
Załącznik nr 6.2 do siwz

                             Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II  

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

że zmiana nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.

Opis techniczny mebli:

Meble  biurowe wykonane  z  płyty  wiórowej  laminowanej  o  gr.  min.  18mm.  Krawędzie  mebli

oklejone obrzeżem PVC o gr. min 2mm w kolorze identycznym z płytą. Dostarczone w całości na miejsce

dostawy,  wyposażone w półki o gr. min. 22mm z dopuszczalnym obciążeniem min. 40kg. Plecy wykonane

z  płyty  min.  10mm wpuszczonej  w wieńce  oraz  boki.  Szafy  wyposażone  w dodatkowy cokół.  Meble

wyposażone w uchwyty metalowe, satynowe o rozstawie   min. 128 mm.

1. Szafa biurowa

  wymiary: wys.2000mm x szer.800 mm x gł.420mm

Konstrukcja szafy wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi.  Fronty mocowane do korpusu za pomocą

min. 3 zawiasów puszkowych, dzięki którym użytkownicy będą mieli komfortowy dostęp do zawartości

szafy (min.100°). Skrzydła drzwiowe wyposażone w listwy przymykowe plastikowe z gumową uszczelką,

utrudniające wnikanie kurzu do wewnątrz. Wieńce górny i dolny wykonane z 25mm płyty. Wieniec dolny

wyposażony w stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 10mm. Szafa wyposażona

w półki  montowane  w odstępach  co  350mm.  Druga  półka  od  dołu to półka  konstrukcyjna  mocowana

na stałe w celu zwiększenia sztywności korpusu.

Przykładowa wizualizacja.



2. Regał biblioteczny

  wymiary: wys.1855 – 1900mm x szer.800 mm x gł.420mm

Boki  regału  powinny  licować  się  z  wieńcem,  wymagane  jest,  by  przy  zestawieniu  z  innymi  szafami

nie  tworzyła  się  szczelina.  Wieniec  dolny  i  górny  wykonane  z  płyt  o  gr.  25  mm  z  każdej  strony

zabezpieczone obrzeżem PVC (w kolorze płyty). Plecy wpuszczane w boki i wieńce, dolna półka powinna

być półką konstrukcyjną mocowaną na stałe w celu zwiększenia sztywności korpusu. Regały powinny być

posadowione na 4 stopkach zapewniających możliwość poziomowania od wewnątrz w zakresie min. 10

mm, stopki o średnicy minimum 4 cm.

Przykładowa wizualizacja


