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          Załącznik nr 7.2 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

 Dopuszczalna różnica w gabarytach brył oraz wymiarach krzeseł to +/- 50mm pod warunkiem, 

że zmiana nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych. 

 

1. Szafa kartotekowa  

 

Szafa metalowa 4-szufladowa przystosowana do przechowywania dokumentów formatu A5, 

wykonana  z blachy o gr. 06-2,0mm malowana farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze 

RAL 7035 zapewniającymi klasyfikację ogniową powłoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 

wg EN 13501-1:2007. Szuflady na prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą 

przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie 

szuflady 45kg. Szafa wyposażona w blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. 

Każda szuflada wyposażona   w przekładkę do szaf kartotekowych.  

 

 

2.Szafa depozytowa 

wymiary szafki wys.1970xszer.1120xgł.300mm; przybliżone wymiary jednej skrytki                 

176 x 375mm; rozmiar drzwiczek 172 x 340mm. 

 

Szafa metalowa depozytowa na 20 skrytek. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia kilku 

szaf tak aby ostatecznie tworzyły żądana ilość skrytek. 

Szafa wykonana z blachy 0.8mm, cokolik dodatkowo wzmocniony blachą 2.0mm, malowana 

farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 7035 zapewniającymi klasyfikację ogniową 

powłoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007. Posiada miejsce na 

identyfikator  (na wszystkich drzwiczkach). Każde drzwi schowka zamykane oddzielnym 

zamkiem cylindrycznym z 3 kluczykami w komplecie. Korpus szafy umieszczony na ramie 

metalowej z nóżkami o wysokości  150 mm. 
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3. Regał magazynowy 

Wymiary: wys. 1600mm x szer. 1000 x gł. 400mm  

 

Nogi wykonane z kątownika perforowanego (45x45mm).Szkielet regału wykonany z blachy 

stalowej gr. 1,5 mm, składany na zatrzaski – bez skręcania. Malowany farbami poliestrowo-

epoksydowym  w kolorze RAL 7035 zapewniającymi klasyfikację ogniową powłoki lakierniczej 

co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007. Możliwość regulacji wysokości półek. 

Konstrukcja wzmocniona stężeniami.  5 półek wykonanych z blachy stalowej o gr. min. 0,8 mm. 

Nośność min.100 kg na półkę. 

 

 

4. Regał magazynowy 

Wymiary: wys.2500mm x szer. 1000mm x gł. 350mm  

  

Nogi wykonane z kątownika perforowanego (45x45mm).Szkielet regału wykonany z blachy 

stalowej  gr. 1,5 mm, składany na zatrzaski – bez skręcania. Malowany farbami poliestrowo-

epoksydowymi w kolorze RAL 7035 zapewniającymi klasyfikację ogniową powłoki lakierniczej 

co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007. Możliwość regulacji wysokości półek. 

Konstrukcja wzmocniona stężeniami.  8 półek wykonanych z blachy stalowej o gr. min. 0,8 mm. 

Nośność min.100 kg na półkę. 

 

 

 

 


