ZAŁĄCZNIK nr 1 b
Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia

PROJEKT
UMEBLOWANIA
POMIESZCZEŃ
4.01 - 4.07 i 4.13

PROJEKT
UMEBLOWANIA
POMIESZCZENIA
4.01

SPIS ZAWARTOŚCI
PROJEKTU
WIZUALIZACJE
PROJEKTY MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR
rzut z rozmieszczeniem mebli ●
4.01 A - szafa 279x60x184cm ●
4.01 B - szafka 300x40x75cm ●
4.01 C - zabudowa grzejnika 90x20x72cm ●
4.01 D - lustro do sali tanecznej 603x2x257cm ●
4.01 E - stół składany 180x80x77cm ●
ZESTAWIENIA
zestawienie mebli robionych na wymiar●
zestawienie mebli systemowych i elementów wyposażenia ●
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PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.01

wizualizacje

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.01

wizualizacje

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.01

wizualizacje

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.01

wizualizacje

PROJEKT MEBLI
ROBIONYCH
NA WYMIAR

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

4.07
4.01 B

4.01 A

4.06

4.05

4.13

4.01 E

4.04

4.03

4.02

4.01 D

4.01 C

4.01 C

4.01

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.01

rzut z rozmieszczeniem mebli

słupek
z płyty lakierowanej

184

162

184

panele flufflo

drzwi zaplecze

10

szafka

widok od frontu

3

67

65

65

65

14
27

279

40

widok z boku

67

szafka głębsza
~60 cm

40

14

26
265
279

14
widok z góry

31
180

szafka głębsza
~60 cm

40

31

szafka głębsza
~60 cm

29
10 2

29

2

szafka głębsza
~60 cm

2

31

2

możliwość
regulacji
położenia półek

10 2

3 2
wnętrze szafy

słupek
z płyty
lakierowanej

2

60

60
31

możliwość
regulacji
położenia półek

2

162

2

panele flufflo

przestrzeń zabudowana
- brak półki

szafka płytsza
~30 cm

35

60

2 9

2 9

9

190

szafka płytsza
~30 cm

- wszystkie niewidoczne elementy szafek
wykonane z płyty melaminowanej białej premium
(RAL 9003), 18 mm o strukturze matowej ,
gęstość płyty 690-750 kg/m3 - firma Egger lub
równoważna
- nóżki szafek - regulowane, kształt okrągły,
średnica: 2,8 cm,
wysokośc: 10cm
widoczne krawędzie - w przypadku elementów
lakierowanych - lakierowane (ral 9003), w
przypadku elemntów z płyty melaminowanej oklejone obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty
- tył szafki - wykonany z płyty HDF grubości 3
mm w kolorze białym (ral 9003)

65

65

65

65

14

279

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to
traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są
produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

LEGENDA
słupek - widoczne elementy
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy - środek :
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

4.01 A - szafa 279x60x184cm skala 1:25

informacje dodatkowe :

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.01

12

słupek
z płyty
lakierowanej

10

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

w szafie znajdują się zabudowane
rury wentylacji - stąd nietypowe wnętrze (różnica
głębokości półek, pionowy element w prawej części
szafy)

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

2

60

w środku jedna
półka z
możliwością
regulacji
położenia

2

widok lewego boku

w półkę
wchodzi noga od monitora
multimedialnego
w środku jedna
półka z
możliwością
regulacji
położenia

60

w środku jedna
półka z
możliwością
regulacji
położenia

36
w środku jedna
półka z
możliwością
regulacji
położenia

wejscie z
prawego boku

półka spłycona
do 40 cm

296

25

2

40
widok prawego boku

wcięcie w szafce należy dostosować
do konkretnego sprzętu (monitor
multimedialny stojący na na nodze
ruchomej )

16

138

2

300
widok z góry

LEGENDA
szafka - widoczne elementy
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy - środek :
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

2

w środku jedna
półka z
możliwością
regulacji
położenia

widok od frontu

138

44

60

75

w środku jedna
półka z
możliwością
regulacji
położenia

60

10

75
38

65

60

65

40

65

300

Zamek patentowy, osadzony bez użycia
dodatkowej osłony w postaci pierścienia musi być idealnie osadzony - nie
dopuszcza się uszczerbków w płycie.
kształt: okrągły
kolor: srebrny
w komplecie dwa metalowe klucze
PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.01

informacje dodatkowe:
- wszystkie niewidoczne elementy szafek wykonane z
płyty melaminowanej białej premium(RAL 9003),18 mm o strukturze matowej,
gęstość płyty: 690-750 kg/m3 - firma Egger lub równoważna
- szafki mają w środku jedną półkę z możliwością regulacji
- nóżki szafek - regulowane
kształt: okrągły
średnica: 2,8 cm
wysokośc: 10 cm
- widoczne krawędzie- - widoczne krawędzie - w przypadku elementów
lakierowanych - lakierowane (ral 9003), w przypadku elemntów z płyty
melaminowanej oklejone obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty.
- tył szafki - wykonany z płyty HDF grubości 3 mm w kolorze białym
(ral 9003)
- sposób otwierania: tip on blum lub równoważne
- zewnetrzne krawędzie szafki : wyoblone śr 2 cm

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu
zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne
pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

4.01 B - szafka 300x40x75cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
20

72

maskownica
kaloryfera

widok od frontu

ściana gk

2 szt

ściana gk

widok z boku

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu
zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności,
kolorystyki itp.

kaloryfer

20

90

widok z góry

maskownica
kaloryfera

72

90

maskownica
kaloryfera

LEGENDA
maskownica :
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: RAL 9003
grubość: 18 mm

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.01

4.01 C - zabudowa grzejnika 90x20x72cm skala 1:25

80

80

80

80

80

80

21

4.01 D - lustro do sali tanecznej 603x2x257cm skala 1:25

47
210

80

257

22

210

190

257

LUSTRO Z ATESTEM BEZPIECZEŃSTWA B

26

603

widok od frontu

26

widok z boku

informacje dodatkowe :
- lustro mocowane na kleju
603

- w cokole i na boku lustra przeniesione
gniazdka ze ściany

widok z góry

LEGENDA
Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W
każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem
zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

obudowa lustra
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: RAL 9003
grubość: 18 mm

lustro z atestem bezpieczństwa B

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.01

181

47

240

47

182

20

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

603

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
180

180

80

80

6 szt

widok z góry

widok od spodu

72

77

4

180

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia należy to traktować jako pomoc w
opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku
dopuszczalne są produkty równoważne pod względem
zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

widok od frontu
LEGENDA
płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.01

składany stelaż do stołu.
materiał: metal
konstrukcja: solidna,wytrzymała mocowana do blatu
kolor: jasny szary (RAL 7038)

4.01 E - stół składany 180x80x77cm skala 1:25

ZESTAWIENIA

íï

ZESTAWIENIE MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.1
LP.

NAZWA ARTYKUŁU

JEDN.

ILOŚĆ

1

4.01 A - szafa 279x60x184cm

szt

1

2

4.01 B - szafka 300x40x75cm

szt

1

3

4.01 C - zabudowa grzejnika
90x20x72cm

szt

2

4

4.01 D – lustro do sali tanecznej
603x2x257cm

szt

1

5

4.01 E- stół składany 180x80x77cm

szt

6

ZESTAWIENIE MEBLI SYSTEMOWYCH I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 4.01
MEBLE SYSTEMOWE
NR
1

PRZYKŁADWE
ROZWIĄZANIE

WYPOSAŻENIE

ILOŚĆ

OPIS

KRZESŁO
SZARE
POLIPROPYLENOWE

40 szt Krzesło w kształcie litery S.
Wykonane z jednego odlewu polipropylenu,wytrzymałe na temperaturę i wilgotność.
Krzesła muszą dać się sztaplować.
KOLOR: szary (jasny)
WYMIARY :
Szerokość: 47cm
Głębokość: 56cm
Wysokość: 82cm
MATERIAŁ: polipropylen

PROJEKT
UMEBLOWANIA
POMIESZCZENIA
4.02

SPIS ZAWARTOŚCI
PROJEKTU
WIZUALIZACJE
PROJEKTY MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR
rzut z rozmieszczeniem mebli ●
4.02 A - zabudowa zaplecza - ściana długa - widok 1 ●
4.02 A - zabudowa zaplecza - sciana krótka - widok 2 ●
4.02 B - biurko z szafkami 333x40x79cm ●
4.02 C - szafka z zabudowa grzejnika 188x40x79cm ●
4.02 D - szafka 76x38x79cm ●
4.02 E - lustro 90x5x90cm ●
4.02 F - półka 140x25x14cm ●
4.02 G - półka potrójna 76x30x82cm ●
4.02 H - stolik 80x80x75cm ●
ZESTAWIENIA
zestawienie mebli robionych na wymiar●
zestawienie mebli systemowych i elementów wyposażenia ●
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wizualizacje
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wizualizacje
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wizualizacje

PROJEKT MEBLI
ROBIONYCH
NA WYMIAR

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

4.07

4.06
4.02 F

4.02 E

4.05

4.02 B
4.13

4.04

4.02 A widok 2

4.02 H
4.02 C

4.03
4.02 D
4.02

4.02 F

4.02 A widok 1

4.02 G

4.01

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.02

rzut z rozmieszczeniem mebli

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
wentylacja

informacje dodatkowe :

skos płyta gk

2

18

heb

możliwośc
regulacji
położenia półki

możliwośc
regulacji
położenia półek

2
52

19

2

42

możliwośc
regulacji
położenia półki

możliwośc
regulacji
położenia półek

31

szuflada

szuflada

szuflada

szuflada

szuflada

szuflada

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

8

40

42

40

40

40

10

25

szuflada

10

10

szuflada

2 50 2

2
15

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

15

5

70

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

15

5
2
70

możliwośc
regulacji
położenia półek

32
92

możliwośc
regulacji
położenia półek

2

możliwośc
regulacji
położenia półek

27

210

29

możliwośc
regulacji
położenia półek

52

2

2 44

40

80

29

2

4

80

80

2 27

2

- szafki zamykane: posiadają w środku dwie
półki z możliwością regulacji
heb
- szafki otwarte o szerokości 40,42 cm :
posiadają dwie półki z możliwością
regulacji
- szafki otwarte o szerokości 80 cm :
posiadają jedną półkę z możliwością
regulacji
- system szuflad - tandem blum z blumotion
lub równoważny
nóżki szafek - regulowane
kształt : okrągły
średnica : 2,8 cm
wysokość : 10
- widoczne krawędzie - oklejone obrzeżem
PP lub PCV w kolorze płyty .
- tyły szafek - wykonane z płyty hdf, 3mm w
kolorze białym (ral 9003) stuktura matowa ze wzgledu na duża ilość szafek otwartych
płyta ta ma być jak najbardziej zbliżona
kolorem,strukturą do pozostałego materiału
szafki.
wentylacja - ma zostać przeniesiona na
mebel

401

LEGENDA
ścianki, korpusy, fronty:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
sturktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4 cm
kolor: dąb

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym
przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania,
materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.02

4.02 A - zabudowa zaplecza - ściana długa - widok 1 skala 1:25

zabudowa wentylacji

półka
otwarta

2

73

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

możliwośc
regulacji
położenia półek

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

możliwośc
regulacji
położenia półek

92

2

możliwośc
regulacji
położenia półek

38

15

15

2

42

245

44

2

25

15

70

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

informacje dodatkowe :
- szafki zamykane: posiadają w środku dwie półki z
możliwością regulacji
- szafki otwarte : posiadają jedną półkę z możliwością
regulacji
- system szuflad - tandem blum z blumotion lub równoważny
nóżki szafek - regulowane
kształt : okrągły
średnica : 2,8 cm
wysokość : 10
- widoczne krawędzie - oklejone obrzeżem PP lub PCV w
kolorze płyty .
- tyły szafek - wykonane z płyty hdf, 3mm w kolorze białym (ral
9003) stuktura matowa - ze wzgledu na duża ilość szafek
otwartych płyta ta ma być jak najbardziej zbliżona
kolorem,strukturą do pozostałego materiału szafki.

10

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu
zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem zastosowania, materiałów,
funkcjonalności, kolorystyki itp.

80

LEGENDA
ścianki, korpusy, fronty:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
sturktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

45

2

60

10

197

gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4 cm
kolor: dąb

Zamek patentowy, osadzony bez użycia dodatkowej osłony w
postaci pierścienia - musi być idealnie osadzony - nie
dopuszcza się uszczerbków w płycie.
kształt: okrągły
kolor: srebrny
w komplecie dwa metalowe klucze

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.02

4.02 A - zabudowa zaplecza - ściana krótka - widok 2 skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
333
49
4

100
100

45

45

40
45

45

4

69

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

79

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

10

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

10

35

szuflada

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

79

szuflada

69

szuflada

10

10

15

szuflada

65

79

15 15

4

45

184

32

cokół

widok od frontu

8

cokół

widok z boku

40

333

widok z góry
Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jako
pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod
względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

informacje dodatkowe:
- wszystkie niewidoczne elementy szafek wykonane z
płyty melaminowanej białej premium (RAL9003),18 mm, o strukturze matowej ,
gęstość płyty: 690-750 kg/m3 - firma Egger lub równoważna
- szafki- posiadają w środku dwie półki z możliwością regulacji
- system szuflad - tandem blum z blumotion lub równoważny
- nóżki szafek - regulowane
kształt : okrągły
średnica : 2,8 cm
wysokośc : 10 cm
- widoczne krawędzie - w przypadku elementów lakierowanych - lakierowane (ral
9003), w przypadku elemntów z płyty melaminowanej - oklejone obrzeżem PP lub
PCV w kolorze płyty .
- tył szafki - wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym.
(ral 9003)

LEGENDA
fronty, cokoły i widoczne elementy szafek:
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: biały - RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4cm
wykończenie: lakier
kryjący,matowy
kolor : ral 1016

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.02

Zamek patentowy, osadzony bez
użycia dodatkowej osłony w postaci
pierścienia - musi być idealnie
osadzony - nie dopuszcza się
uszczerbków w płycie.
kształt: okrągły
kolor: srebrny
w komplecie dwa metalowe klucze

Zamek patentowy centralny,
osadzony bez użycia dodatkowej
osłony w postaci pierścienia - musi
być idealnie osadzony - nie
dopuszcza się uszczerbków w płycie.
kształt: okrągły
kolor: srebrny
w komplecie dwa metalowe

4.02 B - biurko z szafkami 333x40x79cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
ściana gk

188
139

informacje dodatkowe :
40

maskownica
kaloryfera

szuflada

79

szuflada
szuflada
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4
3
3
3

ściana gk

szuflada

4

10

10

79
4
65
10 20 15 15 15 4

49

45

139

32

188
widok od frontu

widok z boku

49

kaloryfer

139

20

2

40

18

ściana gk

maskownica kaloryfera

188

8

- wszystkie niewidoczne elementy szafek wykonane z płyty
melaminowanej białej premium (RAL9003), 18 mm o strukturze
matowej, gęstość płyty: 690-750 kg/m3 - firma Egger lub
równoważna
- system szuflad - tandem blum z blumotiom lub równoważny
- nóżki szafek - regulowane
kształt: okrągły
średnica: 2,8 cm
wysokośc: 10
-widoczne krawędzie - w przypadku elementów lakierowanychlakierowane (ral 9003) w przypadku elemntów z płyty
melaminowanej - oklejone obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty .
- tył szafki - wykonany z płyty HDF grubości 3 mm w kolorze
białym (ral 9003)

widok z góry

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia należy to traktować jako pomoc w
opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku
dopuszczalne są produkty równoważne pod względem
zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

LEGENDA
fronty, cokoły i widoczne elementy szafki,
maskownica :
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: biały - RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.02

gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4cm
wykończenie: lakier kryjący matowy
kolor : ral 1016

4.02 C - szafka z zabudowa grzejnika 188x40x79cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

informacje dodatkowe :

2
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36
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w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

2

8

widok od frontu
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w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

65

4

38

4

76

30

widok z boku

- wszystkie niewidoczne elementy szafek wykonane z płyty
melaminowanej białej premium (RAL9003), 18 mm o strukturze
matowej, gęstość płyty: 690-750 kg/m3 - firma Egger lub
równoważna
- nóżki szafek - regulowane
kształt: okrągły
średnica: 2,8 cm
wysokośc: 10
-widoczne krawędzie - w przypadku elementów lakierowanychlakierowane (ral 9003) w przypadku elemntów z płyty
melaminowanej - oklejone obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty .
- tył szafki - wykonany z płyty HDF grubości 3 mm w kolorze
białym (ral 9003)

38

76
Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia należy to traktować jako pomoc w opisie
przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są
produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów,
funkcjonalności, kolorystyki itp.

widok z góry

LEGENDA
fronty, cokoły i widoczne elementy szafki,
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: biały - RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.02

gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4cm
wykończenie: lakier kryjący matowy
kolor : ral 1016

4.02 D - szafka 76x38x79cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
3
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3 2
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84

lustro
z atestem
bezpieczeństwa

3

90

90

3

3

45

84

5

90

2 3

widok od frontu

90

widok w środku

widok z boku

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jako
pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod
względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

widok z góry

LEGENDA
fronty i widoczne elementy lustra
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: biały - RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

lustro z atestem bezpieczństwa B

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.02

informacje dodatkowe :
- zawiasy: blum z hamulcem lub równoważne
- sposób otwierania: tip on blum lub równoważne
- widoczne krawędzie - w przypadku elementów
lakierowanych - lakierowane (ral 9003) w przypadku
elementów z płyty melaminowanej - oklejone obrzeżem PP
lub PCV w kolorze płyty .

