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Specyfikacja wyposażenia laboratoriów w hali nr 4  

Politechnika Świętokrzyska 
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1. 2 

Szafa ognioodporna na 2 butle 30min 

o wymiarach zewnętrznych: (szer. x gł. x wys.) 598 x 616 x 
2050mm, o wymiarach wewnętrznych: (szer. x gł. x wys.) 494 x 
479 x 1874mm. Szafa na butle gazowe, obudowa wykonana z 
blachy stalowej malowanej farbą epoksydową oraz HPL 
(konstrukcja podwójnej ściany). Pomiędzy ścianami znajduje 
się izolacja termiczna wykonana przy użyciu siarczanu wapnia, 
możliwość uziemienia szafy. Wykonana zgodnie z normami 
EN14470-2 oraz EN14727 lub równoważnymi, posiada 
certyfikaty zgodności CE oraz GS. Typ – 30 minut. W tylnej 
ścianie szafy, na trzech wysokościach, znajdują się otwory i 
kanały wentylacyjne, połączone z wylotami powietrza w suficie 
szafy, wyposażonymi w zawory przeciwpożarowe, 
samozamykające się. Szafa wyposażona w szyny montażowe, 
ruchomą rampę, uchwyty do butli oraz pasy mocujące. Szafa 
posiada przepusty na rury w górnej części. Możliwość 
poziomowania szafy na nierównym podłożu. Korpus szafy i 
drzwi w kolorze jasnoszarym RAL 7035. Szafa do użytku 
wewnętrznego. 

 

  

2. 2 

Stół przyścienny   

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2000 x 750 x 900 mm. Blat 
wykonany jest z ceramiki technicznej wielkogabarytowej bez 
podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na 
stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o 
profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą 
zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego 
z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – 
typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 2 x 
szafką 500 mm jednodrzwiową z półką. Szafki oraz szuflady 
wykonane są z laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 
18 mm, z doklejką PCV o grubości 2mm. Pozostała przestrzeń z 
przeznaczeniem na miejsce do siedzenia.  

  

3. 1 

Okap naścienny    

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1200 x 700 x 450 mm. Okap 
wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Okap bez łapacza 

  



 

tłuszczu. Okap wyposażony wentylator kanałowy TD-800 w 
wersji EX wraz z redukcją umożliwiająca podłączenie 
wentylatora i włącznikiem (0/1) umieszczonym na ścianie obok 
okapu. 

Wykonanie przyłącza do istniejącego kanału wentylacyjnego 

4. 2 

Biurko komputerowe  

o wymiarach 1500 x 750 x 800 mm. Blat wykonamy z laminatu 
postforming o grubości 38 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na 
stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o 
profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą 
zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z 
możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – 
typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana 2 x 
kontenerkiem jezdnym 400 mm jednodrzwiowym z  szufladą. 
Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z systemem 
samodomykania. Kontenerki wykonane są z laminatu o 
zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2mm. 
Pozostała przestrzeń z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia. 

  

5. 1 

Stół wyspowy konferencyjny  

o wymiarach 4000 x 2000 x 800 mm. Blat wykonamy z laminatu 
postforming o grubości 38 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na 
stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o 
profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą 
zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z 
możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – 
typoszereg A. Przestrzeń pod blatem niezabudowana z 
przeznaczeniem na miejsca do siedzenia. 

  

6. 4 

Szafa laminowana  

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000 mm. Szafa 
dwudrzwiowa wyposażona w półki przystosowane do 
przechowywania segregatorów. Całość wykonana z laminatu o 
grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 
2mm. Szafa wyposażona w zamek. 

  

7. 2 

Szafa laminowana ubraniowa 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000 mm. Szafa 
dwudrzwiowa Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm o 
zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. Szafa 
wyposażona w zamek. 

  

8. 1 

Regał laminowany  

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000 mm. Regał 
otwarty wyposażony w półki przystosowane do przechowywania 
segregatorów. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm o 
zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. 

  

9. 6 

Krzesło laboratoryjne 

obrotowe z podłokietnikami którego zakres regulacji wysokości 
wynosi 45-58cm, z siedziskiem i oparciem wykonanym z 

  



 

antypoślizgowego poliuretanu w kolorze czarnym jest łatwe do 
utrzymania w czystości. Odporność krzesła roboczego na 
działanie słabych kwasów i zasad oraz na promienie 
ultrafioletowe  

10. 1 

Szafa laminowana 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 1000 x 1800 mm. Całość 
wykonana z laminatu o grubości 18 mm o zagęszczonej 
strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. Szafa wyposażona w drzwi 
jednoskrzydłowe o szerokości 600 mm, wyposażone w zamek. 
Drzwi bez „progu”, umożliwiające wjeżdżanie wózkiem. 

  

11. 1 

Wózek inwalidzki 

standardowy wózek inwalidzki ze stali chromowo-molibdenowej 
na ramie krzyżakowej. Posiada odchylane podłokietniki oraz 
regulowane na długość, odchylane i wyjmowane podnóżki co 
znacznie ułatwia transport wózka np. w samochodzie. Tapicerka 
wykonana jest z materiału niepalnego w kolorze czarnym. Rama 
malowana proszkowo w kolorze niebieskim. 

Wymiary 
• szerokość siedziska: 40, 45, 50 cm 
• głębokość siedziska: 40 cm 
• wysokość oparcia: 44 cm 
• szerokość całkowita wózka: 59, 64, 69 cm 
• wysokość siedziska od podłoża: 48 cm 
• odległość od podnóżka do siedziska: 35-46 cm 
• waga wózka: 17,3 kg 

maksymalne obciążenie: 120 kg 

  

12.  

Chłodziarka laboratoryjna do przechowywania prób  

•  wnętrze z tworzywa sztucznego 
• 3 półki druciane ze stali powlekanej 
• Drzwi pełne 
• Wymuszony obieg powietrza 
• Jednorodność oraz stabilność temperatury +/- 0,5 C 
• Pojemność brutto 155 l 
• Pojemność netto 142 l 
• Zakres temperatury od 0 C do + 15 C 
• Maksymalny pobór mocy 130 W 
• Wymiary zewnętrzne ( szer./głęb./wys.) 

550/600/880 mm 
• Wymiary wewnętrzne ( szer./głęb./wys.) 

480/445/750 mm 
• Regulacja temperatury co 0,1 C 
• Interaktywny interfejs użytkownika, wyposażony w 

komunikaty kontroli podzespołów systemowych np. 
awaria czujnika, przepalenie bezpiecznika, awaria 
podzespołu itp. 

• Wbudowany zegar czasu rzeczywistego 
umożliwiający start urządzenia z zaplanowanym 
opóźnieniem 

  



 

Możliwość kontynuacji pracy urządzenia po powrocie zasilania 
urządzenia 

13. 1 

Stół wagowy 

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 800 x 750 x 800 mm. Blat 
laminowany. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażu stalowym 
malowanym proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, 
obudowa stołu wykonana z płyty laminowanej o zagęszczonej 
strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. W blacie 
umieszczona jest płyta antywibracyjna wykonana z granitu o 
wymiarach 400 x 400 mm. Płyty umieszczone są na plastycznych 
elastomerach powodujących tłumienie drgań. 

  

Razem   
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1. 5 

Krzesło konferencyjne 

Siedzisko kubełkowe, wykonane z tworzywa sztucznego NS, z 
powłoką antypoślizgową. Stelaż metalowy, chromowany. 
Możliwe sztaplowanie, tzn. składowania krzeseł „jedno w 
drugim” 

  

2. 1 

Szafa metalowa dwudrzwiowa 

Blacha stalowa 0,6 mm, malowana proszkowo. 
Zamek zabezpieczający ryglowany w trzech punktach. Udźwig 
każdej półki aż do 50 kg Łączy w sobie funkcjonalność dwóch 
rodzajów mebli biurowych: trzykomorowej szafy ubraniowej , 
środkowa komora z drążkiem (prawa strona) pięciokomorowej 
szafy na dokumenty i drobne wyposażenie (lewa strona). Łącznie 
8 komór wewnątrz. 
Wymiary: 
Wysokość: 200cm, Szerokość: 90cm, Głębokość: 50cm, Spełnia 
wymagania RODO 2018 Posiada atest PZH. 

  

3. 1 

Szafa metalowa  

Blacha stalowa 0,6 mm, malowana proszkowo. Łączy w sobie 
funkcjonalność trzech rodzajów mebli biurowych:  

witryny (na górze) – z jedną regulowaną półką na dokumenty  

pełnej szafki  (na dole) – szczelnie zamykana, również z 
regulowaną półką,  

dwóch głębokich szuflad (na środku) –na materiały biurowe i 
drobne wyposażenie. 

Wszystkie wyżej opisane elementy zostały wyposażone w 
niezależne, zamki. 

  



 

Szerokość: 90 cm, Wysokość: 185 cm, Głębokość: 40 cm, Udźwig 
półki: do 50 kg. Spełnia wymagania RODO 2018. Posiada atest 
PZH. 

4. 1 

Szafa metalowa  

Blacha stalowa 0,6 mm, malowana proszkowo. Łączy w sobie 
funkcjonalność trzech rodzajów mebli biurowych:  

witryny (na górze) – z dwoma  regulowanymi półkami na 
dokumenty  

pełnej szafki (na dole, po prawej) – szczelnie zamykana, również 
z regulowaną półką, oraz czterech głębokich szuflad (na dole, po 
lewej) –na materiały biurowe i drobne wyposażenie. 

Wszystkie wyżej opisane elementy zostały wyposażone w 
niezależne, zamki. 

Szerokość: 90 cm, Wysokość: 185 cm, Głębokość: 40 cm,  

Udźwig półki: do 50 kg. Spełnia wymagania RODO 2018. Posiada 
atest PZH. 

  

5. 1 

Szafa kartotekowa  

Blacha stalowa 0,6 mm, malowana proszkowo. 5 szuflad po 
62cm głębokości. Zamek ryglowany zabezpieczający wszystkie 
szuflady. 

Szerokość: 46 cm, Wysokość: 163 cm, Głębokość: 62 cm 

Spełnia wymagania RODO 2018. Posiada atest PZH 

  

6. 1 

Wózek warsztatowy  

Lekki metalowy wózek warsztatowy na 
narzędzia z trzema półkami o udźwigu do 45 kg 
każda.  

Wymiary: Wysokość: 78 cm, Szerokość: 70 cm, 
Głębokość: 40 cm 

Stelaż stalowy o grubości 1,1 mm. Półki ze stali o grubości 0,8 
mm. Podgumowane obrotowe kółeczka jezdne. Wyposażenie 
dodatkowe: półka środkowa wyposażona w plastikowe 
pojemniki ECOBOX do przechowywania części i materiałów 

  

7. 1 

Regał mobilny spawany 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 480 x 380 x 1500 mm. Cała 
konstrukcja oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko 
gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, 
pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi kółkami 
jezdnymi. Stelaż spawany w całości. Regał wyposażony w 7 
pojemników z tworzywa 400x300x145mm. 

  

8. 4 

Biurko 

Blat 1400x800 mm, wykonany z płyty dwustronnie 
melaminowanej o gr. 25-28 mm, wykończony obrzeżem, 
wyposażony w przelotkę na kable. 

  



 

Możliwość tworzenia układów wielostanowiskowych z użyciem 
blend/przesłon. 

Stelaż: metalowy, dwukolumnowy, Metalowy malowany 
proszkowo, regulowany – regulacja wysokości: skokowa w 
zakresie 650-850 mm.  Kolumna 50×50 mm. Poziomowanie +/- 
10 mm. System prowadnic kablowych montowanych do nóg 
stelaża. 

9. 4 

Krzesło biurowe 

Fotel obrotowy, regulowany zagłówek, regulowane podłokietnik 
3D, regulowane podparcie lędźwiowe, siedzisko i oparcie 
tapicerowane – tapicerka gr 1, kółka miękkie, podstawa czarna 
poliamidowa, mechanizm SYNCHRO PLUS, regulacja głębokości 
siedziska. 

  

10. 4 

Kontenerek laminowany 

Szerokości 400mm. Wyposażony w 3 szuflady. Całość z płyty 
18mm – PCV 2mm, korpus płyta 18mm, front płyta 18mm – PCV 
2mm. Szuflady płytowe z niepełnym wysuwem. Zamek 
centralny. 

  

11. 1 

Stół testowy z pętlą 4-20mA  

Stoły elektrotechniczny z zasilaniem AC/DC 230/400 V. Do 
testowania czujników, regulatorów oraz sterowników PLC.  

Elementy wyposażenia stanowiska: 

blat roboczy laminowany o wymiarach 1500 x 750mm. 

Sprężone powietrze dostarczone za pomocą szybkozłącza 4 mm. 
na konsoli. Cyfrowy wyświetlacz wartości ciśnienia od 0 do 
10000 mbar; zamiast zworki dostarczany jest sygnał 4-20mA 
odzwierciedlający wielkość ciśnienia. 

Zmienna moc wyjściowa 0-30 V / 3 A z wyświetlaczem prądu i 
napięcia oraz elektroniczna auto-ochrona. 

Wyłącznik różnicowo-prądowy 30mA + przycisk zatrzymanie 
awaryjne 

Kalibratora / monitor / symulator pętli wyposażony w 
miliamperomierz, 

Generator 12 V + miliamperomierz, 

Generator prądu 0 do 24 mA DC + miliamperomierz 

Generator napięcia +/- 199,9 mV + miliamperomierz. 

Wyjście 24 V 50 Hz - 5 A zabezpieczone wyłącznikiem 
automatycznym 

Wyjścia 12 i 24 VDC z elektroniczną ochroną automatyczną 

3 gniazda 2P + E 

Bezobsługowe wskaźniki LED 

Gniazda RJ45 na konsoli. 

