szer. 30 x dł. 89 x wys. 90 cm 
5 
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II. Część II zamówienia obejmuje: 

LP 
 

Nazwa  Ilość 

1.  Regał na książki otwarty, wym.: gł. 25 x szer.100 x 

wys.145 cm, 5 półek, kolor płyty biały. Regał wykonany z 

płyty   o gr. 18 mm. Plecy z płyty HDF o gr. 3,2 mm 

w kolorze białym. 

24 

2.  Regał na książki otwarty, wym.:  gł. 25 x szer.100 x 

wys.145 cm,  5 półek, kolor  płyty Finsa 022 Calabanza ( 

pomarańczowy) lub Finsa 28G Mandarina. Regał wykonany 

z płyty o gr. 18 mm. Plecy z płyty HDF o gr. 3,2 mm w 

kolorze białym. 
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3.   Regał na książki otwarty, wym.:  gł.25 x szer.100 x 

wys.145 cm,  5 półek, kolor  płyty Finsa 22G Amarillo Sol ( 

jasno-żółty) lub Pfleiderer U1579 żółty. Regał wykonany z 

płyty   o gr. 18 mm. Plecy z płyty HDF o gr. 3,2 mm w 

kolorze białym. 

8 

4.  Regał na książki  otwarty,  wym.:  gł. 25 x szer. 100 x wys. 

145 cm. Regał z podziałem pośrodku,  5 półek, kolor regału 

biały. Regał wykonany z płyty   o gr. 18 mm. Plecy z płyty 

HDF o gr. 3,2 mm w kolorze białym. 

4 
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5.  Regał na książki, wym.:  gł.25 x szer.100 x wys. 145 cm. 

Regał z podziałem  pośrodku, 3 półki, na dole szafka 

zamykana na klucz.  Kolor regału biały, front szafek jasno-

żółty, kolor  płyty Finsa 22G Amarillo Sol lub Pfleiderer 

U1579 zółty. Regał wykonany z płyty   o gr. 18 mm. Plecy 

z płyty HDF o gr. 3,2 mm w kolorze białym. 

4 

6.  Szafa dwudrzwiowa  z 3 półkami wewnątrz, wym.: gł. 45 x 

szer. 86 x wys. 145 cm. Szafa zamykana na klucz. Kolor 

szafy jasno-żółty. Kolor  płyty Finsa Gamma Duo 22G 

Amarillo Sol lub równoważny. Szafa wykonana z płyty   o 

gr. 18 mm. Plecy z płyty HDF o gr. 3,2 mm w kolorze 

białym. 

2 
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7.  Regał wym.: gł. 25 x szer. 100  x wys. 145 cm, 3 półki, 

na dole szafka dwudrzwiowa zamykana na klucz,  kolor 

regału biały, front szafek jasno-żółty - kolor  płyty Finsa 

22G Amarillo Sol lub Pfleiderer U1579 zółty. Regał 

wykonany z płyty   o gr. 18 mm. Plecy z płyty HDF o gr. 

3,2 mm w kolorze białym. 

2 

8.  Regał na czasopisma,  wym.: gł.25 x szer. 100 x 

wys.145 cm, 5 półek ustawionych pod kątem, kolor regału 

biały .  

Konstrukcja wieńcowa z równymi na głębokość wieńcami 

oraz bokami .                                                                                               

Korpusy : boki – płyta meblowa trzywarstwowa o gr. 18 

mm , pokryta obustronnie laminatem.                                              

Boki oklejane PCV 2 mm z czterech stron.                                                                                 

Plecy wpuszczane w wieniec górny i boki.                                                                                                           

Wieńce dolne i górne z płyty meblowej trzywarstwowej  

o gr. 18 mm , pokrytej obustronnie laminatem.                                                                                                                                

Wieniec dolny z cokołem lekko cofniętym podwójnym.                                                                                                            

Obrzeża oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze 

zbliżonym do płyty .                                                

 Półki wykończone obrzeżem usytuowane pod optymalnym 

kątem ekspozycji książki lub komiksu, dodatkowo   półka 

wyposażona w listwę która uniemożliwia zsunięcie się 

książek, wykonana z płyty MDF.                                                                                                           

2 
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9.  Regał z szufladami na CD (4 szuflady) ,  wym.: gł. 60 x 

szer. 110 x wys.110 cm. W szufladach zamontowany 

zamek, uchwyt nowoczesny uniwersalny w zastosowaniu, 

kolor aluminium naturalne. Regał wykonany z płyty. 