4.02 E - lustro 90x5x90cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
140
12 5

140
106

2 szt

5 12

25

4 10

106

5 12

12 5

widok z góry

element metalowy
malowany proszkowo
RAL 9003

widok od frontu

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU
informacje dodatkowe :
element
metalowy

płyta melaminowana
drewnopodobna

- wszystkie szafki wiszące są montowane na
ścianach gipsowo- kartonowych, w których nie ma
wzmocnień dlatego ich sposób montażu powinien
być dostosowany do materiału ściany
oraz przewidywać obciążenie maksymalne do 20 kg

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia
należy to traktować jako pomoc w opisie
przedmiotu zamówienia. W każdym
przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem zastosowania,
materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

- widoczne krawędzie - powinny być oklejone
obrzeżem w kolorze płyty PP lub PCV .

LEGENDA
płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

element metalowy
malowany proszkowo
kolor: RAL 9003

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.02

4.02 F - półka 140x25x14cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
41

5 12

5 12

4
35

element metalowy
malowany proszkowo
RAL 9003

30

42

82

12 5

35

4

12 5

4

76
76
widok z góry

widok od frontu

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU
element
metalowy

płyta melaminowana
drewnopodobna

informacje dodatkowe :
- wszystkie szafki wiszące są montowane na
ścianach gipsowo- kartonowych, w których nie ma
wzmocnień dlatego ich sposób montażu powinien
być dostosowany do materiału ściany
oraz przewidywać obciążenie maksymalne do 20 kg

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia
należy to traktować jako pomoc w opisie
przedmiotu zamówienia. W każdym
przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem zastosowania,
materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

- widoczne krawędzie - powinny być oklejone
obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty .

LEGENDA
płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

element metalowy
malowany proszkowo
kolor: RAL 9003

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.02

4.02 G - półka potrójna 76x30x82cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
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widok z góry

widok od spodu

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jako
pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod
względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

5

65

4

widok z boku
informacje dodatkowe :
- stół musi być stabilny
- każdy narożnik blatu posiada wyoblenie r = 5 cm
- widoczne krawędzie - powinny być oklejone obrzeżem
PP lub PCV w kolorze płyty .

LEGENDA
nogi: spawane w jedną konstrukcje
postumentu stołu, malowane proszkowo
średnica: 5 cm
kolor: RAL 9003
- stół musi być stabilny

płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.02

4.02 H - stolik 80x80x75cm skala 1:25

ZESTAWIENIA

íï

ZESTAWIENIE MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.02
LP
.

NAZWA ARTYKUŁU

JEDN.

ILOŚĆ

1

4.02 A - zabudowa zaplecza – ściana
długa - widok 1

szt

1

2

4.02 A - zabudowa zaplecza – ściana
krótka - widok 2

szt

1

3

4.02 B - biurko z szafkami 333x40x79cm

szt

1

4

4.02 C – szafka z zabudowa grzejnika
188x40x79cm

szt

1

5

4.02 D - szafka 76x38x79cm

szt

1

6

4.02 E - lustro 90x5x90cm

szt

1

7

4.02 F - półka 140x25x14cm

szt

2

8

4.02 G - półka potrójna 76x30x82cm

szt

1

9

4.02 H - stolik 80x80x75cm

szt

1

ZESTAWIENIE MEBLI SYSTEMOWYCH I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 4.02
MEBLE SYSTEMOWE
NR
1

PRZYKŁADWE
ROZWIĄZANIE

WYPOSAŻENIE
FOTEL
OBROTOWY
ŻÓŁTYMUSZTARDA

ILOŚĆ
1 szt

OPIS
Fotel obrotowy
PODSTAWA: 5- ramienna, metalowa, rurkowa z profili okrągłych, w kolorze
metalik.
MECHANIZM: - amortyzator gazowy o płynnej regulacji wysokości siedziska.
KÓŁKA: twarde (dedykowane do powierzchni miękkich ), wyposażone w hamulec
który zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia.
SIEDZISKO: z litej sklejki liściastej, wyściełane pianką ciętą poliuretanową o
wysokiej gęstości(nie mniej niż T30),tapicerowane tkanina kolorze
żółtym(musztardowym).
OPARCIE: ukształtowane ergonomicznie z litej sklejki liściastej , wyścielane pianką
ciętą poliuretanowa o wysokiej gęstości(nie mniej niż T30), tapicerowane tkaniną w
kolorze żółtym(musztardowym). Łącznik siedziska z oparciem - stały - bez możliwości
regulacji kąta pochylenia oparcia .
TAPICERKA SIEDZISKA I OPARCIA: tkanina w kolorze żółtym (musztardowym)
medely lub równoważna

skład: 100% poliester
gramatura: 364 g/m2
odporność na ścieranie – 75000 cykli Martindale’a
odporność na piling – 4-5
odporność na światło – 5-7
WYMIARY:
wysokość całkowita 87-100,5 cm
szerokość całkowita 61 cm
głębokość całkowita 58,5cm
wysokość siedziska 48-61cm
szerokość siedziska 47,5 cm
głębokość siedziska 45,5 cm

2

KRZESŁO
DREWNIANE

2 szt

Ergonomiczne krzesło drewniane z wyprofilowanym siedziskiem oraz oparciem.
W oparciu ozdoba w formie prostokątnego wycięcia.
WYMIARY:
wysokość: 86 cm
szerokość: 43 cm
głębokość: 50 cm
MATERIAŁ: lite drewno dębowe
KOLOR: naturalny dąb

3

KANAPA
2- OSOBOWA
ŻÓŁTAMUSZTARDOWA

1 szt

Nowoczesna, wyoblona sofa dwuosobowa o lekkiej konstrukcji i prostej formie z
pikowaniami na oparciu, bez funkcji spania, bez sprężyn.
NOGI: drewno dębowe lub bukowe, w kształcie skośnego stożka, h od 10-15 cm
SIEDZISKO: pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości(nie mniej niż T30),
podzielona na dwa tapicerowane siedziska w kolorze zółtym (musztardowym)
OPARCIE: konstrukcja drewniana obłożona pianką poliuretanową o wysokiej
gęstości(nie mniej niż T30) , obite tkaniną w kolorze żółtym(musztardowym) i
ozdobione pikowaniami w dwóch rzędach. Kształt oparcia jest wyoblony (patrz zdjęcie
poglądowe)
TKANINA OBICIOWA SIEDZISKA I OPARCIA: tkanina puento lub równoważna w
kolorze zółtym (musztardowym)

skład: 85 % bawełna ,15 % poliester
gramatura: 420gr/m2
ścieralność: 36.600 cykli M a r t i n d a l e ' a
odporność na światło– 4
odporność na piling– 4
WYMIARY :
szerokość: 152cm
głębokość: 69cm
wysokość: 76cm
4

TABORET

1 szt

Taboret z okrągłym siedziskiem i wygiętymi czterema nogami o stabilnej konstrukcji.
Taboret musi dać się sztaplować.
MATERIAŁ: sklejka brzozowa 2cm
WYMIARY:
Średnica siedziska: 35 cm
Szerokość całości: 42 cm
Głębokość całości: 42 cm
Wysokość siedziska: 45 cm

PROJEKT
UMEBLOWANIA
POMIESZCZENIA
4.03

SPIS ZAWARTOŚCI
PROJEKTU
WIZUALIZACJE
PROJEKTY MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR
rzut z rozmieszczeniem mebli ●
4.03 A - zabudowa zaplecza - ściana krótka P - widok 1 ●
4.03 A - zabudowa zaplecza - ściana długa - widok 2 ●
4.03 A - zabudowa zaplecza - ściana krótka L - widok 3 ●
4.03 B - biurko z szafkami 243x40x79cm ●
4.03 C - zabudowa grzejnika 105x20x65cm ●
4.03 D - szafka 158x40x79cm ●
4.03 E - półka 158x25x14cm ●
4.03 F - półka 105x25x14cm●
4.03 G - stolik 80x80x75cm ●
ZESTAWIENIA
zestawienie mebli robionych na wymiar ●
zestawienie mebli systemowych i elementów wyposażenia ●
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PROJEKT MEBLI
ROBIONYCH
NA WYMIAR

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
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4.03 C

4.03 A widok 1

4.03 F
4.02

4.01

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.03

rzut z rozmieszczeniem mebli

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

informacje dodatkowe :
2

74

zabudowa wentylacji

18

półka
otwarta

40
w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

w środku
cztery półki z
możliwością
regulacji
położenia

10

LEGENDA
ścianki, korpusy, fronty:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
sturktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

60

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu
zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem zastosowania, materiałów,
funkcjonalności, kolorystyki itp.

45

10

70

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

10

60

w środku
cztery półki z
możliwością
regulacji
położenia

162

246

92

możliwośc
regulacji
położenia półek

40

42

- szafki zamykane : posiadają w środku dwie półki z możliwością regulacji za
wyjątkiem szafy dużej tam cztery półki
- nóżki szafek - regulowane
kształt: okrągły
średnica: 2,8 cm
wysokośc: 10
- widoczne krawędzie - oklejone obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty
- tyły szafek - wykonane z płyty hdf, 3mm w kolorze białym (ral 9003)
stuktura matowa - ze wzgledu na duża ilość szafek otwartych płyta ta ma być
jak najbardziej zbliżona kolorem,strukturą do pozostałego materiału szafki.

szafa duża

197
gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4 cm
kolor: dąb

Zamek patentowy, osadzony bez użycia dodatkowej osłony w
postaci pierścienia - musi być idealnie osadzony - nie
dopuszcza się uszczerbków w płycie.
kształt: okrągły
kolor: srebrny
w komplecie dwa metalowe klucze

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.03

4.03 A - zabudowa zaplecza - ściana krótka P - widok 1 skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
wentylacja

informacje dodatkowe :

skos płyta gk

heb

2 18
29

2

40

szuflada

ścianki, korpusy, fronty:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
sturktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

80

szuflada
szuflada

80

80

42

40

8

201

29

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

10

10 2

LEGENDA

2
2
2
4
2
10 19 21 21
27

92

2
szuflada

10
40

możliwośc
regulacji
położenia półek

2
15

15

szuflada

szuflada

46

możliwośc
regulacji
położenia półek

szuflada

25

70

46

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

możliwośc
regulacji
położenia półki

42

możliwośc
regulacji
położenia półki

15

2 27 2

29

możliwośc
regulacji
położenia półek

szuflada

31

2

33

4

42

2

możliwośc
regulacji
położenia półki

2

44

29

36

2

44

2

2 18

heb

- szafki zamykane: posiadają w środku dwie
półki z możliwością regulacji
- szafki otwarte o szerokości 40,42 cm :
posiadają dwie półki z możliwością
regulacji
- szafki otwarte o szerokości 80 cm :
posiadają jedną półkę z możliwością
regulacji
- system szuflad - tandem blum z blumotion
lub równoważny
nóżki szafek - regulowane
kształt : okrągły
średnica : 2,8 cm
wysokość : 10
- widoczne krawędzie - oklejone obrzeżem
PP lub PCV w kolorze płyty .
- tyły szafek - wykonane z płyty hdf, 3mm w
kolorze białym (ral 9003) stuktura matowa ze wzgledu na duża ilość szafek otwartych
płyta ta ma być jak najbardziej zbliżona
kolorem,strukturą do pozostałego materiału
szafki.
wentylacja - ma zostać przeniesiona na
mebel

336

gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4 cm
kolor: dąb

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.03

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia należy to traktować jako pomoc w
opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku
dopuszczalne są produkty równoważne pod względem
zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.
4.03 A - zabudowa zaplecza - ściana długa - widok 2 skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

164

półka
otwarta

40
możliwośc
regulacji
położenia półek

4
68

półka
otwarta

10

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia należy to
traktować jako pomoc w opisie przedmiotu
zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne
są produkty równoważne pod względem
zastosowania, materiałów, funkcjonalności,
kolorystyki itp.

zabudowa wentylacji

246

- nóżki szafek - regulowane
kształt : okrągły
średnica :2,8 cm
wysokośc : 10
- widoczne krawędzie - powinny być oklejone
obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty
- tyły szafek - wykonane z płyty hdf, 3mm w kolorze
białym (ral 9003) stuktura matowa - ze wzgledu na
duża ilość szafek otwartych płyta ta ma być jak
najbardziej zbliżona kolorem,strukturą do
pozostałego materiału szafki.

