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L.p. Nazwa towaru Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1.  

Szafa ubraniowo/półkowa  
Wymiary szafy h x sz x gł. [mm] 
1850 x 800 x 600 [mm] 
Kolor płyty należy dopasować do istniejącego 
wyposażenia. 
Szafa winna być wykonana z płyty meblowej 
dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, wyposażona 
w drzwiczki nakładane oraz w uchwyty metalowe 
satynowe i zamek patentowy. Szafa z podziałem pół 
na pół, część lewa wyposażoną w półki na całej 
wysokości szafy o szerokości wewnętrznej ok.  400 
mm, część druga o szerokości 400 mm winna być 
wyposażona w półkę górną na wysokości 250 mm 
od górnej krawędzi szafy, półkę dolna o wysokości 
posadowienia 300 mm od dołu szafy i drążek 
wieszakowy. Szafa wyposażona w pionową 
przegrodę, drążek do wieszania wieszaków 
ubraniowych, półki. Drzwiczki należy wyposażyć w  
lustro o wymiarach 300x400 mm, cokół szafy winien 
być cofnięty względem ścianek bocznych na 
głębokość 7 mm, wysokość cokołu 70 mm. Plecy 
szaf należy wykonać z płyty HDF jednostronnie 
laminowanej (nie dopuszcza się łączenia płyt) w 
kolorze dopasowanym do koloru płyt. Wszystkie 
widoczne krawędzie płyt meblowych wykończyć 
okleiną PCV gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w 
kolorze płyty. 
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2.  

Biurko z kontenerem stałym  
Wymiary biurka h x sz x gł  
Wymiary 760 x 1200 x700 
Kolor płyty należy dopasować do istniejącego 
wyposażenia. 
Konstrukcja z płyty meblowej dwustronnie 
laminowanej gr. 18 mm, biurko należy wyposażyć w 
kontener stały składający się z  dwóch szuflady i 
szafki, o głębokości 582mm. Od frontu należy 
przykręcić blendę opuszczoną względem blatu na 50 
mm, o wymiarach 1200 x 650 x 18, szuflady  i 
drzwiczki szafki wyposażone w uchwyty metalowe 
satynowe i zamek centralny. 
Wszystkie widoczne krawędzie płyt meblowych 
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wykończyć okleiną PCV gr. 2 mm przyklejaną na 
gorąco w kolorze płyty.   

3.  

Regał dół zamknięty  
Wymiary regału h x sz x gł.  
1850 x 800 x 420 mm 
Kolor płyty należy dopasować do istniejącego 
wyposażenia. 
Regał należy wykonać z płyt meblowych 
dwustronnie laminowanych gr. 18 mm. Wyposażony 
w: zamek i półki wzmocnione o regulowanej 
wysokości. Drzwiczki nakładane w części dolnej z 
płyty meblowej, wyposażone w uchwyty metalowe 
satynowe o rozstawie 96 mm i wysokości 23 mm. 
Przestrzeń wewnętrzna podzielona na pięć 
przestrzeni między pólkowych, wysokość części 
zamkniętej 900 mm (licząc od podłoża). Wieniec 
górny gr. 18 mm, zlicowany z drzwiczkami. Regał 
posadowiony na cokole, cofniętym względem 
ścianek bocznych na głębokość 7 mm, wysokość 
cokołu 70 mm. Tył regału wykonać z płyty HDF 3 
mm jednostronnie laminowanej (nie dopuszcza się 
łączenia płyt) w kolorze dopasowanym do koloru 
płyt. Wszystkie widoczne krawędzie płyt 
meblowych wykończyć okleiną PCV gr. 2 mm 
przyklejaną na gorąco w kolorze płyty. 
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4.  

Szafa aktowa 
Wymiary szafy h x sz x gł.  
1900x800x420 mm 
Kolor płyty  należy dopasować do istniejącego 
wyposażenia. 
Szafa wykonana z płyt meblowych dwustronnie 
laminowanych o gr. 18 mm, wyposażona w cztery 
półki wzmocnione o regulowanej wysokości, 
drzwiczki nakładane oraz  uchwyty metalowe 
satynowe. Wieniec górny gr. 18 mm, zlicowany z 
drzwiczkami. Szafa posadowiona na cokole, 
cofniętym względem ścianek bocznych na głębokość 
7 mm, wysokość cokołu 70 mm. Tył szaf wykonany 
z płyty HDF 3 mm jednostronnie laminowanej (nie 
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dopuszcza się łączenia płyt) w kolorze 
dopasowanym do koloru płyt. Wszystkie widoczne 
krawędzie płyt meblowych wykończyć okleiną PCV 
gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty. 

 

5.  

Szafa ubraniowa  
Wymiary szafy h x sz x gł.  
1850 x 850 x 560 [mm] 
Kolor płyty należy dopasować do istniejącego 
wyposażenia. 
Szafa winna być wykonana z płyty meblowej 
dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, wyposażona 
w drzwiczki nakładane oraz w uchwyty metalowe 
satynowe i zamek patentowy. Szafa wyposażona w 
półkę górną na wysokości 350 mm od górnej 
krawędzi szafy, półkę dolna o wysokości 
posadowienia 300 mm od dołu szafy i drążek 
wieszakowy, wieniec górny z płyty meblowej 
dwustronnie laminowanej gr. 18 mm.  Drzwiczki 
należy wyposażyć w  lustro o wymiarach 300x400 
mm, cokół szafy winien być cofnięty względem 
ścianek bocznych na głębokość 7 mm, wysokość 
cokołu 70 mm. Plecy szaf należy wykonać z płyty 
HDF jednostronnie laminowanej (nie dopuszcza się 
łączenia płyt) w kolorze dopasowanym do koloru 
płyt. Wszystkie widoczne krawędzie płyt 
meblowych wykończyć okleiną PCV gr. 2 mm 
przyklejaną na gorąco w kolorze płyty. 
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6.  

Szafa aktowa 
Wymiary szafy h x sz x gł.  
1900x900x420 mm 
Kolor płyty  U 112 Swiss Krono. 
Szafa wykonana z płyt meblowych dwustronnie 
laminowanych o gr. 18 mm, wyposażona w cztery 
półki wzmocnione o regulowanej wysokości, 
drzwiczki nakładane, uchwyty metalowe satynowe 
oraz zamek patentowy. Wieniec górny gr. 18 mm, 
zlicowany z drzwiczkami. Szafa posadowiona na 
cokole, cofniętym względem ścianek bocznych na 
głębokość 7 mm, wysokość cokołu 70 mm. Tył szaf 
wykonany z płyty HDF 3 mm jednostronnie 
laminowanej (nie dopuszcza się łączenia płyt) w 
kolorze dopasowanym do koloru płyt. Wszystkie 
widoczne krawędzie płyt meblowych wykończyć 
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okleiną PCV gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w 
kolorze płyty. 

