
Załącznik	nr	1	do	SIWZ
Specyfikacja	mebli		do	DS.	nr	6	"MIMOZA"
	dostawa	i	montaż	mebli

Lp. NAZWA
Ilość 
szt.

Cena jedn. netto Cena netto w zł. Cena brutto w zł.

 Dostawa i montaż mebli 
I                                                                  Pokój studencki,  kolor dąb sonoma

1. 210 0,00   0,00   0,00   

2. 210 0,00   0,00   0,00   

0,00   0,00   

4.

Stolik o wym.  szer. 80x80x75 cm. Blat kuchenny o grubości min. 35 mm, odporny na zarysowania,wilgoć 
i wysoką temperaturę, oklejony obrzeżem pcv grub. 2 mm w kolorze blatu. Blat w kolorze szarym 
dostosowany do dekoru płytek. Wszystkie stoliki mają mieć stelaż metalowy pod blatem. Malowane 
proszkowo.  Stelaż i nogi wykonane z profila 30x30x2, nogi zakończone stopkami nie rysującymi podlogi 

104 0,00   0,00   0,00   

322 0,00   0,00   5.

Krzesło typu ISO mieszczące się pod stolikiem w pokoju mieszkalnym(szerokość krzesła nie może być 
większa niż rozstaw nóg stolika). Parametry:wysokość całkowita około 80   cm, wysokość do siedziska 
około 45 cm,siedzisko szer. 475 mm, głęb. 415 mm., siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki, miękkie 
siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem o wysokiej odporności na ścieranie, preferowany kolor 
tapicerki materiałowej brązowy lub szary, plastikowe tylne oparcie.  Akceptowalnym dla zamawiającego 
jest również inny kolor tapicerki  do uzgodnienia na etapie realizacji. Stelaż  solidny metalowy jednolity,  
konstrukcja z profilu zamkniętego o przekroju owalnym, konstrukcja malowana proszkowo w kolorze alu 
(jasnoszary matowy), akceptowalnym jest również kolor aluminium lub inny do uzgodnienia na etapie 
realizacji. Nogi zakończone stopkami nie rysującymi podłogi.

3.

Stolik o wym. szer. 70x70x75 cm. Blat grub. min 25 mm, oklejony obrzeżem pcv grub. 2 mm w kolorze 
blatu. Blat w kolorze dąb sonoma z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Wszystkie 
stoliki mają mieć stelaż metalowy pod blatem. Malowane proszkowo w kolorze jasnoszary matowy.  
Rozstaw nóg dostosowany do parametrów krzesła ISO.  Stelaż i nogi wykonane z profila 30x30x2, nogi 
zakończone stopkami nie rysującymi podlogi 

0,00   

0,00   

210

Szafka wisząca nad stolikiem: SxGxH
(S-szerokość, G-głębokość, H- wysokość) 40x30x90 cm, 

dwie półki zamknięte o wysokości 2x34cm, 
jeda półka otwarta o wysokości 22cm ,

                                                                                                   Dołem skos pod zamknięciem, głębokość 
dołem 20 cm. 

                 Płyta grub. 18 mm, kolor dąb sonoma, obrzeża  okucia 

                                                                                                                              Półka ścienna   w kolorze 
dąb sonoma.  Długość półki 90 , wysokość  25, głęb. 20 cm.  Ze ściętym bokiem dolnej półki, głębokość 

dołem 15 cm.  Półka zamocowana na płycie dł. 90 x wys. 45 cm  w dolnej części płyty (nad półką 
powinno wystawać 22 cm płyty)                                                            

								

Każdy	mebel		powinien	zostać	wniesiony	na	wskazane	miejsce	przeznaczenia	oraz	zamontowany	docelowo.	Materiały	użyte	do	zamontowania	mebli	powinny	odpowiadać	
wymaganiom	mebla	oraz	zapewnić	bezpieczeństwo	podczas	użytkowania.																																																																																																																														Przed	wykonaniem	całej	uslugi	
zastrzegamy	sobie	prawo	do	akceptacji	tzw	pokoju	(wzorcowego)	pokazowego	(dotyczy	pokoju	studenckiego).