  

https://www.merazet.pl/kategoria/zestawy-edukacyjne/stoly-elektrotechniczne-montazowe/stoly-do-pracowni/stoly-elektrotechniczne/
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1. 1 

Szafa ubraniowa  

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1200 x 500 x 2000mm. Szafa 
składa się z trzech szaf po 400mm. Szafy wykonane są z laminatu 
o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2mm. Każda 
szafa wyposażona w drążek na ubrania oraz półkę. Szafa 
wyposażona w drzwi z zamkiem 

  

2. 1 

Stół przyścienny 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2000 x 750 x 900 mm. Blat 
wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez 
podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na 
stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o 
profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą 
zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego 
z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – 
typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafką 
dwudrzwiową 1200  oraz miejscem na nogi. Szafka wykonana z 
laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. Na ścianie nad stołem 
znajdują się szafki laminowane wiszące z drzwiami pełnymi 
2000x350x630mm 

  

3. 3 

Szafa laminowana 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000mm. Szafa 
dwudrzwiowa z drzwiami pełnymi z zamkiem. Szafa 
wyposażona w 4 półki. Całość wykonane z laminatu o 
zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2mm. 

  

4. 1 

Biurko 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 800 x 800 mm. Blat 
wykonany z laminatu postforming gr. 38mm. Cała konstrukcja 
stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 
wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, 
pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi 
nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania 
oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod 
blatem wypełniona jest 2x szafką jednodrzwiową 400 w formie 
kontenerka jezdnego  oraz miejscem na nogi. Szafka wykonana 
z laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. Na ścianie nad stołem 
znajdują się szafka laminowana wisząca z drzwiami pełnymi 
800x350x630mm. 

  



 

5. 1 

Stół przyścienny 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 5700 x 750 x 900 mm. Blat 
wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez 
podniesionego obrzeża. W blacie znajduje się 2x zlew z 
ceramiki technicznej 445x445. Z blatu przy zlewie 
wyprowadzona jest armatura c/z woda pokryta epoksydową 
farbą proszkową wspólna dla obu zlewów. Na ścianie nad 
zlewem znajduje się ociekacz laboratoryjny kołkowy. Cała 
konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 
wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, 
pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi 
nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania 
oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod 
blatem wypełniona jest  szafką 1200 instalacyjną, 2x miejscem 
na nogi, 2x szafką dwudrzwiową 1000 oraz szafką 
jednodrzwiową 1000 z 3 szufladami. Szafki i szuflady 
wykonane z laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. 

  

6. 1 

Stół przyścienny mobilny 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1200 x 800 x 750 mm. Blat 
wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez 
podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na 
stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o 
profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą 
zakończonymi kółkami jezdnymi – typoszereg A. Przestrzeń 
pod blatem wypełniona jest półką wykonaną z laminatu z 
doklejką PCV gr. 2mm. 

 

  

7. 1 

Stół wyspowy 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 6000 x 1400 x 900 mm Blat 
wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez 
podniesionego obrzeża. W blacie znajduje się 2x zlew z ceramiki 
technicznej 445x445. Z blatu przy zlewie wyprowadzona jest 
armatura c/z woda pokryta epoksydową farbą proszkową 
wspólna dla obu zlewów. W blacie znajduje się również 2x 
zlewik z ceramiki technicznej 300x150mm każdy z pojedynczą 
wylewką wody zimnej. Cała konstrukcja stołu oparta na 
stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o 
profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą 
zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z 
możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – 
typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafką 
dwudrzwiową instalacyjną, 4x miejscem na nogi, 6x szafką 
dwudrzwiową 1000 oraz 2x szafką jednodrzwiową 900 z 3 
szufladami. Szafki i szuflady wykonane są z laminatu z doklejką 
PCV gr. 2mm. Stół wyposażony jest w nadstawkę dwupółkową 
na długości 5000. Nadstawka wykonana ze stali ocynkowanej  o 
grubości 1,5 mm malowanej proszkowo farbą epoksydową 
chemoodporną. Kolumna nadstawki posiada następujące 
wymiary 160 x 65 x 800 mm. Półki nadstawki wykonane z profili 

  



 

stalowych wyposażone w półkę wykonaną ze szkła bezpiecznego 
VSG, o grubości 6mm. Półki umieszczone w stalowych okuciach 
wykonanych z profili zamkniętych z podniesionymi rantami 
celem zapobiegania zsuwaniu się przedmiotów znajdujących się 
na półce nadstawki. Kolumna nadstawki wyposażona w 2 
gniazda prądowe 230V (w sumie 6 gniazda). 

8. 1 

Stół wagowy z płytą antywibracyjną 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 750 x 800 mm. Blat 
laminowany. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażu stalowym 
malowanym proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, 
obudowa stołu wykonana z płyty laminowanej o zagęszczonej 
strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. W blacie 
umieszczona jest 2 x płyta antywibracyjna wykonana z granitu o 
wymiarach 400 x 400 mm. Płyty umieszczone są na plastycznych 
elastomerach powodujących tłumienie drgań. Kolor jasny 
popiel. 

  

9. 1 

Stół przyścienny 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1500 x 750 x 900 mm. Blat 
wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez 
podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na 
stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o 
profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą 
zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z 
możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – 
typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafką 
jednodrzwiową 600  oraz miejscem na nogi. Szafka wykonana z 
laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. Na ścianie nad stołem 
znajdują się szafki laminowane wiszące z drzwiami pełnymi 
1500x350x630mm. 

  

10. 1 

Szafa na chemikalia ( na kwasy i zasady ) 

o wymiarach 600 x 600 x 1900 mm. Szafa wykonana w całości ze 
spienionego PVC, wyposażona w cztery kuwety wykonane z PP 
na prowadnicach chemoodpornych z blokadą wysuwania. Szafa 
posiada osobno otwieraną część na zasady oraz kwasy ( 
niezależny system drzwi –w podziale. Wykonanie zgodnie z PN 
EN 14727:2006 lub równoważną. Meble laboratoryjne, meble 
laboratoryjne do przechowywania, wymagania i metody badań, 
potwierdzone stosowną deklaracją CE wydaną przez 
producenta. Szafa posiada możliwość podpięcia do istniejącej 
wentylacji posiadanej przez klienta. Drzwi z zamkiem 

  

11. 2 

Dygestorium AERO 1200 LC CR    

• wymiar gabarytowy: 
[1200x900x2130mm]  

• wymiar komory roboczej: [1150x750x1345mm]  

• konstrukcja dygestorium jest samonośna. Elementy 
konstrukcyjne wykonane zostały z wysokogatunkowej 
stali ocynkowanej, o grubości minimum 2mm.  

  



 

• łączenie elementów zarówno nośnych jak i 
poszyciowych realizowane jest wyłącznie za pomocą 
połączeń śrubowych, z wykorzystaniem nitonakrętek, 
elementów gwintowanych lub specjalnie 
przygotowanych do tego otworów gwintowanych. 
Miejsca połączeń są umiejscowione tak, aby nie były 
one widoczne zarówno od czoła jak i po bokach 
dygestorium.  

• ceramiczny blat roboczy wykonany jest z litego spieku 
ceramicznego z podniesionym obrzeżem z czterech 
stron, przednia krawędź blatu wyprofilowana w sposób 
poprawiający aerodynamikę przy zasysaniu powietrza z 
powierzchni blatu, naroża blatu dopasowane są do 
kształtu komory roboczej i wykonane są ze ścięciami 

• w  blacie osadzony jest zlewik ceramiczny o wymiarach 
280 x 80 mm – podklejony od spodu, krawędź blatu 
glazurowana, 

• ściany wewnętrzne komory manipulacyjnej wyłożone 
są techniczną ceramika wielkogabarytową, ściany 
zewnętrzne wykonane są z wykonane są z 
wysokogatunkowej stali ocynkowanej o grubości 
0,8mm, pokrytej warstwą farby chemoodpornej; 

• podblatowa listwa armaturowa, nachylona ku górze w 
celu zwiększenia ergonomii wyposażona w wymienne 
panele zawiera 2x zawór wody, 1x zawór gazu oraz 2x 
gniazda prądowe (2x16A~230V  w wykonaniu IP 44),  

• importowane wylewki wody powlekane są 
chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach :  

▪ średnia grubość powłoki : 250 - 300 mikronów 

▪ temperatura topnienia : 184 - 186 st. C 

▪ zapalność : samo gasnący 

▪ twardość według Shore'a D do 20 st. C, 75 

▪ barwa : szary RAL 7035  

• oświetlenie wykonane jest w IP44 i znajduje się poza 
obrębem komory roboczej, 

• w suficie znajduje się klapa umożliwiająca redukcję 
nadmiernego ciśnienia zgodnie z PN EN 14175 lub 
równoważną, 

• dolna szafka, wentylowana o podwyższonej odporności 
chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego 
przechowywania niebezpiecznych substancji, 
laminowana wyłożona w całości anwidurem; 

• Konstrukcja dygestorium pozwala na wyeliminowanie 
systemu podwójnej ściany i zastosowanie 
bezpośredniego wyciągu znajdującego się w dachu 



 

dygestorium, który pełni jednocześnie funkcję 
kolektora. W komorze znajdują się pionowe spojlery 
które zapobiegają powstawaniu efektu wstecznego 
przepływu. Poziomy spojler pod oknem również 
zapobiega niekontrolowanemu cofaniu się strug 
powietrza 

• odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP; 

• instalacja wodna wykonana jest z komponentów 
miedzianych o średnicach dostosowanych do potrzeb 
Klienta; 

• gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne;    

• szczelność zaworów wodnych określone są 
odpowiednio normami DIN - 12898.  

• okno wykonane w ramie z systemem zapobiegającym 
przed niekontrolowanym spadkiem okna. Szyba w 
oknie hartowana. Możliwość przesuwu szyb w 
płaszczyźnie poziomej, horyzontalnie, ułatwiające 
pracę oraz utrzymanie wyciągi w czystości, 

• Okna prowadzone są na zasadzie przeciwwagi przy 
zastosowaniu systemu pasków oraz kół zębatych, co 
pozwala na większą kontrolę położenia.  

• Okno wyposażone jest w przycisk blokady wysokości 
na wysokości 500mm. Przycisk zabezpieczony 
dodatkowo zamkiem 

• Cały system prowadzenia okna: prowadnice, ślizgi, 
elementy konstrukcyjne, paski i koła zębate, są 
schowane wewnątrz paneli bocznych dygestoriów  

• Panele boczne, wykonane zostały w kształcie łuku. 
Znajdują się na nich panel czujnika przepływu 
powietrza oraz przycisk blokady wysokości okna. 

• Dygestorium zgodnie z normą PN EN 14175 lub 
równoważną wyposażone jest w czujnik przepływu 
powietrza typ Q – Flow ADVANCED. 

 System kontroli przepływu powietrza w dygestorium 
posiada: 

• kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną 
stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu 
powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej 
wartości zadanej, 

• alarm zbyt wysoko podniesionego okna, 

• wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m/s na 
cyfrowym wyświetlaczu LED, 

• kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych, 

• rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku 
napięcia zasilania, 



 

• funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania 
dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu.  

• zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem 
wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku 
zbyt długiego zaniku napięcia zasilania, 

• opcja sterowania zewnętrzną sygnalizacją stanów 
alarmowych, 

• sterowanie oświetleniem dygestorium, 

• sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie 
określonego – zadawanego z klawiatury przez 
użytkownika czasu (minutnik), 

• opcja sterowania zasilaniem gniazdka z możliwością 
ustawienia timera - zadanego czasu, po którym 
napięcie w gniazdku zostanie odłączone, opcja 
sterowania pracą wentylatora (wł./wył.) 

12 1 

Stół przyścienny 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1900 x 750 x 900 mm. Blat 
wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez 
podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na 
stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o 
profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą 
zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z 
możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – 
typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafką 
dwudrzwiową 1200, szafka jednodrzwiową 500 oraz miejscem 
na nogi. Szafki wykonane z laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. Na 
ścianie nad stołem znajdują się szafki laminowane wiszące z 
drzwiami pełnymi 2400x350x630mm. 

  

Razem   

  

Pomieszczenie  019A 

Lp 
Ilość 
sztuk 

Nazwa 

Cena 
jednostk

owa 
netto 

Wartość 
netto 

=2x4 

1 2 3 4 5 

1. 1 

Szafa laminowana 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000mm. Szafa 
dwudrzwiowa z drzwiami pełnymi. Szafa wyposażona w 4 półki. 
Całość wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z 
doklejką PVC o grubości 2mm. 

  

2. 1 

Stół przyścienny 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2300 x 750 x 900 mm. Blat 
wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez 
podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na 

  



 

stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o 
profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą 
zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z 
możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – 
typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest 2x szafką 
dwudrzwiową 1100 oraz miejscem na nogi. Szafki wykonane z 
laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. 

3. 1 

Stół przyścienny 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1700 x 750 x 900 mm. Blat 
wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez 
podniesionego obrzeża. W blacie znajduje się 2x zlew z ceramiki 
technicznej 445x445. Z blatu przy zlewie wyprowadzona jest 
armatura c/z woda pokryta epoksydową farbą proszkową 
wspólna dla obu zlewów. Na ścianie nad zlewami znajduje się 
ociekacz laboratoryjny kołkowy. Cała konstrukcja stołu oparta 
na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o 
profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą 
zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z 
możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – 
typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafką 
dwudrzwiową instalacyjną oraz szafką jednodrzwiową. Szafki 
wykonane z laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. 

  

4. 1 

Stół wagowy z płytą antywibracyjną 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 750 x 800 mm. Blat 
laminowany. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażu stalowym 
malowanym proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, 
obudowa stołu wykonana z płyty laminowanej o zagęszczonej 
strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. W blacie 
umieszczona jest płyta antywibracyjna wykonana z granitu o 
wymiarach 400 x 400 mm. Płyta umieszczona jest na 
plastycznych elastomerach powodujących tłumienie drgań. 
Kolor jasny popiel. 