 

7.  

Stolik komputerowy z regulowaną wysokością  
Wymiary h x sz x gł 
700 - 880 x 880 x 500 mm 
Kolor płyty U112 Swiss Krono. 
Konstrukcja stolika wykonana z profili metalowych 
malowanych proszkowo na kolor czarny, blat, półka 
klawiaturowa podstawa na drukarkę winna być 
wykonana z płyty dwustronnie laminowanej o gr. 18 
mm, nogi  wykończone kółkami skrętnymi. Obrzeża 
płyt  wykończone okleiną PCV gr. 2 mm przyklejaną 
na gorąco w kolorze płyty.   
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8.  

Stół składany konferencyjny 
Wymiary h x sz x gł 
750 x 1800 x 800 mm 
Kolor płyty U112, kolor konstrukcji czarny 
Konstrukcja stołu winna być wykonana z rurek 
metalowych malowanych proszkowo na kolor 
czarny, blat winien być wykonany z płyty 
dwustronnie laminowanej o gr. 25 mm, nóżki  
wykończone regulatorami wysokości, cała 
konstrukcja stołu winna mieć możliwość składania. 
Obrzeża płyt  wykończone okleiną PCV gr. 2 mm 
przyklejaną na gorąco w kolorze płyty.   
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9.  

Biurko call center 
Wymiary h x sz x gł 
1400 (750) x 1200 x 800 mm 
Kolor płyt U112., kolor konstrukcji szary. 
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Konstrukcja biurka winna składać się z trójstronnej 
ścianki i blatu, ścianki winne być wykonane z płyt 
dwustronnie laminowanych o gr. 18 mm, 
połączonych ze sobą za pomocą metalowych 
słupków zakończonych nóżkami z regulatorami 
wysokości, blat winien być zamocowany za pomocą 
łączników pozwalających na regulację wysokości  
posadowienia blatu. Obrzeża płyt  wykończone 
okleiną PCV gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w 
kolorze płyty.   

 

10.  

 Ścianka działowa mobilna 
Wymiary h x sz x gł 
1500 x 800 x 18 mm 
Kolor płyt U112. 
Konstrukcja ścianki winna składać się z pionowej 
płyty i jezdnej podstawy, całość winna być 
wykonana z płyty  dwustronnie laminowanej o gr. 18 
mm, podstawa winna być wyposażona kółka jezdne 
z hamulcami pozwalające na przemieszczanie 
ścianki oraz je zablokowanie w wybranym miejscu. 
Obrzeża płyt  wykończone okleiną PCV gr. 2 mm 
przyklejaną na gorąco w kolorze płyty.   
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11.  

Szafa aktowa 
Wymiary szafy h x sz x gł.  
1840x1000x410 mm 
Kolor płyty  Jesion Sycylia Jasny D 8567. 
Szafa wykonana z płyt meblowych dwustronnie 
laminowanych o gr. 18 mm, z podziałem poziomym 
na dwie, obydwie części winny być wyposażone w 
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półki wzmocnione o regulowanej wysokości, 
drzwiczki nakładane, uchwyty metalowe satynowe 
oraz zamek patentowy. Wieniec górny gr. 18 mm, 
zlicowany z drzwiczkami. Szafa posadowiona na 
cokole, cofniętym względem ścianek bocznych na 
głębokość 7 mm, wysokość cokołu 70 mm. Tył szaf 
wykonany z płyty HDF 3 mm jednostronnie 
laminowanej (nie dopuszcza się łączenia płyt) w 
kolorze dopasowanym do koloru płyt. Wszystkie 
widoczne krawędzie płyt meblowych wykończyć 
okleiną PCV gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w 
kolorze płyty. 

12.  

Nadstawka do szafy  
Wymiary h x sz x gł 
730 x 1000 x 410 mm 
Kolor płyty Jesion Sycylia Jasny D 8567. 
Nadstawka do szafy, wyposażona w półkę o 
regulowanej wysokości i drzwiczki nakładane. 
Konstrukcja z płyty meblowej dwustronnie 
laminowanej gr. 18 mm, wieniec nadstawki 
zlicowany z drzwiczkami. Ścianę tylną  należy 
wykonać z płyty HDF jednostronnie laminowanej gr. 
3 mm w kolorze dopasowanym do koloru płyty. 
Nadstawkę wyposażyć w uchwyty metalowe 
satynowe i zamek. W wycenie należy uwzględnić 
montaż nadstawki z szafą. Wszystkie widoczne 
krawędzie płyt meblowych wykończyć okleiną PCV 
gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty.  
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13.  

Biurko  
Wymiary h x sz x gł 
760 x 1400 x 700 mm 
Kolor płyty Jesion Sycylia Jasny D 8567. 
Konstrukcja biurka wykonana z płyty meblowej 
dwustronnie laminowanej gr. 18 mm, blat 
dwustronnie laminowany gr. 25 mm, nogi biurka 
wykończone regulatorami wysokości. Biurko 
wyposażone w: blendę o wysokości ok. 500 mm z 
płyty meblowej gr. 18 mm, podpierającą środek 
blatu biurka, przelotki, podstawę na stację dysków o 
wymiarach (h x sz x gł) 100x500x250 mm, blat 
przewieszony względem konstrukcji na około 30 
mm. Obrzeże blatu wykończone okleiną PCV gr. 2 
mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty. W 
wycenie należy uwzględnić wycięcia pozwalające na 
dosunięcie blatu biurka do wnęki.  
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14.  

Kontener szufladowy  
Wymiary h x sz x gł 
650 x 410 x 580 mm   
Kolory płyt Jesion Sycylia Jasny D 8567. 
Konstrukcja z płyty meblowej dwustronnie 
laminowanej gr. 18 mm, wieniec górny zlicowany z 
frontami szuflad. Kontener składa się z trzech 
szuflad o równej wysokości; szuflady wykonane na 
konstrukcji typu metabox, spód z płyty pilśniowej 
front z płyty meblowej. Wszystkie widoczne 
krawędzie płyt meblowych wykończyć okleiną PCV 
gr. 2 mm przyklejaną na gorąco, w kolorze płyty.  
Kontener wyposażony w uchwyty metalowe 
satynowe, kółka pozwalające na poruszanie po 
powierzchniach wykładzinowych, szuflady 
zamykane zamkiem centralnym. 