Wymagania	ogólne:																																																																																																																																																																																																																																																																								Wysokość	
mebli	jest	podana	wraz	z	cokołami	lub	z	nóżkami,	jeśli	występują	nóżki	mebli	o	ile	w	opisie	mebla	przewidziano)	Kółka	krzeseł	i	kontenerów	w	obudowach	skrętnych,	z	
hamulcem,	z	oponami	gumowymi	(miękkimi	‐	nierysującymi),			Tapicerka	foteli	i	krzeseł	‐	kolorystyka	co	najmniej	5	różnych	barw	i	rodzajów	materiału	‐	do	wyboru	przy	
realizacji,			Drzwi	i	szuflady	wyposażone	w	uchwyty	meblowe	z	aluminium	anodowanego,	kształt	wydłużny	‐	z	ogólnodostępnej	gamy		uchwytów	(najlepiej	identyczne	lub	
zbliżone	do	uchwytów	już	zamontowanych	w	istniejących	meblościankach)		Ścianki	tylne	mebli	korpusowych	wykonane	z	płyty	HDF	w	kolorze	mebli.		Meble	wykonane	na	
wymiar	podany	w	opisie.																																																																																																																																																																																																																																																				

Wysokość	wszystkich	półek	regulowana,	o	ile	w	opisie	mebla	nie	wskazano	inaczej.	Szuflady	zamocowane	na	prowadnicach	kulowych	z	samodomknięciem,	hamulcem	i	
blokadą	wysunięcia	szuflady	z	prowadnicy.	Stelaże	mebli	metalowe,	lakierowane	proszkowo	w	barwie	odpowiadającej	elementom	wykończeniowym	(aluminium	
anodowane,	o	ile	w	opisie	mebla	nie	przewidziano	inaczej).	Wszystkie	widoczne	połączenia	płyt	meblowych,	wykonane	przy	użyciu	złącz	meblowych,	konfirmatów	oraz	
innych	materiałów	zaopatrzone	w	zaślepki	w	barwie	możliwie	najbardziej	zbliżonej	do	barwy	płyty	meblowej.	Rysunki	i	zdjęcia	zamieszczone	pod	opisem	każdego	mebla	
mają	charakter	poglądowy

Meble	należy	wykonać	z	:	płyta	melaminowana	gładka	o	grubości	18	mm,	obrzeże	korpusów	mebli	z	PCV	grubości	2	mm.,	drzwi	i	fronty	szuflad	PCV	grubości	2	mm.	,	blaty	
mebli	stojących	(o	ile	w	opisie	nie	przewidziano	inaczej)	z	płyty	melaminowanej	gładkiej	o		grubości	min.	24	mm,	obrzeże	PCV	o	grubośći	2	mm	(	o	ile	w	opisie	nie	podano	
inaczej).		Kolor	mebli:	dąb	sonoma	na	piętrach	od	I	do	VIII,	na	parterze	kolor	dąb	san	remo	jasny	(piaskowy)	lub	dąb	canyon	jasny	lub	inny	kolor	do	ustalenia	na	etapie	
realizacji	zamówienia	(z	ogólnodostępnej	palety	kolorów).	Klucze	tzw.	łamane	(zdjęcie	poniżej).		Zawiasy	‐	puszkowe	dające	możliwość	montażu	i	demontażu	drzwi	bez	
koniecznośći	odkręcenia	całego	elementu	zawiasu.	



6. 215 0,00   0,00   0,00   

7.

szafka kuchenna stojąca dwudrzwiowa w wym. szer. 80 x gł. 45 x wys. 90 cm z blatem kuchennym 
grubości min. 35 mm zaokrąglonym jednostronnie (przód), odporny na zarysowania,wilgoć i wysoką 
temperaturę, obrzeże oklejone pcv grub. 2 mm w kolorze blatu.  Blat w kolorze szarym dostosowany do 
dekoru płytek.  2 półki z regulacją. Okucia stalowe. Szafka w kolorze dąb sonoma.

