
 Użyte wzory mają charakter poglądowy mający ukierunkować na formę i kształt, w celu 

uzyskania zamierzonego efektu stylizacyjnego. Kolorystyka do zaakceptowanie na etapie 

realizacji. 

 

I. CZĘŚĆ I - POMIESZCZENIE EDUKATORÓW I INFORMATYKÓW 

1. BIURKO 3 STANOWISKOWE  

WYMIARY:  (+/-20 mm) 

Krawędź zewnętrzna: 800 mm; 
Głębokość min.: 420 mm 
Wysokość całkowita: 720-800 mm. 
 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Blat: wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25-
28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości2-3 mm, w kolorze blatu.  
Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o 
przekroju zawartym w zakresie od 50x25 do 50x50 mm, mocowana fabrycznie do blatu na 
całym jego obrysie (tylko w części zaoblonej blatu – brak ramy), rama spawano-skręcana bez 
widocznych elementów spawów z zewnątrz.  
Podstawa:. Nogi wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym w zakresie 
50x50  mm. 
Układ biurek wg rysunku. 
 

 
 

WYMAGANIA FORMALNE: 

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1:2011, EN 527-2:2019 lub równoważny, 
Atest higieniczny E1. 
Dokument potwierdzający, iż produkt produkowany jest seryjnie (ISO 9001 lub podobny). 
Potwierdzenie przez producenta, iż dostarczone elementy płytowe będą wykonane 
w technologii bez użycia kleju do łączenia płyty z obrzeżem. 
 
KOLORYSTYKA: 
Stelaż biały, blat dąb amerykański 
 

2. FOTELE BIUROWE 

WYMIARY:  

Wysokość całkowita w najwyższym położeniu: 1160-1180 mm; 
Wysokość oparcia: 620-630 mm; 
Głębokość siedziska: 440-450 mm; 



Regulacja wysokości w zakresie min.: 450-545 mm; 
Szerokość całkowita: 690-695 mm; 
Odległość pomiędzy podłokietnikami: 510-520 mm. 
 

TAPICERKA:  

kolor: do uzgodnienia na etapie realizacji,  gramatura: 400 g/m2, odporność na ścieranie 

min. 100 000 cykli M., trudnopalność: papieros+zapałka. 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Oparcie i siedzisko stanowią jeden monolityczny element.  
Oparcie o smukłej sylwetce zwężające się ku górze. 
Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną. Nie posiada plastikowych maskownic. 
Siedzisko i oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej pianki. 
Tapicerka oparcia zszywana jest z elementów tak, aby uniknąć marszczenia ze względu na 
obłe kształty.  
Wszystkie krawędzie wokół kubełka w miejscu zszycia tapicerki tworzą margines.  
Podstawa czteroramienna bez kółek wykonana z chromowanego płaskownika w układzie 
pionowym i chromowanej kolumny na bazie okrągłej rury. 
Mechanizm obrotowy bez regulacji wysokości siedziska.  
Tapicerka siedziska wykonana z osobnymi płaszczyznami po bokach, nie dopuszcza się 
tapicerowania z jednego kawałka tkaniny. 
W 1/3 tyłu siedziska znajduje się wciąg tapicerski zapobiegający marszczeniu tkaniny oraz 
poprawiający komfort użytkownika.  
Oparcie z regulacją wysokości za pomocą przycisku w dolnej części oparcia. Nie dopuszcza się 
regulacji wysokości oparcia bez przycisku.  
Stelaż i podłokietniki malowane proszkowo na kolor beżowy, nakładki skórzane na 
podłokietnikach. 

 

WYMAGANIA FORMALNE: 

Producent musi mieć wdrożony system zarządzania jakością typu ISO 9001 lub równoważny.  
Zgodny z normami: PN-EN 1728:2012, PN-EN 16139-2013_07, PN-EN 1022:2007, PN-EN 
1335-1:2004, PN-EN 1335-3:2009. 
Parametry tkaniny poparte dokumentami. 

 

 

3. SZAFKA 4 OH 

WYMIARY:  (+/-20 mm) 

Szerokość całkowita: 800 mm; 



Głębokość całkowita: 440 mm 
Wysokość całkowita:1520 mm. 
 
Szafo regał o następujących parametrach brzegowych:  2x drzwi 2 OH, 2 półki,  miękki 
domyk, przegroda pozioma (bez możliwości zmiany położenia), zamek baskwilowy (w 
kształcie zamka połączonego z uchwytem jednocześnie). 
 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Wysokiej jakości płyta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej 
trwałości. 
Krawędzie boczne wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu 
r= 3 mm 
Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom 
otworów (co 32 mm) na całej długości boków. 
Korpus fabrycznie sklejony - ściana tylna szafy o grubości 8 mm lub 18 mm obustronnie 
pokryta melaminą, wpuszczone w rowki. 
Korpus i drzwi o grubości 18 mm, wieniec górny 25 mm. 
Półki o grubości 18 mm mają zabezpieczenie przed wysunięciem się. 
Stopki poziomujące z regulacją wysokości w zakresie min. 30-35 mm. 

 

WYMAGANIA FORMALNE: 

Producent musi mieć wdrożony system zarządzania jakością typu ISO 9001 lub równoważny. 
Widoczne elementy płytowe (doklejka) wykończone za pomocą technologii bez użycia kleju. 
 