 

2    

15.  

Regał przeszklony 
Wymiary regału h x sz x gł.  
1850 x 800 x 350 [mm] 
Kolor płyty Jesion Sycylia Jasny D 8567. 
Regał należy wykonać z płyt meblowych 
dwustronnie laminowanych gr. 18 mm. 
Wyposażony w zamki i półki wzmocnione o 
regulowanej wysokości, drzwiczki nakładane w 
części górnej przeszklone szkłem transparentnym w 
ramce aluminiowej, dolne z płyty meblowej. 
Przestrzeń wewnętrzna wyposażona w cztery  półki.  
Regał  wyposażyć w uchwyty metalowe  
dopasowane do istniejącego wyposażenia. Wieniec 
górny zlicowany z  drzwiczkami. Regał 
posadowiony na cokole, cofniętym względem 
ścianek bocznych na głębokość 7 mm, wysokość 
cokołu 70 mm. Plecy regału należy wykonać z płyty 
HDF  3 mm jednostronnie laminowanej ( nie 
dopuszcza się łączenia płyt ) w kolorze 
dopasowanym do koloru płyt .     
Wszystkie widoczne krawędzie płyt meblowych 
wykończyć okleiną PCV gr. 2 mm przyklejaną na 
gorąco w kolorze płyty. 
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16.  

Nadstawka do szafy  
Wymiary h x sz x gł 
730 x 800 x 350 mm 
Kolor płyty Jesion Sycylia Jasny D 8567. 
Nadstawka do szafy, wyposażona w półkę o 
regulowanej wysokości i drzwiczki nakładane. 
Konstrukcja z płyty meblowej dwustronnie 
laminowanej gr. 18 mm, wieniec nadstawki 
zlicowany z drzwiczkami. Ścianę tylną  należy 
wykonać z płyty HDF jednostronnie laminowanej gr 
3 mm w kolorze dopasowanym do koloru płyty. 
Nadstawkę wyposażyć w uchwyty metalowe 
satynowe i zamek. W wycenie należy uwzględnić 
montaż nadstawki z szafą. Wszystkie widoczne 
krawędzie płyt meblowych wykończyć okleiną PCV 
gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty.  
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17.  

Szafka  
Wymiary h x sz x gł. 
Wymiary 760x 800x420 
Kolor płyty Jesion Sycylia Jasny D 8567.. 
Konstrukcja szafki z płyty meblowej gr. 18 mm, 
wieniec górny gr. 25 mm, zlicowany z drzwiczkami, 
wyposażona w trzy półki o regulowanej wysokości.  
Drzwiczki  nakładane wykonane z płyty meblowej, 
należy wyposażyć w uchwyty satynowe metalowe. 
Szafka winna być posadowiona na cokole cofniętym 
względem ścianek bocznych na głębokość 7 mm, 
wysokość cokołu 70 mm. Plecy szafki należy 
wykonać z płyty HDF jednostronnie laminowanej 
(nie dopuszcza się łączenia płyt) w kolorze 
dopasowanym do koloru płyt. Wszystkie widoczne 
krawędzie płyt meblowych wykończyć okleiną PCV 
gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyt. 
 

1    

18.  

Szafka  
Wymiary h x sz x gł. 
Wymiary 1100x 600x400 
Kolor płyty Jesion Sycylia Jasny D 8567. 
Konstrukcja szafki z płyty meblowej gr. 18 mm, 
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wieniec górny gr. 18 mm, zlicowany z frontami 
szuflad, wyposażona w pięć szuflad o równej 
wysokości, szuflady wykonane na konstrukcji typu 
metabox, spód z płyty pilśniowej front z płyty 
meblowej. Szafka winna być posadowiona na cokole 
cofniętym względem ścianek bocznych na głębokość 
7 mm, wysokość cokołu 70 mm. Plecy szafki należy 
wykonać z płyty HDF jednostronnie laminowanej gr. 
3mm (nie dopuszcza się łączenia płyt) w kolorze 
dopasowanym do koloru płyt. Wszystkie widoczne 
krawędzie płyt meblowych wykończyć okleiną PCV 
gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyt. 
 

19.  

Stół  
Wymiary h x sz x gł 
Ok. 760 x 1800 x 1200 mm 
Kolor blatu Jesion Sycylia Jasny D 8567. 
Konstrukcja wykonana na stelażu metalowym 
malowana proszkowo na kolor, który należy 
dopasować do istniejącego wyposażenia, blat z płyty 
dwustronnie laminowanej gr. 25 mm z 
zaokrąglonymi narożnikami, nogi stołu wykończone 
regulatorami wysokości, konstrukcja nośna stołu 
winna być wzmocniona stężeniem poprzecznym 
(biegnącym równolegle do krótszego boku). Blat 
przewieszony względem konstrukcji na około 30 
mm z każdej strony. Konstrukcja stelaża wykonana z 
profila stalowego o min. wym. 40x30 mm 
(konstrukcja nośna), nogi o średnicy min. fi 50 mm 
przykręcane do konstrukcji. Obrzeże blatu 
wykończone okleiną PCV gr. 2 mm przyklejaną na 
gorąco w kolorze płyty. 

      

1    

20.  

Wieszak drewniany  
Kolor grusz należy dopasować do istniejących mebli  
Wysokość wieszaka 1880 mm, średnica podstawy 
555 mm, składający się z wieszaków na płaszcze i 
kapelusze.  
  

 

1    

21.  Regał  otwarty wnękowy   1    
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Wymiary h x sz x gł.  
Ok. 2005 x 900 x 300 mm 
Kolory płyt grusza należy dopasować do istniejącego 
wyposażenia.  
Regał wykonany z płyty meblowej dwustronnie 
laminowanej gr. 18 mm, wyposażony w półki (sześć 
przestrzeni - między półkowych z pełną regulacją 
wysokości co 20 mm na całej wysokości regału,). Cokół 
regału cofnięty względem ścianek bocznych na głębokość 
7 mm, wysokość cokołu 90 mm. Tył regału należy 
wykonać z płyty HDF jednostronnie laminowanej gr. 3 
mm (nie dopuszcza się łączenia płyt) w kolorze 
dopasowanym do koloru płyt. W wycenie należy 
uwzględnić trójstronne oblistwowanie wnęki, w którą 
będzie wstawiony regał, listwy o szer. 200 mm Wszystkie 
widoczne krawędzie płyt meblowych wykończone okleiną 
PCV gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty.   
 

22.  