104 0,00   0,00   0,00   

8. 208 0,00   0,00   0,00   
9. 208 0,00   0,00   0,00   
10. 104 0,00   0,00   0,00   
11. 104 0,00   0,00   0,00   

II
Portiernia, kolor  kolor sugerowany dąb san remo lub canyon                                     

do ustalenia podczas realizacji

1. 2 0,00   0,00   0,00   

2. 1 0,00   0,00   0,00   

3. 1 0,00   0,00   0,00   

4. 1 0,00   0,00   0,00   

0,00   0,00   

6. 3 0,00   0,00   0,00   

7. 2 0,00   0,00   0,00   

8. 1 0,00   0,00   0,00   

9. 4 0,00   0,00   0,00   

10. Odbojnica ścienna z płyty meblowej  o wymiarze 150x 40 cm  o grubości 18 mm 1 0,00   0,00   0,00   

11. Odbojnica ścienna z płyty meblowej  o wymiarze 44x 40 cm  o grubości 18 mm 1 0,00   0,00   0,00   

12.
Kwietnik w kolorze mebli  owal w wymiarach wys 35 cm  szer 25 cm w połowie podstawka o wym. 25 
cm x 25 cm

4 0,00   0,00   0,00   

III
Pomieszczenie socjalne za portiernią, parter  kolor sugerowany dąb san remo lub dąb canyon            

do ustalenia podczas realizacji

1. 2 0,00   0,00   0,00   

2. 1 0,00   0,00   0,00   

Krzesło typu ISO opis jak w pokoju studenckim 

Szafa dwudrzwiowa z  cokołami wys 200, szer. 80, gł.52cm, cztery półki z możliwością ich regulacji 
.Okucia stalowe. Płyta grub. 18 mm.

Szafa ubraniowa 2-drzwiowa z cokołami (półka oraz drążek na wieszaki) wys 200x szer.80xgł.52cm. 
Okucie stalowe. Płyta grub. 18 mm.  

5.

Gabloty:                                                                                                                                                     a) 
gablota 1: na klucze zapasowe, dwudrzwiowa z zamkiem na klucz: szerokość 100cm, wysokość 90cm, 
głębokość 15cm z płyty meblowej, haczyki :9 rzędów po 25 haczyków ze stali nierdzewnej  zakończonych 
plastikiem w kolorze jasny brąz do wieszania kluczy, 
b) gablota 2: otwarta  szer 150 cm x wys.110cm.x gł. 10cm; haczyki: 9 rzędów po 25 haczyków ze stali 
nierdzewnej zakończonych plastikiem w kolorze jasny brąz  do wieszania kluczy 

Szafka stojąca dwudrzwiowa o wym.  szer. 80 x głębok.40 x 75 cm . Zamykana na klucz. Jedna półka.  
Grubość blatu min. 28 mm., boczne płyty 18 mm  Okucia  stalowe. 

Biurko na wymiar (dostosowane do okienka portierni).Wymiar do sprawdzenia w naturze ok: 
szer.264xgł.60x75 wys. z bocznymi szafkami i szufladami do uzgodnienia podczas realizacji. Blat  typu- 
kuchenny o grubości min. 35 mm, zaokraglony jednostronnie, obrzeża boczne grub. pcv 2 mm w kolorze 
blatu, płyty boczne 18 mm,  okucia stalowe. 

Szafka stojąca dwuczęściowa wym.całości szer. 80 x gł. 40cm x wys. 120 cm. dolna część dwudrzwiowa 
wysokości 55 cm.. z jedną półką. Górna część wysokości 65 cm z jedną regulowaną półką,  żaluzją 
zasuwaną od góry w kolorze aluminium (matowy)  Płyta grub. 18 mm, okucia stalowe. 

Odbojnice ścienne przy łóżkach 62x55cm, grub. 18 mm, w kolorze dąb sonoma. 
Odbojnice ścienne przy łóżkach 102x55cm, grub. 18 mm, w kolorze dąb sonoma. 