2

informacje dodatkowe :

LEGENDA

2

ścianki, korpusy, fronty:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
sturktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

125

60

10

197

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.03

4.03 A - zabudowa zaplecza - ściana krótka L - widok 3 skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
243
45

cokół

49

100

94

69
32

cokół

widok od frontu

widok z boku

8

cokół

Jeśli w opisach występują :
nazwy znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia
należy to traktować jako pomoc
w opisie przedmiotu
zamówienia. W każdym
przypadku dopuszczalne są
produkty równoważne pod
względem zastosowania,
materiałów, funkcjonalności,
kolorystyki itp.

informacje dodatkowe:
- wszystkie niewidoczne elementy szafek wykonane z
płyty melaminowanej białej premium (RAL9003),18 mm, o strukturze matowej ,
gęstość płyty: 690-750 kg/m3 - firma Egger lub równoważna
- szafki- posiadają w środku dwie półki z możliwością regulacji
- system szuflad - tandem blum z blumotion lub równoważny
- nóżki szafek - regulowane
kształt : okrągły
średnica : 2,8 cm
wysokośc : 10 cm
- widoczne krawędzie - w przypadku elementów lakierowanych - lakierowane (ral
9003), w przypadku elemntów z płyty melaminowanej - oklejone obrzeżem PP lub
PCV w kolorze płyty .
- tył szafki - wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym.
(ral 9003)

40

243

widok z góry

LEGENDA
fronty, cokoły i widoczne elementy szafek:
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: biały - RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

10

szuflada

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

79

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

10

35

40

szuflada

szuflada

10

4

45

79

szuflada

100

69

45
15

15 15 4

4

płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4cm
wykończenie : lakier
kryjący,matowy
kolor : Ncs S1010-B50G

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.03

Zamek patentowy, osadzony bez
użycia dodatkowej osłony w postaci
pierścienia - musi być idealnie
osadzony - nie dopuszcza się
uszczerbków w płycie.
kształt: okrągły
kolor: srebrny
w komplecie dwa metalowe klucze

Zamek patentowy centralny,
osadzony bez użycia dodatkowej
osłony w postaci pierścienia - musi
być idealnie osadzony - nie
dopuszcza się uszczerbków w płycie.
kształt: okrągły
kolor: srebrny
w komplecie dwa metalowe klucze

4.03 B - biurko z szafkami 243x40x79cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
kaloryfer

ściana gk

65

ściana gk

widok z góry

maskownica
kaloryfera

20

maskownica
kaloryfera

3

20

105

widok z boku

105
3

ściana gk

65

maskownica
kaloryfera

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu
zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności,
kolorystyki itp.

widok od frontu

LEGENDA
maskownica :
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: RAL 9003
grubość: 18 mm

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.03

4.03 C - zabudowa grzejnika 105x20x65cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

158
45

60

45

informacje dodatkowe :

4
40

4

4

szuflada

szuflada

10

cokół

widok od frontu

69

79

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

szuflada

cokół

10

65

79

szuflada
w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

widok z boku

40

158

- wszystkie niewidoczne elementy szafek wykonane z płyty
melaminowanej białej premium (RAL9003), 18 mm o strukturze
matowej, gęstość płyty: 690-750 kg/m3 - firma Egger lub
równoważna
- system szuflad - tandem blum z blumotiom lub równoważny
- nóżki szafek - regulowane
kształt: okrągły
średnica: 2,8 cm
wysokośc: 10
-widoczne krawędzie - w przypadku elementów lakierowanychlakierowane (ral 9003) w przypadku elemntów z płyty
melaminowanej - oklejone obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty .
- tył szafki - wykonany z płyty HDF grubości 3 mm w kolorze
białym (ral 9003)

widok z góry

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jako
pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod
względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

LEGENDA
fronty, cokoły i widoczne elementy szafki,
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: biały - RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.03

gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4cm
wykończenie : lakier
kryjący,matowy
kolor : Ncs S1010-B50G

4.03 D - szafka 158x40x79cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

124

158
5 12

12 5

124

5 12
element metalowy
malowany proszkowo
RAL 9003

4 10

25

12 5

158

widok z góry

widok od frontu

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU
informacje dodatkowe :
element
metalowy

płyta melaminowana
drewnopodobna

- wszystkie szafki wiszące są montowane na
ścianach gipsowo- kartonowych, w których nie ma
wzmocnień dlatego ich sposób montażu powinien
być dostosowany do materiału ściany
oraz przewidywać obciążenie maksymalne do 20 kg

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia
należy to traktować jako pomoc w opisie
przedmiotu zamówienia. W każdym
przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem zastosowania,
materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

- widoczne krawędzie - powinny być oklejone
obrzeżem w kolorze płyty PP lub PCV .

LEGENDA
płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

element metalowy
malowany proszkowo
kolor: RAL 9003

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.03

4.03 E - półka 158x25x14cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

105
71

5 12

12 5

71

5 12

25

4 10

12 5

2 szt

105

widok z góry

element metalowy
malowany proszkowo
RAL 9003

widok od frontu

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU
informacje dodatkowe :
element
metalowy

płyta melaminowana
drewnopodobna

- wszystkie szafki wiszące są montowane na
ścianach gipsowo- kartonowych, w których nie ma
wzmocnień dlatego ich sposób montażu powinien
być dostosowany do materiału ściany
oraz przewidywać obciążenie maksymalne do 20 kg

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia
należy to traktować jako pomoc w opisie
przedmiotu zamówienia. W każdym
przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem zastosowania,
materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

- widoczne krawędzie - powinny być oklejone
obrzeżem w kolorze płyty PP lub PCV .

LEGENDA
płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

element metalowy
malowany proszkowo
kolor: RAL 9003

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.03

4.03 F - półka 105x25x14cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

zaokrąglenie
rogu stołu
5cm

zaokrąglenie
rogu stołu
5cm

5

75

80
5
70
75

5

75

80

80

80

5

80

80

80

widok z góry

widok od spodu

5

65

4

widok z boku
informacje dodatkowe :

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jako
pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod
względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

- stół musi być stabilny
- każdy narożnik blatu posiada wyoblenie r = 5 cm
- widoczne krawędzie - powinny być oklejone obrzeżem
PP lub PCV w kolorze płyty .

LEGENDA
nogi: spawane w jedną konstrukcje
postumentu stołu, malowane proszkowo
średnica: 5 cm
kolor: RAL 9003
- stół musi być stabilny

płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.03

4.03 G - stolik 80x80x75cm skala 1:25

ZESTAWIENIA

íï

ZESTAWIENIE MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.03
LP
.

NAZWA ARTYKUŁU

JEDN.

ILOŚĆ

1

4.03 A - zabudowa zaplecza – ściana
krótka P - widok 1

szt

1

2

4.03 A - zabudowa zaplecza – ściana
długa - widok 2

szt

1

3

4.03 A - zabudowa zaplecza – ściana
krótka L - widok 3

4

4.03 B - biurko z szafkami
243x40x79cm

szt

1

5

4.03 C - zabudowa grzejnika
105x20x65cm

szt

1

6

4.03 D - szafka 158x40x79cm

szt

1

7

4.03 E - półka 158x25x14cm

szt

1

8

4.03 F - półka 105x25x14cm

szt

2

9

4.03 G - stolik 80x80x75cm

szt

1

ZESTAWIENIE MEBLI SYSTEMOWYCH I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 4.03
MEBLE SYSTEMOWE
NR
1

PRZYKŁADWE
ROZWIĄZANIE

WYPOSAŻENIE
FOTEL
OBROTOWY
ŻÓŁTYMUSZTARDA

ILOŚĆ
1 szt

OPIS
Fotel obrotowy
PODSTAWA: 5- ramienna, metalowa, rurkowa z profili okrągłych, w kolorze
metalik.
MECHANIZM: - amortyzator gazowy o płynnej regulacji wysokości siedziska.
KÓŁKA: twarde (dedykowane do powierzchni miękkich ), wyposażone w hamulec
który zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia.
SIEDZISKO: z litej sklejki liściastej, wyściełane pianką ciętą poliuretanową o
wysokiej gęstości(nie mniej niż T30),tapicerowane tkanina kolorze
żółtym(musztardowym).
OPARCIE: ukształtowane ergonomicznie z litej sklejki liściastej , wyścielane pianką
ciętą poliuretanowa o wysokiej gęstości(nie mniej niż T30), tapicerowane tkaniną w
kolorze żółtym(musztardowym). Łącznik siedziska z oparciem - stały - bez możliwości
regulacji kąta pochylenia oparcia .
TAPICERKA SIEDZISKA I OPARCIA: tkanina w kolorze żółtym (musztardowym)
medely lub równoważna

skład: 100% poliester
gramatura: 364 g/m2
odporność na ścieranie – 75000 cykli Martindale’a
odporność na piling – 4-5
odporność na światło – 5-7
WYMIARY:
wysokość całkowita 87-100,5 cm
szerokość całkowita 61 cm
głębokość całkowita 58,5cm
wysokość siedziska 48-61cm
szerokość siedziska 47,5 cm
głębokość siedziska 45,5 cm

2

KRZESŁO
DREWNIANE

2 szt

Ergonomiczne krzesło drewniane z wyprofilowanym siedziskiem oraz oparciem.
W oparciu ozdoba w formie prostokątnego wycięcia.
WYMIARY:
wysokość: 86 cm
szerokość: 43 cm
głębokość: 50 cm
MATERIAŁ: lite drewno dębowe
KOLOR: naturalny dąb

3

KANAPA
2- OSOBOWA
ŻÓŁTAMUSZTARDOWA

1 szt

Nowoczesna, wyoblona sofa dwuosobowa o lekkiej konstrukcji i prostej formie z
pikowaniami na oparciu, bez funkcji spania, bez sprężyn.
NOGI: drewno dębowe lub bukowe, w kształcie skośnego stożka, h od 10-15 cm
SIEDZISKO: pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości(nie mniej niż T30),
podzielona na dwa tapicerowane siedziska w kolorze zółtym (musztardowym)
OPARCIE: konstrukcja drewniana obłożona pianką poliuretanową o wysokiej
gęstości(nie mniej niż T30) , obite tkaniną w kolorze żółtym(musztardowym) i
ozdobione pikowaniami w dwóch rzędach. Kształt oparcia jest wyoblony (patrz
zdjęcie poglądowe)
TKANINA OBICIOWA SIEDZISKA I OPARCIA: tkanina puento lub równoważna w
kolorze zółtym (musztardowym)

skład: 85 % bawełna ,15 % poliester
gramatura: 420gr/m2
ścieralność: 36.600 cykli M a r t i n d a l e ' a
odporność na światło– 4
odporność na piling– 4
WYMIARY :
szerokość: 152cm
głębokość: 69cm
wysokość: 76cm
4

TABORET

1 szt

Taboret z okrągłym siedziskiem i wygiętymi czterema nogami o stabilnej konstrukcji.
Taboret musi dać się sztaplować.
MATERIAŁ: sklejka brzozowa 2cm
WYMIARY:
Średnica siedziska: 35 cm
Szerokość całości: 42 cm
Głębokość całości: 42 cm
Wysokość siedziska: 45 cm

ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ
5

LUSTRO
WISZĄCE NA
PASKU

1 szt

Lustro wiszące na pasku
MATERIAŁ : metal, eko skóra
WYMIARY :
Śr. koła 55cm, gr. 3cm, wys. całkowita 75cm
Kolor - czarny

PROJEKT
UMEBLOWANIA
POMIESZCZENIA
4.04

SPIS ZAWARTOŚCI
PROJEKTU
WIZUALIZACJE
PROJEKT MEBLI ROBIONYCH WYMIAR
rzut z rozmieszczeniem mebli ●
4.04 A - zabudowa zaplecza - ściana krótka P - widok 1 ●
4.04 A - zabudowa zaplecza - ściana długa - widok 2 ●
4.04 A - zabudowa zaplecza -ściana krótka L - widok 3 ●
4.04 B -szafka z zabudowa grzejnika 202x40x79cm ●
4.04 C - szafka 158x40x79cm ●
4.04 D - lustro 80x5x200cm ●
4.04 E - półka 140x25x14cm●
4.04 F - półka 153x25x14cm ●
4.04 G - półka 173x25x14cm ●
4.04 H - półka podwójna 106x25x43cm ●
4.04 I - szafka pod zlewozmywak 173x55x90cm ●
4.04 J - stolik 80x80x75cm ●
ZESTAWIENIA
zestawienie mebli robionych na wymiar ●
zestawienie mebli systemowych i elementów wyposażenia ●
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PROJEKT MEBLI
ROBIONYCH
NA WYMIAR

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
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WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
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informacje dodatkowe :

18

półka
otwarta

40
w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

w środku
cztery półki z
możliwością
regulacji
położenia

10

10

LEGENDA
ścianki, korpusy, fronty:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
sturktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

60

45

10

70

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

10

60

w środku
cztery półki z
możliwością
regulacji
położenia

162

246

92

możliwośc
regulacji
położenia półek

- szafki zamykane : posiadają w środku dwie półki z możliwością
regulacji za wyjątkiem szafy dużej tam cztery półki
- nóżki szafek - regulowane
kształt: okrągły
średnica: 2,8 cm
wysokośc: 10
- widoczne krawędzie - oklejone obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty
- tyły szafek - wykonane z płyty hdf, 3mm w kolorze białym (ral 9003)
stuktura matowa - ze wzgledu na duża ilość szafek otwartych płyta ta
ma być jak najbardziej zbliżona kolorem,strukturą do pozostałego
materiału szafki.

40

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu
zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem zastosowania, materiałów,
funkcjonalności, kolorystyki itp.

42

197
gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4 cm
kolor: dąb

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.04

Zamek patentowy, osadzony bez użycia dodatkowej osłony w postaci pierścienia musi być idealnie osadzony - nie dopuszcza się uszczerbków w płycie.
kształt: okrągły
kolor: srebrny
w komplecie dwa metalowe klucze

4.04 A - zabudowa zaplecza - ściana krótka P - widok 1 skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
skos gk

wentylacja

informacje dodatkowe :
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możliwośc
regulacji
położenia półek
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188

2

2
42

możliwośc
regulacji
położenia półki

możliwośc
regulacji
położenia półek

szuflada

szuflada

szuflada
szuflada

80

80

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

10 2

szuflada

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

2

szuflada

28

szuflada

80

szuflada

30

2

2
15

15

52

możliwośc
regulacji
położenia półki

możliwośc
regulacji
położenia półek

10

10

12

25

47

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

70

108

15

188

2 27 2

4

29

możliwośc
regulacji
położenia półek

92

2

2

46

29

2

2 16

heb

50

409

42

40

10

- szafki zamykane: posiadają w środku dwie
półki z możliwością regulacji
- szafki otwarte o szerokości 42,50,52 cm :
posiadają dwie półki z możliwością
regulacji
- szafki otwarte o szerokości 80 cm :
posiadają jedną półkę z możliwością
regulacji
- system szuflad - tandem blum z blumotion
lub równoważny
nóżki szafek - regulowane
kształt : okrągły
średnica : 2,8 cm
wysokość : 10
- widoczne krawędzie - oklejone obrzeżem
PP lub PCV w kolorze płyty .
- tyły szafek - wykonane z płyty hdf, 3mm w
kolorze białym (ral 9003) stuktura matowa ze wzgledu na duża ilość szafek otwartych
płyta ta ma być jak najbardziej zbliżona
kolorem,strukturą do pozostałego materiału
szafki.
wentylacja - ma zostać przeniesiona na
mebel

LEGENDA
ścianki, korpusy, fronty:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
sturktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4 cm
kolor: dąb

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia.
W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem
zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.04

4.04 A - zabudowa zaplecza - ściana długa - widok 2 skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

informacje dodatkowe :

2
122

półka
otwarta

40

108

4

możliwośc
regulacji
położenia półek

półka
otwarta

60

12

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia należy to
traktować jako pomoc w opisie przedmiotu
zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne
są produkty równoważne pod względem
zastosowania, materiałów, funkcjonalności,
kolorystyki itp.

zabudowa wentylacji

246

- nóżki szafek - regulowane
kształt : okrągły
średnica :2,8 cm
wysokośc : 10
- widoczne krawędzie - powinny być oklejone
obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty
- tyły szafek - wykonane z płyty hdf, 3mm w kolorze
białym (ral 9003) stuktura matowa - ze wzgledu na
duża ilość szafek otwartych płyta ta ma być jak
najbardziej zbliżona kolorem,strukturą do
pozostałego materiału szafki.