Nadstawka do regału  
Wymiary h x sz x gł 
730 x 800 x 350 mm 
Kolor płyty grusza należy dopasować do istniejącego 
wyposażenia. 
Nadstawka do regału, wyposażona w półkę o 
regulowanej wysokości i drzwiczki nakładane. 
Konstrukcja z płyty meblowej dwustronnie 
laminowanej gr. 18 mm, wieniec nadstawki 
zlicowany z drzwiczkami. Ścianę tylną  należy 
wykonać z płyty HDF jednostronnie laminowanej gr. 
3 mm w kolorze dopasowanym do koloru płyty. 
Nadstawkę wyposażyć w uchwyty metalowe 
satynowe i zamek. W wycenie należy uwzględnić 
montaż nadstawki z regałem. Wszystkie widoczne 
krawędzie płyt meblowych wykończyć okleiną PCV 
gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty.  

 
 

2    

23.  

Regał dół zamknięty  
Wymiary regału h x sz x gł.  
1800 x 800 x 350 mm 
Kolor płyty należy dopasować do istniejącego 
wyposażenia. 
Regał należy wykonać z płyt meblowych 
dwustronnie laminowanych gr. 18 mm. Wyposażony 
w: zamek i półki wzmocnione o regulowanej 
wysokości. Drzwiczki nakładane w części dolnej z 
płyty meblowej, wyposażone w uchwyty metalowe 
satynowe o rozstawie 96 mm i wysokości 23 mm. 
Przestrzeń wewnętrzna podzielona na pięć 
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przestrzeni między półkowych, wysokość części 
zamkniętej 900 mm (licząc od podłoża). Wieniec 
górny gr. 18 mm, zlicowany z drzwiczkami. Regał 
posadowiony na cokole, cofniętym względem 
ścianek bocznych na głębokość 7 mm, wysokość 
cokołu 70 mm. Tył regału wykonać z płyty HDF 3 
mm jednostronnie laminowanej (nie dopuszcza się 
łączenia płyt) w kolorze dopasowanym do koloru 
płyt. Wszystkie widoczne krawędzie płyt 
meblowych wykończyć okleiną PCV gr. 2 mm 
przyklejaną na gorąco w kolorze płyty. 

 
 

24.  

Półka  
Wymiary półki h x sz x gł.  
18 x 760 x 310 mm 
Kolor płyty należy dopasować do istniejącego 
wyposażenia. 
Półkę należy wykonać z płyt meblowych 
dwustronnie laminowanych gr. 18 mm, wszystkie 
widoczne krawędzie płyt meblowych wykończyć 
okleiną PCV gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w 
kolorze płyty. W wycenie należy uwzględnić 
dostawę kołków mocujących do półek w ilości min 
po 4 szt na półkę. 

3    

25.  

Regał wiszący otwarty 
Wymiary h x sz x gł 
1100 x 750 x 350 mm 
Kolor płyty grusza należy dopasować do istniejącego 
wyposażenia. 
Regał wiszący, wyposażony w dwie półki o 
regulowanej wysokości. Konstrukcja z płyty 
meblowej dwustronnie laminowanej gr. 18 mm, 
wieniec zlicowany z półkami. Ścianę tylną  należy 
wykonać z płyty dwustronnie laminowanej gr. 18 
mm w kolorze grusz dopasowanym do istniejącego 
wyposażenia. W wycenie należy uwzględnić montaż 
regału w wskazanym miejscu. Wszystkie widoczne 
krawędzie płyt meblowych wykończyć okleiną PCV 
gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty.  
 

2 
 

   

26.  

Kontener szufladowy  
Wymiary h x sz x gł 
650 x 450 x 570 mm   
Kolory płyt Wiśnia marbella D 9755. 
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Konstrukcja z płyty meblowej dwustronnie 
laminowanej gr. 18 mm, wieniec górny z płyty 
meblowej gr. 18 mm zlicowany z frontami szuflad. 
Kontener składa się z czterech szuflad o równej 
wysokości; szuflady wykonane na konstrukcji typu 
metabox, spód z płyty pilśniowej front z płyty 
meblowej. Wszystkie widoczne krawędzie płyt 
meblowych wykończyć okleiną PCV gr. 2 mm 
przyklejaną na gorąco, w kolorze płyty.  Kontener 
wyposażony w uchwyty metalowe satynowe, kółka 
pozwalające na poruszanie po powierzchniach 
wykładzinowych. Szuflady zamykane zamkiem 
centralnym. 

 

27.  

Komoda z szufladami 
Wymiary h x sz x gł. 
Wymiary 1170 x 1200 x 420 
Kolor płyty Dąb Windsor 9118.  
Komodę należy wykonać z płyt meblowych 
dwustronnie laminowanej gr. 18 mm. Winna być 
podzielona na trzy części, dwie części  wyposażone 
po pięć  szuflad każda z zamkiem centralnym, 
trzecia część zamykana drzwiczkami, winna być 
wyposażona w dwie półki. Wieniec górny gr. 18 
mm, zlicowany z frontami szuflad. Drzwiczki  
nakładane wykonane z płyty meblowej, szuflady 
wykonane na konstrukcji typu metabox, spód z płyty 
pilśniowej front z płyty meblowej, komodę należy 
wyposażyć w uchwyty metalowe dopasowane do 
istniejących. Cokół komody cofnięty względem 
ścianek bocznych na głębokość ok. 7 mm, wysokość 
cokołu 70 mm. Plecy należy wykonać z płyty 
pilśniowej jednostronnie laminowanej w kolorze 
dopasowanym do koloru płyty. Wszystkie widoczne 
krawędzie płyt meblowych wykończyć okleiną PCV 
gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty     
 

1    

28.  

Szafa aktowa 
Wymiary szafy h x sz x gł.  
1890x1000x500 mm 
Kolor płyty  Jesion Sycylia Jasny D 8567. 
Szafa wykonana z płyt meblowych dwustronnie 
laminowanych o gr. 18 mm, wyposażona w 
przegrodę pionową, cztery półki wzmocnione o 
regulowanej wysokości, drzwiczki nakładane, 
uchwyty metalowe satynowe oraz zamek patentowy. 
Wieniec górny gr. 18 mm, zlicowany z drzwiczkami. 
Szafa posadowiona na cokole, cofniętym względem 
ścianek bocznych na głębokość 7 mm, wysokość 
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cokołu 70 mm. Tył szaf wykonany z płyty HDF 3 
mm jednostronnie laminowanej (nie dopuszcza się 
łączenia płyt) w kolorze dopasowanym do koloru 
płyt. Wszystkie widoczne krawędzie płyt 
meblowych wykończyć okleiną PCV gr. 2 mm 
przyklejaną na gorąco w kolorze płyty. 