Tapczan jednoosobowy 195x 80cm  typowy z płaskim materacem , z poprzeczkami wzmacniającymi. 
Rama drewniana wzmocniona wspornikami (ramiaki wzmocniony dodatkowymi  czterma poziomymi 
wspornikami szer.4 cm wys 5 cm). Płyta pilśniowa 3,2 mm, pianka o podwyższonej odbojności i gęstości 
T30, wysokość 10 cm. Tapicerka z materiału obiciowego odpornego na ścieranie, kolor do uzgodnienia 
(sugerowany odcień koloru rudego lub brązowego) . Otwierany pojemnik na pościel wzmocniony 
narożnikami, grubość płyty 18 mm, kolor dąb sonoma, okucia stalowe, mechanizm sprężyn oddzielony 
dodatkową płytą. Uchwyt tkaninowy do podnoszenia.  nogi zakończone stopkami nie rysującymi podlogi

Odbojnice ścienne przy łóżkach   195x55cm, grub. 18 mm, w kolorze dąb sonoma. 
Odbojnice ścienne przy stołach 43,5 x110cm, grub. 18 mm, w kolorze dąb sonoma. 

Stolik  szer. 55 x dł. 90 x wys. 60 cm. 
Metalowe chromowane nogi  Ø 50 mm 
 ze stopkami nie rysującymi podłoża
płyta gr min. 28 mm

Szafki stojące dwudrzwiowe,  zamykane  na klucz. szer. 80 x głęb.40 cm x wys. 90 cm,  dwie półki z 
regulacją, Blat typu  kuchennego o grubości min. 35 mm. zaokrąglony jednostronnie, obrzeże oklejone 
pcv o grub. 2 mm,  płyta 18 mm,  okucia stalowe

0,00   

 Fotel obrotowy z mechanizmem Tit, fotel o wys. 105-115 cm, z ergonomicznym, wyprofilowanym 
oparciem o wysokości min. 62 cm. z szerokim, komfortowym siedziskiem wym. szer. min. 50 cm, głęb. 
min. 51 cm. Fotel tapicerowany wysokogatunkowo ekoskórą, o wysokiej odporności na ścieranie, kolor 
do uzgodnienia na etapie realizacji, drewnopodobne podłokietniki w jasnym kolorze ( do uzgodnienia), 
Regulowana wysokość fotela, blokada oparcia w pozycji do pracy, regulacja siły oporu oparcia. 
Nowoczesna metalowa pięcioramienna chromowa podstawa jezdna.  

Szafki stojące dwudrzwiowe,  zamykane  na klucz. szer. 75 x głęb.40 cm x wys. 90 cm,  dwie półki z 
regulacją, Blat typu  kuchennego o grubości min. 35 mm. zaokrąglony jednostronnie, obrzeże oklejone 
pcv o grub. 2 mm,  płyta 18 mm,  okucia stalowe

1



3. 2 0,00   0,00   0,00   

4.

stolik wym. Szer. 90x65x wys.75cm   gr blaty,  płyta min. 28 mm, 
Stelaż podblatowy oraz nogi profil stalowy 30x30x2 malowany proszkowo
nogi ze stopkami regulowanymi

1 0,00   0,00   0,00   

5. krzesła opis jak w pokoju studenckim 4 0,00   0,00   0,00   

IV
Pomieszczenie gospodarcze - parter, kolor sugerowany dąb san remo lub canyon                      

do ustalenia podczas realizacji 

1. 4 0,00   0,00   0,00   

2. 1 0,00   0,00   0,00   

3. 4 0,00   0,00   0,00   

4.

szafka kuchenna stojąca pod istniejący zlew dwudrzwiowa z półka, wym. szer. 80 x gł. 45-55 x wys. 82 
cm, wymiar do uzgodnienia przy realizacji, z blatem kuchennym gr. 35 mm zaokrąglonym jednostronnie 
(przód), odporny na zarysowania,wilgoć i wysoką temperaturę, obrzeże oklejone pcv grub. 2 mm w 
kolorze blatu. 

