
Załącznik nr 6.5 do siwz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.Szafka kuchenna

Stojąca zlewozmywakowa-   szer.650mm - 1szt

Stojąca z szufladami – szer 400mm-1szt

stojąca z półkami -szer. 600mm x 2 szt

wisząca z pólkami szer. 600- 2szt

wisząca z półkami- szer. 400mm- 1szt

Szafki  wykonane  z  płyt  wiórowej  trójwarstwowej  dwustronnie  laminowanych  o  grubości  18mm

z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze odpowiadającym kol.

płyty,  w  klasie  higieniczności  E1.  Szafka  stojąca  zlewozmywakowa  z  blatem-  do  zamontowania

zlewozmywaka  wpuszczany  .Szafki  stojące   o  głębokości  530mm i  wysokości  820mm montowane  na

stopkach  plastikowych  wysokości  100mm  z  regulacją  wysokości,  wyposażone  w  demontowany  cokół.

Szafki stojące od góry wykończone blatem postformingowym o głębokości 600mm i grubości min. 28mm.

Blat  wykończony  olistwowaniem  przy  ścianach  za  pomocą  listwy  plastikowo-silikonowej.  Fronty

montowane  na  zawiasach  metalowych,  puszkowych.  Uchwyty  metalowe  o  rozstawie  min.128mm.Szafki

wiszące o głębokości 400mm montowane na listwie. Dopuszczalna różnica w gabarytach brył to +/- 20mm

pod warunkiem, że zmiana nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.  

2.Stół kuchenny

 wymiary: szer.800 x gł.800 x wys.750mm

Blat  stołu  wykonany  z  płyty  wiórowej  o  grubości  25  mm  dwustronnie  laminowanej  z  krawędziami

bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze odpowiadającym kol. płyty, w klasie

higieniczności E1. Nogi metalowe w kolorze satyny Ø 40mm mocowane za pomocą  blachy montażowej

150x150 i 8 otworów montażowych.

3.Krzeslo kuchenne

wymiary:

 wys. całkowita- 89cm,

 wys. siedziska -47cm,

dł. siedziska -45cm,

szer. siedziska - 45 cm

Krzesło  na  metalowej  chromowanej  ramie  z  rurek  o  przekroju  okrągłym.  Pręty  oparcia  przytwierdzone

do  blachy  wzmocnienia  ktora  jednocześnie  zasłania  spoiny  spawalnicze.  Dodatkowo  rama  wzmocniona

okręgiem  wykonanym  z  profilu  o  przekroju  okrągłym.  Siedzisko  oraz  oparcie  tapicerowane  tkaniną

tapicerską łatwo zmywalną, posiadającą odporność na ścieranie nie mniej niż 100 000 cykli Martindale .



Kolor  siedziska  jasny  (do  uzgodnienia  z  Zamawiającym).  Nogi  wyposażone  w  stopki  tworzywowe

przytwierdzone chroniące podłogę przed zarysowaniami.

Przykładowa wizualizacja

4. Szafa ubraniowa dwudrzwiowa 

wymiary: wys.1800 x szer.800 x gł.600mm

Konstrukcja szafy wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi.  Front  montowany do korpusu za pomocą

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

szafy (min100°). Stopki wykonane z odlewu aluminium polerowanego.

Szafa w górnej części posiada półkę, w odległości 300mm od górnego wieńca. Jest to półka konstrukcyjna

mocowana za pomocą złączy mimośrodowych w celu zwiększenia sztywności korpusu.

W środkowej części drążek ubraniowy wykonany z rury chromowanej fi25 na szerokość szafy.

UWAGA:

Dostarczane wyposażenie  musi być fabrycznie nowe, pozbawione wad, spełniać stawiane wymagania dla

każdego elementu wyposażenia. Wyposażenie oznakowane przez wykonawce w taki sposób, aby możliwa

była bezproblemowa identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. 

 


