
Załącznik nr 6.3 do siwz

                             

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części III

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, zabudowy biurowe  zgodne z normą PN-EN 14073-2, wykonane z płyty wiórowej

laminowanej  o  gr.  min.  18mm wyposażone  w  półki  o  gr.  min.  22mm z  dopuszczalnym obciążeniem

min. 40kg . Przestrzeń między półkami regulowana, nie mniejsza niż 350mm (wymóg funkcjonalny). Plecy

wykonane z płyty min. 10mm wpuszczonej w wieńce oraz boki. Krawędzie mebli oklejone obrzeżem PVC

o  gr.  min  2mm w  kolorze  identycznym z  płytą.  Meble  wyposażone  w  uchwyty  metalowe,  satynowe

o rozstawie   min. 128 mm. 

Meble w kolorystyce dopasowanej do mebli już użytkowanych

1. Szafa ubraniowo – aktowa   -zabudowa

 wymiary: wys.3000xszer.3900xgł.800mm

Szafa  złożona  z  części:  część   ubraniowa  wyposażona  w drążki  ubraniowe.   W górnej  części   półka

w odległości 300mm. Część aktowa wyposażona w półki montowane w odstępach min. 350 mm. Fronty

mocowane do korpusu za pomocą min. 3 zawiasów puszkowych, dzięki którym użytkownicy będą mieli

komfortowy dostęp do zawartości szafy (min.100°). Skrzydło  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.

(Przed ostatecznym wykonaniem należy zdjąć wymiar z natury)

2. Szafa ubraniowo – aktowa   -zabudowa

 wymiary: wys.2800xszer.2800xgł.800mm

Szafa  złożona  z  części:  część   ubraniowa  wyposażona  w drążki  ubraniowe.   W górnej  części   półka

w odległości 300mm. Część aktowa wyposażona w półki montowane w odstępach min. 350 mm. Fronty

mocowane do korpusu za pomocą min. 3 zawiasów puszkowych, dzięki którym użytkownicy będą mieli

komfortowy dostęp do zawartości szafy (min.100°). Skrzydło  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.

(Przed ostatecznym wykonaniem należy zdjąć wymiar z natury)

3. Krzesło zespolone 4-siedziskowe 

Stelaż wykonany z kształtownika o profilu zamkniętym (wymiary przekroju 60x30x3mm), składający się

z dwóch nóg połączonych ze sobą belką nośną do której zamocowane są siedziska, malowany proszkowo.

Konstrukcja stabilna, z estetycznie wykonanymi spawami i plastikowymi zakończeniami profilu metalowego.

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna liściastego o grubości 9 mm, w kolorze naturalnego drewna,

malowanej lakierem bezbarwnym wodorozcieńczalnym. 

(Rysunek i wymiary poglądowe-  zamawiający zamawia   krzesło 4 -siedziskowe)

4. Zabudowa gabinetowa

wymiary: wys.1850xszer.21750xgł.600mm

Zabudowa składa się z trzech segmentów połączonych wspólnym wieńcem dolnym oraz górnym. Pierwszy

segment  dwudrzwiowy  (szer.  750mm)  stanowić   będzie  obudowę  sejfu.  Front   z  płyty.  Drugi  segment

dwudrzwiowy  (szer.400mm)  posiada  półki  w  odstępach  min.  350mm.  Druga  półka  od  góry  to  półka

konstrukcyjna mocowana za pomocą złączy mimośrodowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. Front

w ramce ze szkła mrożonego. Trzeci segment dwudrzwiowy (szer. 600mm) z drążkiem ubraniowym na całej

szerokości.  Fronty  z  płyty.  Wszystkie  fronty  zabudowy  otwierane  w  systemie  typu”pip-on”  Korpus

wykonany z płyty min. 22mm. Płyta tylna z 10mm płyty wpuszczona w boki.   Fronty boczne wykonane

z 18mm płyty 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. Drzwi zamykane

na  zamek patentowy ogólnie stosowany, uchwyty metalowe, satynowe  o rozstawie 128mm.  

(Przed ostatecznym wykonaniem należy zdjąć wymiar z natury)

5. Szafka gospodarcza

wymiary: wys.1000xszer.550xgł. 450mm

 Szafka  gospodarcza  jednodrzwiowa.  Wieniec  dolny i  górny  wykonane z  płyt  o  gr.  min  22  mm.  Plecy



wpuszczane w boki i wieńce. Szafka z frontem ze szkła mrożonego, front w ramce otwierany w systemie

typu  „pip-on”.  Wyposażona  w  dwie  półki.   Powinna  być  posadowiona  na  4  stopkach  zapewniających

możliwość poziomowania od wewnątrz w zakresie min. 10 mm. 