  

5. 1 

Szafa ognioodporna na 2 butle 30min    

o wymiarach zewnętrznych: (szer. x gł. x wys.) 598 x 616 x 
2050mm, o wymiarach wewnętrznych: (szer. x gł. x wys.) 494 x 
479 x 1874mm. Szafa na butle gazowe, obudowa wykonana z 
blachy stalowej malowanej farbą epoksydową oraz HPL 
(konstrukcja podwójnej ściany). Pomiędzy ścianami znajduje się 
izolacja termiczna wykonana przy użyciu siarczanu wapnia, 
możliwość uziemienia szafy. Wykonana zgodnie z normami 
EN14470-2 oraz EN14727 lub równoważne, posiada certyfikaty 
zgodności CE oraz GS. Typ – 30 minut. W tylnej ścianie szafy, na 
trzech wysokościach, znajdują się otwory i kanały wentylacyjne, 
połączone z wylotami powietrza w suficie szafy, wyposażonymi 
w zawory przeciwpożarowe, samozamykające się. Szafa 
wyposażona w szyny montażowe, ruchomą rampę, uchwyty do 
butli oraz pasy mocujące. Szafa posiada przepusty na rury w 
górnej części. Możliwość poziomowania szafy na nierównym 
podłożu. Korpus szafy i drzwi w kolorze jasnoszarym RAL 7035. 

  



 

Szafa do użytku wewnętrznego 

6. 1 

Szafa ognioodporna 30min 

o wymiarach zewnętrznych: (szer. x gł. x wys.) 898 x 616 x 
2050mm, o wymiarach wewnętrznych: (szer. x gł. x wys.) 794 x 
479 x 1874mm. Szafa na butle gazowe, możliwość uziemienia 
szafy. Wykonana zgodnie z normą EN14470-2 lub równoważną, 
posiada certyfikat zgodności CE. Typ – 30 minut. Drzwi 
wyposażone w zamek bębenkowy oraz uszczelki termoaktywne 
(dla dodatkowego uszczelnienia szafy w przypadku pożaru). W 
tylnej ścianie szafy, na trzech wysokościach, znajdują się otwory 
i kanały wentylacyjne, połączone z wylotami powietrza w suficie 
szafy, wyposażonymi w zawory przeciwpożarowe, 
samozamykające się. Szafa wyposażona w szyny montażowe, 
ruchomą rampę, uchwyty do butli oraz pasy mocujące. Szafa 
posiada przepusty na rury w górnej części. Możliwość 
poziomowania szafy na nierównym podłożu. Korpus szafy i drzwi 
w kolorze jasnoszarym RAL 7035. Szafa do użytku wewnętrznego 
na 3 butle. 

  

7. 1 

Stół przyścienny 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 5150 x 750 x 900 mm. Blat 
wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez 
podniesionego obrzeża. W blacie znajduje się 2x zlew z ceramiki 
technicznej 445x445. Z blatu przy zlewie wyprowadzona jest 
armatura c/z woda pokryta epoksydową farbą proszkową 
wspólna dla obu zlewów. Na ścianie nad zlewem znajduje się 
ociekacz laboratoryjny kołkowy. Cała konstrukcja stołu oparta 
na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o 
profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą 
zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z 
możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – 
typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest  szafką 
1200 instalacyjną,  3x szafką dwudrzwiową 1000 oraz szafką 
jednodrzwiową 900 z 3 szufladami. Szafki i szuflady wykonane z 
laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. 

  

8. 1 

Szafa laminowana 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000mm. Szafa 
dwudrzwiowa z drzwiami pełnymi. Szafa wyposażona w 4 półki. 
Całość wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z 
doklejką PVC o grubości 2mm. Drzwi zamykane na klucz 

  

9. 1 

Stół przyścienny 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 800 x 800 mm. Blat 
wykonany z laminatu postforming gr. 38mm. Cała konstrukcja 
stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 
wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, 
pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi 
nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania 
oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem 
wypełniona jest 2x szafką jednodrzwiową 400 w formie 
kontenerka jezdnego  oraz miejscem na nogi. Szafka wykonana z 

  



 

laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. Na ścianie nad stołem 
znajdują się szafka laminowana wisząca z drzwiami pełnymi 
800x350x630mm. 

10. 1 

Stół wagowy z płytą antywibracyjną 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 750 x 800 mm. Blat 
laminowany. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażu stalowym 
malowanym proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, 
obudowa stołu wykonana z płyty laminowanej o zagęszczonej 
strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. W blacie 
umieszczona jest płyta antywibracyjna wykonana z granitu o 
wymiarach 400 x 400 mm. Płyta umieszczona jest na 
plastycznych elastomerach powodujących tłumienie drgań. 
Kolor jasny popiel. 

  

11. 10 

Taboret PU wysoki 

• Średnica taboretu 330 [mm] 

• Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika 
pneumatycznego o skoku 140mm z metalową 
przedłużką w zakresie 580-720 [mm] 

• Podstawa taboretu o średnicy 580mm, wykonana została 
z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym. 

• Chromowany podnóżek o średnicy 450mm na wysokości 
250mm od powierzchni ziemi. 

Siedzisko wykonane ze czarnego poliuretanu. 

  

12. 3 

Podstawa 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 300 x 300 x 400 mm. Blat 
wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych gr 16mm. Cała 
konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 
wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych 
proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z 
tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz 
regulacji wysokości – typoszereg A. 

  

13. 1 

Stół na wibroizolatorach 

wymiary: szer/głęb/wysok 1500x750x900 mm. blat wykonany z 
konglomeratu kwarcowo-granitowego gr. 20 mm. Cała 
konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wzmocnionych 
spawanych w całości wykonanych z wysokogatunkowej stali o 
profilach zamkniętych 60x30, pokrytych proszkową farbą 
zakończonymi wibroizolatorami – typoszereg A. przestrzeń pod 
blatem wolna od zabudowy 

  

14. 1 

Stół mobilny 

Wymiary: szer/głęb/wysok 2200x700x800 mm. Blat wykonany z 
konglomeratu kwarcowo-granitowego gr. 20 mm. Cała 
konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wzmocnionych 
spawanych w całości wykonanych z wysokogatunkowej stali o 
profilach zamkniętych 60x30, pokrytych proszkową farbą 
zakończonymi kółkami jezdnymi. przestrzeń pod blatem wolna 

  



 

od zabudowy. Nośność stołu 200 kg / m 2 

Razem   
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1. 4 

Biurko laboratoryjne  

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 800 x 800 mm. Blat 
wykonany jest z laminatu postforming o grubości 38 mm.   Cała 
konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 
wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, 
pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi 
nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania 
oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem 
zabudowana jest 2 x kontenerkiem jezdnym 400 mm 
jednodrzwiowym z półką i szufladą. Szuflady wyposażone w 
wysokiej jakości prowadnice z systemem samodomykania. 
Kontenerki wykonane są z laminatu o grubości 18 mm, o 
zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. 
Pozostała przestrzeń z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia. 
Dodatkowo pod blatem znajduje się półka na klawiaturę. 

  

2. 2 

Szafa laminowana na dokumenty 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000 mm. Szafa 
dwudrzwiowa, drzwi pełne. Wyposażona w półki – półki z 
przeznaczeniem na segregatory. Całość wykonana z laminatu o 
grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 
2mm 

  

3. 1 

Stół laminowany  

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1200 x 800 x 800 mm. Blat 
wykonany jest z laminatu postforming. Cała konstrukcja stołu 
oparta na nogach metalowych meblowych kwadratowych z 
profila min. 60x60 lub okrągłych o średnicy min. 60mm. 
Przestrzeń pod blatem niezabudowana 

  

4. 4 

Krzesło biurowe 

Biurowe krzesło obrotowe z podłokietnikami o zakresie regulacji 
wysokości siedziska 44-57cm. Duże komfortowe siedzisko i 
oparcie tapicerowane tkaniną z zamontowanymi oryginalnie 
podłokietnikami zapewniającymi oparcie dla rąk. Mechanizm 
CPT ułatwia regulację położenia oparcia, a dźwignia 
umieszczona pod siedziskiem pozwala regulować jego odległość 
od podłoża. Krzesło ma kółka nierysujące podłogi 

  

Razem   

. 
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1. 5 

Regał ocynkowany 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000x500x2000 mm. Regał w 
całości wykonany ze stali ocynkowanej. Regał wyposażony w 
pięć półek. 

  

2. 1 

Szafa laminowana na dokumenty  

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000 mm. Szafa 
dwudrzwiowa, drzwi pełne. Wyposażona w półki – półki z 
przeznaczeniem na segregatory. Całość wykonana z laminatu o 
grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 
2mm. Szafa zamykana na klucz 

  

3. 1 

Szafa metalowa na dokumenty 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 435 x 1990 mm. Szafa 
wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze 
schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy  z zamkiem 
zabezpieczającym w 2 pkt. Półki przestawne co 25 mm 
dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w 
ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Dopuszczalne 
obciążenie półek – 60 kg. 

  

4. 1 

Stół laboratoryjny 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2000 x 750 x 900 mm. Blat 
wykonany jest z laminatu postforming o grubości 38 mm.   Cała 
konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 
wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, 
pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi 
nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania 
oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem 
zabudowana jest 2 x szafką 925 mm dwudrzwiową z dwiema 
szufladami. Szuflady wyposażone w wysokiej jakości 
prowadnice z systemem samodomykania. Szafki wykonane są z 
laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z 
doklejką PCV o grubości 2mm. 

  

Razem   
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1. 1 

Biurko laboratoryjne  

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 800 x 800 mm. Blat 
wykonany jest z laminatu postforming o grubości 38 mm.   Cała 
konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 
wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, 
pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi 
nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania 
oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem 
zabudowana jest 2 x kontenerkiem jezdnym 400 mm 
jednodrzwiowym z półką i szufladą. Szuflady wyposażone w 
wysokiej jakości prowadnice z systemem samodomykania. 
Kontenerki wykonane są z laminatu o grubości 18 mm, o 
zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. 
Pozostała przestrzeń z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia. 
Dodatkowo pod blatem znajduje się półka na klawiaturę. 

  

2. 1 

Szafa laminowana na dokumenty  

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000 mm. Szafa 
dwudrzwiowa, drzwi pełne. Wyposażona w półki – półki z 
przeznaczeniem na segregatory. Całość wykonana z laminatu o 
grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 
2mm. Szafa zamykana na klucz. 

  

Razem   
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1. 1 

Dygestorium AERO 1800 LC CR S     

• wymiar gabarytowy: [1800x900x2400mm]  

• wymiar komory roboczej: [1750x750x1345mm]  

• konstrukcja dygestorium jest samonośna. Elementy 
konstrukcyjne wykonane zostały z wysokogatunkowej 
stali ocynkowanej, o grubości minimum 2mm.  

• łączenie elementów zarówno nośnych jak i 
poszyciowych realizowane jest wyłącznie za pomocą 
połączeń śrubowych, z wykorzystaniem nitonakrętek, 
elementów gwintowanych lub specjalnie 
przygotowanych do tego otworów gwintowanych. 
Miejsca połączeń są umiejscowione tak, aby nie były 
one widoczne zarówno od czoła jak i po bokach 
dygestorium.  

• ceramiczny blat roboczy wykonany jest z litego 
spieku ceramicznego z podniesionym obrzeżem z 
czterech stron, przednia krawędź blatu wyprofilowana 

  



 

w sposób poprawiający aerodynamikę przy zasysaniu 
powietrza z powierzchni blatu, naroża blatu 
dopasowane są do kształtu komory roboczej i 
wykonane są ze ścięciami 

• W blacie znajduje się 2x zlewik ceramiczny 280x80 
mm; 

• ściany wewnętrzne komory manipulacyjnej 
wykonane są z ceramiki technicznej 
wielkogabarytowej BUCHTAL, ściany zewnętrzne zaś 
wykonane są z wykonane są z wysokogatunkowej stali 
ocynkowanej o grubości 0,8mm, pokrytej warstwą 
farby chemoodpornej; 

• podblatowa listwa armaturowa, nachylona ku górze 
w celu zwiększenia ergonomii wyposażona w 
wymienne panele zawiera 2x zawór wody, i 4 x 
gniazdo prądowe (2x16A~230V  w wykonaniu IP 44),  

• oświetlenie wykonane jest w IP44 i znajduje się poza 
obrębem komory roboczej, 

• w suficie znajduje się klapa umożliwiająca redukcję 
nadmiernego ciśnienia z godnie z PN EN 14175 lub 
równoważną, 

• dolna szafka wentylowana o podwyższonej 
odporności chemicznej do podręcznego i 
krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych 
substancji, laminowana wyłożona w całości 
anwidurem, z  dodatkową kuwetą  PCV; 

• Konstrukcja dygestorium pozwala na wyeliminowanie 
systemu podwójnej ściany i zastosowanie 
bezpośredniego wyciągu znajdującego się w dachu 
dygestorium, który pełni jednocześnie funkcję 
kolektora. W komorze znajdują się pionowe spojlery 
które zapobiegają powstawaniu efektu wstecznego 
przepływu. Poziomy spojler pod oknem również 
zapobiega niekontrolowanemu cofaniu się strug 
powietrza, 

• gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne;    

• okno wykonane w ramie z systemem zapobiegającym 
przed niekontrolowanym spadkiem okna. Szyba w 
oknie hartowana. Możliwość przesuwu szyb w 
płaszczyźnie poziomej, horyzontalnie, ułatwiające 
pracę oraz utrzymanie wyciągi w czystości, 

• Okna prowadzone są na zasadzie przeciwwagi przy 
zastosowaniu systemu pasków oraz kół zębatych, co 
pozwala na większą kontrolę położenia.  

• Okno wyposażone jest w przycisk blokady wysokości 
na wysokości 500mm. Przycisk zabezpieczony 
dodatkowo zamkiem 



 

• Cały system prowadzenia okna: prowadnice, ślizgi, 
elementy konstrukcyjne, paski i koła zębate, są 
schowane wewnątrz paneli bocznych dygestoriów  

• Panele boczne, wykonane zostały w kształcie łuku. 
Znajdują się na nich panel czujnika przepływu 
powietrza oraz przycisk blokady wysokości okna. 

• Dygestorium zgodnie z normą PN EN 14175 lub 
równoważną, wyposażone jest w czujnik przepływu 
powietrza Q-Flow Advanced: 

 

    System kontroli przepływu powietrza w dygestorium 
posiada: 

✓ kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną 
stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu 
powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej 
wartości zadanej, 

✓ alarm zbyt wysoko podniesionego okna, 

✓ wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/s 
na cyfrowym wyświetlaczu LED, 

✓ kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych, 

✓ rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku 
napięcia zasilania, 

✓ funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia 
zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi 
buforowemu.  