1 0,00   0,00   0,00   

V
Pomieszczenie administracyjne (pok. kierownika) kolor sugerowany dąb san remo lub canyon do 

ustalenia podczas realizacji

1. 1 0,00   0,00   0,00   

2. 1 0,00   0,00   0,00   

3.
Szafka stojąca dwudrzwiowa  zamykana na klucz o wym.: wys 110x szer. 80 x gł. 40 cm , grubość blatu 
28 mm, boczne płyty 18 mm, okucia stalowe.dwie półki regulowane, na dole szuflada wys. 20 cm.. 

2 0,00   0,00   0,00   

4. 2 0,00   0,00   0,00   

5. 1 0,00   0,00   0,00   

6. 1 0,00   0,00   0,00   

7. 2 0,00   0,00   0,00   

8. 1 0,00   0,00   0,00   

9. 4 0,00   0,00   0,00   

 Krzesło konferencyjne. Miękkie, komfortowe, tapicerowane siedzisko i oparcie.                              
wymiary szer. 60 cm gł. ok.55 cm wys. 88 cm.
Tapicerka (skaj)  – kolorystyka ( jasna współgrająca z fotelem biurowym)                                                     
rodzaj materiału do wyboru z palety producenta.  
 Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji. Metalowy, chromowany stelaż.                                                     
Miękkie końcówki (podnóżki) nie rysujące podłogi.  
 Metalowe, chromowane podłokietniki z drewnianymi nakładkami                                                                  
w barwach harmonizujących z kolorem tapicerki

Stolik  szer.70, dł. 100, wys. 75cm.  Gr blatu min. 28 mm. Metalowe chromowane okragłe nogi  Ø 50 mm  
ze stopkami nie rysującymi podłoże.

Biurko  w kształcie litery "L", z osłoną przednią do podłogi, z "przelotkami" na przewody, wys.75 cm , 
szerokość blatu roboczego nie mniejsza niż 60 cm, dł.155/155cm, grubość blatu min. 35 mm z 
zaokrąglonym obrzeżem. Na obrzeżach biurka po jednej stronie półka wys. 15 cm, szer. 35 cm pod półką 
szafka z półką zamykana na klucz. Z drugiej strony szuflada wys. 15 cm. szer. 35 cm. pod szufladą półka 
na komputer z "przelotkami" na przewody po wewnętrznej stronie,. Wygląd do uzgodnienia podczas 
realizacji. Maskujące łączenie biurka. Na biurku podstawka pod monitor (nie przytwierdzona) szer. 35 cm 
głęb. 15 cm wys 12 cm .

Szafa  – zabudowa istniejącego zlewu wys.190xszer.80xgł.55cm  czterodrzwiowa, z trzema półkami i 
ociekaczem na talerze   na całą szerokość szafy, półki dopasowane do istniejących urządzeń.

Kontener  jezdny : wys. 60; szer.45, głębokość 50 cm. Jeden kontener z 3 szufladami zamykanymi na 
klucz , drugi kontener z 2 szufladami zamykanymi na klucz.                                                                            

Blat kuchenny na nogach chrom szer. 80x gł 45-55 x wys.82 cm, wymiar do uzgodnienia przy realizacji, 
blat gr min. 35 mm zaokrąglony jednostronnie (przód) odporny na zarysowania, wilgoć i wysoką 
temperaturę, kolor w odcieniu szarym dostosowany do dekoru kuchennych płytek, blat dopasowany do 
szafki kuchennej na zlew.

Szafka kuchenna stojąca dwudrzwiowa - szer.56x gł.45x wys. 90cm, z blatem kuchennym gr. min. 35 mm  
zaokrąglonym jednostronnie (przód) odporny na zarysowania, wilgoć i wysoka temperature, kolor w 
odcieniu szarym dostosowany do dekoru płytek.obrzeże oklejone pcv grub. 2 mm w kolorze blatu. Dwie 
półki. Okucia stalowe. Wymiary do uzgodnienia na etapie realizacji.

