
Załącznik nr 4.2 do siwz

Opis techniczny mebli:

Meble  biurowe wykonane  z  płyty wiórowej laminowanej o  gr.  min.  18mm (szczegółowe  opisy  podane w

specyfikacji).  Krawędzie mebli oklejone obrzeżem PVC o gr. min 2mm w kolorze identycznym     z płytą.

Dostarczone w całości na miejsce dostawy ( nie dotyczy mebli na wymiar lub pod zabudowę).  Blaty biurek

wykonane z płyty wiórowej min. 18 mm odpornej na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne wilgoć i wysoką

temperaturę.  Stelaż  biurek   stanowią  płyciny  wyposażone  w  regulatory  wysokości  na  poziomie  5mm.

Wyposażone w dwa przepusty kablowe o średnicy 60mm zabezpieczone okleiną. 

Zabudowa biurowa zgodne z normą PN-EN 14073-2, 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 boki. Zabudowy wyposażone w dodatkowy

cokół. Meble wyposażone w uchwyty metalowe, satynowe o rozstawie   min. 128 mm. Wyposażone w zamki z

kluczykami w ilości min 4sztuki.

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. Biurko narożne 

wymiary :1400x 1800x750mm

Biurko narożne  z przewężeniem blatu do 530mm z dwoma  przepustami kablowymi. Wysuwka na klawiaturę

wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm , na prowadnicach rolkowych   z blokadą całkowitego wysuwu. 

2. Zabudowa gabinetowa 

Zabudowa o szerokości 2700mm składa się z:  trzech segmentów połączonych wspólnym wieńcem dolnym

oraz górnym.  Segment prawy (wymiar: szer750xwys.2200mm) stanowić  będzie obudowę szafy metalowej ,

wewnątrz zamontowana  półka na wysokości 2000mm, podłoga wzmocniona. Front  z płyty. Drugi segment

dwudrzwiowy (wymiary: szer.1200xwys1900mm) wyposażony w półki z możliwością regulacji w zakresie

100mm.  Drzwi  segmentu  podzielone  na:  górną  część  –  na  wysokości  2/3  frontów  w  ramce  ze  szkła

mrożonego,  oraz   dolną  –  na  wysokość  1/3  wykonane   z   płyty.  Trzeci  segment   (wymiary:

szer.750xwys2200mm) z drążkiem ubraniowym wysuwnym. Półka na wysokości  2000mm oraz 300mm.

Front z płyty. Fronty szklane  otwierane w systemie typu”pip-on”. Skrzydła drzwiowe wyposażone w listwy

przymykowe plastikowe z gumową uszczelką, utrudniające wnikanie kurzu do wewnątrz. Drzwi zamykane

na  zamek patentowy ogólnie stosowany, z min. 3 kluczykami.  (Przed ostatecznym wykonaniem należy

zdjąć wymiar z natury)

3. Regał biurowy niski 

 wymiary: wys.600x500x40mm

Konstrukcja  regału  wieńcowa  z  wieńcami  nachodzącymi  na korpus  regału.  Płyta  tylna 10mm wpuszczona



w boki  i wieńce. Wieniec dolny i górny wykonane z płyt o gr. 25 mm.  Wieniec dolny wyposażony w stopki

zapewniające poziomowanie w zakresie 10mm.  Regał zamykany pojedynczymi drzwiami, w regale znajduje się

półka stała.