 

29.  

Nadstawka do szafy  
Wymiary h x sz x gł 
730 x 1000 x 500 mm 
Kolor płyty  Jesion Sycylia Jasny D 8567. 
Nadstawka do szafy, wyposażona w półkę o 
regulowanej wysokości i drzwiczki nakładane. 
Konstrukcja z płyty meblowej dwustronnie 
laminowanej gr. 18 mm, wieniec nadstawki 
zlicowany z drzwiczkami. Ścianę tylną  należy 
wykonać z płyty HDF 3 mm jednostronnie 
laminowanej w kolorze dopasowanym do koloru 
płyty. Nadstawkę wyposażyć w uchwyty metalowe 
satynowe i zamek. W wycenie należy uwzględnić 
montaż nadstawki z wskazaną szafą. Wszystkie 
widoczne krawędzie płyt meblowych wykończyć 
okleiną PCV gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w 
kolorze płyty.  

 
 

1    

30.  

Biurko  
Wymiary h x sz x gł 
760 x 700 x 600 mm 
Kolor płyty Jesion Sycylia Jasny D 8567. 
Konstrukcja biurka wykonana z płyty meblowej 
dwustronnie laminowanej gr. 18 mm, blat 
dwustronnie laminowany gr. 25 mm, nogi biurka 
wykończone regulatorami wysokości. Biurko 
wyposażone w: blendę o wysokości ok. 500 mm z 
płyty meblowej gr. 18 mm, podpierającą środek 
blatu biurka, przelotki, podstawę na stację dysków o 

1    
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wymiarach (h x sz x gł) 100x500x250 mm, blat 
przewieszony względem konstrukcji na około 30 
mm wyposażony w otwory do mocowania przegród 
pionowych. Obrzeże blatu wykończone okleiną PCV 
gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty. W 
wycenie należy uwzględnić wycięcia pozwalające na 
dosunięcie blatu biurka do wnęki.  

 

31.  

Stolik na konstrukcji metalowej 
Wymiary h x sz x gł 
750 x 550 x 750 [mm] 
Kolor płyty Jesion Sycylia Jasny D 8567. 
Konstrukcja z kształtownika stalowego o przekroju 
min. 20x20 spawanego, malowanego proszkowo na 
kolor czarny, blat dwustronnie laminowany gr. 25 
mm zlicowany z konstrukcją stolika, nogi stolika 
należy wyposażyć w regulatory wysokości. Obrzeże 
wykończone okleiną PCV gr. 2 mm przyklejaną na 
gorąco w kolorze płyty. 

 

7    

32.  

 Ścianka działowa mobilna 
Wymiary h x sz x gł 
1900 x 900 x 18 mm 
Kolor płyt Jesion Sycylia Jasny D 8567. 
Konstrukcja ścianki winna składać się z pionowej 
płyty i jezdnej podstawy, całość winna być 
wykonana z płyty dwustronnie laminowanej o gr. 18 
mm, podstawa winna być wyposażona kółka jezdne 
z hamulcami pozwalające na przemieszczanie 
ścianki oraz je zablokowanie w wybranym miejscu. 
Obrzeża płyt  wykończone okleiną PCV gr. 2 mm 
przyklejaną na gorąco w kolorze płyty.   

 

4    

33.  Przegrody na biurkowe 10    
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Wymiary h x sz x gł 
400 x 600 x 18 mm 
Kolor płyt Jesion Sycylia Jasny D 8567. 
Przegroda winna mieć jeden narożnik zokrąglony. 
Konstrukcja przegród winna być  wykonana z płyty 
dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, w podstawie 
winna być osadzone dyble (prowadniki) pozwalające 
na połączenie przegrody z blatem biurka. Wszystkie 
widoczne krawędzie płyt meblowych wykończyć 
okleiną PCV gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w 
kolorze płyty.  
 

34.  

Biurko  
Wymiary h x sz x gł 
760 x 700 x 600 mm 
Kolor płyty Jesion Sycylia Jasny D 8567. 
Konstrukcja biurka wykonana z płyty meblowej 
dwustronnie laminowanej gr. 18 mm, blat 
dwustronnie laminowany gr. 25 mm, nogi biurka 
wykończone regulatorami wysokości. Biurko 
wyposażone w: blendę o wysokości ok. 500 mm z 
płyty meblowej gr. 18 mm, podpierającą środek 
blatu biurka, przelotki, blat przewieszony względem 
konstrukcji na około 30 mm wyposażony w otwory 
do mocowania przegród pionowych. Obrzeże blatu 
wykończone okleiną PCV gr. 2 mm przyklejaną na 
gorąco w kolorze płyty. W wycenie należy 
uwzględnić wycięcia pozwalające na dosunięcie 
blatu biurka do wnęki.  

 
 
 

5    

35.  

Stolik na konstrukcji metalowej 
Wymiary h x sz x gł 
750 x 700 x 700 [mm] 
Kolor płyty: Buk 381. 
Konstrukcja z kształtownika stalowego o przekroju 
min. 30x30 spawanego, malowanego proszkowo na 
kolor czarny, blat dwustronnie laminowany gr. 25 
mm, nogi stolika należy wyposażyć w regulatory 
wysokości. Obrzeże wykończone okleiną PCV gr. 2 
mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty. 
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36.  

Stolik na konstrukcji metalowej 
Wymiary h x sz x gł 
750 x 700 x 700 [mm] 
Kolor blatu dąb należy dopasować do istniejącego 
wyposażenia. 
Konstrukcja z kształtownika stalowego o przekroju 
min. 30x30 spawanego, malowanego proszkowo na 
kolor czarny, blat dwustronnie laminowany gr. 25 
mm, nogi stolika należy wyposażyć w regulatory 
wysokości. Obrzeże wykończone okleiną PCV gr. 2 
mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty. 
 

 
 
 

70    

37.  

Stolik na konstrukcji metalowej 
Wymiary h x sz x gł 
750 x 700 x 700 [mm] 
Kolor blatu buk należy dopasować do istniejącego 
wyposażenia. 
Konstrukcja z kształtownika stalowego o przekroju 
min. 25x25 spawanego, malowanego proszkowo na 
kolor czarny, blat dwustronnie laminowany gr. 25 
mm, nogi stolika okrągłe fi 40 wspawane w 
konstrukcję nośna, należy wyposażyć w regulatory 
wysokości. Obrzeże wykończone okleiną PCV gr. 2 
mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty. 
 