 
 

4. KANAPA 

WYMIARY:  (+/-20 mm) 

Szerokość całkowita:1600mm; 
Głębokość całkowita: 800 mm 
Wysokość całkowita:900 mm. 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Konstrukcja skrzyniowa otwarta wypełniona ekologicznym wkładem: rama płytowa, pianka 

poliuretanowa. Konstrukcja na 4 nogach owalnych stalowych spawanych do konstrukcji 

stelaża, malowanych proszkowo. 



Oparcie i podłokietniki zintegrowane ze sobą. Oparcie konstrukcja metalowa na którą 

przyklejono piankę poliuretanowa.  Podłokietnik musi stanowić oddzielną konstrukcje 

wykonaną z pianki obszytą tkaniną z elementem przeciwwagi w tylnej części konstrukcji. 

TKANINA: 

kolor: wg wzornika kolorystycznego , gramatura: 440-460 g/m, skład: 100% poliester,  

odporność na ścieranie min. 100 000 cykli M., trudnopalność: papieros+zapałka. 

 

WYMAGANIA FORMALNE: 

Producent musi mieć wdrożony system zarządzania jakością typu ISO 9001, ISO 14001 lub 
równoważny. 

 
 
 

5. FOTEL 

WYMIARY:  (+/-20 mm) 

Szerokość całkowita:730 mm; 
Głębokość całkowita: 830 mm 
Wysokość całkowita:1150 mm. 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Konstrukcja skrzyniowa otwarta wypełniona ekologicznym wkładem: rama płytowa, pianka 

poliuretanowa. Konstrukcja na 4 nogach owalnych stalowych spawanych do konstrukcji 

stelaża, malowanych proszkowo. 

Oparcie i podłokietniki zintegrowane ze sobą. Oparcie konstrukcja metalowa na którą 

przyklejono piankę poliuretanowa.  Podłokietnik musi stanowić oddzielną konstrukcje 

wykonaną z pianki obszytą tkaniną z elementem przeciwwagi w tylnej części konstrukcji. 

TKANINA: 

kolor: wg wzornika kolorystycznego , gramatura: 440-460 g/m, skład: 100% poliester,  

odporność na ścieranie min. 100 000 cykli M., trudnopalność: papieros+zapałka. 

 



 

6. SZAFKA TYPU LOOCKERS 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

WYMIARY:  (+/-20 mm) 

Szerokość całkowita: 800 mm; 
Głębokość całkowita: 420 mm 
Wysokość całkowita:1520 mm. 
 
Szafa wyposażona w 8 skrytek zamykanych na zamek szyfrowy mechaniczny. Front z wkładką 
wymienną. Minimalna wielkość skrytki 360x360x360 mm. 
 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Wysokiej jakości płyta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej 
trwałości. 
Krawędzie boczne wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu 
r= 3 mm 
Korpus fabrycznie sklejony - ściana tylna szafy o grubości 8 mm lub 18 mm obustronnie 
pokryta melaminą, wpuszczone w rowki. 
Korpus i drzwi o grubości 18 mm, wieniec górny 18 mm. 
Wszystkie drzwi wyposażone w zawiasy 110 stopni z dożywotnią gwarancją producenta 
(zawiasu). 
Stopki poziomujące z regulacją wysokości w zakresie min. 30-35 mm. 
 
WYMAGANIA FORMALNE: 

Atest higieniczny E1. 
Dokument potwierdzający, iż producent posiada potwierdzoną jakość w zakresie konstrukcji 
na zamówienie (ISO 9001 lub podobny). 
Gwarancja producenta zawiasu. 

 

 

7. TABLICA 

PARAMERTY: 

Tablica szklana/magnetyczna, 1200x1500 mm, biała wykonana ze szkła hartowanego 
(grubość szkła  min. 4 mm), ocynkowana tylna strona. W komplecie 1 półka na markery, 2 



silne magnesy, komplet montażowy. Całość montowana do ściany. 

 
 

 

8. SZAFKA OTWARTA  

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

WYMIARY:  (+/-20 mm) 

Szerokość całkowita: 1000 mm; 
Głębokość całkowita: 420 mm 
Wysokość całkowita:1140 mm. 
 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Konstrukcja wg założeń projektowych. 

Wysokiej jakości płyta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej 
trwałości o grubości 18-36 mm. 
Krawędzie boczne wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu 
r= 3 mm w technologii bez użycia kleju 
Stopki poziomujące z regulacją wysokości w zakresie min. 10-15 mm. 
Wyposażenie to 8 półek z mechanizmem bez wypadania przy pochylaniu typu Secura lub 
podobne. 3  przegrody konstrukcyjne, z czego 1 o grubości min. 36 mm. 
Plecy wpuszczone w rowki cofnięte względem korpusu o grubości min. 7 mm. 
 
WYMAGANIA FORMALNE: 

Atest higieniczny E1. 
Dokument potwierdzający, iż producent posiada potwierdzoną jakość (ISO 9001 lub 
podobny) oraz użytej doklejki. 
 
 

9. WYKŁADZINA 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Wykładziny obiektowa o strukturze geometrycznej z nadrukiem z których można tworzyć 

koncepcyjne formy geometryczne. 