Kolory płyt: korpus i wnętrze szafki – szary perłowy, fronty  

- kolor pomarańczowy, cokół – kolor grafitowy.  

1 

10.  Regał z szufladami na CD (2 szuflady +2 półki otwarte) ,  

wym.: gł. 60 x szer. 110 x wys. 110 cm. Regał wykonany z 

płyty.  

Konstrukcja wieńcowa z równymi wieńcami oraz bokami 

z wpuszczanymi frontami szuflad.                                                                 

Korpusy : boki – płyta meblowa trzywarstwowa wg DIN 

68765 o gr. 18 mm , pokryta obustronnie laminatem. 

Gęstość płyty : 720 kg/m3. Plecy wpuszczane w wieniec 

górny i boki.                                                                                                           

Wieńce dolne i górne z płyty meblowej trzywarstwowej 

wg DIN 68765 o gr. 18 mm , pokryte obustronnie 

laminatem.  Wieniec dolny z cokołem.                                                                                                         

Obrzeża oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze 

zbliżonym do płyty .                                                                   

Fronty szuflad wpuszczane pomiędzy boki wyposażone 

w wewnętrze przegródki oraz w zamek - każda z szuflad .                                                                                                                          

Fronty szuflad w kolorze płyty U332 ST15 

pomarańczowym lub równoważnym.                                

Wnętrze szafki w kolorze płyty U763 ST15 szarym- 

perłowy lub równoważnym.                                  

 Cokół - kolor płyty grafit  U961 lub równoważny. 

Uchwyt nowoczesny, uniwersalny w zastosowaniu, kolor - 

aluminium naturalne.   

1 
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11.  

 

Regał z szafką : 2 półki otwarte, na dole szafka 

dwudrzwiowa zamykana na klucz,  wym.: gł. 30 x szer.100 

x wys.110 cm . Mebel   wykonany z płyty melaminowanej, 

uchwyt nowoczesny, uniwersalny w zastosowaniu, kolor 

aluminium naturalne.   Kolor frontu szafki pomarańczowy  

U332 ST15  lub równoważny.    Kolor wieńców , boków 

oraz półek  szary perłowy  U763 ST15 lub równoważny.   

Kolor cokołu płyta U961 ST2 grafit lub równoważny. . 

Regał wykonany z płyty   o gr. 18 mm. Plecy z płyty HDF o 

gr. 3,2 mm w kolorze białym. 

 

3 

12.  Komoda pod TV,  wym.:  gł. 55 x szer. 100 x wys. 64 cm,  

2 szuflady,  kolor : korpus komody biały , fronty szuflad 

jasno-żółte  - kolor  płyty Finsa Gamma Duo 22G Amarillo 

Sol lub równoważny. 

1 

13.  Komoda pod TV,  wym.: gł. 55 x szer. 100 x wys. 64 cm,  

na górze szafka otwierana do dołu +1 szuflada,  kolor : 

korpus komody biały, fronty szuflad jasno-żółte  - kolor  

płyty Finsa Gamma Duo 22G Amarillo Sol lub 

równoważny. 

1 
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14.  Stolik do stanowiska komputerowego, wym.: gł.70 x szer. 

100 x wys. 74 cm. Kolor stolika - szary. Grubość blatu 

i boków 3,6 cm (podwójna płyta). Stolik powinien być 

zaopatrzony w uchylne koryta kablowe mocowane pod 

blatem, pionowe osłony kablowe mocowane w dowolnym 

miejscu do blatu, przepust kablowy plastikowy, wieszak na 

komputer. Kolor Gris Tormenta (szary) lub równoważny. 