LEGENDA
ścianki, korpusy, fronty:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
sturktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.04

127

60

10

196

4.04 A - zabudowa zaplecza - ściana krótka L - widok 3 skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
ściana gk

widok od frontu

8

10

maskownica
kaloryfera

69

15
15
10

szuflada

79

szuflada

15

65

szuflada

20

3

szuflada

202
49

40

3

20

ściana gk

maskownica
kaloryfera

32

widok z boku
153

informacje dodatkowe :

4

40

65

45

4

153

ściana gk

4

10

202

- wszystkie niewidoczne elementy szafek wykonane z płyty
melaminowanej białej premium (RAL9003), 18 mm o strukturze
matowej, gęstość płyty: 690-750 kg/m3 - firma Egger lub
równoważna
- system szuflad - tandem blum z blumotiom lub równoważny
- nóżki szafek - regulowane
kształt: okrągły
średnica: 2,8 cm
wysokośc: 10
-widoczne krawędzie - w przypadku elementów lakierowanychlakierowane (ral 9003) w przypadku elemntów z płyty
melaminowanej - oklejone obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty .
- tył szafki - wykonany z płyty HDF grubości 3 mm w kolorze
białym (ral 9003)

kaloryfer

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku
dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów,
funkcjonalności, kolorystyki itp.

widok z góry

LEGENDA
fronty, cokoły i widoczne elementy szafki,
maskownica :
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: biały - RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.04

gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4cm
wykończenie: lakier kryjący matowy
kolor : ral 1016

4.04 B - szafka z zabudową grzejnika 202x40x79cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
158

4

45

60

45

4
informacje dodatkowe :

4

40

szuflada

cokół

widok od frontu

69

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

79

szuflada

10

65

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

10

79

szuflada

cokół

widok z boku

40

158

- wszystkie niewidoczne elementy szafek wykonane z płyty
melaminowanej białej premium (RAL9003), 18 mm o strukturze
matowej, gęstość płyty: 690-750 kg/m3 - firma Egger lub
równoważna
- system szuflad - tandem blum z blumotiom lub równoważny
- nóżki szafek - regulowane
kształt: okrągły
średnica: 2,8 cm
wysokośc: 10
-widoczne krawędzie - w przypadku elementów lakierowanychlakierowane (ral 9003) w przypadku elemntów z płyty
melaminowanej - oklejone obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty .
- tył szafki - wykonany z płyty HDF grubości 3 mm w kolorze
białym (ral 9003)

widok z góry

LEGENDA
fronty, cokoły i widoczne elementy szafki,
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: biały - RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jako
pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod
względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.
płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.04

gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4cm
wykończenie: lakier kryjący matowy
kolor : ral 1016

Zamek patentowy centralny,
osadzony bez użycia dodatkowej
osłony w postaci pierścienia - musi
być idealnie osadzony - nie
dopuszcza się uszczerbków w płycie.
kształt: okrągły
kolor: srebrny
w komplecie dwa metalowe klucze

4.04 C - szafka 158x40x79cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
3

40
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3 2

3

3

40
3

informacje dodatkowe :
- zawiasy: blum z hamulcem lub równoważne
- sposób otwierania: tip on blum lub równoważne
- widoczne krawędzie - w przypadku elementów
lakierowanych - lakierowane (ral 9003) w
przypadku elementów z płyty melaminowanej oklejone obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty .

80

80

widok od frontu

widok w środku

200

200

3

200

194

lustro
z atestem
bezpieczeństwa

5

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia należy
to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu
zamówienia. W każdym przypadku
dopuszczalne są produkty równoważne pod
względem zastosowania, materiałów,
funkcjonalności, kolorystyki itp.

widok z boku

5

80

LEGENDA
fronty i widoczne elementy lustra
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: biały - RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

widok z góry

lustro z atestem bezpieczństwa B

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.04

4.04 D - lustro 80x5x200cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

140
5 12

12 5

106

widok z góry

5 12
element metalowy
malowany proszkowo
RAL 9003

4 10

106

25

12 5

140

widok od frontu

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU
informacje dodatkowe :
element
metalowy

płyta melaminowana
drewnopodobna

- wszystkie szafki wiszące są montowane na
ścianach gipsowo- kartonowych, w których nie ma
wzmocnień dlatego ich sposób montażu powinien
być dostosowany do materiału ściany
oraz przewidywać obciążenie maksymalne do 20 kg

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia
należy to traktować jako pomoc w opisie
przedmiotu zamówienia. W każdym
przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem zastosowania,
materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

- widoczne krawędzie - powinny być oklejone
obrzeżem w kolorze płyty PP lub PCV .

LEGENDA
płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

element metalowy
malowany proszkowo
kolor: RAL 9003

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.04

4.04 E - półka 140x25x14cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

153
119

5 12

12 5

119

25

4 10

12 5

153

widok z góry

5 12
element metalowy
malowany proszkowo
RAL 9003

widok od frontu

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU
informacje dodatkowe :
element
metalowy

płyta melaminowana
drewnopodobna

- wszystkie szafki wiszące są montowane na
ścianach gipsowo- kartonowych, w których nie ma
wzmocnień dlatego ich sposób montażu powinien
być dostosowany do materiału ściany
oraz przewidywać obciążenie maksymalne do 20 kg

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia
należy to traktować jako pomoc w opisie
przedmiotu zamówienia. W każdym
przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem zastosowania,
materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

- widoczne krawędzie - powinny być oklejone
obrzeżem w kolorze płyty PP lub PCV .

LEGENDA
płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

element metalowy
malowany proszkowo
kolor: RAL 9003

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.04

4.04 F - półka 153x25x14cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

36

5

115

25

21 4

115

173

5 12

widok z góry

5 12
4 10

173

24 12 5

element metalowy
malowany proszkowo
RAL 9003

widok od frontu

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU
informacje dodatkowe :
element
metalowy

płyta melaminowana
drewnopodobna

- wszystkie szafki wiszące są montowane na
ścianach gipsowo- kartonowych, w których nie ma
wzmocnień dlatego ich sposób montażu powinien
być dostosowany do materiału ściany
oraz przewidywać obciążenie maksymalne do 20 kg

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia
należy to traktować jako pomoc w opisie
przedmiotu zamówienia. W każdym
przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem zastosowania,
materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

- widoczne krawędzie - powinny być oklejone
obrzeżem w kolorze płyty PP lub PCV .

LEGENDA
płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

element metalowy
malowany proszkowo
kolor: RAL 9003

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.04

4.04 G - półka 173x25x14cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
106
12 5
5 12

4

72

5 12

4

25

element metalowy
malowany proszkowo
RAL 9003

35

106

43

12 5

72

widok z góry

widok od frontu

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU

płyta melaminowana
drewnopodobna
element
metalowy

informacje dodatkowe :
- wszystkie szafki wiszące są montowane na
ścianach gipsowo- kartonowych, w których nie ma
wzmocnień dlatego ich sposób montażu powinien
być dostosowany do materiału ściany
oraz przewidywać obciążenie maksymalne do 20 kg

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia
należy to traktować jako pomoc w opisie
przedmiotu zamówienia. W każdym
przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem zastosowania,
materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

- widoczne krawędzie - powinny być oklejone
obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty .

LEGENDA
płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

element metalowy
malowany proszkowo
kolor: RAL 9003

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.04

4.04 H - półka podwójna 106x25x43cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
173

4

45

4

55

15

4

60

4

60

80

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

76

21

szuflada

10

10

cokół

7

w szafce znajduje sie
syfon

10

szuflada

48
cokół

widok od frontu

widok z boku
zlewozmywak biały

173
79

30

94

25

45

55

10

w środku
jedna półka z
możliwością
regulacji
położenia

szuflada

25

90
80

15

szuflada

widok z góry

LEGENDA
fronty, cokoły i widoczne elementy szafek:
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: biały - RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

Jeśli w opisach występują :
nazwy znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia
należy to traktować jako pomoc
w opisie przedmiotu
zamówienia. W każdym
przypadku dopuszczalne są
produkty równoważne pod
względem zastosowania,
materiałów, funkcjonalności,
kolorystyki itp.

płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.04

informacje dodatkowe:
- wszystkie niewidoczne elementy szafek wykonane z
płyty melaminowanej białej premium (RAL9003),18 mm, o strukturze matowej , gęstość
płyty: 690-750 kg/m3 - firma Egger lub równoważna
- szafka 60 cm - posiadaja w środku jedną półke z możliwością regulacji
- szafka 45 cm - posiada w środku dwie półki z możliwością regulacji
- system szuflad - tandem blum z blumotion lub równoważny
- nóżki szafek - regulowane
kształt : okrągły
średnica : 2,8 cm
wysokośc : 10 cm
- widoczne krawędzie - w przypadku elementów lakierowanych - lakierowane (ral 9003),
w przypadku elemntów z płyty melaminowanej - oklejone obrzeżem PP lub PCV w
kolorze płyty .
- tył szafki - wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym.
(ral 9003)

zlewozmywak - okrągły, biały ,średnica 45 cm ,materiał : siligranit
bateria : stojąca , biała , bez wyciąganej wylewki ,korpus wykonany z
siligranitu w kolorze białym, głowica ceramiczna .

gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4cm
wykończenie: lakier kryjący matowy
kolor : ral 1016

4.04 I - szafka pod zlewozmywak 173x55x90cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

zaokrąglenie
rogu stołu
5cm

zaokrąglenie
rogu stołu
5cm

5

75

80
5
70
75

5

75

80

80

80

5

80

80

80

widok z góry

widok od spodu

5

65

4

widok z boku
informacje dodatkowe :

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jako
pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod
względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

- stół musi być stabilny
- każdy narożnik blatu posiada wyoblenie r = 5 cm
- widoczne krawędzie - powinny być oklejone obrzeżem
PP lub PCV w kolorze płyty .

LEGENDA
nogi: spawane w jedną konstrukcje
postumentu stołu, malowane proszkowo
średnica: 5 cm
kolor: RAL 9003
- stół musi być stabilny

płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.04

4.04 J - stolik 80x80x75cm skala 1:25

ZESTAWIENIA

íï

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MEBLI POMIESZCZENIE 4.04
LP
.

NAZWA ARTYKUŁU

JEDN.

ILOŚĆ

1

4.04 A - zabudowa zaplecza – ściana
krótka P - widok 1

szt

1

2

4.04 A - zabudowa zaplecza – ściana
długa - widok 2

szt

1

3

4.04 A - zabudowa zaplecza – ściana
krótka L - widok 3

szt

1

4

4.04 B – szafka z zabudowa grzejnika
202x40x79cm

szt

1

5

4.04 C - szafka 158x40x79cm

szt

1

6

4.04 D - lustro 80x5x200cm

szt

1

7

4.04 E - półka 140x25x14cm

szt

1

8

4.04 F - półka 153x25x14cm

szt

1

9

4.04 G - półka 173x25x14cm

szt

1

10

4.04 H – półka podwójna
106x25x43cm

szt

1

11

4.04 I - szafka pod zlewozmywak
173x55x90cm

szt

1

12

4.04 J - stolik 80x80x75cm

szt

1

ZESTAWIENIE MEBLI SYSTEMOWYCH I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 4.04
MEBLE SYSTEMOWE
NR
1

PRZYKŁADWE
ROZWIĄZANIE

WYPOSAŻENIE
FOTEL
OBROTOWY
- NIEBIESKI
CIEMNY

ILOŚĆ
1 szt

OPIS
fotel obrotowy,
PODSTAWA: 5-ramienna, metalowa, rurkowa z profili okrągłych, w kolorze metalik.
MECHANIZM: amortyzator gazowy o płynnej regulacji wysokości siedziska.
KÓŁKA: twarde (dedykowane do powierzchni miękkich), wyposażone w hamulec
który zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia.
SIEDZISKO: z litej sklejki liściastej, wyściełane pianką ciętą poliuretanową o
wysokiej gęstości(nie mniej niż T30), tapicerowane tkanina kolorze niebieskim
(ciemny).
OPARCIE: ukształtowane ergonomicznie z litej sklejki liściastej, wyścielane pianką
ciętą poliuretanowa o wysokiej gęstości(nie mniej niż T30), tapicerowane tkaniną w
kolorze niebieskim(ciemnym). Łącznik siedziska z oparciem - stały - bez możliwości
regulacji kąta pochylenia oparcia.
TAPICERKA SIEDZISKA I OPARCIA: tkanina w kolorze niebieskim (ciemny)
medely lub równoważna

skład: 100% poliester
gramatura: 364 g/m2
odporność na ścieranie– 75000 cykli Martindale’a
odporność na piling– 4-5
odporność na światło– 5-7
WYMIARY:
wysokość całkowita: 87-100,5 cm
szerokość całkowita: 61 cm
głębokość całkowita: 58,5cm
wysokość siedziska: 48-61cm
szerokość siedziska: 47,5 cm
głębokość siedziska: 45,5 cm

2

KRZESŁO
DREWNIANE

2 szt

Ergonomiczne krzesło drewniane z wyprofilowanym siedziskiem oraz oparciem.
W oparciu ozdoba w formie prostokątnego wycięcia.
WYMIARY:
wysokość: 86 cm
szerokość: 43 cm
głębokość: 50 cm
MATERIAŁ: lite drewno dębowe
KOLOR: naturalny dąb

3

KANAPA
2- OSOBOWA

1 szt

Nowoczesna, wyoblona sofa dwuosobowa o lekkiej konstrukcji i prostej formie z
pikowaniami na oparciu, bez funkcji spania, bez sprężyn.
NOGI: drewno dębowe lub bukowe, w kształcie skośnego stożka, h od 10-15 cm
SIEDZISKO: pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości(nie mniej niż T30),
podzielona na dwa tapicerowane siedziska w kolorze niebieskim (ciemnym)
OPARCIE: konstrukcja drewniana obłożona pianką poliuretanową o wysokiej
gęstości(nie mniej niż T30) , obite tkaniną w kolorze niebieskim (ciemnym) i
ozdobione pikowaniami w dwóch rzędach. Kształt oparcia jest wyoblony (patrz zdjęcie
poglądowe)
TKANINA OBICIOWA SIEDZISKA I OPARCIA: tkanina scott imperial w kolorze
niebieskim(ciemny) lub równoważna

skład: 100 % poliester
gramatura: 420gr/m2
ścieralność: 45 000 cykli M a r t i n d a l e ' a
odporność na światło– 4-5
odporność na piling– 4
WYMIARY :
szerokość: 152cm
głębokość: 69cm
wysokość: 76cm

4

TABORET

1 szt

TTaboret z okrągłym siedziskiem i wygiętymi czterema nogami o stabilnej konstrukcji.
Taboret musi dać się sztaplować.
MATERIAŁ: sklejka brzozowa 2cm
WYMIARY:
Średnica siedziska: 35 cm
Szerokość całości: 42 cm
Głębokość całości: 42 cm
Wysokość siedziska: 45 cm

5

KRZESŁO DO
SIEDZENIA
NA PODŁODZE

1 szt

Lekkie krzesło podłogowe z pięciostopniową regulacja oparcia oraz łatwym systemem
składania i rozkładania.
RAMA: metalowa rurka
WYPEŁNIENIE: pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości,
OBICIE: poliester z możliwością zdjęcia i prania.
KOLOR: niebieski
WYMIARY:
szerokość: 40 cm
głębokość: 38 cm
wysokość oparcia: 46cm

6

KRZESŁO DLA
DZIECKA
MAŁEGO

2 szt

Krzesło drewniane bukowe.
Ergonomiczne wyprofilowane (wymuszające prawidłową postawę), stabilne,
bezpieczne, wytrzymałe (ma wytrzymać osobę dorosłą).
Wysokość siedziska : 36 cm
Wzrost dziecka:119-142 cm.

7

STOLIK DLA
DZIECKA
MAŁEGO

1 szt

Stół kwadratowy 80 x 80 ( z regulowaną wysokością)
MATERIAŁ BLATU: melamina w kolorze buku
OBRZEŻE: abs 2mm- buk
NOGI: drewniane bukowe,zaokrąglone, regulowane (40-58 cm)
Stolik musi być wytrzymały i stabilny a krawędzie blatu wyoblone.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ
8

ZLEWOZMYWAK
OKRĄGŁY 45 CM

1szt

Zlewozmywak
WYMIAR: 45 cm (średnica)
KOLOR: biały
MATERIAŁ: siligranit

9

BATERIA
UMYWALKOWA
STOJĄCA

1szt

Bateria umywalkowa:
KOLOR: biały
MATERIAŁ KORPUSU: siligranit
WYMIARY:
Wysokość korpusu: 32,7cm
Wysokość wylewki: 22 cm
Zasięg wylewki: 18,2 mm
głowica ceramiczna

PROJEKT
UMEBLOWANIA
POMIESZCZENIA
4.05

SPIS ZAWARTOŚCI
PROJEKTU
WIZUALIZACJE
PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR
rzut z rozmieszczeniem mebli ●
4.05 A - zabudowa zaplecza -ściana krótka P - widok 1 ●
4.05 A - zabudowa zaplecza - ściana długa - widok 2 ●
4.05 A - zabudowa zaplecza - ściana krótka L - widok 3 ●
4.05 B - biurko z szafkami 288x40x79cm ●
4.05 C - szafka z zabudowa grzejnika 162x40x79cm ●
4.05 D - lustro 90x5x90cm ●
4.05 E - półka 120x25x14cm ●
4.05 F - półka 162x25x14cm ●
4.05 G - półka 129x24x14cm ●
4.05 H - szafka pod zlewozmywak 168x55x90cm ●
4.05 I - stolik 80x80x75cm ●
ZESTAWIENIA
zestawienie mebli robionych na wymiar●
zestawienie mebli systemowych i elementów wyposażenia●
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PROJEKT MEBLI
ROBIONYCH
NA WYMIAR

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
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4.01

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.05

rzut z rozmieszczeniem mebli

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

74

2

informacje dodatkowe :

18

półka
otwarta

40
w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

w środku
cztery półki z
możliwością
regulacji
położenia

10

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu
zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne
pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

10

LEGENDA
ścianki, korpusy, fronty:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
sturktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

60

10

70

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

10

60

w środku
cztery półki z
możliwością
regulacji
położenia

162

246

92

możliwośc
regulacji
położenia półek

- szafki zamykane : posiadają w środku dwie półki z możliwością
regulacji za wyjątkiem szafy dużej tam cztery półki
- nóżki szafek - regulowane
kształt: okrągły
średnica: 2,8 cm
wysokośc: 10
- widoczne krawędzie - oklejone obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty
- tyły szafek - wykonane z płyty hdf, 3mm w kolorze białym (ral 9003)
stuktura matowa - ze wzgledu na duża ilość szafek otwartych płyta ta
ma być jak najbardziej zbliżona kolorem,strukturą do pozostałego
materiału szafki.