 

10    

38.  

Stolik konferencyjny okrągły 
Wymiary fi x h 
800 x Ø 720 [mm] 
Kolor blatu Buk 381. 
Konstrukcja stelaża metalowa chromowana – rura o 
przekroju fi 28 mm, złożona z czterech nóg 
połączonych metalową obręczą. Blat z płyty 

5    
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meblowej gr. 25 mm. Wszystkie widoczne 
krawędzie płyt meblowych wykończyć okleiną PCV 
gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty. 
Powyższe wymogi spełnia np. stolik Dolly Table 
380 chrom. 

 
 

39.  

Szafka słupek  
Wymiary  szafki h x sz x gł 
1500 x 450 x 350 [mm] 
Kolor płyty Buk 381. 
Konstrukcja i drzwiczki wykonane z płyty meblowej 
laminowanej dwustronnie gr. 18 mm, dzielona na 
trzy części, każda z części zamykana drzwiczkami 
nakładanymi. W środku każda część winna być 
wyposażona w półkę z płyty meblowej. Tył szafki 
wykonany z płyty HDF jednostronnie laminowanej 
(nie dopuszcza się łączenia płyt) w kolorze 
dopasowanym do koloru płyt. Wieniec górny 
zlicowany z drzwiczkami . Szafka wyposażona w 
uchwyty metalowe satynowe o rozstawie i 
wysokości  dopasowanej do istniejącego 
wyposażenia. Szafka posadowiona na cokole, 
cofniętym względem ścianek bocznych na głębokość 
7 mm, wysokość cokołu 70 mm. Wszystkie 
widoczne krawędzie płyt meblowych wykończyć 
okleiną PCV gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w 
kolorze płyty. 

 

25    

40.  

Szafa ubraniowo/półkowa  
Wymiary szafy h x sz x gł.  
1900 x 800 x 600 mm 
Kolor płyty buk 381. 
Szafa winna być wykonana z płyty meblowej 
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dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, wyposażona 
w drzwiczki nakładane oraz w uchwyty metalowe 
satynowe i zamek patentowy. Szafa z podziałem na 
część wyposażoną w półki na całej wysokości szafy 
o szerokości wewnętrznej 350 mm, część druga o 
szerokości 410 mm winna być wyposażona w półkę 
górną na wysokości 250 mm od górnej krawędzi 
szafy, półkę dolna o wysokości posadowienia 300 
mm od dołu szafy i drążek wieszakowy. Wieniec 
górny z płyty meblowej dwustronnie laminowanej 
gr. 18 mm. Szafa wyposażona w pionową przegrodę, 
drążek do wieszania wieszaków ubraniowych, półki. 
Drzwiczki należy wyposażyć w  lustro o wymiarach 
300x400 mm, cokół szafy winien być cofnięty 
względem ścianek bocznych na głębokość 7 mm, 
wysokość cokołu 70 mm. Plecy szaf należy wykonać 
z płyty HDF jednostronnie laminowanej (nie 
dopuszcza się łączenia płyt) w kolorze 
dopasowanym do koloru płyt. Wszystkie widoczne 
krawędzie płyt meblowych wykończyć okleiną PCV 
gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty. 

 

41.  

Szafa ubraniowo/półkowa  
Wymiary szafy h x sz x gł.  
1900 x 1000 x 550 mm 
Kolor płyty buk 381. 
Szafa winna być wykonana z płyty meblowej 
dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, wyposażona 
w drzwiczki nakładane oraz w uchwyty metalowe 
satynowe i zamek patentowy. Szafa z podziałem na 
część wyposażoną w półki na całej wysokości szafy 
o szerokości wewnętrznej 350 mm, część druga o 
szerokości 595 mm winna być wyposażona w półkę 
górną na wysokości 250 mm od górnej krawędzi 
szafy, półkę dolna o wysokości posadowienia 300 
mm od dołu szafy i drążek wieszakowy. Wieniec 
górny z płyty meblowej dwustronnie laminowanej 
gr. 18 mm. Szafa wyposażona w pionową przegrodę, 
drążek do wieszania wieszaków ubraniowych, półki. 
Drzwiczki należy wyposażyć w  lustro o wymiarach 
300x400 mm, cokół szafy winien być cofnięty 
względem ścianek bocznych na głębokość 7 mm, 
wysokość cokołu 70 mm. Plecy szaf należy wykonać 
z płyty HDF 3 mm jednostronnie laminowanej (nie 
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dopuszcza się łączenia płyt) w kolorze 
dopasowanym do koloru płyt. Wszystkie widoczne 
krawędzie płyt meblowych wykończyć okleiną PCV 
gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty. 

 
 
 
 

42.  

Półka wisząca 
Wymiary póki h x sz x gł. [mm]   
500x1200x250 mm 
Kolor płyty Buk 381; 
Konstrukcja z płyty meblowej dwustronnie 
laminowanej gr. 18 mm, przestrzeń wewnętrzna 
wyposażona w półkę i przegrodę pionową.  
Tył półki wykonany z płyty HDF 3 mm 
jednostronnie laminowanej (nie dopuszcza się 
łączenia płyt) w kolorze dopasowanym do koloru 
płyt. Wszystkie widoczne krawędzie płyt 
meblowych wykończyć okleiną PCV gr. 2 mm 
przyklejaną na gorąco w kolorze płyty. 
Półkę należy wyposażyć w uchwyty pozwalające na 
zawieszenie półki na ścianie, konstrukcja i zawieszki 
winny wytrzymać obciążenie ok. 25 kg.   
Średnica i długość kołków, na których należy powiesić 
półki winna być dostosowana do nośności ścian, min. 
wymiar kołków to fi 10 x 50 mm hak prosty. W wycenie 
należy uwzględnić montaż półek we wskazanym miejscu.  

 

58    

43.  

Półka wisząca 
Wymiary póki h x sz x gł.  
500x1200x250 mm 
Kolor płyty dąb należy dopasować do istniejącego 
wyposażenia; 
Konstrukcja z płyty meblowej dwustronie 
laminowanej gr. 18 mm, przestrzeń wewnętrzna 
wyposażona w półkę i przegrodę pionową.  
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Tył półki wykonany z płyty HDF 3 mm 
jednostronnie laminowanej (nie dopuszcza się 
łączenia płyt) w kolorze dopasowanym do koloru 
płyt. Wszystkie widoczne krawędzie płyt 
meblowych wykończyć okleiną PCV gr. 2 mm 
przyklejaną na gorąco w kolorze płyty. 
Półkę należy wyposażyć w uchwyty pozwalające na 
zawieszenie półki na ścianie, konstrukcja i zawieszki 
winny wytrzymać obciążenie ok. 25 kg.   
Średnica i długość kołków, na których należy 
powiesić półki winna być dostosowana do nośności 
ścian, min. wymiar kołków to fi 10 x 50 mm hak 
prosty. W wycenie należy uwzględnić montaż półek 
we wskazanym miejscu. 
 