Rozmiar płytki : 500x500 mm; 



Rodzaj:  pętelkowa, taftowana, równa wysokość runa;  
Klasa ścieralności:  klasa min. 33 
Trudnozapalność: klasa min. Bfl-s2 wg normy PN-EN 13501. 
Wymagana paleta kolorów: min. 30. 
 
Wykładzina montowana do powierzchni za pomocą specjalistycznego płynu 

antypoślizgowego. Krawędzie wykończone listwami cokołowymi. Montaż po stronie 

Wykonawcy. 

 

10. STOLIK KAWOWY 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Wysokiej jakości płyta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej 
trwałości o grubości 36-45 mm. 
Krawędzie boczne wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu 
r= 3 mm 
Modułowy o wymiarach 100 x 70 cm: h 45 cm i drugi proporcjonalnie mniejszy , wysuwany 
spod niego. 54 x 54 cm: h 35 cm 
Konstrukcja metalowa malowana na czarno w formie zamkniętych profili w kształcie litery O 
o przekroju kwadratowym 20x20 mm. 
 
WYMAGANIA FORMALNE: 
Atest higieniczny E1. 
 

 

 

11. STOLIK DO KUCHNI 

WYMIARY:  (+/-20 mm) 

Szerokość całkowita: 1000 mm; 
Głębokość całkowita: 1000 mm 



Wysokość całkowita:760 mm. 
 
MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Wysokiej jakości płyta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej 
trwałości o grubości 25 mm. 
Krawędzie boczne wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu 
r= 3 mm 
Stopki poziomujące z regulacją wysokości w zakresie min. 10-15 mm. 
Noga systemowa - profil 20x60 mm, montowana na stelażu podblatowym pod kątem, metal 
malowany proszkowo, noga systemowa spawana od wewnątrz. 
Trawersy - profil 45x45 mm, metal malowany proszkowo. 

 
 
 

II. CZĘŚĆ II - ZABUDOWA  

1. ZABUDOWA KUCHENNA 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Konstrukcja wg założeń projektowych. 

Wysokiej jakości płyta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej 
trwałości o grubości 18-35 mm o właściwościach trudnozapalnych (min. klasa B). 
Krawędzie boczne wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu 
r= 3 mm 
Stopki poziomujące z regulacją wysokości w zakresie min. 10-15 mm. 
 
WYMAGANIA FORMALNE: 

Atest higieniczny E1. 
Dokument potwierdzający, iż produkt produkowany jest seryjnie (ISO 9001 lub podobny). 
 

 

Wyposażenie dodatkowe o parametrach nie gorszych niż:  

- zlewozmywak: -  jednokomorowy, granitowy, wbudowany, odwracany kwadratowy 

z ociekaczem, korek automatyczny min. 900 mm, wielkość komory 350-360 mm, głębokość 

komory 150-160 mm. 



- bateria zlewozmywakowa: granitowa, stojąca, obrotowa, przepływ wody: 8-10 l/min, 

zasięg wylewki 200-220 mm, wysokość korpusu 350-380 mm. 

- zmywarka:  wymiar zewnętrzny (+/-10 mm): 450x850x590 mm (dopasowana do zabudowy 

o szerokości 60 cm), sterowanie elektroniczne, zużycie prądu  w cyklu max 1 kWh, zużycie 

wody na cykl max 10 litrów, klasa efektywności suszenia A. 

- kuchenka mikrofalowa:  wolnostojąca, wymiar zewnętrzny (+/-10 mm): 350x480x280 mm, 

funkcja: gotowania, grillowania, rozmrażania, podgrzewania, kolor czarny-lustrzany, moc 

800-1000 W. 

- kosz do segregacji: wysuwany, 3 komorowy, do zabudowy, pojemność  całkowita min. 25 l, 

kolor srebrny. 

 

WYMAGANIA FORMALNE: 

Producent musi mieć wdrożony system zarządzania jakością typu ISO 9001 lub równoważny. 
Widoczne elementy płytowe (doklejka) wykończone za pomocą technologii bez użycia kleju. 
Montaż po stronie Wykonawcy. 

 
 

2. REGAŁ NA ULOTKI  

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Wg założeń projektowych. 



 

 

 

 

Montaż po stronie Wykonawcy. 

 

III. CZĘŚĆ III- SALE EDUKACYJNE 

1. PUFA 1  

WYMIARY:  (+/-20 mm) 

Szerokość całkowita:500mm; 
Głębokość całkowita: 400 mm 
Wysokość całkowita:400 mm. 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Konstrukcja skrzyniowa z kształtki styropianowej pokrytej pianką poliuretanowej. Wszystkie 

krawędzie zaokrąglone. Forma graniastosłupa trójkątnego. 

TKANINA: 

kolor: wg wzornika kolorystycznego , gramatura: 440-460 g/m, skład: 100% poliester,  

odporność na ścieranie min. 100 000 cykli M., trudnopalność: papieros+zapałka. 

WYMAGANIA FORMALNE: 

Dokument potwierdzający parametry tkaniny. 



Dokument potwierdzający, iż producent posiada potwierdzoną jakość (ISO 9001 lub 
podobny). 
 