✓ zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem 
wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku 
zbyt długiego zaniku napięcia zasilania, 

✓ kontrolę przepływu powietrza podczas pracy w 
trybie zredukowanego przepływu. 

✓ możliwość sterowania zewnętrzną sygnalizacją 
stanów alarmowych, 

✓ sterowanie oświetleniem dygestorium, 

✓ sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie 
określonego – zadawanego z klawiatury przez 
użytkownika czasu (minutnik), 

✓ możliwość sterowania zasilaniem gniazdka z 
możliwością ustawienia timera - zadanego czasu, po 
którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone, 

możliwość sterowania pracą wentylatora (wł./wył.). 

2. 1 

Szafa na chemikalia ( na kwasy i zasady )  

o wymiarach 600 x 600 x 1900 mm. Szafa wykonana w całości ze 
spienionego PVC, wyposażona w cztery kuwety wykonane z PP 
na prowadnicach chemoodpornych z blokadą wysuwania. Szafa 

  



 

posiada osobno otwieraną część na zasady oraz kwasy 
(niezależny system drzwi –w podziale). Na wyposażeniu szafy 
znajduje się wentylator o wydajności 150 m3/h z silnikiem 
jednofazowym. Wykonanie zgodnie z PN EN 14727:2006 lub 
równoważną. Meble laboratoryjne, meble laboratoryjne do 
przechowywania, wymagania i metody badań, potwierdzone 
stosowną deklaracją CE wydaną przez producenta 

3. 1 

Stół przyścienny  

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 3500 x 750 x 800mm. Blat 
wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego 
obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych  
wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych 
kwadratowych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą 
epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami  z tworzywa 
sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji 
wysokości typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana 
jest 3x szafką jednodrzwiową 600 z szufladą oraz 2x miejscem 
na nogi. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej 
strukturze z doklejką PCV gr. 2mm. Nad stołem znajduje się pięć 
szafek laminowanych naściennych 500x350x600 z drzwiami 
pełnymi. 

  

4. 2 

Stół przyścienny  

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2000 x 750 x 800mm. Blat 
wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego 
obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych  
wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych 
kwadratowych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą epoksydową, 
zakończonymi regulowanymi nóżkami  z tworzywa sztucznego z 
możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości typoszereg 
A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 2x szafką 
jednodrzwiową 600 z szufladą oraz 5x miejscem na nogi. Szafki i 
szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z 
doklejką PCV gr. 2mm. 

  

5. 1 

Stół przyścienny  

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 4000 x 750 x 800mm. Blat 
wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego 
obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych  
wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych 
kwadratowych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą epoksydową, 
zakończonymi regulowanymi nóżkami  z tworzywa sztucznego z 
możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości typoszereg 
A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 4x szafką 
jednodrzwiową 600 z szufladą oraz 2x miejscem na nogi. Szafki i 
szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z 
doklejką PCV gr. 2mm. 

  

6. 3 

Szafa laminowana  

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000mm. Szafa 
dwudrzwiowa z drzwiami przeszklonymi w 2/3 wysokości 
zamykanymi na klucz. Szafa wyposażona w 4 półki. Całość 

  



 

wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o 
grubości 2mm 

7. 2 

Stół wagowy pojedynczy    
o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 800 x 750 x 800 mm. Blat 
laminowany. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażu stalowym 
malowanym proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, 
obudowa stołu wykonana z płyty laminowanej o zagęszczonej 
strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. W blacie 
umieszczona jest 1x płyta antywibracyjna wykonana z granitu o 
wymiarach 400 x 400 mm. Płyta umieszczona  na plastycznych 
elastomerach powodujących tłumienie drgań.  
waga platformowa 
Cechy konstrukcyjne: terminal wykonany z wysokiej jakości 
tworzywa.  
Programy: ważenie, liczenie sztuk, sumowanie  
Wyświetlacz : wyświetlacz LED 
             Zasilanie: zasilacz AC, wewnętrzny akumulator (w 
zestawie) 
              Konstrukcja : terminal wykonany z tworzywa ABS, 
platforma ze stali    
               nierdzewnej 403, konstrukcja ze stali węglowej, 
aluminiowa belka  
               tensometryczna z IP65. 
              ABS, czerwony wyświetlacz LED, wewnętrzny 
akumulator, uniwersalny  
              zasilacz AC. 
              Waga posiada funkcje: liczenie sztuk oraz sumowanie. 
Możliwość      
              samodzielnego wybierania punktów kalibracyjnych, 
funkcja auto-off . 
              Nośność 150 kg, odczyt 20g, rozmiar platformy 600 mm 
x 500 mm 
              wymiary: 940 mm x 712 mm x 500 mm 
              masa netto 26 kg 
              konstrukcja platformy stal nierdzewna, zakres tary w 
całym zakresie ważenia.  80 godzin pracy na zasilaniu 
akumulatorowym 

  

8. 6 

Krzesło PU wysokie 

Krzesło obrotowe przemysłowe wysokie z podnóżkiem i 
podłokietnikami, ma zakres regulacji 
siedziska  56-69cm. Podnóżek ze względu na konstrukcję krzesła 
znajduje się na stałej wysokości od podłoża. Siedzisko i oparcie 
wykonano z poliuretanu. Krzesło jest łatwe do utrzymania w 
czystości i odporne na większość roztworów kwasów, zasad, 
tłuszczów i środków dezynfekujących 

  

Razem   
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1. 1 

Szafa ognioodporna na butle 30min 

o wymiarach zewnętrznych: (szer. x gł. x wys.) 1398 x 616 x 
2050mm, o wymiarach wewnętrznych: (szer. x gł. x wys.) 1294 x 
479 x 1874mm. Waga około 560kg. Szafa na butle gazowe, 
możliwość uziemienia szafy. Wykonana zgodnie z normą 
EN14470-2 lub równoważną, posiada certyfikat zgodności CE. 
Typ – 30 minut. Drzwi wyposażone w zamek bębenkowy oraz 
uszczelki termoaktywne (dla dodatkowego uszczelnienia szafy w 
przypadku pożaru). W tylnej ścianie szafy, na trzech 
wysokościach, znajdują się otwory i kanały wentylacyjne, 
połączone z wylotami powietrza w suficie szafy, wyposażonymi 
w zawory przeciwpożarowe, samozamykające się. Szafa 
wyposażona w szyny montażowe, ruchomą rampę, uchwyty do 
butli oraz pasy mocujące. Szafa posiada 60 przepustów na rury 
w górnej części. Możliwość poziomowania szafy na nierównym 
podłożu. Korpus szafy i drzwi w kolorze jasnoszarym RAL 7035. 

  

2. 1 

Stół przyścienny 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 800 x 800 mm. Blat 
wykonany z laminatu postforming gr. 38mm. Cała konstrukcja 
stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 
wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, 
pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi 
nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania 
oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem 
wypełniona jest 2x szafką jednodrzwiową 400 w formie 
kontenerka jezdnego  oraz miejscem na nogi. Szafka wykonana z 
laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. 

  

Razem   

 

POM. 0/03 

Lp 
Ilość 
sztuk 

Nazwa 

Cena 
jednostk

owa 
netto 

Wartość 
netto 

=2x4 

1 2 3 4 5 

1. 1 

Dygestorium AERO 1200 LC CR S     

• wymiar gabarytowy: [1200x900x2400mm]  

• wymiar komory roboczej: [1150x750x1345mm]  

• konstrukcja dygestorium jest samonośna. Elementy 
konstrukcyjne wykonane zostały z wysokogatunkowej 
stali ocynkowanej, o grubości minimum 2mm.  

• łączenie elementów zarówno nośnych jak i 

  



 

poszyciowych realizowane jest wyłącznie za pomocą 
połączeń śrubowych, z wykorzystaniem nitonakrętek, 
elementów gwintowanych lub specjalnie 
przygotowanych do tego otworów gwintowanych. 
Miejsca połączeń są umiejscowione tak, aby nie były 
one widoczne zarówno od czoła jak i po bokach 
dygestorium.  

• ceramiczny blat roboczy wykonany jest z litego spieku 
ceramicznego z podniesionym obrzeżem z czterech 
stron, przednia krawędź blatu wyprofilowana w sposób 
poprawiający aerodynamikę przy zasysaniu powietrza z 
powierzchni blatu, naroża blatu dopasowane są do 
kształtu komory roboczej i wykonane są ze ścięciami 

• W blacie znajduje się zlewik ceramiczny 280x80 mm; 

• ściany wewnętrzne komory manipulacyjnej wykonane 
są z ceramiki technicznej wielkogabarytowej 
BUCHTAL, ściany zewnętrzne zaś wykonane są z 
wykonane są z wysokogatunkowej stali ocynkowanej o 
grubości 0,8mm, pokrytej warstwą farby 
chemoodpornej; 

• podblatowa listwa armaturowa, nachylona ku górze w 
celu zwiększenia ergonomii wyposażona w wymienne 
panele zawiera 1x zawór wody, i 2 x gniazdo prądowe 
(2x16A~230V  w wykonaniu IP 44),  

• oświetlenie wykonane jest w IP44 i znajduje się poza 
obrębem komory roboczej, 

• w suficie znajduje się klapa umożliwiająca redukcję 
nadmiernego ciśnienia z godnie z PN EN 14175, 

• dolna szafka wentylowana o podwyższonej 
odporności chemicznej do podręcznego i 
krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych 
substancji, laminowana wyłożona w całości 
anwidurem, z  dodatkową kuwetą  PCV; 

• Konstrukcja dygestorium pozwala na wyeliminowanie 
systemu podwójnej ściany i zastosowanie 
bezpośredniego wyciągu znajdującego się w dachu 
dygestorium, który pełni jednocześnie funkcję 
kolektora. W komorze znajdują się pionowe spojlery 
które zapobiegają powstawaniu efektu wstecznego 
przepływu. Poziomy spojler pod oknem również 
zapobiega niekontrolowanemu cofaniu się strug 
powietrza, 

• gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne;    

• okno wykonane w ramie z systemem zapobiegającym 
przed niekontrolowanym spadkiem okna. Szyba w 
oknie hartowana. Możliwość przesuwu szyb w 
płaszczyźnie poziomej, horyzontalnie, ułatwiające 



 

pracę oraz utrzymanie wyciągi w czystości, 

• Okna prowadzone są na zasadzie przeciwwagi przy 
zastosowaniu systemu pasków oraz kół zębatych, co 
pozwala na większą kontrolę położenia.  

• Okno wyposażone jest w przycisk blokady wysokości 
na wysokości 500mm. Przycisk zabezpieczony 
dodatkowo zamkiem 

• Cały system prowadzenia okna: prowadnice, ślizgi, 
elementy konstrukcyjne, paski i koła zębate, są 
schowane wewnątrz paneli bocznych dygestoriów  

• Panele boczne, wykonane zostały w kształcie łuku. 
Znajdują się na nich panel czujnika przepływu 
powietrza oraz przycisk blokady wysokości okna. 

• Dygestorium zgodnie z normą PN EN 14175 lub 
równoważną wyposażone jest w czujnik przepływu 
powietrza Q-Flow Advanced: 

 

    System kontroli przepływu powietrza w dygestorium 
posiada: 

✓ kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu 
alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza 
przez dygestorium poniżej minimalnej wartości 
zadanej, 

✓ alarm zbyt wysoko podniesionego okna, 

✓ wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/s na 
cyfrowym wyświetlaczu LED, 

✓ kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych, 

✓ rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku 
napięcia zasilania, 

✓ funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania 
dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu.  

✓ zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem 
wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku 
zbyt długiego zaniku napięcia zasilania, 

✓ kontrolę przepływu powietrza podczas pracy w trybie 
zredukowanego przepływu. 

✓ możliwość sterowania zewnętrzną sygnalizacją stanów 
alarmowych, 

✓ sterowanie oświetleniem dygestorium, 

✓ sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie 
określonego – zadawanego z klawiatury przez 
użytkownika czasu (minutnik), 

✓ możliwość sterowania zasilaniem gniazdka z 
możliwością ustawienia timera - zadanego czasu, po 



 

którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone, 

możliwość sterowania pracą wentylatora (wł./wył.). 

2. 1 

Dygestorium AERO 1800 LC CR S     

• wymiar gabarytowy: 
[1800x900x2400mm]  

• wymiar komory roboczej: [1750x750x1345mm]  

• konstrukcja dygestorium jest samonośna. 
Elementy konstrukcyjne wykonane zostały z 
wysokogatunkowej stali ocynkowanej, o grubości 
minimum 2mm.  

• łączenie elementów zarówno nośnych jak i 
poszyciowych realizowane jest wyłącznie za pomocą 
połączeń śrubowych, z wykorzystaniem nitonakrętek, 
elementów gwintowanych lub specjalnie przygotowanych 
do tego otworów gwintowanych. Miejsca połączeń są 
umiejscowione tak, aby nie były one widoczne zarówno 
od czoła jak i po bokach dygestorium.  

• ceramiczny blat roboczy wykonany jest z litego 
spieku ceramicznego z podniesionym obrzeżem z 
czterech stron, przednia krawędź blatu wyprofilowana w 
sposób poprawiający aerodynamikę przy zasysaniu 
powietrza z powierzchni blatu, naroża blatu dopasowane 
są do kształtu komory roboczej i wykonane są ze ścięciami 

• W blacie znajduje się 2x zlewik ceramiczny 
280x80 mm; 

• ściany wewnętrzne komory manipulacyjnej 
wykonane są z ceramiki technicznej wielkogabarytowej 
BUCHTAL, ściany zewnętrzne zaś wykonane są z 
wykonane są z wysokogatunkowej stali ocynkowanej o 
grubości 0,8mm, pokrytej warstwą farby chemoodpornej; 

• podblatowa listwa armaturowa, nachylona ku 
górze w celu zwiększenia ergonomii wyposażona w 
wymienne panele zawiera 2x zawór wody, i 4 x gniazdo 
prądowe (2x16A~230V  w wykonaniu IP 44),  

• oświetlenie wykonane jest w IP44 i znajduje się 
poza obrębem komory roboczej, 

• w suficie znajduje się klapa umożliwiająca 
redukcję nadmiernego ciśnienia z godnie z PN EN 14175 
lub równoważną, 

• dolna szafka wentylowana o podwyższonej 
odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego 
przechowywania niebezpiecznych substancji, 
laminowana wyłożona w całości anwidurem, z  
dodatkową kuwetą  PCV; 

• Konstrukcja dygestorium pozwala na 
wyeliminowanie systemu podwójnej ściany i 

  



 

zastosowanie bezpośredniego wyciągu znajdującego się w 
dachu dygestorium, który pełni jednocześnie funkcję 
kolektora. W komorze znajdują się pionowe spojlery które 
zapobiegają powstawaniu efektu wstecznego przepływu. 
Poziomy spojler pod oknem również zapobiega 
niekontrolowanemu cofaniu się strug powietrza, 

• gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne;    

• okno wykonane w ramie z systemem 
zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna. 
Szyba w oknie hartowana. Możliwość przesuwu szyb w 
płaszczyźnie poziomej, horyzontalnie, ułatwiające pracę 
oraz utrzymanie wyciągi w czystości, 

• Okna prowadzone są na zasadzie przeciwwagi 
przy zastosowaniu systemu pasków oraz kół zębatych, co 
pozwala na większą kontrolę położenia.  