 

44.  

Obudowa lodówki z szafką 
Wymiary obudowy h x sz x gł. 
1680 x 600 x 600 [mm]  
Kolor dąb należy dopasować do istniejącego 
wyposażenia. 
Konstrukcja szafki z płyty meblowej dwustronnie 
laminowanej gr. 18 mm, blat postformingowy gr. 
min. 28 mm. 
Szafka w części dolnej (obudowa lodówki) o 
wymiarach 900x600x600 mm, wieniec nad lodówką 
z p blatu  postformingowego. Częśc górna o 
wymiarach 780x600x350, składająca się z dwóch 
części: dolnej przestrzeń otwarta i górnej szafki z 
pionowa przegrodą zamykanej drzwiczkami 
nakładanymi, tył górnej szafki zamknięty płytą HDF 
3 mm jednostronnie laminowaną w kolorze 
dopasowanym do płyty. Wszystkie widoczne 
krawędzie płyt meblowych wykończyć okleiną PCV 
gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty.    
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45.  

Regał skręcany metalowy 
Wymiary h x sz x gł 
Ok. 2000 x 1000 x 600 mm 
Kolor regału z palety RAL.  
Konstrukcja regału (nogi) wykonana z kątownika 
wym. 40 x 40 x 2 mm perforowanego na całej 
długości. Perforacja zapewniająca płynną regulację 
zamocowania półek, nogi regału (konstrukcja) musi 
być zakończona stopkami z tworzywa sztucznego. 
Regał wyposażony w pięć półek użytkowych z 
blachy stalowej gr. min. 1,5 mm  i półkę kryjąca o 
tych samych parametrach. Nośność pojedynczej 
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półki min. 150 kg. Połączenia półek i konstrukcji 
śrubowe zapewniając łatwy demontaż i montaż. 
Całość regału pomalowana proszkowo. 

 

46.  

Biurko z kontenerem stałym  
Wymiary biurka h x sz x gł  
Wymiary 760 x 1200 x 600 
Kolor płyty Buk 381. 
Konstrukcja z płyty meblowej gr. 18 mm, blat gr. 25 
mm, biurko należy wyposażyć w trzy szuflady 
podwieszone do blatu o szerokości 350 mm, 
głębokości 582mm. Od frontu należy przykręcić 
blendę opuszczoną względem blatu na 50 mm, o 
wymiarach 1200 x 650 x 18, szuflady wyposażone w 
uchwyty metalowe satynowe i zamek centralny. 
Wszystkie widoczne krawędzie płyt meblowych 
wykończyć okleiną PCV gr. 2 mm przyklejaną na 
gorąco w kolorze płyty.   
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47.  

Blat do stolików  
Wymiary blatu h x sz x gł 
25 x 700 x 700 mm 
Blat winie być wykonany z płyty meblowej 
dwustronnie laminowanej gr. min.  25 mm, obrzeże 
blatu wykończone okleiną PCV gr. 2 mm 
przyklejaną na gorąco, w kolorze płyt. W wycenie 
należy uwzględnić montaż blatów na wskazanych 
konstrukcjach stolików. 
 

10    

48.  

Szafa  
Wymiary szafy h x sz x gł.  
1800 x 800 x 600 mm 
Kolor płyty dopasować do istniejącego wyposażenia. 

1    
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Szafa winna być wykonana z płyty meblowej 
dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm. Szafa z 
podziałem na cztery część, każda część wyposażoną 
w półkę o raz drzwiczki zamykane na zamek.  
Szafa wyposażona w pionową i poziomą  przegrodę, 
Cokół szafy winien być cofnięty względem ścianek 
bocznych na głębokość 7 mm, wysokość cokołu 70 
mm. Plecy szaf należy wykonać z płyty HDF 
jednostronnie laminowanej (nie dopuszcza się 
łączenia płyt) w kolorze dopasowanym do koloru 
płyt. Wszystkie widoczne krawędzie płyt 
meblowych wykończyć okleiną PCV gr. 2 mm 
przyklejaną na gorąco w kolorze płyty. 

 

49.  

Nadstawka do szafy  
Wymiary h x sz x gł 
400 x 800 x 600 mm 
Kolor płyty należy dopasować do istniejącego 
wyposażenia. 
Konstrukcja z płyty meblowej dwustronnie 
laminowanej gr. 18 mm, wieniec nadstawki 
zlicowany z drzwiczkami. Nadstawka do szafy, 
wyposażona w półkę o regulowanej wysokości i 
drzwiczki nakładane. Ścianę tylną  należy wykonać z 
płyty HDF 3 mm jednostronnie laminowanej w 
kolorze dopasowanym do koloru płyty. Nadstawkę 
wyposażyć w uchwyty metalowe satynowe o 
rozstawie 96 mm i wysokości 23 mm, zamek. W 
wycenie należy uwzględnić montaż nadstawki z 
szafą. Wszystkie widoczne krawędzie płyt 
meblowych wykończyć okleiną PCV gr. 2 mm 
przyklejaną na gorąco w kolorze płyty.  

 
 

1    

50.  

Szafa ubraniowo/półkowa  
Wymiary szafy h x sz x gł.  
2000 x 800 x 600 mm 
Kolor płyty należy dopasować do istniejącego 
wyposażenia. 
Szafa winna być wykonana z płyty meblowej 
dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, wyposażona 
w drzwiczki nakładane oraz w uchwyty metalowe 
satynowe i zamek patentowy. Szafa wyposażona w 
półkę górną na wysokości 350 mm od górnej 
krawędzi szafy, półkę dolna o wysokości 
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posadowienia 300 mm od dołu szafy i drążek 
wieszakowy.  
Wieniec górny z płyty meblowej dwustronnie 
laminowanej gr. 18 mm.  Drzwiczki należy 
wyposażyć w  lustro o wymiarach 300x400 mm, 
cokół szafy winien być cofnięty względem ścianek 
bocznych na głębokość 7 mm, wysokość cokołu 70 
mm. Plecy szaf należy wykonać z płyty HDF 
jednostronnie laminowanej (nie dopuszcza się 
łączenia płyt) w kolorze dopasowanym do koloru 
płyt. Wszystkie widoczne krawędzie płyt 
meblowych wykończyć okleiną PCV gr. 2 mm 
przyklejaną na gorąco w kolorze płyty. 