2. PUFA 2  

WYMIARY:  (+/-20 mm) 

Szerokość całkowita:450mm; 
Głębokość całkowita: 450 mm 
Wysokość całkowita:400 mm. 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Konstrukcja skrzyniowa z kształtki styropianowej pokrytej pianką poliuretanowej. Wszystkie 

krawędzie zaokrąglone. Forma graniastosłupa. 

TKANINA: 

kolor: wg wzornika kolorystycznego , gramatura: 440-460 g/m, skład: 100% poliester,  

odporność na ścieranie min. 100 000 cykli M., trudnopalność: papieros+zapałka. 

WYMAGANIA FORMALNE: 

Dokument potwierdzający parametry tkaniny. 
Dokument potwierdzający, iż producent posiada potwierdzoną jakość (ISO 9001 lub 
podobny). 
 

3. PUFA 3  

WYMIARY:  (+/-20 mm) 

Szerokość całkowita:900mm; 
Głębokość całkowita: 800 mm 
Wysokość całkowita:400 mm. 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Konstrukcja skrzyniowa z kształtki styropianowej pokrytej pianką poliuretanowej. 

Wszystkie krawędzie zaokrąglone. Podstawa  sześciokąta foremnego. 

TKANINA: 

kolor: wg wzornika kolorystycznego , gramatura: 440-460 g/m, skład: 100% poliester,  

odporność na ścieranie min. 100 000 cykli M., trudnopalność: papieros+zapałka. 

WYMAGANIA FORMALNE: 

Dokument potwierdzający parametry tkaniny. 
Dokument potwierdzający, iż producent posiada potwierdzoną jakość (ISO 9001 lub 
podobny). 

 

4. PUFA 4 



WYMIARY:  (+/-20 mm) 

Szerokość całkowita:1100mm; 
Głębokość całkowita: 1100 mm 
Wysokość całkowita:400 mm. 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Konstrukcja skrzyniowa z kształtki styropianowej pokrytej pianką poliuretanowej. 

Wszystkie krawędzie zaokrąglone. Podstawa  sześciokąta foremnego. 

TKANINA: 

kolor: wg wzornika kolorystycznego , gramatura: 440-460 g/m, skład: 100% poliester,  

odporność na ścieranie min. 100 000 cykli M., trudnopalność: papieros+zapałka. 

WYMAGANIA FORMALNE: 

Dokument potwierdzający parametry tkaniny. 
Dokument potwierdzający, iż producent posiada potwierdzoną jakość (ISO 9001 lub 
podobny). 

 

5. ŚCIANKA AKUSTYCZNA 1 

WYMIARY: 

Szerokość dłuższego boku – 800 mm 
Szerokość dłuższego boku – 400 mm 
Wysokość – 1600 mm 
Grubość 50 mm 
 
MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Ścianka  powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie: 
Możliwość ustawiania ściany w pionie na krótkim lub dłuższym boku  
Kształt zbliżony do trapezu z zaokrąglonymi narożnikami  
Szkielet na bazie drewnianej ramy  
Wypełnienie z kombinacji substancji twardej oraz struktury włóknistej 
Tkanina mocowana do ścianki po obwodzie w zamaskowanym rowku   
Skuteczność redukcji natężenia dźwięku o co najmniej 8 dB  
Wskaźnik pochłaniania dźwięku Ωw minimum 0,55 MH 
Klasa pochłaniania dźwięku minimum D 
Podstawę stanowią dwie osobne metalowe stopy  wykonane na bazie malowanych 
proszkowo płaskowników z dwoma ramionami i kółkami (miękkie, z hamulcem) 
Stelaż jest mocowany śrubami do spodu ekranu  
 
 
TKANINA 
Panel tapicerowany materiałem nie gorszym niż : 
skład: wełna 95%, poliamid 5%;  



waga: 400g/m2 ±5%  
odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale,  
odporność na pilling: 4 (ISO 105-X12)  
odporność na światło: 5 (ISO 105-B02)  
atest trudnozapalności: BS EN 1021-1&2  
 
WYMAGANIA FORMALNE 
Wymagane dokumenty: 
Wyniki z badań akustycznych według normy PN-ISO 10053:2001 -dB , PN-EN ISO 11654:1999 
- Nie dopuszcza się wyników badań na poszczególne surowce, a tylko na gotowy produkt  
Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001  
Oświadczenie producenta na posługiwanie certyfikatami się przez dystrybutora  
Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodność z oryginałem z datą nie 
starszą niż 30 dni  

 

 

6. ŚCIANKA AKUSTYCZNA 2 

WYMIARY: 

Szerokość dłuższego boku – 800 mm 
Szerokość dłuższego boku – 400 mm 
Wysokość – 1600 mm 
Grubość 50 mm 
 
MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Ścianka  powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie: 
Możliwość ustawiania ściany w pionie na krótkim lub dłuższym boku  
Kształt zbliżony do trapezu z zaokrąglonymi narożnikami  
Szkielet na bazie drewnianej ramy  
Wypełnienie z kombinacji substancji twardej oraz struktury włóknistej 
Tkanina mocowana do ścianki po obwodzie w zamaskowanym rowku   
Skuteczność redukcji natężenia dźwięku o co najmniej 8 dB  
Wskaźnik pochłaniania dźwięku Ωw minimum 0,55 MH 
Klasa pochłaniania dźwięku minimum D 
Podstawę stanowią dwie osobne metalowe stopy  wykonane na bazie malowanych 
proszkowo płaskowników z dwoma ramionami i kółkami (miękkie, z hamulcem) 
Stelaż jest mocowany śrubami do spodu ekranu  
Montaż ścianki na krótszym boku. 
 