Regał biblioteczny typu słupek  wys.190x40x40cm, 5 półek, 1-drzwiowa witryna szklana (mleczna) 
zamykana na zamek. Płyta gr. 18 mm, okucia stalowe

Regał biblioteczny podzielony, wymiar całkowity wys.190x80x40cm, 4-drzwiowy , zamykany w całości 
(górna część podzielona dwoma półkami -wys. 80 cm oraz część dolna- trzy dolne półki - 110 cm),  
zamykane na klucz. Płyta gr. 18 mm, okucia stalowe 

Szafa ubraniowa 1-drzwiowa ,wys.190, szer.56, gł 55cm,  z półką i drążkiem na wieszaki,                            
drzwi zamykane na klucz. Od wewnętrznej strony drzwi zamontowane lustro o wym. 100 cm x szer. ok. 
45 cm. Płyta gr 18 mm, okucia stalowe.

Regał biblioteczny dwuczęściowy, całokowita: wys. 200 x szer. 80 x gł. 40 cm, część dolna dwudrzwiowa 
zamykana na klucz, wysokość 90cm, dwie półki regulowane, 
część górna wysokości 110cm, głębokość 40 cm, podzielone trzema półkami, dwie dolne z żaluzją 
zasuwaną od góry w kolorze aluminum (matowy), jedna górna półka dwudrzwiowa. 

Szafka wisząca wys. 60, szer.56 x głęb. 35 cm, dwudrzwiowa zamykana z półką. Wymiary do uzgodnienia 
na etapie realizacji.



10. 1 0,00   0,00   0,00   

11. 2 0,00   0,00   0,00   

12. Półka wisząca  odkryta szer. 80 cm. gł. 35 cm. wys. 40 cm. płyta gr. 18 mm 2 0,00   0,00   0,00   

13. Odbojnica  na ścianie za fotelami o wym. : 200x55 cm 1 0,00   0,00   0,00   

14. Pudełko na kartoteki szer 35 , głęb 25, wys 15 cm 1 0,00   0,00   0,00   

15.
Kwietnik w kolorze mebli  owal w wymiarach wys 35 cm  szer 25 cm w połowie podstawka o wym. 25 
cm x 25 cm

2 0,00   0,00   0,00   

16.

Wieszak 
Panel z płyty o wymiarach wys. 160x szer.70cm 

płyta gr  18 mm, z półką gł. 25 cm, 
montowaną 20 cm od góry. 
Panel mocowany do ściany. 

Na panelu 5 podwójnych wieszaków satynowych 

1 0,00   0,00   0,00   

VI Korytarz parter   kolor sugerowany dąb san remo lub canyon do ustalenia podczas realizacji

1. 2 0,00   0,00   0,00   

2. 4 0,00   0,00   0,00   

3.

Gablota ogłoszeniowa wisząca , wewnetrzna, gr. 3 cm,  szer. 100 cm,wys. 80 cm.wykonana z profili 
aluminiowych, anodowane na kolor srebrny mat, profile gabloty łaczone ze sobą za pomocą głowic. 
Drzwi z szyby hartowanej 4 mm otwierane na bok. Wnetrze gabloty stanowi płyta magnetyczna 
pomalowana obustronnie , proszkowo na jasnoszary kolor. Do gabloty dołączone  40 szt. magnesy 
neodymowe o sugerowanej śr. 10mm x gr. 2 mm . Drzwi gabloty zamykane na zamek patentowy.

1 0,00   0,00   0,00   

4.
Tablica informacyjna wisząca, wewnętrzna, wym. szer. 100 cm, wys. 80 cm. wykonana z profili 
aluminiowych, anodowane na kolor srebrny mat, profile tablicy łączone ze sobą za pomocą głowic. 
Wnetrze tablicy to biała blacha pokryta wysokiej jakości korkiem gr. min. 10 mm.