 
 
 

51.  

Szafka  
Wymiary h x sz x gł. 
Wymiary 850x800x500 
Kolor konstrukcji i blat postformingowego należy 
dopasować do istniejącego wyposażenia. 
Szafkę należy wykonać z płyt meblowych 
dwustronnie laminowanej gr. 18 mm. Szafka 
wyposażona w dwie półki o regulowanej wysokości, 
wieniec górny gr. 28 mm z blatu posformingowego 
przyciętego na prosto, przewieszony względem 
drzwiczek na ok. 50 mm. Drzwiczki  nakładane 
wykonane z płyty meblowej, należy wyposażyć w 
uchwyty satynowe metalowe. Szafka winna być 
posadowiona na cokole który winien być cofnięty 
względem ścianek bocznych na głębokość 7 mm, 
wysokość cokołu 70 mm.. Plecy szafki należy 
wykonać z płyty HDF 3 mm jednostronnie 
laminowanej (nie dopuszcza się łączenia płyt) w 
kolorze dopasowanym do koloru płyt. Wszystkie 
widoczne krawędzie płyt meblowych wykończyć 
okleiną PCV gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w 
kolorze płyt. 
 

1    

52.  

Kontener szufladowy  
Wymiary h x sz x gł 
700 x 410 x 580 mm   
Kolory płyt należy dopasować do istniejącego 
wyposażenia. 

1    
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Konstrukcja z płyty meblowej dwustronnie 
laminowanej gr. 18 mm, wieniec górny zlicowany z 
frontami szuflad. Kontener składa się z czterech 
szuflad o równej wysokości; szuflady wykonane na 
konstrukcji typu metabox, spód z płyty pilśniowej 
front z płyty meblowej. Wszystkie widoczne 
krawędzie płyt meblowych wykończyć okleiną PCV 
gr. 2 mm przyklejaną na gorąco, w kolorze płyty.  
Kontener wyposażony w uchwyty metalowe 
satynowe, kółka pozwalające na poruszanie po 
powierzchniach wykładzinowych. Każda  szuflada 
zamykana zamkiem patentowym. 

 

53.  

Biurko  
Wymiary h x sz x gł 
745 x 1600 x 800 mm 
Kolor płyty należy dopasować do istniejącego 
wyposażenia. 
Konstrukcja biurka wykonana z płyty meblowej 
dwustronnie laminowanej gr. 18 mm, blat 
dwustronnie laminowany gr. 25 mm, nogi biurka 
wykończone regulatorami wysokości. Biurko 
wyposażone w: blendę o wysokości ok. 500 mm z 
płyty meblowej gr. 18 mm, podpierającą środek 
blatu biurka, przelotki, blat przewieszony względem 
konstrukcji na około 30 mm. Wszystkie widoczne 
krawędzie płyt meblowych wykończyć okleiną PCV 
gr. 2 mm przyklejaną na gorąco, w kolorze płyty.   
W wycenie należy uwzględnić wycięcia pozwalające 
na dosunięcie blatu biurka do wnęki.  

 

1    

54.  

Stolik kawowy przyścienny 
Wymiary h x sz x gł 
710x 700 x 600 
Kolor płyty Buk 381 
Konstrukcja wykonana z płyty meblowych 
dwustronnie laminowanych gr. 18 mm, blat z płyty 
meblowej dwustronnie laminowanej gr. 25 mm, 
stolik wyposażony w blendę stężającą łączącą nogi 
stolika. Jeden szczyt stolika w kształcie pół 
kola, drugi prosty.  Wszystkie widoczne krawędzie 
płyt meblowych wykończone okleiną PCV gr. 2 mm 
przyklejaną na gorąco w kolorze pyty. 
 

32    



Załącznik nr 1a 

Zestawienie mebli dla jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

25 
 

 

 

Wymogi techniczno-eksploatacyjne jakim powinny odpowiadać meble. 

1. Elementy płytowe korpusu, oraz drzwi i fronty szuflad powinny być wykonane z płyty 
wiórowej melaminowanej dwustronnie laminowanej o grubości, co najmniej 18 mm +/- 5%.  

2. Płyty robocze biurek, łączników i dostawek powinna być wykonana z płyty wiórowej 
melaminowanej dwustronnie laminowanej o grubości 25 mm +/- 5%.  

3. Ściana tylna powinna być wykonana z płyty pilśniowej twardej lub płyty HDF, przy czym 
kolor i rysunek powierzchni płyty ściany tylnej powinien odpowiadać kolorowi i rysunkowi 
pozostałych elementów korpusu. 

4. Zastosowana płyta wiórowa powinna spełniać wymogi klasy higieniczności E1 według normy 
PN-EN 717-2:1999/AC:2006.  

5. Powierzchnia płyty melaminowej powinna być półmatowa, nieporowata i wykazywać 
odporność na ścieranie określoną według normy PN-EN 438-2:2007 powyżej 150 obrotów. 

6. Wąskie płaszczyzny płyt wiórowych powinny być wykończone okleiną PVC lub ABS o 
grubości 2 mm. Kolor i rysunek okleiny sztucznej wąskich płaszczyzn powinien odpowiadać 
kolorowi i rysunkowi szerokich płaszczyzn płyty. Nie dopuszcza się widocznych różnic w 
odcieniach wąskich i szerokich płaszczyzn. 

7. Montaż korpusu mebla powinien odbywać się przy zastosowaniu połączeń rozłącznych a 
otwory widoczne po montażu mebla, łby śrub i wkrętów powinny być wyposażone w 
odpowiednie zaślepki o kolorze zbliżonym do koloru płyty.  

8. Do montażu drzwi należy zastosować zawiasy z regulacją głębokości oraz siły docisku.  

9. Położenie i odległość pomiędzy półkami powinna być dostosowana do znormalizowanych 
wymiarów artykułów biurowych (segregatory, skoroszyty). Należy zastosować dodatkowe 
otwory na podpórki półek umożliwiające stopniową regulację położenia półek. 

10. Stelaż metalowy powinien być malowany farbą proszkową. 

11. Meble muszą spełniać wymagania odnośnie wytrzymałości i trwałości określone w normie 
PN-EN 14749:2007. 

12. Wymiary funkcjonalne muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 1729-1:2007.  
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