• Okno wyposażone jest w przycisk blokady 
wysokości na wysokości 500mm. Przycisk zabezpieczony 
dodatkowo zamkiem 

• Cały system prowadzenia okna: prowadnice, 
ślizgi, elementy konstrukcyjne, paski i koła zębate, są 
schowane wewnątrz paneli bocznych dygestoriów  

• Panele boczne, wykonane zostały w kształcie 
łuku. Znajdują się na nich panel czujnika przepływu 
powietrza oraz przycisk blokady wysokości okna. 

• Dygestorium zgodnie z normą PN EN 14175 lub 
równoważną, wyposażone jest w czujnik przepływu 
powietrza Q-Flow Advanced: 

 

    System kontroli przepływu powietrza w 
dygestorium posiada: 

✓ kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i 
akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku 
przepływu powietrza przez dygestorium poniżej 
minimalnej wartości zadanej, 

✓ alarm zbyt wysoko podniesionego okna, 

✓ wskazanie bieżącego przepływu powietrza w 
m3/s na cyfrowym wyświetlaczu LED, 

✓ kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych, 

✓ rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu 
zaniku napięcia zasilania, 

✓ funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku 
napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi 
buforowemu.  

✓ zabezpieczenie akumulatora przed 
uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania 



 

w przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania, 

✓ kontrolę przepływu powietrza podczas pracy 
w trybie zredukowanego przepływu. 

✓ możliwość sterowania zewnętrzną 
sygnalizacją stanów alarmowych, 

✓ sterowanie oświetleniem dygestorium, 

✓ sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po 
upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez 
użytkownika czasu (minutnik), 

✓ możliwość sterowania zasilaniem gniazdka z 
możliwością ustawienia timera - zadanego czasu, po 
którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone, 
możliwość sterowania pracą wentylatora (wł./wył.) 

3. 1 

Stół przyścienny  

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2000 x 750 x 800mm. Blat 
wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego 
obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych  
wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach 
zamkniętych kwadratowych 30 x 30, pokrytych proszkową 
farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami  z 
tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz 
regulacji wysokości typoszereg A. Przestrzeń pod blatem 
zabudowana jest 2x szafką jednodrzwiową 600 z szufladą oraz  
miejscem na nogi. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o 
zagęszczonej strukturze z doklejką PCV gr. 2mm. Nad stołem 
znajdują się dwie szafki laminowane naścienne 500x350x600 + 
800x350x600 z drzwiami pełnymi 

  

4. 4 

Krzesło PU wysokie  

Krzesło obrotowe przemysłowe wysokie z podnóżkiem i 
podłokietnikami, ma zakres regulacji 
siedziska  56-69cm. Podnóżek ze względu na konstrukcję krzesła 
znajduje się na stałej wysokości od podłoża. Siedzisko i oparcie 
wykonano z poliuretanu. Krzesło jest łatwe do utrzymania w 
czystości i odporne na większość roztworów kwasów, zasad, 
tłuszczów i środków dezynfekujących 

  

Razem   
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1. 7 
Szafa laminowana pełna z nadstawką  

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2500 mm. Szafa z 

  



 

drzwiami pełnymi i zamkiem wyposażona w 4 półki. Całość 
wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 
2mm. Szafa wyposażona w nadstawkę górną z drzwiami pełnymi 

2. 3 

Regał laminowany otwarty 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2500 mm. Regał 
otwarty wyposażony w 4 półki. Całość wykonana z laminatu o 
zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. Regał 
wyposażony w nadstawkę górną z drzwiami pełnymi. 

  

3. 1 

Stół wyspowy  

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 7000 x 1800 x 900mm. Blat 
wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego 
obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych  
wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych 
kwadratowych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą 
epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami  z tworzywa 
sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji 
wysokości typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana 
jest 12x szafką jednodrzwiową 600 z szufladą oraz 12x miejscem 
na nogi. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej 
strukturze z doklejką PCV gr. 2mm. Stół wyposażony jest w 
nadstawkę dwupółkową na całej długości. Nadstawka 
wykonana ze stali ocynkowanej o grubości 1,5 mm malowanej 
proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. Kolumna 
nadstawki posiada następujące wymiary 160 x 65 x 800 mm. 
Półki nadstawki wykonane z profili stalowych wyposażone  w 
półkę wykonaną ze  szkła bezpiecznego VSG, o grubości 6 mm. 
Półki umieszczone w stalowych okuciach wykonanych z profili 
zamkniętych z podniesionymi rantami celem zapobiegania 
zsuwaniu się przedmiotów znajdujących się na półce nadstawki. 
W kolumnach nadstawki umieszczone są gniazda 230V w ilości 4 
sztuk na kolumnę. Nadstawka wyposażona w sterownik 
zabudowany pod półką nadstawki lub w kolumnie o 
następujących właściwościach: 

Funkcje: 
1. Minutnik: 
- ustawianie czasu 1- 1440 min (co 1 min), 
- wyświetlanie pozostałego czasu z rozdzielczością co 
1sek, 
- pamięć ostatniego ustawionego czasu, 
- konfiguracja sygnału zakończenia (1-10 sygnałów lub 
sygnalizacja aż do zatwierdzenia). 
2. Sterowanie oświetleniem: 
- załączenie / wyłączenie oświetlenia, 
- ustawienie czasu opóźnienia (1-1440 min) po którym 
oświetlenie zostanie wyłączone. 
3. Sterowanie gniazdkiem: 
- załączenie / wyłączenie gniazdka, 
- ustawienie czasu opóźnienia (1-1440 min) po którym 
oświetlenie zostanie wyłączone. 
4. Ustawianie parametrów za pomocą ekranu 

  



 

dotykowego: 
- o rozmiarach >= 10.1 cala i rozdzielczości >= 1920 x 
1200 pix, 
- umożliwiającego bezprzewodowe sterowanie pracą 
nadstawki z odległości co najmniej 20 m, 
- pracującego co najmniej przez 8 h na wbudowanych 
akumulatorach bez konieczności ładowania, 
- z interfejsem w j. polskim, 

- ze zwalidowanym oprogramowaniem zgodnym 
z GLP oraz spełniającym wymogi 21 CFR Part 11. 

4. 1 

Stół przyścienny  

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 4000 x 800 x 800mm. Blat 
wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego 
obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych  
wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach 
zamkniętych kwadratowych 30 x 30, pokrytych proszkową 
farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami  z 
tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz 
regulacji wysokości typoszereg A. Przestrzeń pod blatem 
zabudowana jest 3x szafką jednodrzwiową 600 z szufladą oraz 
3x miejscem na nogi. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o 
zagęszczonej strukturze z doklejką PCV gr. 2mm. Nad stołem 
znajdują się trzy komplety szafek laminowanych naściennych 
500x350x600 + 800x350x600 z drzwiami pełnymi. 

  

5. 2 

Stół przyścienny  

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 3000 x 800 x 800mm. Blat 
wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego 
obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych  
wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych 
kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, 
zakończonymi regulowanymi nóżkami  z tworzywa sztucznego z 
możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości typoszereg 
A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 3x szafką 
jednodrzwiową 600 z szufladą oraz 5x miejscem na nogi. Szafki i 
szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z 
doklejką PCV gr. 2mm. Nad stołem znajduje się komplet szafek 
laminowanych naściennych 500x350x600 + 800x350x600 z 
drzwiami pełnymi 

  

6. 5 

Krzesło PU wysokie  

Krzesło obrotowe przemysłowe wysokie z podnóżkiem i 
podłokietnikami, ma zakres regulacji 
siedziska  56-69cm. Podnóżek ze względu na konstrukcję krzesła 
znajduje się na stałej wysokości od podłoża. Siedzisko i oparcie 
wykonano z poliuretanu. Krzesło jest łatwe do utrzymania w 
czystości i odporne na większość roztworów kwasów, zasad, 
tłuszczów i środków dezynfekujących 

  

7. 5 
Taboret PU wysoki  

• Średnica taboretu 330 [mm] 

  



 

• Regulacja wysokości siedziska za pomocą 
podnośnika pneumatycznego o skoku 140mm z 
metalową przedłużką w zakresie 580-720 [mm] 

• Podstawa taboretu o średnicy 580mm, wykonana 
została z poliamidu wzmacnianego włóknem 
szklanym. 

• Chromowany podnóżek o średnicy 450mm na 
wysokości 250mm od powierzchni ziemi. 

Siedzisko wykonane ze czarnego poliuretanu. 

Razem   

. 
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1. 1 

Stół przyścienny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2400 x 600 x 
800mm. Blat wykonany z laminatu postforming gr. 38mm. Cała 
konstrukcja stołu oparta na stelażach stalowych 30 x 30. 
Przestrzeń pod blatem zabudowana jest szafką jednodrzwiową  
600 z 3 szufladami, lodówką podblatową oraz szafką 
jednodrzwiową. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o 
zagęszczonej strukturze z doklejką PCV gr. 2mm. Nad stołem 
znajduje się kompletów szafek laminowanych naściennych 
2400x350x600 z drzwiami pełnymi 

  

2. 1 

Chłodziarka laboratoryjna do przechowywania 
prób.  

- wnętrze z tworzywa sztucznego 
- 5 półek drucianych ze stali 
powlekanej 
- drzwi pełne 
- wymuszony obieg powietrza  

               - jednorodność oraz stabilność 
temperatury +/-0,5°C 

- pojemność brutto: 284 l 
- pojemność netto: 260 l 
- zakres temperatur od +0°C do +15°C 
- maksymalny pobór mocy: 130W 
- wymiary zewnętrzne 
(szer./głęb./wys.): 595/640/1430 mm 
- wymiary wewnętrzne 
(szer./głęb./wys.):530/430/1220 mm 
- waga ok. 60 kg 
 
- Regulacja temperatury co 0,1°C 
realizowana za pomocą 
nowoczesnego sterownika 

  



 

mikroprocesorowego z algorytmem 
adaptacyjnym, wyposażonego w 
wyświetlacz graficzny 
- Interaktywny interfejs użytkownika, 
wyposażony w komunikaty kontroli 
podzespołów systemowych, np.: 
awaria czujnika, przepalenie 
bezpiecznika, awaria podzespołu itp. 
 
- Wbudowany zegar czasu 
rzeczywistego umożliwiający start 
urządzenia z zaprogramowanym 
opóźnieniem 
- Timer z funkcjami sygnalizacji lub 
wyłączenia urządzenia, zakres 0-31dni 
z dokładnością do 1 min 
- Możliwość kontynuacji pracy 
urządzenia po powrocie zasilania lub 
przerwanie pracy w wyniku 
przekroczenia zadanego 
maksymalnego czasu przerwy lub 
maksymalnej odchyłki temperatury 
- Ręczna lub automatyczna regulacja 
prędkości obrotowej wentylatora 
- Możliwość wprowadzenia korekty 
temperatury przez użytkownika 
- Alarm otwartych drzwi 
- Alarm informujący o zaniku zasilania 
- Alarm uszkodzenia czujnika 
temperatury 
- Port komunikacyjny RS-232 
- Autotuning – automatyczne ciągłe 
dopasowywanie parametrów pracy w 
celu uzyskania najwyższej możliwej 
stabilności temperatury, niezależnie 
od ilości wsadu i temperatury 
zewnętrznej. 

- Możliwość podglądu na wyświetlaczu 
urządzenia wykresu temperatury z ostatnich 24h 
pracy urządzenia 

3. 1 

Stół      

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1600 x 1000 x 
800mm. Blat wykonany z laminatu postforming 
gr. 38mm. Cała konstrukcja stołu oparta na 
nogach meblowych kwadratowych z profila min. 
60x60 lub okrągłych o średnicy min. 60mm. 
Przestrzeń pod blatem wolna od zabudowy 

  

Razem   
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1. 1 

Dygestorium AERO 1500 PP     

• wymiar gabarytowy: [1500x900x2400mm]  

• wymiar komory roboczej: [1450x750x1345mm]  

• konstrukcja dygestorium jest samonośna. Elementy 
konstrukcyjne wykonane zostały z wysokogatunkowej 
stali ocynkowanej, o grubości minimum 2mm.  

• łączenie elementów zarówno nośnych jak i 
poszyciowych realizowane jest wyłącznie za pomocą 
połączeń śrubowych, z wykorzystaniem nitonakrętek, 
elementów gwintowanych lub specjalnie 
przygotowanych do tego otworów gwintowanych. 
Miejsca połączeń są umiejscowione tak, aby nie były one 
widoczne zarówno od czoła jak i po bokach dygestorium.  