TKANINA 
Panel tapicerowany materiałem nie gorszym niż : 
skład: wełna 95%, poliamid 5%;  
waga: 400g/m2 ±5%  
odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale,  
odporność na pilling: 4 (ISO 105-X12)  
odporność na światło: 5 (ISO 105-B02)  



atest trudnozapalności: BS EN 1021-1&2  
 
WYMAGANIA FORMALNE 
Wymagane dokumenty: 
Wyniki z badań akustycznych według normy PN-ISO 10053:2001 -dB , PN-EN ISO 11654:1999 
- Nie dopuszcza się wyników badań na poszczególne surowce, a tylko na gotowy produkt  
Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001  
Oświadczenie producenta na posługiwanie certyfikatami się przez dystrybutora  
Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodność z oryginałem z datą nie 
starszą niż 30 dni  
 

7. ŚCIANKA AKUSTYCZNA 3 

WYMIARY: 

Szerokość– 1200 mm 
Wysokość – 1600 mm 
Grubość 50 mm 
 
MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Ścianka  powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie: 
Szkielet na bazie drewnianej ramy  
Wypełnienie z kombinacji substancji twardej oraz struktury włóknistej 
Tkanina mocowana do ścianki po obwodzie w zamaskowanym rowku   
Skuteczność redukcji natężenia dźwięku o co najmniej 8 dB  
Wskaźnik pochłaniania dźwięku Ωw minimum 0,55 MH 
Klasa pochłaniania dźwięku minimum D 
Podstawę stanowią dwie osobne metalowe stopy  wykonane na bazie malowanych 
proszkowo płaskowników z dwoma ramionami i kółkami (miękkie, z hamulcem) 
Stelaż jest mocowany śrubami do spodu ekranu  
 
TKANINA 
Panel tapicerowany materiałem nie gorszym niż : 
skład: wełna 95%, poliamid 5%;  
waga: 400g/m2 ±5%  
odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale,  
odporność na pilling: 4 (ISO 105-X12)  
odporność na światło: 5 (ISO 105-B02)  
atest trudnozapalności: BS EN 1021-1&2  
 
WYMAGANIA FORMALNE 
Wymagane dokumenty: 
Wyniki z badań akustycznych według normy PN-ISO 10053:2001 -dB , PN-EN ISO 11654:1999 
- Nie dopuszcza się wyników badań na poszczególne surowce, a tylko na gotowy produkt  
Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001  
Oświadczenie producenta na posługiwanie certyfikatami się przez dystrybutora  
Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodność z oryginałem z datą nie 



starszą niż 30 dni  
 

8. STOŁY SKŁADANE 

WYMIARY: 

Szerokość całkowita blatu: 1600 mm. 
Głębokość całkowita blatu: 800 mm. 
Wysokość całkowita: 720-750 mm. 
 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Blat: wykonany z płyty obustronnie melaminowanej 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. 
Elementy łączone za pomocą spawów, brak widocznych elementów łączących – przenikanie 
się profili. Podparcie blatu obrotowe w kształcie podwójnej głowni,  z blokadą pozycji, 
montowaną pod blatem. Stelaż podstawy malowany proszkowo. Podstawa powinna być 
zakończona 4 kółkami o średnicy 40-70 mm – w tym min. 2 z hamulcem. Kółka osadzone w 
profilu skierowanym na zewnątrz. Niedopuszczalne prostopadły układ stelaża kółek 
względem blatu. 
 
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:  
Blaty mają mieć możliwość połączenia ze sobą rozłącznymi łącznikami, montowanymi pod 
blatem na wszystkich krawędziach, w celu tworzenia większych układów. Łączniki 
niewidoczne na górnej powierzchni blatu. Muszą zapewniać idealnie równą powierzchnię 
blatów przy różnych konfiguracjach 
Blat powinien mieć możliwość ustawienia w pionowej pozycji do sztaplowania bocznego 
w celu zaoszczędzenia powierzchni  

 

 
WYMAGANIA FORMALNE: 

Atest higieniczny E1. 
Dokument potwierdzający, iż produkt produkowany jest seryjnie (ISO 9001 lub podobny). 
Potwierdzenie przez producenta, iż dostarczone elementy płytowe będą wykonane 
w technologii bez użycia kleju do łączenia płyty z obrzeżem. 
 

9. TABLICA SZKLANA 



WYMIARY: 

Szerokość całkowita: 2000 mm. 
Wysokość całkowita: 2000 mm. 
 

Tablica dwuelementowa, montowana w pionie (2000x1000 mm). 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Powierzchnia magnetyczna, szklana o grubości min. 4 mm w kolorze białym z zestawem do 

pisania. 