14 

15.  Stolik do stanowiska komputerowego, wym.: gł. 48 x szer. 

70 x wys. 74cm. Kolor stolika - szary. Grubość blatu 

i boków 3,6 cm. (podwójna płyta). Stolik powinien być 

zaopatrzony w uchylne koryta kablowe mocowane pod 

blatem, pionowe osłony kablowe mocowane w dowolnym 

miejscu do blatu, przepust kablowy plastikowy, wieszak na 

komputer. . Kolor Gris Tormenta (szary) lub równoważny. 

3 
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16.  Stolik sześciokątny z kolorowym obrzeżem, kolor blatu i 

nóg – naturalne, jasne drewno, długość boków 75cm, 

wysokość 70cm  (kolor obrzeża – pomarańczowy lub żółty) 

 

4 

17.  Stolik sześciokątny z kolorowym blatem, kolor blatu – 

pomarańczowy lub żółty ,  długość boków 75cm, wysokość 

58 cm   

 

1 

18.  Komoda mobilna (na kółkach) : 3 szafki otwierane z 

półkami, zamykane na klucz, wymiary : gł. 60 x szer. 180 x 

wys. 60 cm (wymiary nie uwzględniają wys. kółek). 

Korpusy: boki- płyta meblowa 3-warstwowa pokryta 

obustronnie laminatem, obrzeża oklejone taśmą PCV 

w kolorze zbliżonym do płyty. Fronty: płyta meblowa 3-

warstwowa pokryta obustronnie laminatem. Wieniec dolny  

wyposażony w 2 kółka z hamulcem i 6 zwykłych.  

Kolor płyt: korpus szafki i fronty - kolor płyty 

pomarańczowy, górna płyta komody  w kolorze szarym 

perłowym.  

3 
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19.  Wieszak na ubrania  mobilny, otwarty (na kółkach),  

(rys. nr 40 projektu aranżacji wnętrza MBP – część 

rysunkowa),  wym.: gł. 60 x szer. 180 x wys. 180 cm 

(wymiary nie uwzględniają wysokości kółek). Konstrukcja 

wieńcowa skręcana oraz klejona w celu zwiększenia 

sztywności korpusu. Mebel bez ściany tylnej, trójkątne 

wzmocnienia z płyty w narożach. Korpus, wieniec dolny 

i górny wykonany z płyty pokrytej obustronnie laminatem – 

kolor szary perłowy. Drążek ubraniowy stalowy. Wieniec 

dolny wyposażony w 2 kółka z hamulcem i 6 zwykłych. 

Kolor Egger U763 ST15 szary perłowy lub równoważny. 

 

2 
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III. Część III zamówienia obejmuje: 

LP 
 

Nazwa  Ilość 

1. 

 

 

 

Lada recepcyjna wypożyczalni dla dorosłych,  

w tym: 3 szafki na komputery + 3 półki na klawiaturę  i 2 

kontenery z szufladami  (rys. nr 10 projektu aranżacji 

wnętrza MBP – część rysunkowa).  

Wymiary wg załączonego rysunku szczegółowego projektu.  

Blaty wykonane z płyty meblowej 3-warstwowej, pokrytej 

obustronnie laminatem, obrzeża oklejone taśmą PCV 

w kolorze zbliżonym do płyty. Korpus – kolor płyty szary 

perłowy, fronty- kolor płyty pomarańczowy, cokół - kolor 

płyty grafitowy. Przepusty kablowe w kolorze aluminium.  

Grubość blatu i boków zgodnie z rysunkiem. Boki oklejone 

PCV w kolorze zbliżonym do koloru płyty. Mebel stojący 

na plastikowych stopkach w kolorze czarnym.  

Kontener pod blatem lady: konstrukcja wieńcowa 

z wieńcem górnym - blatem lady. Korpusy: bok - płyta 

meblowa 3-warstwowa pokryta obustronnie laminatem.  

Wieniec dolny z cokołem mocowany pomiędzy bokami 

korpusu. Obrzeża oklejone taśmą PCV w kolorze 

zbliżonym do płyty. 4 szuflady nakładane na boki. Górna 

szuflada wyposażona w zamek. Fronty szuflad – szary 

perłowy (rys. nr 10 projektu aranżacji wnętrza MBP – część 

rysunkowa). 