• blat roboczy wykonany jest z polipropylenu z 
podniesionym obrzeżem z czterech stron, przednia 
krawędź blatu wyprofilowana w sposób poprawiający 
aerodynamikę przy zasysaniu powietrza z powierzchni 
blatu, naroża blatu dopasowane są do kształtu komory 
roboczej i wykonane są ze ścięciami 

• W blacie znajduje się zlewik z polipropylenu; 

• ściany wewnętrzne komory manipulacyjnej wykonane 
są z polipropylenu, ściany zewnętrzne zaś wykonane są 
z wykonane są z wysokogatunkowej stali ocynkowanej o 
grubości 0,8mm, pokrytej warstwą farby 
chemoodpornej; 

• podblatowa listwa armaturowa, nachylona ku górze w 
celu zwiększenia ergonomii wyposażona w wymienne 
panele zawiera 1x zawór wody, i 4 x gniazdo prądowe 
(2x16A~230V  w wykonaniu IP 44),  

• oświetlenie wykonane jest w IP44 i znajduje się poza 
obrębem komory roboczej, 

• w suficie znajduje się klapa umożliwiająca redukcję 
nadmiernego ciśnienia z godnie z PN EN 14175, lub 
równoważną 

• dolna szafka wentylowana o podwyższonej 
odporności chemicznej do podręcznego i 
krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych 
substancji, laminowana wyłożona w całości 
anwidurem, z  dodatkową kuwetą  PCV; 

  



 

• Konstrukcja dygestorium pozwala na wyeliminowanie 
systemu podwójnej ściany i zastosowanie 
bezpośredniego wyciągu znajdującego się w dachu 
dygestorium, który pełni jednocześnie funkcję kolektora. 
W komorze znajdują się pionowe spojlery które 
zapobiegają powstawaniu efektu wstecznego 
przepływu. Poziomy spojler pod oknem również 
zapobiega niekontrolowanemu cofaniu się strug 
powietrza, 

• gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne;    

• okno wykonane w ramie z systemem zapobiegającym 
przed niekontrolowanym spadkiem okna. Szyba w oknie 
z poliwęglanu. Możliwość przesuwu szyb w płaszczyźnie 
poziomej, horyzontalnie, ułatwiające pracę oraz 
utrzymanie wyciągi w czystości, 

• Okna prowadzone są na zasadzie przeciwwagi przy 
zastosowaniu systemu pasków oraz kół zębatych, co 
pozwala na większą kontrolę położenia.  

• Okno wyposażone jest w przycisk blokady wysokości 
na wysokości 500mm. Przycisk zabezpieczony 
dodatkowo zamkiem 

• Cały system prowadzenia okna: prowadnice, ślizgi, 
elementy konstrukcyjne, paski i koła zębate, są 
schowane wewnątrz paneli bocznych dygestoriów  

• Panele boczne, wykonane zostały w kształcie łuku. 
Znajdują się na nich panel czujnika przepływu powietrza 
oraz przycisk blokady wysokości okna. 

• Dygestorium zgodnie z normą PN EN 14175 lub 
równoważną wyposażone jest w czujnik przepływu 
powietrza Q-Flow Advanced: 

 

    System kontroli przepływu powietrza w dygestorium 
posiada: 

✓ kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną 
stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu 
powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej 
wartości zadanej, 

✓ alarm zbyt wysoko podniesionego okna, 

✓ wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/s na 
cyfrowym wyświetlaczu LED, 

✓ kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych, 

✓ rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku 
napięcia zasilania, 

✓ funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania 
dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu.  



 

✓ zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem 
wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku 
zbyt długiego zaniku napięcia zasilania, 

✓ kontrolę przepływu powietrza podczas pracy w trybie 
zredukowanego przepływu. 

✓ możliwość sterowania zewnętrzną sygnalizacją stanów 
alarmowych, 

✓ sterowanie oświetleniem dygestorium, 

✓ sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie 
określonego – zadawanego z klawiatury przez 
użytkownika czasu (minutnik), 

✓ możliwość sterowania zasilaniem gniazdka z 
możliwością ustawienia timera - zadanego czasu, po 
którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone, 

możliwość sterowania pracą wentylatora (wł./wył.) 

2. 1 

Szafa laminowana pełna z nadstawką  

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2500 mm. Szafa z 
drzwiami pełnymi i zamkiem wyposażona w 4 półki. Całość 
wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 
2mm. Szafa wyposażona w nadstawkę górną z drzwiami 
pełnymi 

  

3. 1 

Stół wyspowy  

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 4000 x 1600 x 900mm. Blat 
wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego 
obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych  
wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach 
zamkniętych kwadratowych 30 x 30, pokrytych proszkową 
farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami  z 
tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz 
regulacji wysokości typoszereg A. Przestrzeń pod blatem 
wolna od zabudowy szafkowej z 8x miejscem na nogi. Szafki i 
szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z 
doklejką PCV gr. 2mm. Stół wyposażony jest w nadstawkę 
dwupółkową na całej długości. Nadstawka wykonana ze stali 
ocynkowanej o grubości 1,5 mm malowanej proszkowo farbą 
epoksydową chemoodporną. Kolumna nadstawki posiada 
następujące wymiary 160 x 65 x 800 mm. Półki nadstawki 
wykonane z profili stalowych wyposażone  w półkę wykonaną 
ze  szkła bezpiecznego VSG, o grubości 6 mm. Półki 
umieszczone w stalowych okuciach wykonanych z profili 
zamkniętych z podniesionymi rantami celem zapobiegania 
zsuwaniu się przedmiotów znajdujących się na półce 
nadstawki. W kolumnach nadstawki umieszczone są gniazda 
230V w ilości 4 sztuk na kolumnę. 

  

4. 2 

Stół przyścienny  

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2000 x 750 x 800mm. Blat 
wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego 

  



 

obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych  
wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych 
kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, 
zakończonymi regulowanymi nóżkami  z tworzywa sztucznego z 
możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości typoszereg 
A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 2x szafką 
jednodrzwiową 600 z szufladą oraz 1x miejscem na nogi. Szafki i 
szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z 
doklejką PCV gr. 2mm. Nad stołem znajduje się komplet szafek 
laminowanych naściennych 500x350x600 + 800x350x600 z 
drzwiami pełnymi 

5. 1 

Stół przyścienny  

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 3000 x 800 x 800mm. Blat 
wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego 
obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych  
wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach 
zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą 
epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami  z 
tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz 
regulacji wysokości typoszereg A. Przestrzeń pod blatem 
zabudowana jest 3x szafką jednodrzwiową 600 z szufladą oraz 
1x miejscem na nogi. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o 
zagęszczonej strukturze z doklejką PCV gr. 2mm. Nad stołem 
znajduje się komplet szafek laminowanych naściennych 
500x350x600 + 800x350x600 z drzwiami pełnymi. 

  

Razem   
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1. 2 

Szafa metalowa  

Blacha stalowa 0,6 mm, malowana proszkowo. Szafa łączy w 
sobie funkcjonalność trzech rodzajów mebli biurowych: witryny 
(na górze) – z jedną regulowaną półką na dokumenty, pełnej 
szafki  (na dole) – szczelnie zamykana, również z regulowaną 
półką, dwóch głębokich szuflad (na środku) –na materiały 
biurowe i drobne wyposażenie. 

Wszystkie wyżej opisane elementy zostały wyposażone w 
niezależne zamki. 

Szerokość: 90 cm 
Wysokość: 185 cm 
Głębokość: 40 cm 
Udźwig półki: do 50 kg 

Spełnia wymagania RODO 2018.  Posiada atest 

  



 

PZH. 

2. 6 

Biurko komputerowe  

o wymiarach 1800 x 800 x 800 mm. Blat wykonamy z laminatu 
postforming o grubości 38 mm. Cała konstrukcja stołu oparta 
na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o 
profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą 
zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego 
z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – 
typoszereg A. Przestrzeń pod blatem z przeznaczeniem na 
miejsce do siedzenia 

  

3. 1 

Biurko komputerowe  

o wymiarach 900 x 800 x 800 mm. Blat wykonamy z laminatu 
postforming o grubości 38 mm. Cała konstrukcja stołu oparta 
na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o 
profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą 
zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego 
z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – 
typoszereg A. Przestrzeń pod blatem z przeznaczeniem na 
miejsce do siedzenia 

  

4. 7 

Krzesło biurowe 

Fotel obrotowy , regulowany zagłówek, regulowane 
podłokietnik 3D, regulowane podparcie lędźwiowe, siedzisko i 
oracie tapicerowane – tapicerka gr 1, kółka miękkie, podstawa 
czarna poliamidowa, mechanizm SYNCHRO PLUS, regulacja 
głębokości siedziska 

  

5. 6 

Kontenerek laminowany 

Szerokości 400mm. Wyposażony w 3 szuflady. Całość z płyty 
18mm – PCV 2mm, korpus płyta 18mm, front płyta 18mm – 
PCV 2mm. Szuflady płytowe z niepełnym wysuwem. Zamek 
centralny. 

  

Razem   
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1. 18 

Stół przyścienny  

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 600 x 800 mm. Blat oraz 
cała konstrukcja biurka wykonane są z płyty laminowanej gr. 
18mm. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest szafką otwartą 
na komputer wykonaną z laminatu o zagęszczonej strukturze z 
doklejka PCV o grubości 2 mm. 

  

2. 2 Szafa laminowana    



 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 1800 mm. Szafa 
dwudrzwiowa z drzwiami pełnymi z zamkiem. Szafa wyposażona 
w 4 półki. Całość wykonana z laminatu o zagęszczonej 
strukturze z doklejka PCV o grubości 2 mm. 

3. 18 

Krzesło laboratoryjne niskie  

obrotowe z podłokietnikami którego zakres regulacji 
wysokości wynosi 45-58cm, z siedziskiem i oparciem 
wykonanym z antypoślizgowego poliuretanu w kolorze 
czarnym jest łatwe do utrzymania w czystości. Odporność 
krzesła roboczego na działanie słabych kwasów i zasad oraz na 
promienie ultrafioletowe  

  

Razem   
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1. 2 

Krzesło laboratoryjne niskie  

obrotowe z podłokietnikami którego zakres regulacji wysokości 
wynosi 45-58cm, z siedziskiem i oparciem wykonanym z 
antypoślizgowego poliuretanu w kolorze czarnym jest łatwe do 
utrzymania w czystości. Odporność krzesła roboczego na 
działanie słabych kwasów i zasad oraz na promienie 
ultrafioletowe to niewątpliwe zalety w każdym laboratorium 

  

2. 2 

Stół laboratoryjny 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2000 x 750 x 900 mm. Blat 
wykonany jest z laminatu postforming o grubości 38 mm. Cała 
konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 
wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, 
pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi 
nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania 
oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod 
blatem zabudowana jest 1 x szafką 1200 mm dwudrzwiową z 
półką. Szafka wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o 
zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. 
Pozostała przestrzeń z przeznaczeniem na miejsce do 
siedzenia 

  

3. 2 

Szafka laminowana wisząca 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 300 x 600 mm. Szafka 
bez drzwi wyposażona w półkę. Szafa wykonana jest z 
laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm, z 
doklejką PVC o grubości 2mm 

  

4. 2 Biurko laboratoryjne   



 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 750 x 800 mm. Blat 
wykonany jest z laminatu postforming o grubości 38 mm. Cała 
konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 
wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, 
pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi 
nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania 
oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod 
blatem zabudowana jest 2 x kontenerkiem jezdnym 400 mm 
jednodrzwiowym z półką i szufladą. Szuflady wyposażone w 
wysokiej jakości prowadnice z systemem samodomykania. 
Kontenerki wykonane są z laminatu o grubości 18 mm, o 
zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. 
Pozostała przestrzeń z przeznaczeniem na miejsce do 
siedzenia 

5. 3 

Szafka laminowana wisząca 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 300 x 600 mm. Szafka 
bez drzwi wyposażona w półkę. Szafa wykonana jest z 
laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm, z 
doklejką PVC o grubości 2mm 

  

6. 2 

Szafka laminowana wisząca 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 400 x 300 x 600 mm. Szafka bez 
drzwi wyposażona w półkę. Szafa wykonana jest z laminatu o 
zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm, z doklejką PVC o 
grubości 2mm 

  

7. 1 

Szafa laminowana 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 
2000 mm. Szafa dwudrzwiowa, przeszklona w 
2/3. Wyposażona w pięć półek. 

Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej 
strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. 

  

8. 1 

Stół laboratoryjny 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 750 x 900 mm. Blat 
wykonany jest z laminatu postforming o grubości 38 mm. Cała 
konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 
wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, 
pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi 
nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania 
oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem 
zabudowana jest 1 x szafką 400 mm jednodrzwiową z półką i 
szufladą. Szuflada wyposażona w wysokiej jakości prowadnice z 
systemem samodomykania. Szafka wykonana są z laminatu o 
grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o 
grubości 2mm. Pozostała przestrzeń z przeznaczeniem na 
miejsce do siedzenia 

  

9. 1 

Szafka laminowana wisząca 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 300 x 600 mm. Szafka 
dwudrzwiowa wyposażona w półkę. Szafa wykonana jest z 

  



 

laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm, z doklejką 
PVC o grubości 2mm 

10. 1 

Szafka laminowana wisząca 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 400 x 300 x 600 mm. Szafka bez 
drzwi wyposażona w półkę. Szafa wykonana jest z laminatu o 
zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm, z doklejką PVC o 
grubości 2mm 

  

11. 4 

Krzesło laboratoryjne z podłokietnikiem 

obrotowe z podłokietnikami którego zakres regulacji wysokości 
wynosi 45-58cm, z siedziskiem i oparciem wykonanym z 
antypoślizgowego poliuretanu w kolorze czarnym jest łatwe do 
utrzymania w czystości. Odporność krzesła roboczego na 
działanie słabych kwasów i zasad oraz na promienie 
ultrafioletowe  

  

12. 3 

Regał ocynkowany  

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000x500x2000 mm. Regał w 
całości wykonany ze stali ocynkowanej. Regał wyposażony w 
pięć półek. 

  

Razem   
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1. 4 

Biurko laboratoryjne 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 800 x 800 mm. Blat 
wykonany jest z laminatu postforming o grubości 38 mm. Cała 
konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 
wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, 
pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi 
nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania 
oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem 
zabudowana jest 2 x kontenerkiem jezdnym 400 mm 
jednodrzwiowym z półką i szufladą. Szuflady wyposażone w 
wysokiej jakości prowadnice z systemem samodomykania. 
Kontenerki wykonane są z laminatu o grubości 18 mm, o 
zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. 
Pozostała przestrzeń z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia. 