 

 

10. SZAFKA NA MATERIAŁY PLASTYCZNE 1 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Szafa o wymiarze gabarytowym szerokość 900 mm, głębokość 420 m, wysokość 1136  
mm. 
Szafa  wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 
o podwyższonej trwałości  o grubości 18mm. 
Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 
2mm i promieniu r=3mm.  
Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem 
płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być 
wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu 
PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego 
materiału (polimer).   Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem 
gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.  
Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe 
wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1  
Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. 
Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o 
kącie otwarcia 110°. 
Cześć górna zamknięta – drzwi płytowe 
Część dolna – drzwi płytowe 
Noga na płozie o wysokości 200 mm z możliwością poziomowania w zakresie 10 mm . 
Nogi malowane proszkowo 
Dystans w kolorze białym lub grafitowym o grubości 36 mm. 
Uchwyty o rozstawie 128 mm typ C 
 



WYMAGANIA FORMALNE: 

Atest higieniczny E1. 
Dokument potwierdzający, iż producent posiada potwierdzoną jakość w zakresie 
konstrukcji na zamówienie (ISO 9001 lub podobny). 

 

11. SZAFKA NA MATERIAŁY PLASTYCZNE 2  

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Szafa o wymiarze gabarytowym szerokość 900 mm, głębokość 420 m, wysokość 1136  
mm. 
Szafa  wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 
o podwyższonej trwałości  o grubości 18mm. 
Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 
2mm i promieniu r=3mm.  
Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem 
płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być 
wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu 
PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego 
materiału (polimer).   Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem 
gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.  
Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe 
wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1  
Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. 
Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o 
kącie otwarcia 110°. 
Cześć górna zamknięta – drzwi płytowe 
Część dolna – drzwi płytowe 
Noga na płozie o wysokości 200 mm z możliwością poziomowania w zakresie 10 mm . 
Nogi malowane proszkowo 
Dystans w kolorze białym lub grafitowym o grubości 36 mm. 
Uchwyty o rozstawie 128 mm typ C 
 
WYMAGANIA FORMALNE: 

Atest higieniczny E1. 
Dokument potwierdzający, iż producent posiada potwierdzoną jakość w zakresie 
konstrukcji na zamówienie (ISO 9001 lub podobny). 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

12. STOLIK NA LAPTOP  

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Blaty:  wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 
18-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości2-3 mm, w kolorze blatu (biały). Dwa niezależne 
panele z możliwością regulacji wysokości. 
Stelaż:  Nogi wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym w zakresie 20-60 mm, 

z założeniem, że profil podstawy ma być kwadratowa. Konstrukcja malowana proszkowo na 

kolor biały. 

Kształt i wygląd musi być zbliżony do poniższej koncepcji przedstawionej na rysunku. 

 

 

WYMAGANIA FORMALNE: 

Atest higieniczny E1,   
Dokument potwierdzający, iż produkt produkowany jest seryjnie (ISO 9001 lub podobny). 

 

 

13. STOJAK 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych, stabilna, o przekroju profilu min. 30x30 mm 
Montaż przy użyciu śrub i nakrętek, M6x12, min. 15 półek przystosowanych do formatu A1 i nośności 
do 1 kg 
Profil półki min. 10 mm, wyginany z pręta stalowego malowanego proszkowo. 
Ogólny gabaryt: wys. 1500mm, szer. 1000mm, głęb. 600mm 
Możliwość wysunięcia na min.  90 mm. 
 



 

 

 

14. ZESTAW STÓŁ Z KRZESŁAMI  

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Niski stolik dla dzieci  - 1 szt. 
Blat: wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o grubości  min. 10 mm 
o wymiarach 1100x1450 (+/-50mm) o nie regularnym kształcie zbliżonym do obłoku, 
krawędzie zaokrąglone. Całość konstrukcji wzmocniona stelażem z profilu stalowego. 
Podstawa: Nogi okrągła o profilu o średnicy min. 10 mm, malowane proszkowo, z regulacją 
wysokości w zakresie 400-600 mm, zakończone stopkami z tworzywa sztucznego 
zapobiegające zarysowaniom. 
Niskie krzesełko dla dzieci – 6 szt.  
Konstrukcja: całość wykonana z tworzywa sztucznego będąca odlewem z formy. Model 
profilowany ze wsparciem części lędźwiowej pleców dziecka, zapewniający jednocześnie 
cyrkulacje powietrza poprzez zastosowanie otworu pomiędzy siedziskiem, a oparciem. 
Możliwość sztaplowania. Nogi w kształcie odwróconej litery „V”. 
Wymiary: wysokość całkowita: 500-520 mm, wysokość siedziska 250-260 mm.\ 

 

 

15. PUFKI DLA DZIECI 

WYMIARY: 

Szerokość całkowita: 320-330 mm. 
Głębokość całkowita: 320-330 mm. 
Wysokość krawędzi: 50-55 mm. 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Pianka poliuretanowa w klasie średnio twarda powleczona tkaniną dekoracyjną, zmywalną. 

Każda poduszka powinna być wykonana w innym kolorze. 

 



 

 

IV. POMIESZCZENIE DLA DZIECI PARTER 

1. KUFER – 1 SZT 

WYMIARY(+/-20 mm) 

Szerokość całkowita: 580 mm. 
Głębokość całkowita: 280 mm 
Wysokość całkowita: 450 mm. 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Pojemnik do przechowywania wykonany z płyty meblowej o grubości min. 12 mm w klasie 

higienicznej E1. Krawędzie zabezpieczone doklejką. Plecy skrzynki wykonane w kształcie 

chmury. Nogi lakierowane bejcowane wykonane z drzewa bukowego. 