Kontener mobilny do lady: konstrukcja wieńcowa 

z wieńcami nachodzącymi  na szuflady. Korpusy: boki- 

płyta meblowa 3-warstwowa, pokryta obustronnie 

laminatem.  Plecy wpuszczane w wieńce i boki. Wieńce 

dolny i górny z płyty meblowej 3-warstwowej pokrytej 

obustronnie laminatem. Wieniec dolny wyposażony w 4 

kółka. Obrzeża oklejone taśmą PCV w kolorze zbliżonym 

do płyty. Szuflady nakładane na boki. Górna szuflada 

wyposażona w zamek. Fronty szuflad – szary perłowy. 

Wym.: gł.58 x szer. 40 x 67 cm (rys. 31 projektu aranżacji 

wnętrza MBP – część rysunkowa). 

1 
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2. 

 
 

 

Lada recepcyjna czytelni, 

 w tym :  2 szafki na komputer + 2 półki na klawiaturę  

(rys. nr 13 projektu aranżacji wnętrza MBP – część 

rysunkowa) + 1 kontener mobilny (KNO 1 rys. nr 31 

projektu aranżacji wnętrza MBP – część rysunkowa). 

Wymiary wg załączonego rysunku szczegółowego projektu.  

Blaty wykonane z płyty meblowej 3-warstwowej, pokrytej 

obustronnie melaminą, obrzeża oklejone taśmą PCV 

w kolorze zbliżonym do płyty. Korpus – kolor płyty szary 

perłowy, cokół kolor płyty grafitowy. Kolor blatów 

i elementy pogrubień blatów i boków – szary perłowy. 

Front lady w  kolorze pomarańczowym. Przepusty kablowe 

w kolorze aluminium.  Grubość blatu i boków zgodnie 

z rysunkiem. Boki oklejone PCV w kolorze zbliżonym do 

koloru płyty. Mebel stojący na plastikowych stopkach 

w kolorze czarnym.  

Kontener mobilny do lady  ( rys. nr 31 )                                                                                                                                                

Konstrukcja wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na 

szuflady. Korpusy : boki – płyta meblowa 3-warstwowa,  

pokryta obustronnie laminatem. Plecy wpuszczane 

w wieńce i boki. Wieńce dolne i górne z płyty meblowej 3-

warstwowej, pokryte obustronnie laminatem.                                                              

Wieniec dolny wyposażony w 4 kółka.                                                                              

Obrzeża oklejone taśmą PCV w kolorze zbliżonym do płyty                                                                                                                                 

4 szuflady nakładane na boki.                                                                                                                                    

Górna szuflada wyposażona w zamek .                                                                                    

Fronty szuflad szary perłowy lub równoważny.                                                                                                                                                                                                                                                                

Wymiary kontenera : gł. 58 x szer. 40 x wys. 67 cm  

1 
 

 

 

 



18 

3 

 
 

 

Lada recepcyjna wypożyczani dla dzieci, 

w tym :  2 szafki na komputery + 2 półki na klawiaturę  

 i 2 kontenery z szufladami (rys. nr 5). 

Blaty wykonane z płyty meblowej 3-warstwowej, pokrytej 

obustronnie laminatem . Grubość blatu i boków zgodnie 

z rysunkiem.                                                                                                                                   

Obrzeża oklejone taśmą w kolorze zbliżonym do płyty.                                                                         

Kolor blatów i wnętrze lady -  kolor jasno-żółty.                                                    

Cokół lady w kolorze grafitowym.                                                                                 

Fronty lady jasno-żółte i pomarańczowe (wg rysunku)  oraz 

elementy pogrubionych blatów w kolorze szarym 

perłowym.  Przepusty kablowe w kolorze aluminium. 

Kontenery lady  wypożyczalni dla dzieci.                                                                                                                                                 

Konstrukcja wieńcowa,  gdzie blat lady stanowi wieniec 

górny kontenera.   

Korpusy: boki – płyta meblowa 3-warstwowa , pokryta 

obustronnie laminatem.  

4 szuflady nakładane z płyty meblowej 3-warstwowej , 

pokrytej obustronnie laminatem. Górna szuflada 

wyposażona w zamek .                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Obrzeża oklejone taśmą PCV w kolorze zbliżonym do 

płyty.                                                                                                                                     

Kontenery lady pod blatem w kolorze szarym perłowym. 