45
197

40

42

gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4 cm
kolor: dąb

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.05

Zamek patentowy, osadzony bez użycia dodatkowej osłony w
postaci pierścienia - musi być idealnie osadzony - nie
dopuszcza się uszczerbków w płycie.
kształt: okrągły
kolor: srebrny
w komplecie dwa metalowe klucze

4.05 A - zabudowa zaplecza -ściana krótka P - widok 1 skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
wentylacja

heb

skos gk

informacje dodatkowe :

2 16
29

2

8

42

LEGENDA
ścianki, korpusy, fronty:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
sturktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

szuflada

szuflada

szuflada

szuflada

80

szuflada

szuflada

szuflada

szuflada

80

80

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

50

42

40

10

188

29

możliwośc
regulacji
położenia półek

2
2
2
4
2
10 19 21 21
27

92

2
42

możliwośc
regulacji
położenia półek

możliwośc
regulacji
położenia półek

2
15

15

52

możliwośc
regulacji
położenia półek

możliwośc
regulacji
położenia półek

10

10

12

25

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

70

108

15

188

2 27 2

4

29

możliwośc
regulacji
położenia półek

2

44

2

46

29

2

2 16

heb

- szafki zamykane: posiadają w środku dwie
półki z możliwością regulacji
- szafki otwarte o szerokości 42,50,52 cm :
posiadają dwie półki z możliwością
regulacji
- szafki otwarte o szerokości 80 cm :
posiadają jedną półkę z możliwością
regulacji
- system szuflad - tandem blum z blumotion
lub równoważny
nóżki szafek - regulowane
kształt : okrągły
średnica : 2,8 cm
wysokość : 10
- widoczne krawędzie - oklejone obrzeżem
PP lub PCV w kolorze płyty .
- tyły szafek - wykonane z płyty hdf, 3mm w
kolorze białym (ral 9003) stuktura matowa ze wzgledu na duża ilość szafek otwartych
płyta ta ma być jak najbardziej zbliżona
kolorem,strukturą do pozostałego materiału
szafki.
wentylacja - ma zostać przeniesiona na
mebel

404

gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4 cm
kolor: dąb

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to
traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne
są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności,
kolorystyki itp.

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.05

4.05 A - zabudowa zaplecza - ściana długa - widok 2 skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

informacje dodatkowe :

2
122

półka
otwarta

40

108

4

możliwośc
regulacji
położenia półek

półka
otwarta

12

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia należy to
traktować jako pomoc w opisie przedmiotu
zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne
są produkty równoważne pod względem
zastosowania, materiałów, funkcjonalności,
kolorystyki itp.

zabudowa wentylacji

246

- nóżki szafek - regulowane
kształt : okrągły
średnica :2,8 cm
wysokośc : 10
- widoczne krawędzie - powinny być oklejone
obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty
- tyły szafek - wykonane z płyty hdf, 3mm w kolorze
białym (ral 9003) stuktura matowa - ze wzgledu na
duża ilość szafek otwartych płyta ta ma być jak
najbardziej zbliżona kolorem,strukturą do
pozostałego materiału szafki.

LEGENDA
ścianki, korpusy, fronty:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
sturktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.05

127

60

10

196

4.05 A - zabudowa zaplecza -ściana krótka L - widok 3 skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
49

100

45

100

139
45

45

45

4

40

35

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

cokół

10

10

cokół

8

288
widok od frontu

32

widok z boku

40

288

widok z góry
Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jako
pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod
względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

79

79

szuflada

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

10

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

szuflada

69

szuflada

65
79

szuflada

15

4

15 15 4

4

informacje dodatkowe:
- wszystkie niewidoczne elementy szafek
wykonane z
płyty melaminowanej białej premium
(RAL9003),18 mm, o strukturze matowej ,
gęstość płyty: 690-750 kg/m3 - firma Egger
lub równoważna
- szafki- posiadają w środku dwie półki z
możliwością regulacji
- system szuflad - tandem blum z blumotion
lub równoważny
- nóżki szafek - regulowane
kształt : okrągły
średnica : 2,8 cm
wysokośc : 10 cm
- widoczne krawędzie - w przypadku
elementów lakierowanych - lakierowane (ral
9003), w przypadku elemntów z płyty
melaminowanej - oklejone obrzeżem PP lub
PCV w kolorze płyty .
- tył szafki - wykonany z płyty HDF o
grubości 3 mm w kolorze białym.
(ral 9003)

LEGENDA
fronty, cokoły i widoczne elementy szafek:
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: biały - RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4cm
wykończenie : lakier
kryjący,matowy
kolor : Ncs S1010-B50G

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.05

Zamek patentowy, osadzony bez
użycia dodatkowej osłony w postaci
pierścienia - musi być idealnie
osadzony - nie dopuszcza się
uszczerbków w płycie.
kształt: okrągły
kolor: srebrny
w komplecie dwa metalowe klucze

Zamek patentowy centralny,
osadzony bez użycia dodatkowej
osłony w postaci pierścienia - musi
być idealnie osadzony - nie
dopuszcza się uszczerbków w płycie.
kształt: okrągły
kolor: srebrny
w komplecie dwa metalowe
klucze

4.05 B - biurko z szafkami 288x40x79cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
ściana gk

123

maskownica
kaloryfera

informacje dodatkowe :

4

maskownica
kaloryfera

35

65

79

ściana gk

10

65

69
20
15
4
10
15
15

4

39

10

79

40
20 20

162

8

123

widok od frontu

widok z boku
162
39

123

kaloryfer

40

20

ściana gk

widok z góry

LEGENDA
fronty, cokoły i widoczne elementy szafki,
maskownica :
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: biały - RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna
PROJEKT

maskownica
kaloryfera

32

- wszystkie niewidoczne elementy szafek wykonane z
płyty melaminowanej białej premium (RAL9003), 18
mm o strukturze matowej, gęstość płyty: 690-750
kg/m3 - firma Egger lub równoważna
- system szuflad - tandem blum z blumotiom lub
równoważny
- nóżki szafek - regulowane
kształt: okrągły
średnica: 2,8 cm
wysokośc: 10
-widoczne krawędzie - w przypadku elementów
lakierowanychlakierowane (ral 9003) w przypadku elemntów z płyty
melaminowanej - oklejone obrzeżem PP lub PCV w
kolorze płyty .
- tył szafki - wykonany z płyty HDF grubości 3 mm w
kolorze białym (ral 9003)

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jako pomoc w
opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania,
materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.
płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.05

gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4cm
wykończenie : lakier
kryjący,matowy
kolor : Ncs S1010-B50G

4.05 C - szafka z zabudowa grzejnika 162x40x79cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
3
45

3

3 2

90

84

lustro
z atestem
bezpieczeństwa

3

90

90

3

3

45

84

5

90
widok od frontu

2 3

90

widok w środku

widok z boku

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jako
pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod
względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

widok z góry

LEGENDA
fronty i widoczne elementy lustra
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: biały - RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

lustro z atestem bezpieczństwa B

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.05

informacje dodatkowe :
- zawiasy: blum z hamulcem lub równoważne
- sposób otwierania: tip on blum lub równoważne
- widoczne krawędzie - w przypadku elementów
lakierowanych - lakierowane (ral 9003) w
przypadku elementów z płyty melaminowanej oklejone obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty .

4.05 D - lustro 90x5x90cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

120
86

120

5 12

12 5

86

5 12

25

4 10

12 5

widok z góry

element metalowy
malowany proszkowo
RAL 9003

widok od frontu

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU
informacje dodatkowe :
element
metalowy

płyta melaminowana
drewnopodobna

- wszystkie szafki wiszące są montowane na
ścianach gipsowo- kartonowych, w których nie ma
wzmocnień dlatego ich sposób montażu powinien
być dostosowany do materiału ściany
oraz przewidywać obciążenie maksymalne do 20 kg

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia
należy to traktować jako pomoc w opisie
przedmiotu zamówienia. W każdym
przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem zastosowania,
materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

- widoczne krawędzie - powinny być oklejone
obrzeżem w kolorze płyty PP lub PCV .

LEGENDA
płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

element metalowy
malowany proszkowo
kolor: RAL 9003

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.05

4.05 E - półka 120x25x14cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

162

162
5 12

128

12 5

128

widok z góry

5 12
14

25

4 10

12 5

element metalowy
malowany proszkowo
RAL 9003

widok od frontu

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU
informacje dodatkowe :
element
metalowy

płyta melaminowana
drewnopodobna

- wszystkie szafki wiszące są montowane na
ścianach gipsowo- kartonowych, w których nie ma
wzmocnień dlatego ich sposób montażu powinien
być dostosowany do materiału ściany
oraz przewidywać obciążenie maksymalne do 20 kg

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia
należy to traktować jako pomoc w opisie
przedmiotu zamówienia. W każdym
przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem zastosowania,
materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

- widoczne krawędzie - powinny być oklejone
obrzeżem w kolorze płyty PP lub PCV .

LEGENDA
płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

element metalowy
malowany proszkowo
kolor: RAL 9003

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.05

4.05 F - półka 162x25x14cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

5 12

129

12 5

129

5 12

24

4 10

12 5

element metalowy
malowany proszkowo
RAL 9003

163
widok z góry

widok od frontu

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU
informacje dodatkowe :
element
metalowy

płyta melaminowana
drewnopodobna

- wszystkie szafki wiszące są montowane na
ścianach gipsowo- kartonowych, w których nie ma
wzmocnień dlatego ich sposób montażu powinien
być dostosowany do materiału ściany
oraz przewidywać obciążenie maksymalne do 20 kg

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia
należy to traktować jako pomoc w opisie
przedmiotu zamówienia. W każdym
przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem zastosowania,
materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

- widoczne krawędzie - powinny być oklejone
obrzeżem w kolorze płyty PP lub PCV .

LEGENDA
płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

element metalowy
malowany proszkowo
kolor: RAL 9003

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.05

4.05 G - półka 163x24x14cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

4
szuflada

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia
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7

widok od frontu

cokół

widok z boku
zlewozmywak biały
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25

45

55
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szuflada

10

10

w środku
jedna półka z
możliwością
regulacji
położenia

szuflada

76

15

szuflada

25

76

90

10

55

4
15

4

168

widok z góry

LEGENDA
fronty, cokoły i widoczne elementy szafek:
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: biały - RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

Jeśli w opisach występują :
nazwy znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia
należy to traktować jako pomoc
w opisie przedmiotu
zamówienia. W każdym
przypadku dopuszczalne są
produkty równoważne pod
względem zastosowania,
materiałów, funkcjonalności,
kolorystyki itp.

płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.05

informacje dodatkowe:
- wszystkie niewidoczne elementy szafek wykonane z
płyty melaminowanej białej premium (RAL9003),18 mm, o strukturze
matowej , gęstość płyty: 690-750 kg/m3 - firma Egger lub równoważna
- szafka 60 cm - posiadaja w środku jedną półke z możliwością regulacji
- szafka 45 cm - posiada w środku dwie półki z możliwością regulacji
- system szuflad - tandem blum z blumotion lub równoważny
- nóżki szafek - regulowane
kształt : okrągły
średnica : 2,8 cm
wysokośc : 10 cm
- widoczne krawędzie - w przypadku elementów lakierowanych lakierowane (ral 9003), w przypadku elemntów z płyty melaminowanej oklejone obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty .
- tył szafki - wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym.
(ral 9003)

zlewozmywak - okrągły, biały ,średnica 45 cm ,materiał :
siligranit
bateria : stojąca , biała , bez wyciąganej wylewki ,korpus
wykonany z siligranitu w kolorze białym, głowica ceramiczna .

gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4cm
wykończenie : lakier
kryjący,matowy
kolor : Ncs S1010-B50G

4.05 H - szafka ze zlewozmywakiem 168x55x90cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

zaokrąglenie
rogu stołu
5cm

zaokrąglenie
rogu stołu
5cm

5

75

80
5
70
75

5

75

80

80

80

5

80

80

80

widok z góry

widok od spodu

5

65

4

widok z boku
informacje dodatkowe :

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jako
pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod
względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

- stół musi być stabilny
- każdy narożnik blatu posiada wyoblenie r = 5 cm
- widoczne krawędzie - powinny być oklejone obrzeżem
PP lub PCV w kolorze płyty .

LEGENDA
nogi: spawane w jedną konstrukcje
postumentu stołu, malowane proszkowo
średnica: 5 cm
kolor: RAL 9003
- stół musi być stabilny

płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.05

4.05 I - stolik 80x80x75cm skala 1:25

ZESTAWIENIA

íï

ZESTAWIENIE MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.05
LP
.

NAZWA ARTYKUŁU

JEDN.