 

2. KRZESEŁKO KRÓLIK – 1 SZT 

WYMIARY(+/-20 mm) 

Szerokość całkowita: 250 mm. 
Wysokość całkowita: 350 mm. 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Konstrukcja wykonana z drewna bukowego lakierowanego z siedziskiem pokrytym imitacją 

futra zwierzęcego. Oparcie uformowane w kształcie uszu zająca. 

 

 

3. FOTEL DZIECIĘCY – 2 SZT 

WYMIARY(+/-20 mm) 

Szerokość całkowita: 440 mm. 
Głębokość całkowita: 660 mm 
Wysokość całkowita: 700 mm. 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 



Konstrukcja skrzyniowa drewnienia, wypełniona pianka tapicerską w klasie T25, pokryta 

tkaniną w kolorze brązowym. Tkanina obiciowa z rodziny pluszu o ścieralności min. 20 000 

cykli. Nogi wykonane z prętów stalowych malowanych proszkowo na kolor czarny. Bieguny 

montowane do nóg wykonane z drzewa liściastego. Waga nie może przekroczyć 7 kg. 

Kolor: jasny szary, musztardowy. 

 

4. KONIK NA BIEGUNACH – 2 SZT 

WYMIARY(+/-20 mm) 

Długość całkowita: 850 mm. 
Szerokość całkowita: 250 mm. 
Wysokość do siedziska: 320 mm 
Wysokość całkowita: 550 mm. 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Konstrukcja wykonana z drewna naturalnego bukowego w kształcie konika z funkcją 
bezpiecznego kołysania. 
SIODEŁKO konika obite tkaniną w dotyku przypominającą miękki welur, z delikatnym 
wzorem. Materiał ma zwiększoną odporność na zabrudzenia. Pokryty warstwą ochronną 
ograniczającą wchłanianie płynów. Siodełko wypełnione pianką tapicerską o gęstości w klasie 
min. T25. Oparcie wykonane analogicznie do siedziska. Obite miękką gąbką. Oparcie można 
zdemontować. 
Drewno jest dwukrotnie malowane farbą bezpieczną dla dzieci, spełniającą wymagania norm 
PN-EN 71-2 i PN-EN 71-3. 
 

 

 

5. REGAŁ NA KSIĄŻKI DLA DZIECI – 1 SZT 

WYMIARY(+/-20 mm) 

Szerokość całkowita: 900 mm. 
Głębokość całkowita: 400 mm 
Wysokość całkowita: 1150 mm. 

 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 



Pojemnik do przechowywania wykonany z płyty meblowej o grubości min. 12 mm w klasie 

higienicznej E1. Krawędzie zabezpieczone doklejką. Plecy skrzynki wykonane w kształcie 

chmury.  

 

6. ZESTAW STOLIK I KRZESŁA STOLIK DLA DZIECI W WIEKU 3-4 LATA – 1 SZT 

WYMIARY: 

Komplet: stolik oraz dwa krzesełka w komplecie, 
wymiary stołu: 55cm x 55cm x 45cm, 
wymiary krzesła: 27cm x 27cm x 27cm, 53cm x 27cm. 
 
MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Stół przedszkolny, krzesło na stelażu z drzewa liściastego . Nóżki o przekroju ø 15  mm. Nogi 
konstrukcyjnie osadzone w blacie lub siedzisku.  
Dodatkowe wyposażenie – 2 szt krzesełka. Siedzisko wykonane z jednego elementu giętego z 
otworem służącym do przenoszenia krzesła. 

 
 

V. CZĘŚĆ V- WYPOSAŻENIE MAGAZYNY I POMIESZCZENIA BIUROWE 

 

1. REGAŁ 1  

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA: 

Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na „wcisk”. Półki wykonane 
z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 30 mm. Elementy mocowane do podłogi lub 
ściany. 7 półek 
 
Wymiar: 1200x350xh: 2630 mm. 
 

2. REGAŁ 2  

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na „wcisk”. Półki wykonane 
z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 30 mm. Elementy mocowane do podłogi lub 
ściany. 6 półek 
 
Wymiar: 1000x350xh: 2630 mm. 
 

3. SZAFA  

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 



Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. 
Pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy 
o gr.0,8 mm. 
Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada przestawne co 25 mm półki 
dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające 
przesuwanie szafy. 
 
Wymiar: 1200x435xh: 1990 mm. 

 

4.  NADSTAWKA – 4 SZT 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. 
Pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy 
o gr.0,8 mm. 
Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada przestawne co 25 mm półki 
dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwniające 
przesuwanie szafy. 
 
Wymiar: 1200x435xh: 465 mm. 
 

5. PANEL TAPICEROWANY  

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Wymiary 1380 x 500 mm  
Dedykowana do biurka o szerokości 1400 mm  
Przegroda z możliwością wpinania notatek w panel.  
Przegroda z zaokrąglonymi narożnikami.  
Obrzeże posiada białą listwę elastyczną o szerokości 8 mm.  
Przegroda z warstwą dźwiękochłonną.  
 
WYMAGANIA FORMALNE: 

Dokument potwierdzający, iż produkt produkowany jest seryjnie (ISO 9001 lub podobny). 
 