1 
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Część IV zamówienia obejmuje: 

LP  Nazwa  Ilość 

1. 

 

 

Stół ze składanym blatem, wym.: gł. 80 x szer.120 cm x 

wys. ok. 75 cm, nogi srebrne , blat szary wg załączonego 

rys. Blat ustawiany w pionie. 

14 
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2. 

 

Krzesło wyściełane, kolor tapicerki pomarańczowy, wg 

załączonego rys. Możliwość sztaplowania.  

100 

 

3. 

 

Pufa sześcian 40x40x40cm, wielofunkcyjna, wykonana 

w materiale Eco Skóra. Kolor pomarańczowy.             

23 

4. 

 

Pufa  XXL  : wys. 120 cm, szer. 90 cm, dł. 90 cm, 

pojemność 400 l. Pokrycie shine  - tkanina poliestrowa, 

kolor pomarańczowy. 

5 
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5. 

 

Fotel  - styl nowoczesny,  tapicerowany materiałem 

skóropodobnym np. Eco Skay w kolorze szarym.  

Wg załączonego rysunku. 

3 

 

6 

 

Fotel  - styl nowoczesny,  tapicerowany materiałem 

skóropodobnym np. Eco Skay w kolorze pomarańczowym. 

Wg załączonego rysunku. 

15 

 

7. 

 

Stolik,  kolor szary,  połysk,  wym.:  wys. 45 cm , szer. 55 

cm , gł. 55 cm 

9 
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8. 

 

Krzesło z tworzywa (polipropylen), kolor pomarańczowy. 

Wymiary : wysokość z oparciem 81cm, szerokość 50 cm, 

wysokość nóg 45 cm, wytrzymałość do180 kg, wymagany 

certyfikat TUV,  możliwość składowania 24 szt. w pionie.  

46 

9. 

 

System zawieszeń  50 mb. 1 



23 

10. 

 

Krzesła biurowe, tapicerowane, kolor pomarańczowy lub 

równoważny. Model wg  rysunku. 

16 

11. 

 

Krzesło biurowe, tapicerowane, kolor pomarańczowy lub 

równoważny. Model wg  rysunku. 

1 
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IV. Część V zamówienia obejmuje: 

LP  Nazwa  Ilość 

1.  Regał aktowy, wym.: gł. 40 x szer. 83 x 220 cm.  

Konstrukcja wieńcowa z wieńcam oraz bokami równymi . 

Korpusy : boki – płyta meblowa trzywarstwowa wg DIN 

68765 o gr. 18 mm , pokryta obustronnie laminatem. 

Gęstość płyty : 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Plecy 

wpuszczane w wieniec górny oraz boki.                                                                                                          

Wieńce dolne i górne z płyty meblowej trzywarstwowej 

wg DIN 68765 o gr. 25 mm pokrytej obustronnie 

laminatem. Gęstość płyty 660 kg/m3 . Klasa 

higieniczności E1.                                                               

Wieniec dolny wraz z lekko cofniętym cokołem 

wpuszczony pomiędzy boki. Obrzeża oklejone taśmą PCV 

o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do płyty .                                                                         

Odległości między półkami zgodne z międzynarodowymi 

standardami OH ( 327 mm ).  Kolor korpusów oraz półek 

Zebrano Piaskowe lub równoważny.                                                            

Regulacja wysokości półek we wszystkich regałach co 3 

cm. Dodatkowo w każdym regale o wysokości powyżej 2 

m minimum 1 półka konstrukcyjna mocowana za pomocą 

złącz metalowo-plastikowych  w celu zwiększenia 

sztywności korpusu. 

 

3 
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2. 

 

Regał aktowy, wym.: gł. 25  x szer. 70 x wys. 220 cm, 

pozostałe parametry techniczne  jak w pkt.1  

Kolor korpusów oraz półek Zebrano Piaskowe lub 

równoważny.                                                             

3 

3.  Szafa aktowo-ubraniowa, dwudrzwiowa z zamkiem, 

w części aktowej 5 półek, wym. gł. 40 x szer. 80 x 220 cm, 

kolor Zebrano Piaskowe lub równoważny 

Konstrukcja wieńcowa z wieńcami górnymi 

wpuszczanymi pomiędzy boki.  Wieńce dolne i górne 

wykonane z płyty meblowej trzywarstwowej wg DIN 

68765 o gr. 25 mm pokrytej obustronnie laminatem. 