ILOŚĆ

1

4.05 A - zabudowa zaplecza – ściana
krótka P - widok 1

szt

1

2

4.05 A - zabudowa zaplecza – ściana
długa - widok 2

szt

1

3

4.05 A - zabudowa zaplecza -ściana
krótka L - widok 3

szt

1

4

4.05 B - biurko z szafkami
288x40x79cm

szt

1

5

4.05 C – szafka z zabudowa grzejnika
162x40x79cm

szt

1

6

4.05 D - lustro 90x5x90cm

szt

1

7

4.05 E - półka 120x25x14cm

szt

1

8

4.05 F - półka 162x25x14cm

szt

1

9

4.05 G – półka 129x24x14cm

szt

1

10

4.05 H - szafka pod zlewozmywak
168x55x90cm

szt

1

11

4.05 I - stolik 80x80x75cm

szt

1

ZESTAWIENIE MEBLI SYSTEMOWYCH I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 4.05
MEBLE SYSTEMOWE
NR
1

PRZYKŁADWE
ROZWIĄZANIE

WYPOSAŻENIE
FOTEL OBROTOWY
ŻÓŁTY MUSZTARDOWY

ILOŚĆ
1 szt

OPIS
Fotel obrotowy
PODSTAWA: 5- ramienna, metalowa, rurkowa z profili okrągłych, w kolorze
metalik.
MECHANIZM: - amortyzator gazowy o płynnej regulacji wysokości siedziska.
KÓŁKA: twarde (dedykowane do powierzchni miękkich ), wyposażone w hamulec
który zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia.
SIEDZISKO: z litej sklejki liściastej, wyściełane pianką ciętą poliuretanową o
wysokiej gęstości(nie mniej niż T30),tapicerowane tkanina kolorze
żółtym(musztardowym).
OPARCIE: ukształtowane ergonomicznie z litej sklejki liściastej , wyścielane pianką
ciętą poliuretanowa o wysokiej gęstości(nie mniej niż T30), tapicerowane tkaniną w
kolorze żółtym(musztardowym). Łącznik siedziska z oparciem - stały - bez możliwości
regulacji kąta pochylenia oparcia .
TAPICERKA SIEDZISKA I OPARCIA: tkanina w kolorze żółtym (musztardowym)
medely lub równoważna

skład: 100% poliester
gramatura: 364 g/m2
odporność na ścieranie – 75000 cykli Martindale’a
odporność na piling – 4-5
odporność na światło – 5-7
WYMIARY:
wysokość całkowita 87-100,5 cm
szerokość całkowita 61 cm
głębokość całkowita 58,5cm
wysokość siedziska 48-61cm
szerokość siedziska 47,5 cm
głębokość siedziska 45,5 cm

2

KRZESŁO
DREWNIANE

2 szt

Ergonomiczne krzesło drewniane z wyprofilowanym siedziskiem oraz oparciem.
W oparciu ozdoba w formie prostokątnego wycięcia.
WYMIARY:
wysokość: 86 cm
szerokość: 43 cm
głębokość: 50 cm
MATERIAŁ: lite drewno dębowe
KOLOR: naturalny dąb

3

KANAPA
2- OSOBOWA
ZÓŁTAMUSZTARDOWA

1 szt

Nowoczesna, wyoblona sofa dwuosobowa o lekkiej konstrukcji i prostej formie z
pikowaniami na oparciu, bez funkcji spania, bez sprężyn.
NOGI: drewno dębowe lub bukowe, w kształcie skośnego stożka, h od 10-15 cm
SIEDZISKO: pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości(nie mniej niż T30),
podzielona na dwa tapicerowane siedziska w kolorze zółtym (musztardowym)
OPARCIE: konstrukcja drewniana obłożona pianką poliuretanową o wysokiej
gęstości(nie mniej niż T30) , obite tkaniną w kolorze żółtym(musztardowym) i
ozdobione pikowaniami w dwóch rzędach. Kształt oparcia jest wyoblony (patrz zdjęcie
poglądowe)
TKANINA OBICIOWA SIEDZISKA I OPARCIA: tkanina puento lub równoważna w
kolorze zółtym (musztardowym)

skład: 85 % bawełna ,15 % poliester
gramatura: 420gr/m2
ścieralność: 36.600 cykli M a r t i n d a l e ' a
odporność na światło– 4
odporność na piling– 4
WYMIARY :
szerokość: 152cm
głębokość: 69cm
wysokość: 76cm

4

TABORET

1 szt

Taboret z okrągłym siedziskiem i wygiętymi czterema nogami o stabilnej konstrukcji.
Taboret musi dać się sztaplować.
MATERIAŁ: sklejka brzozowa 2cm
WYMIARY:
Średnica siedziska: 35 cm
Szerokość całości: 42 cm
Głębokość całości: 42 cm
Wysokość siedziska: 45 cm

5

KRZESŁO DO
SIEDZENIA
NA PODŁODZE

1 szt

Lekkie krzesło podłogowe z pięciostopniową regulacja oparcia oraz łatwym systemem
składania i rozkładania.
RAMA: metalowa rurka
WYPEŁNIENIE: pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości,
OBICIE: poliester z możliwością zdjęcia i prania.
KOLOR: niebieski
WYMIARY:
szerokość: 40 cm
głębokość: 38 cm
wysokość oparcia: 46cm

ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ
6

ZLEWOZMYWAK
OKRĄGŁY 45 CM

1szt

Zlewozmywak
WYMIAR: 45 cm (średnica)
KOLOR: biały
MATERIAŁ: siligranit

7

BATERIA
UMYWALKOWA
STOJĄCA

1szt

Bateria umywalkowa:
KOLOR: biały
MATERIAŁ KORPUSU: siligranit
WYMIARY:
Wysokość korpusu: 32,7cm
Wysokość wylewki: 22 cm
Zasięg wylewki: 18,2 mm
głowica ceramiczna

PROJEKT
UMEBLOWANIA
POMIESZCZENIA
4.06

SPIS ZAWARTOŚCI
PROJEKTU
WIZUALIZACJE
PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA ZAMÓWIENIE
rzut z rozmieszczeniem mebli ●
4.06 A - zabudowa zaplecza - ściana długa - widok 1 ●
4.06 A - zabudowa zaplecza - ściana krótka - widok 2 ●
4.06 B - biurko z szafkami 288x40x79cm ●
4.06 C - szafka z zabudowa grzejnika 202x40x79cm ●
4.06 D - szafka 98x40x79cm ●
4.06 E - lustro 90x5x90cm ●
4.06 F - półka 120x25x14cm ●
4.06 G - półka 154x25x14cm ●
4.06 H - półka 98x25x14cm ●
4.06 I - stolik 80x80x75cm ●
ZESTAWIENIA
zestawienie mebli robionych na wymiar
zestawienie mebli systemowych i elementów wyposażenia ●
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PROJEKT MEBLI
ROBIONYCH
NA WYMIAR

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
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PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.06

rzut z rozmieszczeniem mebli

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
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informacje dodatkowe :
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możliwośc
regulacji
położenia półek
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szuflada
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szuflada

możliwośc
regulacji
położenia półek
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szuflada

szuflada
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szuflada

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia
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szuflada
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szuflada
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możliwośc
regulacji
położenia półek

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

możliwośc
regulacji
położenia półek
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możliwośc
regulacji
położenia półek

możliwośc
regulacji
położenia półek

2

2
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29

2

29
2

29

2

29

heb

- szafki zamykane: posiadają w środku dwie
półki z możliwością regulacji
- szafki otwarte o szerokości 64,40 cm :
posiadają dwie półki z możliwością
regulacji
- szafki otwarte o szerokości 80 cm :
posiadają jedną półkę z możliwością
regulacji
- system szuflad - tandem blum z blumotion
lub równoważny
nóżki szafek - regulowane
kształt : okrągły
średnica : 2,8 cm
wysokość : 10
- widoczne krawędzie - oklejone obrzeżem
PP lub PCV w kolorze płyty .
- tyły szafek - wykonane z płyty hdf, 3mm w
kolorze białym (ral 9003) stuktura matowa ze wzgledu na duża ilość szafek otwartych
płyta ta ma być jak najbardziej zbliżona
kolorem,strukturą do pozostałego materiału
szafki.
wentylacja - ma zostać przeniesiona na
mebel

LEGENDA
ścianki, korpusy, fronty:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
sturktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4 cm
kolor: dąb

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia.
W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem
zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.06

4.06 A - zabudowa zaplecza - ściana długa - widok 1 skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

zabudowa wentylacji

półka
otwarta

możliwośc
regulacji
położenia półek
w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

92

162

- szafki zamykane : posiadają w środku dwie półki z możliwością
regulacji za wyjątkiem szafy dużej tam cztery półki
- nóżki szafek - regulowane
kształt: okrągły
średnica: 2,8 cm
wysokośc: 10
- widoczne krawędzie - oklejone obrzeżem PP lub PCV w kolorze
płyty
- tyły szafek - wykonane z płyty hdf, 3mm w kolorze białym (ral
9003) stuktura matowa - ze wzgledu na duża ilość szafek otwartych
płyta ta ma być jak najbardziej zbliżona kolorem,strukturą do
pozostałego materiału szafki.

74

informacje dodatkowe :

w środku
cztery półki z
możliwością
regulacji
położenia

w środku
cztery półki z
możliwością
regulacji
położenia

70

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

42

LEGENDA
ścianki, korpusy, fronty:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
sturktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

możliwośc
regulacji
położenia półek

60

10

10

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu
zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne
pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

40

gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4 cm
kolor: dąb

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.06

40

42
194

60

10

Zamek patentowy, osadzony bez użycia dodatkowej osłony w
postaci pierścienia - musi być idealnie osadzony - nie
dopuszcza się uszczerbków w płycie.
kształt: okrągły
kolor: srebrny
w komplecie dwa metalowe klucze

4.06 A - zabudowa zaplecza - ściana krótka - widok 2 skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
49

100

45

100

139
45

45

45

4

40

35

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

cokół

10

10

cokół

8

288
widok od frontu

32

widok z boku

40

288

widok z góry
Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jako
pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod
względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

79

szuflada

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

10

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

szuflada

69

szuflada

65
79

szuflada

15

4

15 15 4

4

informacje dodatkowe:
- wszystkie niewidoczne elementy szafek
wykonane z
płyty melaminowanej białej premium
(RAL9003),18 mm, o strukturze matowej ,
gęstość płyty: 690-750 kg/m3 - firma Egger
lub równoważna
- szafki- posiadają w środku dwie półki z
możliwością regulacji
- system szuflad - tandem blum z blumotion
lub równoważny
- nóżki szafek - regulowane
kształt : okrągły
średnica : 2,8 cm
wysokośc : 10 cm
- widoczne krawędzie - w przypadku
elementów lakierowanych - lakierowane (ral
9003), w przypadku elemntów z płyty
melaminowanej - oklejone obrzeżem PP lub
PCV w kolorze płyty .
- tył szafki - wykonany z płyty HDF o
grubości 3 mm w kolorze białym.
(ral 9003)

LEGENDA

fronty, cokoły i widoczne elementy szafek:
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: biały - RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4cm
wykończenie : lakier
kryjący,matowy
kolor : Ncs S1010-B50G

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.06

Zamek patentowy, osadzony bez
użycia dodatkowej osłony w postaci
pierścienia - musi być idealnie
osadzony - nie dopuszcza się
uszczerbków w płycie.
kształt: okrągły
kolor: srebrny
w komplecie dwa metalowe klucze

Zamek patentowy centralny,
osadzony bez użycia dodatkowej
osłony w postaci pierścienia - musi
być idealnie osadzony - nie
dopuszcza się uszczerbków w płycie.
kształt: okrągły
kolor: srebrny
w komplecie dwa metalowe klucze

4.06 B - biurko z szafkami 288x40x79cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
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informacje dodatkowe :

widok od frontu
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widok z boku
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153

- wszystkie niewidoczne elementy szafek wykonane z
płyty melaminowanej białej premium (RAL9003), 18
mm o strukturze matowej, gęstość płyty: 690-750
kg/m3 - firma Egger lub równoważna
- system szuflad - tandem blum z blumotiom lub
równoważny
- nóżki szafek - regulowane
kształt: okrągły
średnica: 2,8 cm
wysokośc: 10
-widoczne krawędzie - w przypadku elementów
lakierowanychlakierowane (ral 9003) w przypadku elemntów z płyty
melaminowanej - oklejone obrzeżem PP lub PCV w
kolorze płyty .
- tył szafki - wykonany z płyty HDF grubości 3 mm w
kolorze białym (ral 9003)

widok z góry

LEGENDA
fronty, cokoły i widoczne elementy szafki,
maskownica :
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: biały - RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jako pomoc w
opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania,
materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.
płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.06

gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4cm
wykończenie : lakier
kryjący,matowy
kolor : Ncs S1010-B50G

4.06 C -szafka z zabudowa grzejnika 202x40x79cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

45

4

40
4

45

informacje dodatkowe :
79

69

65

15

98
widok od frontu

8

10

10

10

20

79

15

15

4

4

32

widok z boku

40

98

- wszystkie niewidoczne elementy szafek wykonane z płyty
melaminowanej białej premium (RAL9003), 18 mm o strukturze
matowej, gęstość płyty: 690-750 kg/m3 - firma Egger lub
równoważna
- system szuflad - tandem blum z blumotiom lub równoważny
- nóżki szafek - regulowane
kształt: okrągły
średnica: 2,8 cm
wysokośc: 10
-widoczne krawędzie - w przypadku elementów lakierowanychlakierowane (ral 9003) w przypadku elemntów z płyty
melaminowanej - oklejone obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty .
- tył szafki - wykonany z płyty HDF grubości 3 mm w kolorze
białym (ral 9003)

widok z góry

LEGENDA
fronty, cokoły i widoczne elementy szafki,
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: biały - RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jako
pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod
względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.06

gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4cm
wykończenie: lakier kryjący matowy
kolor : ral 1016

4.06 D - szafka 98x40x79cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
3
45

3

3 2

90

84

lustro
z atestem
bezpieczeństwa

3

90

90

3

3

45

84

5

90

2 3

widok od frontu

90

widok w środku

widok z boku

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jako
pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod
względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

widok z góry

LEGENDA
fronty i widoczne elementy lustra
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: biały - RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

lustro z atestem bezpieczństwa B

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.06

informacje dodatkowe :
- zawiasy: blum z hamulcem lub równoważne
- sposób otwierania: tip on blum lub równoważne
- widoczne krawędzie - w przypadku elementów
lakierowanych - lakierowane (ral 9003) w
przypadku elementów z płyty melaminowanej oklejone obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty .

4.06 E - lustro 90x5x90cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
120
12 5

5 12

12 5

86

5 12

25

4 10

86

120

widok z góry

element metalowy
malowany proszkowo
RAL 9003

widok od frontu

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU
informacje dodatkowe :
element
metalowy

płyta melaminowana
drewnopodobna

- wszystkie szafki wiszące są montowane na
ścianach gipsowo- kartonowych, w których nie ma
wzmocnień dlatego ich sposób montażu powinien
być dostosowany do materiału ściany
oraz przewidywać obciążenie maksymalne do 20 kg

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia
należy to traktować jako pomoc w opisie
przedmiotu zamówienia. W każdym
przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem zastosowania,
materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

- widoczne krawędzie - powinny być oklejone
obrzeżem w kolorze płyty PP lub PCV .

LEGENDA
płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

element metalowy
malowany proszkowo
kolor: RAL 9003

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.06

4.06 F - półka 120x25x14cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
154
120

5 12

12 5

120

5 12

25

4 10

12 5

154

widok z góry

element metalowy
malowany proszkowo
RAL 9003

widok od frontu

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU
informacje dodatkowe :
element
metalowy

płyta melaminowana
drewnopodobna

- wszystkie szafki wiszące są montowane na
ścianach gipsowo- kartonowych, w których nie ma
wzmocnień dlatego ich sposób montażu powinien
być dostosowany do materiału ściany
oraz przewidywać obciążenie maksymalne do 20 kg

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia
należy to traktować jako pomoc w opisie
przedmiotu zamówienia. W każdym
przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem zastosowania,
materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

- widoczne krawędzie - powinny być oklejone
obrzeżem w kolorze płyty PP lub PCV .

LEGENDA
płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

element metalowy
malowany proszkowo
kolor: RAL 9003

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.06

4.06 G - półka 154x25x14cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
98
64

5 12

12 5

64

5 12

25

4 10

12 5

98

widok z góry

element metalowy
malowany proszkowo
RAL 9003

widok od frontu

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU
informacje dodatkowe :
element
metalowy

płyta melaminowana
drewnopodobna

- wszystkie szafki wiszące są montowane na
ścianach gipsowo- kartonowych, w których nie ma
wzmocnień dlatego ich sposób montażu powinien
być dostosowany do materiału ściany
oraz przewidywać obciążenie maksymalne do 20 kg

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia
należy to traktować jako pomoc w opisie
przedmiotu zamówienia. W każdym
przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem zastosowania,
materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

- widoczne krawędzie - powinny być oklejone
obrzeżem w kolorze płyty PP lub PCV .

LEGENDA
płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

element metalowy
malowany proszkowo
kolor: RAL 9003

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.06

4.06 H - półka 98x25x14cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

zaokrąglenie
rogu stołu
5cm

zaokrąglenie
rogu stołu
5cm

5

75

80
5
70
75

5

75

80

80

80

5

80

80

80

widok z góry

widok od spodu

5

65

4

widok z boku
informacje dodatkowe :

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jako
pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod
względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

- stół musi być stabilny
- każdy narożnik blatu posiada wyoblenie r = 5 cm
- widoczne krawędzie - powinny być oklejone obrzeżem
PP lub PCV w kolorze płyty .

LEGENDA
nogi: spawane w jedną konstrukcje
postumentu stołu, malowane proszkowo
średnica: 5 cm
kolor: RAL 9003
- stół musi być stabilny

płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.06

4.06 I - stolik 80x80x75cm skala 1:25

ZESTAWIENIA

íï

ZESTAWIENIE MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.06
LP.

NAZWA ARTYKUŁU

JEDN.