  

2. 4 

Szafka laminowana wisząca 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 300 x 600 mm. Szafka 
dwudrzwiowa wyposażona w półkę. Szafa wykonana jest z 
laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm, z 
doklejką PVC o grubości 2mm 

  



 

3. 4 

Szafka laminowana wisząca 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 400 x 300 x 600 mm. Szafka bez 
drzwi wyposażona w półkę. Szafa wykonana jest z laminatu o 
zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm, z doklejką PVC o 
grubości 2mm. 

  

4. 1 

Stół laboratoryjny 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 3000 x 800 x 900 mm. Blat 
wykonany jest z laminatu postforming o grubości 38 mm. Cała 
konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 
wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, 
pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi 
nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania 
oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem 
zabudowana jest 2 x szafką 1100 mm dwudrzwiową z półką. 
Szafka wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej 
strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. Pozostała przestrzeń 
z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia 

  

5. 3 

Szafka laminowana wisząca 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 300 x 600 mm. Szafka 
bez drzwi wyposażona w półkę. Szafa wykonana jest z laminatu 
o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm, z doklejką PVC o 
grubości 2mm 

  

6. 1 

Szafa laminowana 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000 mm. Szafa 
dwudrzwiowa, przeszklona w 2/3. Wyposażona w pięć półek. 
Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej 
strukturze z oklejką PCV gr. 2mm 

  

7. 1 

Stół  

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2800 x 1300 x 800 mm. Blat 
wykonany z laminatu postforming. Cała konstrukcja stołu 
oparta na nogach metalowych meblowych kwadratowych z 
profila min. 60x60 lub okrągłych o średnicy min. 60mm. 
Przestrzeń pod blatem niezabudowana z przeznaczeniem na 
miejsca do siedzenia (pięć miejsc z każdej strony). 

  

8. 6 

Krzesło laboratoryjne z podłokietnikiem 

obrotowe z podłokietnikami którego zakres regulacji wysokości 
wynosi 45-58cm, z siedziskiem i oparciem wykonanym z 
antypoślizgowego poliuretanu w kolorze czarnym jest łatwe do 
utrzymania w czystości. Odporność krzesła roboczego na 
działanie słabych kwasów i zasad oraz na promienie 
ultrafioletowe  

  

Razem   
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1. 6 

Biurko L-kształtne 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400/1400 x 500 x 750 mm. Blat 
wykonany jest z laminatu o grubości 38 mm. Cała konstrukcja 
stołu oparta na nogach meblowych kwadratowych z profila min. 
60x60 lub okrągłych o średnicy min. 60mm. Przestrzeń pod 
blatem zabudowana jest 2 x kontenerkiem jezdnym 400 mm 
jednodrzwiowym z półką i szufladą. Szuflady wyposażone w 
wysokiej jakości prowadnice z systemem samodomykania. 
Kontenerki wykonane są z laminatu o grubości 18 mm, o 
zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. 
Pozostała przestrzeń z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia 

  

2. 12 

Szafa laminowana  

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000 mm. Szafa 
dwudrzwiowa z drzwiami pełnymi z zamkiem. Szafa 
wyposażona w 4 półki. Całość wykonana z laminatu o 
zagęszczonej strukturze z doklejka PCV o grubości 2 mm.  

  

3. 4 

Stół przyścienny 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 800 x 900 mm. Blat 
wykonany z laminatu postforming gr. 38mm. Cała konstrukcja 
stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 
wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, 
pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi 
nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania 
oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod 
blatem wypełniona jest  szafką dwudrzwiową 800 oraz szafką 
jednodrzwiową 500. Szafki  wykonane z laminatu z doklejką 
PCV gr. 2mm.  

  

4. 6 

Krzesło biurowe 

Biurowe krzesło obrotowe z podłokietnikami o zakresie 
regulacji wysokości siedziska 44-57cm. Duże komfortowe 
siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną z zamontowanymi 
oryginalnie podłokietnikami zapewniającymi oparcie dla rąk. 
Mechanizm CPT ułatwia regulację położenia oparcia, a 
dźwignia umieszczona pod siedziskiem pozwala regulować 
jego odległość od podłoża. Krzesło ma kółka nierysujące 
podłogi. 

  

Razem   
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1. 1 

Stół warsztatowy  o wymiarach: (szer. x gł. x 
wys.) 2050 x 750 x 890mm 

Parametry techniczne: 

- blat sklejka liściasta o grubości 40mm 
- z tyłu listwa ograniczająca wykonana ze sklejki 12mm 
- konstrukcja z profili 40x40mm, na stopkach poziomujących, 
malowana proszkowo w kolorystyce wg palety RAL 
- nośność stołu 1000kg 
- wyposażenie stołu: 1x szafka S1, 1x szafka S6 
- wyposażenie szafki S1: 1x drzwiczki z półką stałą H=595mm 
- wyposażenie szafki S6: 1x szuflada H=170mm, 1x szuflada 
H=255mm 
- zamek w systemie klucza master 
- do każdego zamka 2 kluczyki 
- nośność szuflad 40kg 
- wysuw szuflad 90%, prowadnice kulkowe 
- szafka malowana proszkowo w kolorystyce wg palety RAL 

  

2. 1 

Szafka warsztatowa   

Metalowa szafka warsztatowa w kolorze stołu warsztatowego 
oraz szafy warsztatowej z dwiema drzwiami skrzydłowymi ze 
schowanymi zawiasami, zamykana na klucz,  

Wymiary: 1040 x800 x435 mm (WxSxG) 

Wytrzymałość półki nie mniejsza niż 60kg 

Kolorystyka: barwy niebieskie jak stół i szafa 
warsztatowa 

  

3. 1 

Szafa warsztatowa   

Metalowa szafa w kolorze stołu warsztatowego oraz szafki 
warsztatowej, z dwoma drzwiami ze schowanymi zawiasami 
ryglowanymi zamkiem dwupunktowo, w szafie mają być 
zamontowane ok 5 półek oraz szuflady nie mniej niż dwie, 

Wymiary: 1990x1000x435 mm (WxSxG), 

Nośność półki nie mniej niż 60kg 

Nośność  szuflady nie mniej niż 60 kg 

  

4. 1 

Szafka wystawowa   

Szafka szklana lub z plexy o podstawie kwadratowej, z 
zamykanymi drzwiami na klucz, co najmniej 4 półki szklane lub 
z plexy. Nie podświetlane. 

Wymiary: 400x400x1792 mm(SxGxW) 

  

5. 1 

Biurko komputerowe   o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1300 x 
500 x 750-800mm 

Biurko pod komputer powinno posiadać blat o wymiarach 
1300 x 500 (SxG) z płyty meblowej w wysuwaną półką na 
klawiaturę jedną szufladą i otwieraną szafką z jedną półką. 

  



 

Około 600 mm szerokość przestrzeni na nogi 

6. 4 

Krzesło laboratoryjne niskie  

obrotowe z podłokietnikami którego zakres regulacji wysokości 
wynosi 45-58cm, z siedziskiem i oparciem wykonanym z 
antypoślizgowego poliuretanu w kolorze czarnym jest łatwe do 
utrzymania w czystości. Odporność krzesła roboczego na 
działanie słabych kwasów i zasad oraz na promienie 
ultrafioletowe  

  

Razem   

 

Pomieszczenie 1/20 

Lp 
Ilość 
sztuk 

Nazwa 

Cena 
jednostk

owa 
netto 

Wartość 
netto 

=2x4 

1 2 3 4 5 

1. 3 

Szafa laminowana  

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000 mm. Szafa 
dwudrzwiowa z drzwiami pełnymi z zamkiem. Szafa wyposażona 
w 4 półki. Całość wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze 
z doklejka PCV o grubości 2 mm 

  

2. 4 

Biurko przyścienne  

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 700 x 800 mm. Blat 
wykonany jest z laminatu o grubości 38 mm. Cała konstrukcja 
stołu oparta na nogach meblowych kwadratowych z profila 
min. 60x60 lub okrągłych o średnicy min. 60mm. Przestrzeń 
pod blatem zabudowana jest 2 x kontenerkiem jezdnym 400 
mm jednodrzwiowym z półką i szufladą oraz półką na 
klawiaturę. Szuflady wyposażone w wysokiej jakości 
prowadnice z systemem samodomykania. Kontenerki 
wykonane są z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej 
strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. Pozostała 
przestrzeń z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia 

  

3. 1 

Stół przyścienny    

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2000 x 900 x 900 mm. Blat 
wykonany z laminatu postforming gr. 38mm. Cała 
konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 
wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, 
pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi 
nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania 
oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod 
blatem wypełniona jest  szafką dwudrzwiową 1000 oraz 
miejscem na nogi. Szafka wykonana z laminatu z doklejką 
PCV gr. 2mm. 

  

4. 1 Szafa ubraniowa    



 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 600 x 500 x 2000mm. Szafa 
jednodrzwiowa. Szafa wykonana z laminatu o zagęszczonej 
strukturze z doklejką PVC o grubości 2mm. Szafa wyposażona w 
drążek na ubrania oraz półkę. Szafa wyposażona w drzwi z 
zamkiem 

5. 1 

Stół  

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2000 x 1200 x 800 mm. Blat 
wykonany z laminatu postforming gr. 38mm. Cała konstrukcja 
stołu oparta na nogach meblowych kwadratowych z profila min. 
60x60 lub okrągłych o średnicy min. 60mm. Przestrzeń pod 
blatem wolna od zabudowy szafkowej. 

  

6. 4 

Krzesło biurowe 

Biurowe krzesło obrotowe z podłokietnikami o zakresie regulacji 
wysokości siedziska 44-57cm. Duże komfortowe siedzisko i 
oparcie tapicerowane tkaniną z zamontowanymi oryginalnie 
podłokietnikami zapewniającymi oparcie dla rąk. Mechanizm 
CPT ułatwia regulację położenia oparcia, a dźwignia 
umieszczona pod siedziskiem pozwala regulować jego odległość 
od podłoża. Krzesło ma kółka nierysujące podłogi 

  

7. 4 

Krzesło Dostawne  
Krzesło Dostawne  

• Klasyczne krzesło konferencyjne na czterech nogach 
połączonych ze sobą poprzeczką biegnącą po podłożu 
celem wzmocnienia konstrukcji i stabilności stelaża, 
wyposażone w stopki zabezpieczające podłoże przed 
rysowaniem  

• Stelaż wykonany z pręta stalowego o przekroju 
okrągłym fi 16 mm, grubość ścianki min. 1,2 mm, 
malowanego proszkowo na kolor czarny 

• Krzesło ma mieć możliwość sztaplowania minimum 5 
szt., 

• Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane 
trudnopalną pianką poliuretanową PU wykonaną w 
technologii pianek wylewanych w formach, gęstość 
pianki siedziska 45 kg/m3 

• Oparcie krzesła tapicerowane siatką w kolorze czarnym 
o  wysokiej odporności na ścieralność (100 tyś cykli 
Martindalea) 

• Tkanina obiciowa wykonana z 100% 
poliestru-gramatura 363 g/m2. o gęstym splocie 
krzyżykowym. Posiada atest bezpieczeństwa 
trudnopalności EN 1021 part 1 (papieros), EN 1021 
part 2 (zapałka). Wynik 160 000 cykli Martindale’a 
gwarantuje wysoką odporność na ścieranie. Odporność 
kolorów na pocieranie: sucho 4-5/ mokro 4-5, UNI EN 
ISO 105-X12 Grey Scale 1-5, max. 5. Odporność na 
piling: 5, UNI EN ISO 12945-2, 1-5, max. 5. nie 
dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i 
niższych parametrach.   

  



 

Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta w systemie 
door to door 

Razem   
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1. 1 

Stół konferencyjny   

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2700 x 1300 x 800 mm. Blat 
wykonany jest z laminatu postforming gr. 38mm. Cała 
konstrukcja stołu oparta na nogach meblowych kwadratowych z 
profila min. 60x60 lub okrągłych o średnicy min. 60mm. 
Przestrzeń pod wolna od zabudowy szafkowej 

  

2. 6 

Krzesło Dostawne  

• Klasyczne krzesło konferencyjne na czterech nogach 
połączonych ze sobą poprzeczką biegnącą po podłożu 
celem wzmocnienia konstrukcji i stabilności stelaża, 
wyposażone w stopki zabezpieczające podłoże przed 
rysowaniem  

• Stelaż wykonany z pręta stalowego o przekroju 
okrągłym fi 16 mmui, grubość ścianki min. 1,2 mm, 
malowanego proszkowo na kolor czarny 

• Krzesło ma mieć możliwość sztaplowania minimum 5 
szt., 

• Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane 
trudnopalną pianką poliuretanową PU wykonaną w 
technologii pianek wylewanych w formach, gęstość 
pianki siedziska 45 kg/m3 

• Oparcie krzesła tapicerowane siatką w kolorze czarnym 
o  wysokiej odporności na ścieralność (100 tys. cykli 
Martindalea) 

• Tkanina obiciowa wykonana z 100% 
poliestru-gramatura 363 g/m2. o gęstym splocie 
krzyżykowym. Posiada atest bezpieczeństwa 
trudnopalności EN 1021 part 1 (papieros), EN 1021 
part 2 (zapałka) lub równowazne. Wynik 160 000 cykli 
Martindale’a gwarantuje wysoką odporność na 
ścieranie. Odporność kolorów na pocieranie: sucho 
4-5/ mokro 4-5, UNI EN ISO 105-X12 Grey Scale 1-5, 
max. 5. Odporność na piling: 5, UNI EN ISO 12945-2, 
1-5, max. 5. nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie 
gatunkowym i niższych parametrach.   

Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta w systemie 
door to door 

  

3. 1 Biurko półokrągłe     



 

Blat wykonany jest z laminatu gr. 38mm. Cała konstrukcja stołu 
oparta na nogach meblowych kwadratowych z profila min. 
60x60 lub okrągłych o średnicy min. 60mm. Przestrzeń pod 
wolna od zabudowy szafkowej. Stół wyposażony jest w 2x 
kontenerek jezdny 400 z 3 szufladami i zamkiem centralnym, 2x 
deskorolką na komputer PC oraz 2x półką na klawiaturę. 
Kontenerki wykonane z laminatu o grubości 18mm z doklejką 
PCV o grubości 2mm. Całość wykonana  zgodnie z rysunkiem. 