Gęstość płyty 660 kg/m3 . Klasa higieniczności E1.     

Korpusy : boki – płyta meblowa trzywarstwowa wg DIN 

68765 o gr. 18 mm , pokryta obustronnie laminatem. 

Gęstość płyty : 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1.                     

Fronty nakładane na boki korpusu. Obrzeża oklejone 

taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze zbliżonym do 

płyty .                                                                                                               

Plecy wpuszczane w wieniec górny i boki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Szafa podzielona na część aktową i ubraniową 

wyposażona w drążek wieszakowy prostopadły wykonana 

w sposób umożliwiający łatwą zmianę części ubraniowej 

na aktową. Odległości między półkami zgodne z 

2 
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międzynarodowymi standardami OH ( 327 mm ).                                                                                                                                          

Regulacja wysokości półek we wszystkich szafach co 3 

cm. Dodatkowo w każdym regale o wysokości powyżej 2 

m minimum 1 półka konstrukcyjna mocowana za pomocą 

złącz metalowo-plastikowych  w celu zwiększenia 

sztywności korpusu. Kolor płyty frontów, korpus oraz 

wnętrze szaf w kolorze Zebrano Piaskowe lub 

równoważnym.                                                                                                                                                                                                                                            

4. 

 

Szafa aktowa wykonana z płyty melaninowej gr. 25 mm,  

dwie pary drzwi, w każdej z dwóch części 3 półki, wym.: 

gł. 40 x szer. 80 x 220 cm, kolor Zebrano Piaskowe lub 

równoważny. 

2 

5. 

 

Biurko, wym.: gł. 70 x szer. 160 x wys.75 cm, kolor 

Zebrano Piaskowe lub równoważny, szuflady z lewej 

strony (kontener z zamkiem centralnym),  po prawej 

stronie szafka zamykana na klucz, pośrodku szuflada, 

grubość blatu 36,0 mm 

3 
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6 

 

Biurko, wym.: gł. 70 x szer. 160 x wys.75 cm,  nogi                       

płycinowe, kolor Zebrano Piaskowe lub równoważny,  

grubość blatu 36,0 mm 

półka na klawiaturę z lewej strony – 2 szt. 

półka na klawiaturę z prawej strony – 1 szt.  

3 

7. 

 

Biurko , wym.: gł. 70 x szer. 140 x wys.75 cm, kontener z 

zamkiem centralnym  oraz półka wysuwana na klawiaturę, 

kolor Zebrano Piaskowe lub równoważny, grubość blatu 

36,0 mm. 

1 

8. 

 

Regał aktowy otwarty, 3 półki  , wym.:  gł. 40  x szer. 80 x 

wys. 111 cm, kolor  Zebrano Piaskowe lub równoważny. 

1 
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9. 

 

Regał aktowy otwarty, 2 półki ,  wym.: gł. 40  x szer. 80 x 

wys. 75 cm, kolor Zebrano Piaskowe  lub równoważny. 

1 

10.  Uchwyt na komputer, metalowy   6 

11. 

 

Biurko , wym.: gł. 70 x szer. 160 x wys.75 cm, kolor 

Zebrano Piaskowe lub równoważny, szuflady z lewej 

strony  (kontener z zamkiem centralnym)  + półka 

wysuwana na klawiaturę. 

1 
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12. 

 

Biurko , wym.: gł. 70 x szer. 160 x wys.75 cm, kolor 

Zebrano Piaskowe lub równoważny, szuflady z prawej 

strony  (kontener z zamkiem centralnym)  + półka 

wysuwana na klawiaturę. 

1 

13. 

 

Blat konferencyjny ,  wym.: gł. 70 x szer.140 x 2,5 h blatu 

+ 2 nogi aluminiowe lub chrom - do dostawki, kolor 

Zebrano Piaskowe. 

1 

14. 

