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Załącznik nr 4 do siwz / załącznik nr 1 do umowy
Normy techniczne krzeseł:
Krzesła stacjonarne muszą być zgodne z norma PN-EN 13761 potwierdzoną przez niezależną jednostkę
certyfikującą. Krzesła o konstrukcji stalowej z zespawanych rurek z wyprofilowanym oparciem. Krzesło musi
mieć formę prostokątną, szerokość siedziska i oparcia jednakowa w całym zakresie.
Tkanina na krzesłach musi spełniać normę PN:EN ISO 12947-2, krzesła winny się sztaplować- wymóg
funkcjonalny
Krzesła i fotele obrotowe muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10
grudnia 1998r. w spr. bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
(Dz.U.98.148.973).
Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami minimalnymi. Dopuszczalna różnica w gabarytach brył mebli
i krzeseł

to +/- 50 mm pod warunkiem, że zmiana nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.

1.Fotel obrotowy
nazwa proponowanego produktu …........................................
2 szt - cena jednostkowa......................... brutto

wartość 2 * ............ = .................brutto

Fotel typu Prestige lub równoważny ergonomiczny, managerski wyposażony w mechanizm Tilt. Podstawa
pięcioramienna, aluminiowa, malowana farbą proszkową w kolorze metalik; Samohamowne kółka jezdne;
amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Mechanizm

umożliwiający

synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją twardości sprężyny, umożliwiającego regulację
mechanizmu w pozycji siedzącej, odchylonej do tyłu. Mechanizm posiada min. dwa zakresy pochylenia oparcia i
siedziska oraz blokadę tego ruchu w każdym położeniu.

Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego,

wyściełane integralną pianką poliuretanową, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach. Siedzisko
wyposażone w mechanizm regulacji głębokości oraz w mechanizm pochylenia przedniej części siedziska.
Konstrukcja oparcia wykonana

z tworzywa sztucznego, wyściełanego pianką poliuretanową, wykonaną w

technologii pianek wylewanych w formach. Tył fotela

tapicerowany identyczną

strukturą jak front.

Podłokietniki fotela czarne, z nakładkami wykonanymi z miękkiego poliuretanu obłożone identycznie jak fotel.
Tapicerka – skóra ekologiczna czarna.
Przykładowe gabaryty zewnętrzne (+/- 20mm):
wysokość całkowita : 1100-1200mm
wysokość siedziska : 450-550 mm
średnica podstawy:

ok.700 mm

głębokość całkowita :

700 mm
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2.Krzesło obrotowe Quatro lub równoważne
nazwa proponowanego produktu …........................................
10 szt - cena jednostkowa......................... brutto

wartość 10* ............ = .................brutto

Wymiary:
Szerokość siedziska min.50 mm
Wysokość siedziska regulowana w zakresie 430-550mm od podłogi
Wysokość powierzchni oparcia min.600 mm
Krzesło obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny umożliwiający odchylanie siedziska wraz
z oparciem w stosunku 2:1 z możliwością blokady jednej z pięciu pozycji. Zabezpieczenie przed uderzeniem
oparcia w plecy po zwolnieniu blokady. Możliwość regulacji siły oporu oparcia. Obsługa mechanizmu przy
pomocy jednej dźwigni. Podstawa pięcioramienna o średnicy min 640 mm, wykonana z poliamidu. Siedzisko
wyprofilowane, tapicerowane bez użycia klej ( większa trwałość), posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie
boczne zszywane z kawałków tkaniny. Wysokość oparcia regulowana mechanizmem zapadkowym w zakresie 70
mm, oparcie dodatkowo wyposażone w płynną regulację podparcia lędźwiowego. Podłokietniki regulowane góradół

w zakresie 70 mm, nakładka miękka wykonana z tworzywa TPE o wysokiej trwałości. Tapicerka o

odporności na ścieranie co najmniej 160' 000 cykli zgodnie z normą PN-EN ISO 12947-2:2000 potwierdzone
dokumentem wydanym przez niezależną jednostkę badawczą. Atest wystawiony przez niezależne labolatorium z
akredytacją PCA wg normy PN-EN 1335-1;2;3.
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3.Krzesło wyściełane typu ISO
nazwa proponowanego produktu …........................................
30 szt - cena jednostkowa.........................brutto

wartość 30* ........... = ..................brutto

wymiary min:
wys. całkowita: 800mm
wys. do siedziska: 460mm
szer. podstawy: 605 mm
gł. siedziska: 550 mm
Krzesło ma posiadać konstrukcję stalową zespawaną z rurek o średnicy w zakresie 18-22mm z nie widoczną
spoiną. Profil ma jednakowy kształt i przekrój na całej swojej długości (brak przewężeń w miejscach gięcia).
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna liściastego, pokrytego pianką poliuretanową, zapobiegającej
odkształceniom i dającej długotrwały komfort siedzenia oraz tkaniną. Nogi wyposażone w stopki tworzywowe
przytwierdzone chroniące podłogę przed zarysowaniami. Możliwość składania w stosie. Tapicerka o odporności
na ścieranie co najmniej 150 000 cykli Martidale.

Wartość całkowita zamówienia …......................................brutto

UWAGA:
Dostarczane wyposażenie musi być fabrycznie nowe, pozbawione wad, posiadać świadectwa dopuszczenia do
stosowania, spełniać stawiane wymagania dla każdego elementu wyposażenia, oznakowane przez wykonawce
w taki sposób, aby możliwa była bezproblemowa identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą:
1.

karty charakterystyki dla wszystkich pozycji