 

6. KONTENER 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Kontener o wymiarze gabarytowym szer.428mm gł.600mm, h.540mm.  

Wieniec górny o grubości 25 mm.  

Korpus, front oraz wieniec dolny o grubości 18 mm.  

Ściana tylna wykonana z płyty dwustronnie pokrytej melaminą, co umożliwia wykorzystanie 
kontenerów jako wolnostojące  



Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu 
zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie 
ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322  

Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie 
elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa 
sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.  

Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty 
a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z 
zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani 
EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału 
(polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność 
na wysokie temperatury i wilgotność.  

Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe 
wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1  

Ze względów funkcjonalnych, kontener posiada listwę uchwytową (uchwyt boczny 
kontenera)  

Listwa wykończona paskiem gumowym- eliminacja efektu trzasku szuflady  

Kontener posiada podwójne zakryte rolki o wysokości 35mm  

Kontener musi mieć zamontowane 3 szuflady.  

Prowadnice z mechanizmem SOFT CLOSE AUTOMATIC posiadają funkcję wyhamowania 
szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu.  
Mechanizm S.C.A. jest wyposażony w łożyska walcowe i pasek zębaty. Stabilizuje to pracę 
szuflady i polepsza sztywność na ruchy boczne przy dużym obciążeniu.  
Szuflady kontenera mają mechanizm samodomykający się oraz zabezpieczający przed 
równoczesnym otwarciem kilku szuflad  

Szuflady kontenera wykonane z kompozytu  

Szuflada kompozytowa z podwójną ścianką i zakrytą prowadnicą  

Każda szuflada otwiera się na 83% swojej powierzchni.  

W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie  

Zamek z wymiennym cylindrem i dwoma numerowanymi kluczykami – jeden kluczyk łamany  
 

7. BIURKO TYPU T 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Biurko o wymiarach gabarytowych 1600 x 800 mm  

Stała wysokość 740 mm ze stopkami poziomującymi z tworzywa sztucznego +10 mm  

Stelaż o konstrukcji stalowej samonośnej składający się z nóg w kształcie litery T 
stanowiących bok biurka i skręconych dwoma wspornikami podblatowymi.  

Cała konstrukcja malowana proszkowo.  

Podstawa w kształcie litery “T” o przekroju kwadratowym 65 x 65 mm.  

Końce stóp zaginane techniką laserową. Połączenie stopy z kolumną nogi niewidoczne.  

Nogi muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 50x25mm  

Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego.  

Połączenie musi się odbyć w środku profilu.  



Blat wykonany z płyty 25mm dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o 
podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.  

Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i 
promieniu r=3mm.  

Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty 
a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z 
zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani 
EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału 
(polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność 
na wysokie temperatury i wilgotność.  

Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe 
wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1  

W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany 
do stelaża za pomocą śrub.  
 
 

8. SZAFA AKTOWA SZEROKA 

MATERIAŁ/KONSTRUKCJA 

Szafa o wymiarze gabarytowym 1000x420x1880 mm.  

Szafa wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o 
podwyższonej trwałości o grubości 18mm.  

Plecy tylne szafy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu 
szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.  

Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy.  

Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i 
promieniu r=3mm.  

Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty 
a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z 
zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani 
EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału 
(polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność 
na wysokie temperatury i wilgotność.  

Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe 
wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1  

Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.  

Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie 
otwarcia 110°.  

Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom 
otworów co 32mm na całej wysokości korpusu.  

4 półki płytowe o grubości 25 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy 
za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.  

Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego 
i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła 
drzwi.  



Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na 
pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.  
 
 

9. Szafo regał 

Szafa o wymiarze gabarytowym 800x420x1880 mm.  

Szafa wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o 
podwyższonej trwałości o grubości 18mm.  

 Plecy tylne szafy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze 
korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.  

Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy.  

Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i 
promieniu r=3mm.  

Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty 
a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z 
zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani 
EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału 
(polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność 
na wysokie temperatury i wilgotność.  

 Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe 
wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1  

Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.  

Drzwi płytowe  3OH zamontowane u dołu, do boków korpusu za pomocą zawiasów 
puszkowych o kącie otwarcia 110°.  

Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom 
otworów co 32mm na całej wysokości korpusu.  

4 półki płytowe o grubości 18mm (1 szt. Stała) zabezpieczone przed przypadkowym 
wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w 
półce.  

Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego 
i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła 
drzwi.  

 Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na 
pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. 

 

10. Regał 

Szafa o wymiarze gabarytowym 800x420x1880 mm.  

Szafa wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o 
podwyższonej trwałości o grubości 18mm.  

 Plecy tylne szafy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze 
korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.  

Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy.  

Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i 
promieniu r=3mm.  



Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty 
a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z 
zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani 
EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału 
(polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność 
na wysokie temperatury i wilgotność.  

 Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe 
wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1  

Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.  

Drzwi płytowe  3OH zamontowane u dołu, do boków korpusu za pomocą zawiasów 
puszkowych o kącie otwarcia 110°.  

Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom 
otworów co 32mm na całej wysokości korpusu.  

4 półki płytowe o grubości 18mm (1 szt. Stała) zabezpieczone przed przypadkowym 
wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w 
półce.  

 