1 0,00   0,00   0,00   

VII Kuchnie na piętrach

1. 8 0,00   0,00   0,00   

Fotel obrotowy z mechanizmem Tit,  fotel wys. 105-115 cm                                                                            
z ergonomicznym, wyprofilowanym oparciem o wys. min. 62 cm.                                                                  
z szerokim komfortowym siedziskiem wym. szer. min.50 cm. gł. min. 51 cm                                                 
Regulowana wysokość fotela, blokada oparcia,                                                                                        
regulacja siły oporu oparcia.  Fotel tapicerowany wysokogatunkowo                                                    
ekoskórą, o wysokiej odporności na ścieranie,                                                                                             
kolor jasny do uzgodnienia.  Kolor współgrający z krzesłami                                                        
konferencyjnymi. Podłokietniki  drewniane .                                                                                                  
Podstawa stalowa jezdna z drewnianymi nakładkami.                                                                                       

Stolik dł. 80x szer.70 x wys. 75 cm , płyta grubości min. 28 mm 
odporny na zarysowania i wysoką temperaturę, obrzeże pcv 2mm w kolorze blatu, 
nogi okrągłe metalowe chromowane  Ø 50 mm, ze stopkami regulowanymi,nie rysującymi podłoża

Półka wisząca szer. 80 cm,  gł. 35 cm  wys. 40 cm z żaluzją zasuwaną od góry w kolorze 
aluminium(matowy) płyta gr. 18 mm

                               Krzesło konferencyjne. Miękkie, komfortowe, tapicerowane siedzisko i oparcie. 
wymiary szer. 60 cm gł. ok.55 cm wys. 88 cm.

                                               Tapicerka (skaj)  – kolorystyka ( jasna współgrająca z pozostałymi fotelami ) 
rodzaj materiału do wyboru z palety producenta. 

                                                  Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji. Metalowy, chromowany stelaż. 
Miękkie końcówki (podnóżki) nie rysujące podłogi. 

                              Metalowe, chromowane podłokietniki z drewnianymi nakładkami  w barwach 
harmonizujących z kolorem tapicerki

  

Stolik  szer.75x dł.120x wys.75 cm. blat kluchenny z płyty o gr min. 38 mm  odpornej na wilgoć i wysoką 
temperaturę, boki obrzeże 2mm w kolorze blatu.  Kolor blatu współgrający z istniejącym blatem pod 
zlew, do ustalenia na etapie realizacji. 
Stelaż podblatowy metalowy plus nogi chromowane okragłe Ø 50 mm ze stopkami  nie rysującymi 
podłoże.



2. 32 0,00   0,00   0,00   

3. Odbojnica  na ścianie za stolikiem z krzesłami płyta 200x55 cm 8 0,00   0,00   0,00   

VIII
                                      Pomieszczenie socjalne dla sprzątaczek, parter                              

kolor sugerowany dąb sonoma  lub san remo do ustalenia podczas realizacji

1.

stolik   szer. 90x dł. 65 x wys. 75 cm, płyta gr. min. 28 mm, 
Stelaż podblatowy oraz nogi profil stalowy 30x30x2 malowany proszkowo
nogi ze stopkami regulowanymi

2 0,00   0,00   0,00   

2.

szafka kuchenna stojąca dwudrzwiowa w wym. szer. 80 x gł. 45 x wys. 90 cm z blatem kuchennym 
grubości min. 35 mm zaokrąglonym jednostronnie (przód), odporny na zarysowania,wilgoć i wysoką 
temperaturę, obrzeże oklejone pcv grub. 2 mm w kolorze blatu.  Blat w kolorze szarym dostosowany do 
dekoru płytek.  2 półki z regulacją. Okucia stalowe.

1 0,00   0,00   0,00   

3. krzesła opis jak w pokoju studenckim 6 0,00   0,00   0,00   

4. 2 0,00   0,00   0,00   

5. 2 0,00   0,00   0,00   
6. 2 0,00   0,00   0,00   
7. 1 0,00   0,00   0,00   
8. 1 0,00   0,00   0,00   

IX
                              Sala konferencyjna                                                                                                               
kolor sugerowany dąb san remo lub canyon do ustalenia podczas realizacji

1.