4. 1 

Biurko nietypowe 3 stanowiskowe   
Blat wykonany jest z laminatu gr. 38mm. Cała konstrukcja stołu 
oparta na nogach meblowych kwadratowych z profila min. 
60x60 lub okrągłych o średnicy min. 60mm. W blacie znajdują 
się gniazda chowane zapewniające możliwość podłączenia 5x 
gniazd 230v oraz 1x gniazda RJ45 dla każdego pracownika. 
Biurko wyposażone w 3 szafki jednodrzwiowe z szufladą bez 
zamka. Szafki wykonane z laminatu o grubości 18mm z doklejką 
PCV o grubości 2mm 

  

5. 6 

Krzesło biurowe   
Biurowe krzesło obrotowe z podłokietnikami o zakresie regulacji 
wysokości siedziska 44-57cm. Duże komfortowe siedzisko i 
oparcie tapicerowane tkaniną z zamontowanymi oryginalnie 
podłokietnikami zapewniającymi oparcie dla rąk. Mechanizm 
CPT ułatwia regulację położenia oparcia, a dźwignia 
umieszczona pod siedziskiem pozwala regulować jego odległość 
od podłoża. Krzesło ma kółka nierysujące podłogi 

  

Razem   
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1. 16 Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach.  
Wymagane wymiary minimalne krzesła: 

• Wysokość całkowita 820 mm 

• Wysokość siedziska 460 mm 

• Szerokość siedziska 445 mm 

• Głębokość siedziska 455 mm 

• Szerokość krzesła 500 mm 

• Głębokość krzesła 600 mm 
Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów 3 % 

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej 
ośmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż 11,5  
mm. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze 
zwężeniem szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, 
zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia.  

  



 

Noga ramy krzesła, łącznik przedni i tylni ramy wykonane z rury 
o grubości fi20x2. Pręt stalowy o grubości fi10. 
Belka wykonana z rury o grubości fi20x2. 
Rama wyposażona w stopki wykonane z tworzywa sztucznego 
zapobiegające zarysowaniom powierzchni. 
Rama krzesła - chromowana  
Wymagane sztaplowanie 4 szt. w słupku.  
Wymagane atesty :  
- wytrzymałościowy - zgodnie z PN EN 13761:2004, PN EN 
1022:2007 lub równoważne  
- higieniczności 
 

2. 20 Krzesło tapicerowane  
Krzesło stacjonarne z tapicerowanym siedziskiem i oparciem na 
ramie, na 4 nogach. 
Wymagane wymiary minimalne krzesła: 

• Wysokość całkowita 820 mm 

• Wysokość siedziska 460 mm 

• Szerokość siedziska 445 mm 

• Głębokość siedziska 455 mm 

• Szerokość krzesła 500 mm 

• Głębokość krzesła 600 mm 
Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów 3 % 

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej 
ośmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż 11,5  
mm. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze 
zwężeniem szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, 
zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia.  
Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną o 
wytrzymałości na ścieranie nie  mniej niż 160 000 cykli 
Martindale’a 
Noga ramy krzesła, łącznik przedni i tylni ramy wykonane z rury 
o grubości fi20x2. Pręt stalowy o grubości fi10. 
Belka wykonana z rury o grubości fi20x2. 
Rama wyposażona w stopki wykonane z tworzywa sztucznego 
zapobiegające zarysowaniom powierzchni. 
Rama krzesła - chromowana  
Wymagane sztaplowanie, 4 szt. w słupku.  
Wymagane atesty :  
- wytrzymałościowy- zgodnie z PN EN 13761:2004, PN EN 
1022:2007 lub równoważne  
- higieniczności 
 

  

3. 4 Stół kwadratowy 80/80/28        
Stolik prostokątny ramowy o wymiarach 80x80 cm, wysokość ok. 
72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie 
higieniczności E1,  grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS 
grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż stalowy – chromowany. 
Nogi kwadratowe o przekroju 50x50 mm, posiadające stopki 
umożliwiające poziomowanie stołu w zakresie co najmniej  15 
mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do 

  



 

blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm o krańca blatu, nie 
spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, nie pozostawiając 
prześwitu miedzy blatem i ramą. Nogi montowane do ramy dzięki 
trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym 
łatwy, wielokrotny demontaż / montaż blatu 
 

4. 4 Stół prostokątny 160/100/28  
Stół o wymiarach (szer. x gł. x wys.) ok. 1600x1000x740mm 
BLAT - płyta melaminowana w kolorze ciemny orzech gr. 28mm 
krawędzie wykończone obrzeże PVC 2mm, W  blacie osadzone 
metalowe mufy z gwintem M6 do przykręcenia stelażu biurka. 
 
STELAŻ -  wykonany w technologii umożliwiającej praktyczny 
montaż blatu z płyty melaminowanej bez uszkodzeń powłoki 
lakierniczej –  połączenia śrubowe. Stelaż posiada poziome 
prowadzenia okablowania z otworami zapewniającymi 
przeciągnięcia wtyczek urządzeń biurowych  
Kolumny nóg posiadają pionowe prowadzenie okablowania - kanał 
kablowy. Podstawa wykonana z blachy malowanej proszkowo. 
Stopa stelaża wykonana z aluminium odlewanego ciśnieniowo. 
Poziomowanie wyrobu odbywa się za pomocą wkręcanych w 
aluminiową część nogi stopek o średnicy 60mm. Wszystkie 
komponenty użyte do wytworzenia stołu muszą być dopuszczone 
do obrotu i stosowania w budownictwie.  
 

  

5. 2 Stół prostokątny składany na kółkach 160/80/28   
Stół ze składanym blatem na bok  
Wymiary stoły: długość 1600 mm, szerokość 800 mm, wysokość 
ok. 740 mm 
Nogi stołu wykonane z rury stalowej 60 mm, (alternatywnie profil 
prostokątny) malowane proszkowo na kolor w odcieniu szarości. 
W nóżkach poziomych wmontowana regulacja, umożliwiająca 
wypoziomowanie stołu w zakresie min. 15 mm  
Blat wykonany z płyty melaminowej o grubości 28 mm, w kolorze 
ciemny orzech.  
Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS/PCV o grubości 2 
mm w kolorze płyty. 

  

6. 4 Szafka dwudrzwiowa niska –  
Wymiary szafki (szer. x gł. x wys.) ok.  800 x 400 x 500mm  
Szafka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze 
ciemny orzech wykończona obrzeżem pcv 2mm.   
Wieniec górny wykonany z płyty grubości 28mm,  pozostałe 
elementy wykonane z płyty gr. 18 mm, wszystkie płyty od czoła 
wykończone obrzeżem pcv 2 mm, ściana tylna wykonana z płyty 
18 mm. Szafa dwudrzwiowa wyposażona w zamek patentowy 
zamykana na klucz. Szafa na stopkach regulowanych, posiada 
możliwość regulacji poziomu od środka, co ułatwia idealne 
wypoziomowanie oraz dopasowanie do innych elementów.  
 

  

7. 1 Szafka meblowa niska 120x50x50cm 
Szafka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze 
ciemny orzech wykończona obrzeżem pcv 2mm.   

  



 

Wieniec górny wykonany z płyty grubości 28mm,  pozostałe 
elementy wykonane z płyty gr. 18 mm, wszystkie płyty od czoła 
wykończone obrzeżem pcv 2 mm, ściana tylna wykonana z płyty 
18 mm. Szafa dwudrzwiowa wyposażona w zamek patentowy 
zamykana na klucz. Szafa na stopkach regulowanych, posiada 
możliwość regulacji poziomu od środka, co ułatwia idealne 
wypoziomowanie oraz dopasowanie do innych elementów.  
 

8. 2 Wieszak drewniany WDR stojący    

9. 1 Lada recepcyjna z nadstawką  
Wymiary: Blat lady wykonany z płyty fornirowanej np. orzech 
długość 2300 mm, głębokość 800 mm, wysokość 750 – 800 mm, 
grubość 50 mm 
 Nadstawka pozioma wykonana z czarnego granitu (nero) 
długość 2500 mm, głębokość 400 mm, wysokość 400 mm powyżej 
blatu, grubość 50 mm. Nadstawka pozioma podparta prostopadle 
z jednej strony płytą granitową (nero) połączoną z nadstawką o 
wymiarach . wysokość 1150-1200 mm, szerokość 400 mm, grubość 
50 mm. 
Front lady z forniru np. orzech  
Napis CENWIS na froncie w drewnie aby widoczne były słoje 
Z przodu oświetlenie LED na całej długości blatu. 
Od strony obsługi blat fornirowany jak front lady z dwoma 
otwartymi półkami 
Pod blatem 1 szafka stojąca z z dwoma półkami zamykana na 
klucz. 
Dodatkowo cokół o wysokości 100 mm w kolorze szarym, 
wykonany ze stali szczotkowanej. 
 

    

  

Razem   

 

 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

Pom. 333 
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1. 4 

Szafa laminowana      

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 400 x 2000 mm. Szafa 
dwudrzwiowa z drzwiami pełnymi z zamkiem. Szafa wyposażona 
w 4 półki. Całość wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze 
z doklejka PCV o grubości 2 mm 

  



 

2. 1 

Regał laminowany 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 300 x 400 x 2000 mm. Regał 
wyposażony w 4 półki. Całość wykonana z laminatu o 
zagęszczonej strukturze z doklejka PCV o grubości 2 mm. 

  

3. 1 

Biurko L-kształtne 

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2300/1600 x 400/750 x 750 mm. 
Blat wykonany jest z laminatu postforming gr. 38mm. Cała 
konstrukcja stołu oparta na nogach meblowych kwadratowych z 
profila min. 60x60 lub okrągłych o średnicy min. 60mm. 
Przestrzeń pod wolna od zabudowy szafkowej. Stół wyposażony 
jest w 2x kontenerek jezdny 400 z 3 szufladami i zamkiem 
centralnym oraz deskorolką na komputer PC. Kontenerki 
wykonane z laminatu o grubości 18mm z doklejką PCV o grubości 
2mm. 

  

4. 1 

Stolik  

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 700 x 700 x 800 mm. Blat 
wykonany jest z laminatu postforming gr. 38mm. Cała 
konstrukcja stołu oparta na nogach meblowych kwadratowych z 
profila min. 60x60 lub okrągłych o średnicy min. 60mm. 
Przestrzeń pod wolna od zabudowy szafkowej 

  

5. 2 

Szafa laminowana 

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000 mm. Szafa 
dwudrzwiowa z drzwiami pełnymi z zamkiem. Szafa stanowi 
formę zabudowy zlewy ze stali nierdzewnej z armaturą 
chromowaną oraz ociekacza na naczynia. Całość wykonana z 
laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejka PCV o grubości 2 
mm.  

  

6. 2 

Szafa ubraniowa laminowana    

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 400 x 500 x 2000 mm. Szafa 
jednodrzwiowa z drzwiami pełnymi z zamkiem. Szafa wyposażona 
w półkę oraz drążek na ubrania. Całość wykonana z laminatu o 
zagęszczonej strukturze z doklejka PCV o grubości 2 mm 

  

7. 1 

Stół konferencyjny   

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2500 x 800 x 800 mm. Blat 
wykonany jest z laminatu postforming gr. 38mm. Cała 
konstrukcja stołu oparta na nogach meblowych kwadratowych z 
profila min. 60x60 lub okrągłych o średnicy min. 60mm. 
Przestrzeń pod wolna od zabudowy szafkowej. 

  

8. 10 

Krzesło Dostawne  

• Klasyczne krzesło konferencyjne na czterech nogach 
połączonych ze sobą poprzeczką biegnącą po podłożu 
celem wzmocnienia konstrukcji i stabilności stelaża, 
wyposażone w stopki zabezpieczające podłoże przed 
rysowaniem  

• Stelaż wykonany z pręta stalowego o przekroju 
okrągłym fi 16 mm , grubość ścianki min. 1,2 mm, 

  



 

malowanego proszkowo na kolor czarny 

• Krzesło ma mieć możliwość sztaplowania minimum 5 
szt., 

• Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane 
trudnopalną pianką poliuretanową PU wykonaną     w 
technologii pianek wylewanych w formach, gęstość 
pianki siedziska 45 kg/m3 

• Oparcie krzesła tapicerowane siatką w kolorze czarnym 
o  wysokiej odporności na ścieralność (100 tyś cykli 
Martindalea) 

• Tkanina obiciowa wykonana z 100% 
poliestru-gramatura 363 g/m2. o gęstym splocie 
krzyżykowym. Posiada atest bezpieczeństwa 
trudnopalności EN 1021 part 1 (papieros), EN 1021 
part 2 (zapałka). Wynik 160 000 cykli Martindale’a 
gwarantuje wysoką odporność na ścieranie. 
Odporność kolorów na pocieranie: sucho 4-5/ mokro 
4-5, UNI EN ISO 105-X12 Grey Scale 1-5, max. 5. 
Odporność na piling: 5, UNI EN ISO 12945-2, 1-5, max. 
5. nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie 
gatunkowym i niższych parametrach.   

Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta w systemie 
door to door 

Razem   
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1. 1 

Stelaż pod blat   

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2100 x 750 x 1100 mm. Blat gr. 
30mm w posiadaniu Klienta. Cała konstrukcja stołu oparta na 
stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o 
profilach zamkniętych kwadratowych 30 x 30, pokrytych 
proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi 
nóżkami  z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania 
oraz regulacji wysokości – typoszereg A 

  

2. 1 

Stół przyścienny 

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 900 x 750 x 900 mm. Blat ze stali 
nierdzewnej bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu 
oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej 
stali o profilach zamkniętych kwadratowych 30 x 30, pokrytych 
proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi 
nóżkami  z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania 

  



 

oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem 
wolna od zabudowy 

3. 1 

Szafka laminowana 

o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 850 x 460 x 620 mm. Szafka 
dwudrzwiowa z jedną długą szufladą. Szafka wyposażona w stelaż 
nośny wykonany z wysoko gatunkowej stali o profilach 
zamkniętych kwadratowych 30 x 30, pokryty proszkową farbą 
epoksydową, zakończony regulowanymi nóżkami  z tworzywa 
sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości 
– typoszereg A 

  

Razem   

 

 

 

 