 

Blat konferencyjny,  wym.:  gł. 40 x szer.140 x 2,5 h blatu 

+ 2 nogi aluminiowe lub chrom, kolor Zebrano Piaskowe 

lub równoważny.  

1 

15. 

 

Szafka aktowa wym.: gł. 40 x szer.80 x wys.111, górna 

półka otwarta, poniżej szafka dwudrzwiowa, zamykana na 

klucz z 2 półkami wewnątrz, kolor Zebrano Piaskowe lub 

równoważny. 

1 
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16. 

 

Szafka  aktowa , dwudrzwiowa, wewnątrz  3 półki, 

zamykana na klucz, wym.: gł. 40 x szer. 80 x 111, kolor 

Zebrano Piaskowe lub równoważny.  

1 

17. 

 

Mobilna szafka kawowa, wym.: gł.60 x szer.74 x wys.162, 

kolor Zebrano Piaskowe lub równoważny. Górna część 

szafki - zamykanie roletowe, poniżej wysuwany blat, pod 

nim szuflada, na dole szafka na naczynia (szczegóły do 

uzgodnienia), kolor Zebrano Piaskowe lub równoważny. 

1 
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18. 

 

Regał aktowy, otwarty, 7 półek, wym.:  gł. 40 x szer.80 x 

wys.220, kolor Zebrano Piaskowe lub równoważny. 

1 

19. 

 

Szafa aktowa,  wym. gł. 40 x szer.80 x wys.220, 3 półki 

otwarte na górze, poniżej szafka dwudrzwiowa- 

zamykana, wewnątrz 2 półki, kolor Zebrano Piaskowe lub 

równoważny. 

2 
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20. 

 

Kontener dostawny, 4 szuflady z płyty, wym.: gł.70 x 

szer.42 x wys.75, kolor Zebrano Piaskowe lub 

równoważny. 

2 

21.  Szafa na stopkach aluminiowych,  6 drzwiowa, zamykana 

na klucz  wym.: gł. 42 szer. 181, wys. 134, (rys. nr 25 

projektu aranżacji wnętrza MBP – część rysunkowa), 

Konstrukcja wieńcowa klejona z wieńcami nachodzącymi 

na drzwi.                                                                 Korpusy 

: boki – płyta meblowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o 

gr. 18 mm , pokryta obustronnie laminatem lub fornirem. 

Gęstość płyty : 720 kg/m3..                                                                          

Plecy wpuszczane w wieńce górne i boki.                                                                                                          

Wieńce dolne i górne z płyty meblowej trzywarstwowej 

wg DIN 68765 o gr. 18 mm , pokrytej obustronnie 

laminatem. Gęstość płyty : 720 kg/m3. Wieniec dolny 

wyposażony w nóżki w kolorze aluminium polerowanym 

lub w chromie np. nóżka NA56-0100-AEC00 chrom 

połysk wys. 10cm  

Wieńce, boki korpusów oraz boki frontów oklejone 

laminatem w kolorze płyty .Kolor płyty frontów  H3129 

Merano brązowe lub równoważnym.                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 
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22. 

 

Komoda:   2 szafki otwierane z półkami , 3 szuflady                                                                                                             

wymiary komody:  gł. 42 x  szer. 160 x wys. 67,3 cm  

(wys. z nóżkami), - rys. nr 26 projektu aranżacji wnętrza 

MBP – część rysunkowa. Kolor płyty H3129 Merano 

brązowe lub równoważny. 

 

1 

23. 

 

Biurko ze stołem  

Biurko (nogi płycinowe) - wym.: gł. 90 x szer.180 x 

wys.75 cm 

Stół (nogi w kolorze aluminium polerowanym lub w 

chromie) - wym. :gł. 90 x szer.160 x wys. 75 cm 

Blat pogrubiony do 50 mm 

Biurko i stół wykonane z płyty obustronnie laminowanej, 

wieńce, boki korpusów oraz boki frontów oklejone 

laminatem w kolorze płyty. Kolor płyty frontów H3129 

Merano brązowe lub równoważny. 

1 

24. 

 

Kontener mobilny z piórnikiem, szuflady z płyty, wy. 

gł.58 x szer.42 x wys.62 cm. Kolor  płyty H3129 Merano 

brązowe lub równoważny. 

1 

 