Stolik 80x80x75 (dł.szer.wys.) blat z płyty 28mm odpornej na wilgoć      
i wysoką temperaturę, obrzeże 2mm w kolorze blatu, Stelaż stalowy, nogi okrągłe     
o przekroju Ø 50 mm malowane proszkowo , zakończone stopkami nie rysującymi podłoża .    

20 0,00   0,00   0,00   

2.

Krzesło stacjonarne konferencyjne, oparcie i miska siedziska wykonana z bukowej,                                     
profilowanej sklejki, siedzisko o wym. Szer.45 cm, gł. 46 cm. wys. 845 mm,                                               
miękkie siedzisko tapicerowane wysokogatunkowo tapicerką typu kaiman                                                    
o wysokiej odporności na ścieranie, w kolorze jasny brąz do uzgodnienia                                                     
na etapie realizacji. Metalowa chromowana rama. 

50 0,00   0,00   0,00   

3.

Wieszak 
Panel z płyty o wymiarach wys.160xszer.70cm 

płyta gr  18 mm z półką gł. 25 cm, 
montowaną 20 cm od góry. 
Panel mocowany do ściany. 

Na panelu 5 podwónych wieszaków satynowych 

2 0,00   0,00   0,00   

4.
Szafka dwudrzwiowa stojąca z cokołami, z  2 półkami regulowanymi, zamykana na klucz o wym.: wys 
120x szer 110x gł. 45 cm, z "przelotkami" na przewody na tylnej płycie, blat grubości 28 mm, płyty 18 
mm 

2 0,00   0,00   0,00   

5. 4 0,00   0,00   0,00   
6. 3 0,00   0,00   0,00   
X  Piwnica/ magazyny

1.
Regał z kątownika z półkami do pomieszczeń piwnicznych pod wymiar około szer. 130, gł. 60 wys 200 

cm.,  (   półek 4  z płyty 18 mm oklejonej PCV 1mm.)
14 0,00   0,00   0,00   

XI     Magazyn pościeli - parter

Krzesło bez tapicerki, siedzisko ze sklejki 8 mm w kolorze olcha,                                                                
stelaż i nogi metalowe chromowane.  Podobny typ do ISO.

Odbojnice ścienne 43,5 x110cm,(wymiar do uzgodnienia) grub. 18 mm, w kolorze olcha. 

Odbojnice ścienne  195x55cm, grub. 18 mm, w kolorze olcha. 
Odbojnice ścienne 43,5 x110cm, grub. 18 mm, w kolorze olcha. 
Odbojnice ścienne 102x55cm, grub. 18 mm, w kolorze olcha. 

Odbojnice ścienne  195x55cm, (wymiar do uzgodnienia) grub. 18 mm, w kolorze olcha. 

Odbojnice ścienne  62x55cm, grub. 18 mm, w kolorze olcha. 

                                                                                            Półka ścienna.  Długość półki 90 , wysokość  25, 
głęb. 20 cm.  Ze ściętym bokiem dolnej półki, głębokość dołem 15 cm.  Półka zamocowana na płycie dł. 

90 x wys. 45 cm  w dolnej części płyty (nad półką powinno wystawać 22 cm płyty)                    



1.
Regały z kątowników metalowych-perforowanych z półkami pod wymiar : ściana główna -                          
regał szer. około 130x głęb50 x  wys200 cm . Składający się z 4 półek z  płyty 18 mm oklejonej PCV 
1mm.

4 0,00   0,00   0,00   

2.
Regał we wnęce- regał na wymiar szer. Około 130  x  głęb. 90 cm wys 200 cm  Składający się z 4 półek z 
płyty 18 mm oklejonej PCV 1mm.

2 0,00   0,00   0,00   

3. Podest drewniany, lakierowany o wym. około  140x100 cm do uzgodnienia 1 0,00   0,00   0,00   

ogółem meble