ILOŚĆ

1

4.06 A - zabudowa zaplecza – ściana
długa - widok 1

szt

1

2

4.06 A - zabudowa zaplecza – ściana
krótka - widok 2

szt

1

3

4.06 B - biurko z szafkami
288x40x79cm

szt

1

4

4.06 C – szafka z zabudowa grzejnika
202x40x79cm

szt

1

5

4.06 D - szafka 98x40x79cm

szt

1

6

4.06 E - lustro 90x5x90cm

szt

1

7

4.06 F - półka 120x25x14cm

szt

1

8

4.06 G - półka 154x25x14cm

szt

1

9

4.06 H - półka 98x25x14cm

szt

1

10

4.06 I - stolik 80x80x75cm

szt

1

ZESTAWIENIE MEBLI SYSTEMOWYCH I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 4.06
MEBLE SYSTEMOWE
NR
1

PRZYKŁADWE
ROZWIĄZANIE

WYPOSAŻENIE
FOTEL
OBROTOWY
ŻÓŁTYMUSZTARDOWY

ILOŚĆ
1 szt

OPIS
Fotel obrotowy
PODSTAWA: 5- ramienna, metalowa, rurkowa z profili okrągłych, w kolorze
metalik.
MECHANIZM: - amortyzator gazowy o płynnej regulacji wysokości siedziska.
KÓŁKA: twarde (dedykowane do powierzchni miękkich ), wyposażone w hamulec
który zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia.
SIEDZISKO: z litej sklejki liściastej, wyściełane pianką ciętą poliuretanową o
wysokiej gęstości(nie mniej niż T30),tapicerowane tkanina kolorze
żółtym(musztardowym).
OPARCIE: ukształtowane ergonomicznie z litej sklejki liściastej , wyścielane pianką
ciętą poliuretanowa o wysokiej gęstości(nie mniej niż T30), tapicerowane tkaniną w
kolorze żółtym(musztardowym). Łącznik siedziska z oparciem - stały - bez możliwości
regulacji kąta pochylenia oparcia .
TAPICERKA SIEDZISKA I OPARCIA: tkanina w kolorze żółtym (musztardowym)
medely lub równoważna

skład: 100% poliester
gramatura: 364 g/m2
odporność na ścieranie – 75000 cykli Martindale’a
odporność na piling – 4-5
odporność na światło – 5-7
WYMIARY:
wysokość całkowita 87-100,5 cm
szerokość całkowita 61 cm
głębokość całkowita 58,5cm
wysokość siedziska 48-61cm
szerokość siedziska 47,5 cm
głębokość siedziska 45,5 cm

2

KRZESŁO
DREWNIANE

2 szt

Ergonomiczne krzesło drewniane z wyprofilowanym siedziskiem oraz oparciem.
W oparciu ozdoba w formie prostokątnego wycięcia.
WYMIARY:
wysokość: 86 cm
szerokość: 43 cm
głębokość: 50 cm
MATERIAŁ: lite drewno dębowe
KOLOR: naturalny dąb

3

STOLIK DLA
DZIECI
75X60X53

1 szt

Drewniany stolik dla małych dzieci.
KONSTRUKCJA: nogi stołu spięte ze sobą elementem drewnianym w celu
poprawienia stabilności.
MATERIAŁ BLATU I NÓG: lite drewno dębowe lub bukowe.
WYKOŃCZENIE BLATU: emalia akrylowa biała i lakier akrylowy.
WYKOŃCZENIE NÓG: Lakier akrylowy
WYMIARY:
wysokość całkowita: 53 cm
rozmiar blatu: 75x60 cm
grubość blatu: 16 mm
szerokość nogi: 4x4 cm
krawędzie blatu Wysokość stolika dostosowane dla dzieci o wzroście 1080 – 1210 mm
(grupa 2, wg PN-EN 1729-1:2007).

4

KRZESŁO DLA
DZIECI
31X26X56

2 szt

Drewniane krzesło dla małych dzieci.
KONSTRUKCJA: drewniana, stabilna i wytrzymała
(ma utrzymać osobę dorosłą)
MATERIAŁ SIEDZISKA, OPARCIA I NÓG: lite drewno dębowe lub bukowe.
WYKOŃCZENIE SIEDZISKA: emalia akrylowa biała i lakier akrylowy
WYKOŃCZENIE OPARCIA I NÓG: Lakier akrylowy
OPARCIE: składa się z dwóch poziomych i dwóch pionowych listewek połączonych ze
sobą.
WYMIARY:
wysokość całkowita krzesełka: 56 cm
wysokość siedziska od podłogi: 31 cm
głębokość siedziska do oparcia: 26 cm
szerokość siedziska: 30 cm
grubość siedziska: 1,6 cm
szerokość nogi: 2x4 cm
wysokość oparcia: 25 cm
krawędzie blatu - wyoblone
Wysokość krzesła dostosowana dla dzieci o wzroście 1080–1210 mm
(grupa 2, wg PN-EN 1729-1:2007)

5

KANAPA
2- OSOBOWA
ŻÓŁTAMUSZTARDOWA

1 szt

Nowoczesna, wyoblona sofa dwuosobowa o lekkiej konstrukcji i prostej formie z
pikowaniami na oparciu, bez funkcji spania, bez sprężyn.
NOGI: drewno dębowe lub bukowe, w kształcie skośnego stożka, h od 10-15 cm
SIEDZISKO: pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości(nie mniej niż T30),
podzielona na dwa tapicerowane siedziska w kolorze zółtym (musztardowym)
OPARCIE: konstrukcja drewniana obłożona pianką poliuretanową o wysokiej
gęstości(nie mniej niż T30) , obite tkaniną w kolorze żółtym(musztardowym) i
ozdobione pikowaniami w dwóch rzędach. Kształt oparcia jest wyoblony (patrz zdjęcie
poglądowe)
TKANINA OBICIOWA SIEDZISKA I OPARCIA: tkanina puento lub równoważna w
kolorze zółtym (musztardowym)

skład: 85 % bawełna ,15 % poliester
gramatura: 420gr/m2
ścieralność: 36.600 cykli M a r t i n d a l e ' a
odporność na światło– 4
odporność na piling– 4
WYMIARY :
szerokość: 152cm
głębokość: 69cm
wysokość: 76cm
6

TABORET

1 szt

Taboret z okrągłym siedziskiem i wygiętymi czterema nogami o stabilnej konstrukcji.
Taboret musi dać się sztaplować.
MATERIAŁ: sklejka brzozowa 2cm
WYMIARY:
Średnica siedziska: 35 cm
Szerokość całości: 42 cm
Głębokość całości: 42 cm
Wysokość siedziska: 45 cm

PROJEKT
UMEBLOWANIA
POMIESZCZENIA
4.07

SPIS ZAWARTOŚCI
PROJEKTU
WIZUALIZACJE
PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA ZAMÓWIENIE
rzut z rozmieszczeniem mebli ●
4.07 A - zabudowa zaplecza -ściana z drzwiami - widok 1 ●
4.07 A - zabudowa zaplecza - ściana krótka P - widok 2 ●
4.07 A - zabudowa zaplecza - ściana długa - widok 3 ●
4.07 A - zabudowa zaplecza - ściana krótka L - widok 4 ●
4.07 B - biurko z szafkami 288x40x79cm ●
4.07 C - zabudowa grzejnika 129x20x65cm ●
4.07 D - szafka 98x40x79cm ●
4.07 E - lustro 90x5x90cm ●
4.07 F - półka 120x25x14cm ●
4.07 G - półka 129x25x14cm ●
4.07 H - stolik 80x80x75cm ●
ZESTAWIENIA
zestawienie ilościowe mebli ●
zestawienie wyposażenia ●
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PROJEKT MEBLI
ROBIONYCH
NA WYMIAR

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
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PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.07

rzut z rozmieszczeniem mebli

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
skos gk

heb

heb

informacje dodatkowe :

2

29

- nóżki szafek - regulowane
kształt : okrągły
średnica :2,8 cm
wysokośc : 10
- widoczne krawędzie - powinny być
oklejone
obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty
- tyły szafek - wykonane z płyty hdf,
3mm w kolorze białym (ral 9003)
stuktura matowa - ze wzgledu na duża
ilość szafek otwartych płyta ta ma być
jak najbardziej zbliżona
kolorem,strukturą do pozostałego
materiału szafki.

10 2

33

2

35

2

35

2

35

2

35

możliwośc
regulacji
położenia półek

7

LEGENDA

35
42

ścianki, korpusy, fronty:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
sturktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to
traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne
są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności,
kolorystyki itp.
PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.07

4.07 A - zabudowa zaplecza - ściana z drzwiami - widok 1 skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

2

informacje dodatkowe :

2

35

2

35

zabudowa wentylacji

możliwośc
regulacji
położenia półek

2

35

2

35

45

40

232

35

płyta meblowa

2

możliwośc
regulacji
położenia półek

- nóżki szafek - regulowane
kształt : okrągły
średnica :2,8 cm
wysokośc : 10
- widoczne krawędzie - powinny być
oklejone
obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty
- tyły szafek - wykonane z płyty hdf,
3mm w kolorze białym (ral 9003)
stuktura matowa - ze wzgledu na duża
ilość szafek otwartych płyta ta ma być
jak najbardziej zbliżona
kolorem,strukturą do pozostałego
materiału szafki.

12

33

60

30

60

137

45

12

284

LEGENDA
ścianki, korpusy, fronty:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
sturktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia należy to traktować jako pomoc w
opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku
dopuszczalne są produkty równoważne pod względem
zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4 cm
kolor: dąb

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.07

4.07 A - zabudowa zaplecza - ściana krótka L - widok 2 skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
heb

skos gk

informacje dodatkowe :

2

możliwośc
regulacji
położenia półek
półka
otwarta

74

półka
otwarta

możliwośc
regulacji
położenia półek

2

półka
otwarta

możliwośc
regulacji
położenia półek

2

42

szuflada

szuflada

szuflada

szuflada

szuflada

szuflada

szuflada

80

80

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

10

10
40

szuflada

80

15

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

25

70

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

15

15

2

154

33

półka
otwarta

70

35

2

heb

40

40

61

7

390

LEGENDA
ścianki, korpusy, fronty:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
sturktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4 cm
kolor: dąb

Zamek patentowy, osadzony bez użycia
dodatkowej osłony w postaci pierścienia musi być idealnie osadzony - nie dopuszcza
się uszczerbków w płycie.
kształt: okrągły
kolor: srebrny
w komplecie dwa metalowe klucze

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.07

- szafki zamykane: posiadają w środku dwie
półki z możliwością regulacji
- szafki otwarte o szerokości 61,40,42 cm :
posiadają dwie półki z możliwością
regulacji
- szafki otwarte o szerokości 80 cm :
posiadają jedną półkę z możliwością
regulacji
- system szuflad - tandem blum z blumotion
lub równoważny
nóżki szafek - regulowane
kształt : okrągły
średnica : 2,8 cm
wysokość : 10
- widoczne krawędzie - oklejone obrzeżem
PP lub PCV w kolorze płyty .
- tyły szafek - wykonane z płyty hdf, 3mm w
kolorze białym (ral 9003) stuktura matowa ze wzgledu na duża ilość szafek otwartych
płyta ta ma być jak najbardziej zbliżona
kolorem,strukturą do pozostałego materiału
szafki.
wentylacja - ma zostać przeniesiona na
mebel
Jeśli w opisach występują : nazwy znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia należy
to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu
zamówienia. W każdym przypadku
dopuszczalne są produkty równoważne pod
względem zastosowania, materiałów,
funkcjonalności, kolorystyki itp.

4.07 A - zabudowa zaplecza - ściana długa - widok 3 skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

heb

95

40

LEGENDA
ścianki, korpusy, fronty:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
sturktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

półka
otwarta

154

półka
otwarta

10 25 15 15 15

10

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu
zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne
pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

zabudowa wentylacji

70

informacje dodatkowe :
- system szuflad - tandem blum z blumotion lub równoważny
nóżki szafek - regulowane
kształt : okrągły
średnica : 2,8 cm
wysokość : 10
- widoczne krawędzie - oklejone obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty .
- tyły szafek - wykonane z płyty hdf, 3mm w kolorze białym (ral 9003)
stuktura matowa - ze wzgledu na duża ilość szafek otwartych płyta ta ma
być jak najbardziej zbliżona kolorem,strukturą do pozostałego materiału
szafki.

szuflada
szuflada

możliwośc
regulacji
położenia półek

szuflada
szuflada

82
gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4 cm
kolor: dąb

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.07

60

30

172

4.07 A - zabudowa zaplecza - ściana krótka P widok 4 skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
49

100

45

100

139
45

45

45

4

40

35

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

cokół

10

10

cokół

8

288
widok od frontu

32

widok z boku

40

288

widok z góry

79

szuflada

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

10

w środku
dwie półki z
możliwością
regulacji
położenia

szuflada

69

szuflada

65
79

szuflada

15

4

15 15 4

4

informacje dodatkowe:
- wszystkie niewidoczne elementy szafek
wykonane z
płyty melaminowanej białej premium
(RAL9003),18 mm, o strukturze matowej ,
gęstość płyty: 690-750 kg/m3 - firma Egger
lub równoważna
- szafki- posiadają w środku dwie półki z
możliwością regulacji
- system szuflad - tandem blum z blumotion
lub równoważny
- nóżki szafek - regulowane
kształt : okrągły
średnica : 2,8 cm
wysokośc : 10 cm
- widoczne krawędzie - w przypadku
elementów lakierowanych - lakierowane (ral
9003), w przypadku elemntów z płyty
melaminowanej - oklejone obrzeżem PP lub
PCV w kolorze płyty .
- tył szafki - wykonany z płyty HDF o
grubości 3 mm w kolorze białym.
(ral 9003)

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jako
pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod
względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

LEGENDA
fronty, cokoły i widoczne elementy szafek:
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: biały - RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4cm
wykończenie : lakier
kryjący,matowy
kolor : Ncs S1010-B50G

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.07

Zamek patentowy, osadzony bez
użycia dodatkowej osłony w postaci
pierścienia - musi być idealnie
osadzony - nie dopuszcza się
uszczerbków w płycie.
kształt: okrągły
kolor: srebrny
w komplecie dwa metalowe klucze

Zamek patentowy centralny,
osadzony bez użycia dodatkowej
osłony w postaci pierścienia - musi
być idealnie osadzony - nie
dopuszcza się uszczerbków w płycie.
kształt: okrągły
kolor: srebrny
w komplecie dwa metalowe klucze

4.07 B - biurko z szafkami 288x40x79cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

ściana gk

maskownica
kaloryfera

129

20

65

65

3

ściana gk

maskownica
kaloryfera

widok od frontu

widok z boku

129

kaloryfer

20

ściana gk

maskownica
kaloryfera

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu
zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności,
kolorystyki itp.

widok z góry

LEGENDA
maskownica :
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: RAL 9003
grubość: 18 mm

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.07

4.07 C - zabudowa grzejnika 129x20x65cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
4

45

40
4

45

informacje dodatkowe :

widok od frontu

8

10

10
98

32

widok z boku

40

98

79

69

65

15
10

20

79

15

15

4

4

- wszystkie niewidoczne elementy szafek wykonane z płyty
melaminowanej białej premium (RAL9003), 18 mm o strukturze
matowej, gęstość płyty: 690-750 kg/m3 - firma Egger lub
równoważna
- system szuflad - tandem blum z blumotiom lub równoważny
- nóżki szafek - regulowane
kształt: okrągły
średnica: 2,8 cm
wysokośc: 10
-widoczne krawędzie - w przypadku elementów lakierowanychlakierowane (ral 9003) w przypadku elemntów z płyty
melaminowanej - oklejone obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty .
- tył szafki - wykonany z płyty HDF grubości 3 mm w kolorze
białym (ral 9003)

widok z góry

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jako
pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod
względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

LEGENDA
fronty, cokoły i widoczne elementy szafki,
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: biały - RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.07

gałka meblowa drewniana
kształt: okrągły
średnica: 4cm
wykończenie: lakier kryjący matowy
kolor : ral 1016

4.07 D - szafka 98x40x79cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
3
45

3

3 2

3

3

45

84

90

84
3

90

90

lustro
z atestem
bezpieczeństwa

5

90
widok od frontu

2 3

90

widok z góry

widok w środku

widok z boku

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jako
pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod
względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

LEGENDA
fronty i widoczne elementy lustra
płyta lakierowana
materiał: mdf
wykończenie: lakier matowy
kolor: biały - RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
płyta melaminowana
kolor: biały premium (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
gęstość płyty: 690-750 kg/m3
firma: Egger lub równoważna

lustro z atestem bezpieczństwa B

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.07

informacje dodatkowe :
- zawiasy: blum z hamulcem lub równoważne
- sposób otwierania: tip on blum lub równoważne
- widoczne krawędzie - w przypadku elementów
lakierowanych - lakierowane (ral 9003) w
przypadku elementów z płyty melaminowanej oklejone obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty .

4.07 E - lustro 90x5x90cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
120
12 5

5 12

12 5

86

5 12

25

4 10

86

120

widok z góry

element metalowy
malowany proszkowo
RAL 9003

widok od frontu

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU
informacje dodatkowe :
element
metalowy

płyta melaminowana
drewnopodobna

- wszystkie szafki wiszące są montowane na
ścianach gipsowo- kartonowych, w których nie ma
wzmocnień dlatego ich sposób montażu powinien
być dostosowany do materiału ściany
oraz przewidywać obciążenie maksymalne do 20 kg

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia
należy to traktować jako pomoc w opisie
przedmiotu zamówienia. W każdym
przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem zastosowania,
materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

- widoczne krawędzie - powinny być oklejone
obrzeżem w kolorze płyty PP lub PCV .

LEGENDA
płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

element metalowy
malowany proszkowo
kolor: RAL 9003

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.07

4.07 F - półka 120x25x14cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

129
95

5 12

12 5

95

5 12

25

4 10

12 5

129

widok z góry

element metalowy
malowany proszkowo
RAL 9003

widok od frontu

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU
informacje dodatkowe :
element
metalowy

płyta melaminowana
drewnopodobna

- wszystkie szafki wiszące są montowane na
ścianach gipsowo- kartonowych, w których nie ma
wzmocnień dlatego ich sposób montażu powinien
być dostosowany do materiału ściany
oraz przewidywać obciążenie maksymalne do 20 kg

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia
należy to traktować jako pomoc w opisie
przedmiotu zamówienia. W każdym
przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem zastosowania,
materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

- widoczne krawędzie - powinny być oklejone
obrzeżem w kolorze płyty PP lub PCV .

LEGENDA
płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

element metalowy
malowany proszkowo
kolor: RAL 9003

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.07

4.07 G - półka 129x25x14cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
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widok z góry

widok od spodu

5

65

4

widok z boku
informacje dodatkowe :

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jako
pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod
względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

- stół musi być stabilny
- każdy narożnik blatu posiada wyoblenie r = 5 cm
- widoczne krawędzie - powinny być oklejone obrzeżem
PP lub PCV w kolorze płyty .

LEGENDA
nogi: spawane w jedną konstrukcje
postumentu stołu, malowane proszkowo
średnica: 5 cm
kolor: RAL 9003
- stół musi być stabilny

płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.07

4.07 H - stolik 80x80x75cm skala 1:25

ZESTAWIENIA

íï

ZESTAWIENIE MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.7
LP
.

NAZWA ARTYKUŁU

JEDN.

ILOŚĆ

1

4.07 A - zabudowa zaplecza – ściana z
drzwiami - widok 1

szt

1

2

4.07 A - zabudowa zaplecza - ściana
krótka P - widok 2

szt

1

3

4.07 A - zabudowa zaplecza – ściana
długa - widok 3

szt

1

4

4.07 A - zabudowa zaplecza – ściana
krótka L - widok 4

szt

1

5

4.07 B - biurko z szafkami
288x40x79cm

szt

1

6

4.07 C - zabudowa grzejnika
129x20x65cm

szt

1

7

4.07 D - szafka 98x40x79cm

szt

1

8

4.07 E - lustro 90x5x90cm

szt

1

9

4.07 F - półka 120x25x14cm

szt

1

10

4.07 G - półka 129x25x14cm

szt

1

11

4.07 H - stolik 80x80x75cm

szt

1

ZESTAWIENIE MEBLI SYSTEMOWYCH I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 4.07
MEBLE SYSTEMOWE
NR
1

PRZYKŁADWE
ROZWIĄZANIE

WYPOSAŻENIE
FOTEL
OBROTOWY
NIEBIESKI CIEMNY

ILOŚĆ
1 szt

OPIS
fotel obrotowy,
PODSTAWA: 5-ramienna, metalowa, rurkowa z profili okrągłych, w kolorze metalik.
MECHANIZM: amortyzator gazowy o płynnej regulacji wysokości siedziska.
KÓŁKA: twarde (dedykowane do powierzchni miękkich), wyposażone w hamulec
który zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia.
SIEDZISKO: z litej sklejki liściastej, wyściełane pianką ciętą poliuretanową o
wysokiej gęstości(nie mniej niż T30), tapicerowane tkanina kolorze niebieskim
(ciemny).
OPARCIE: ukształtowane ergonomicznie z litej sklejki liściastej, wyścielane pianką
ciętą poliuretanowa o wysokiej gęstości(nie mniej niż T30), tapicerowane tkaniną w
kolorze niebieskim(ciemnym). Łącznik siedziska z oparciem - stały - bez możliwości
regulacji kąta pochylenia oparcia.
TAPICERKA SIEDZISKA I OPARCIA: tkanina w kolorze niebieskim (ciemny)
medely lub równoważna

skład: 100% poliester
gramatura: 364 g/m2
odporność na ścieranie– 75000 cykli Martindale’a
odporność na piling– 4-5
odporność na światło– 5-7
WYMIARY:
wysokość całkowita: 87-100,5 cm
szerokość całkowita: 61 cm
głębokość całkowita: 58,5cm
wysokość siedziska: 48-61cm
szerokość siedziska: 47,5 cm
głębokość siedziska: 45,5 cm

2

KRZESŁO
DREWNIANE

2 szt

Ergonomiczne krzesło drewniane z wyprofilowanym siedziskiem oraz oparciem.
W oparciu ozdoba w formie prostokątnego wycięcia.
WYMIARY:
wysokość: 86 cm
szerokość: 43 cm
głębokość: 50 cm
MATERIAŁ: lite drewno dębowe
KOLOR: naturalny dąb

3

STOLIK DLA
DZIECI
75X60X53

1 szt

Drewniany stolik dla małych dzieci.
KONSTRUKCJA: nogi stołu spięte ze sobą elementem drewnianym w celu
poprawienia stabilności.
MATERIAŁ BLATU I NÓG: lite drewno dębowe lub bukowe.
WYKOŃCZENIE BLATU: emalia akrylowa biała i lakier akrylowy.
WYKOŃCZENIE NÓG: Lakier akrylowy
WYMIARY:
wysokość całkowita: 53 cm
rozmiar blatu: 75x60 cm
grubość blatu: 16 mm
szerokość nogi: 4x4 cm
krawędzie blatu Wysokość stolika dostosowane dla dzieci o wzroście 1080 – 1210 mm
(grupa 2, wg PN-EN 1729-1:2007).

4

KRZESŁO DLA
DZIECI
31X26X56

2 szt

Drewniane krzesło dla małych dzieci.
KONSTRUKCJA: drewniana, stabilna i wytrzymała
(ma utrzymać osobę dorosłą)
MATERIAŁ SIEDZISKA, OPARCIA I NÓG: lite drewno dębowe lub bukowe.
WYKOŃCZENIE SIEDZISKA: emalia akrylowa biała i lakier akrylowy
WYKOŃCZENIE OPARCIA I NÓG: Lakier akrylowy
OPARCIE: składa się z dwóch poziomych i dwóch pionowych listewek połączonych ze
sobą.
WYMIARY:
wysokość całkowita krzesełka: 56 cm
wysokość siedziska od podłogi: 31 cm
głębokość siedziska do oparcia: 26 cm
szerokość siedziska: 30 cm
grubość siedziska: 1,6 cm
szerokość nogi: 2x4 cm
wysokość oparcia: 25 cm
krawędzie blatu - wyoblone
Wysokość krzesła dostosowana dla dzieci o wzroście 1080–1210 mm
(grupa 2, wg PN-EN 1729-1:2007)

5

KANAPA
2- OSOBOWA
NIEBIESKA
CIEMNA

1 szt

Nowoczesna, wyoblona sofa dwuosobowa o lekkiej konstrukcji i prostej formie z
pikowaniami na oparciu, bez funkcji spania, bez sprężyn.
NOGI: drewno dębowe lub bukowe, w kształcie skośnego stożka, h od 10-15 cm
SIEDZISKO: pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości(nie mniej niż T30),
podzielona na dwa tapicerowane siedziska w kolorze niebieskim (ciemnym)
OPARCIE: konstrukcja drewniana obłożona pianką poliuretanową o wysokiej
gęstości(nie mniej niż T30) , obite tkaniną w kolorze niebieskim (ciemnym) i
ozdobione pikowaniami w dwóch rzędach. Kształt oparcia jest wyoblony (patrz zdjęcie
poglądowe)
TKANINA OBICIOWA SIEDZISKA I OPARCIA: tkanina scott imperial w kolorze
niebieskim(ciemny) lub równoważna

skład: 100 % poliester
gramatura: 420gr/m2
ścieralność: 45 000 cykli M a r t i n d a l e ' a
odporność na światło– 4-5
odporność na piling– 4
WYMIARY :
szerokość: 152cm
głębokość: 69cm
wysokość: 76cm
6

TABORET

1 szt

Taboret z okrągłym siedziskiem i wygiętymi czterema nogami o stabilnej konstrukcji.
Taboret musi dać się sztaplować.
MATERIAŁ: sklejka brzozowa 2cm
WYMIARY:
Średnica siedziska: 35 cm
Szerokość całości: 42 cm
Głębokość całości: 42 cm
Wysokość siedziska: 45 cm

PROJEKT
UMEBLOWANIA
POMIESZCZENIA
4.13

SPIS ZAWARTOŚCI
PROJEKTU
WIZUALIZACJE
PROJEKTY MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR
rzut z rozmieszczeniem mebli ●
4.13 A - zabudowa grzejnika 792x25x132cm ●
4.13 B - zabudowa grzejnika 322x25x132cm ●
4.13 C - zabudowa grzejnika 362x25x132cm ●
4.13 D - szafa 163x45x214cm ●
4.13 E - szafa maskująca 168x42x217cm ●
4.13 F - cokół 614x2x25cm oraz 4.13 G - cokół 444x2x25cm ●
4.13 H - stół okrągły 100x100x46cm ●
ZESTAWIENIA
zestawienie mebli robionych na wymiar●
zestawienie mebli systemowych i elementów wyposażenia ●
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PROJEKT MEBLI
ROBIONYCH
NA WYMIAR

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

4.13 B
4.13 D

4.13 A
4.13 H

4.13 F

4.13 H

4.13 G

4.13 C
4.13 H

4.13 E

4.13

4.02

4.03

4.04

4.05

4.06

4.07

4.01

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.13

rzut z rozmieszczeniem mebli

155

181

181

25

kaloryfer

155

kaloryfer

maskownica kaloryfera

widok z góry

60

maskownica kaloryfera
skos
792

155

181

181

155

60

4

60

maskownica kaloryfera

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.13

maskownica kaloryfera
132

widok od frontu
informacje dodatkowe :

LEGENDA
fronty, boki i widoczne elementy zabudowy:
materiał: płyta mdf ognioodporna (Bs2; d0 )lakierowana
lakier: lakier ognioodpornym (ÖNORM A 3800-1 )
kolor: RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
materiał: płyta wiórowa laminowana niepalna - stop fire
kolor: biały (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
firma: krono swiss lub równoważna
zachowanie się wyrobu w warunkach pożaru: euroklasa a1
lub a2 lub b
Określenie ilości i szybkości wytwarzania dymu: euroklasa
s1 lub s2
Intensywność wytwarzania płonących kropli i cząstek: d0

- wszystkie niewidoczne elementy zabudowy wykonane z płyty wiórowej białej 18 mm (RAL 9003) niepalnej
o strukturze matowej - firma krono swiss lub równoważna
25

widoczne krawędzie - w przypadku elementów lakierowanych - lakierowane lakierem ognioodpornym
(ÖNORM A 3800-1 ) - ral 9003. W przypadku elementów z płyty wiórowej białej niepalnej - oklejone
obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty

132

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

60

4.13 A - zabudowa grzejnika 792x25x132cm skala 1:25

792

- maskownice kaloryfera - demontowalne (sprzątanie).
- gniazdka - na zabudowe zostaja przeniesione gniazdka ze ściany .

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W
każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem
zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

widok z boku

60

155

informacje dodatkowe :

60

- wszystkie niewidoczne elementy zabudowy wykonane z płyty wiórowej białej 18 mm (RAL 9003)
niepalnej o strukturze matowej - firma krono swiss lub równoważna
25

niewidoczny
element
(zasłania go
szafa)

widoczne krawędzie - w przypadku elementów lakierowanych - lakierowane lakierem
ognioodpornym (ÖNORM A 3800-1 ) - ral 9003. W przypadku elementów z płyty wiórowej białej
niepalnej - oklejone obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty

maskownica kaloryfera

widok z góry

- maskownica kaloryfera - demontowalna (sprzątanie).

niewidoczny element
(zasłania go szafa)

maskownica kaloryfera

skos

4.13 B - zabudowa grzejnika 322x25x132cm skala 1:25

47

47

60

155

60

322

widok od frontu

widok z boku

LEGENDA
fronty, boki i widoczne elementy zabudowy:
materiał: płyta mdf ognioodporna (Bs2; d0 )lakierowana
lakier: lakier ognioodpornym (ÖNORM A 3800-1 )
kolor: RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
materiał: płyta wiórowa laminowana niepalna - stop fire
kolor: biały (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
firma: krono swiss lub równoważna
zachowanie się wyrobu w warunkach pożaru: euroklasa a1 lub a2 lub b
Określenie ilości i szybkości wytwarzania dymu: euroklasa s1 lub s2
Intensywność wytwarzania płonących kropli i cząstek: d0

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W
każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem
zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.13

132

25
132

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

322

40

niewidoczny
element
(zasłania go
szafa)

skos

maskownica kaloryfera

widoczne krawędzie - w przypadku elementów lakierowanych - lakierowane lakierem
ognioodpornym (ÖNORM A 3800-1 ) - ral 9003. W przypadku elementów z płyty
wiórowej białej niepalnej - oklejone obrzeżem PP lub PCV w kolorze płyty
- maskownica kaloryfera - demontowalna (sprzątanie).

niewidoczny element
(zasłania go szafa)

maskownica kaloryfera

25

132

widok z góry

- wszystkie niewidoczne elementy zabudowy wykonane z płyty wiórowej białej 18 mm (RAL 9003)
niepalnej o strukturze matowej - firma krono swiss lub równoważna

60

155

107

40

362

widok od frontu

widok z boku

LEGENDA
fronty, boki i widoczne elementy zabudowy:
materiał: płyta mdf ognioodporna (Bs2; d0 )lakierowana
lakier: lakier ognioodpornym (ÖNORM A 3800-1 )
kolor: RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
materiał: płyta wiórowa laminowana niepalna - stop fire
kolor: biały (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
firma: krono swiss lub równoważna
zachowanie się wyrobu w warunkach pożaru: euroklasa a1 lub a2 lub b
Określenie ilości i szybkości wytwarzania dymu: euroklasa s1 lub s2
Intensywność wytwarzania płonących kropli i cząstek: d0

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu
zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem zastosowania, materiałów,
funkcjonalności, kolorystyki itp.

4.13 C - zabudowa grzejnika 362x25x132cm skala 1:25

107

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.13

155

25

60

informacje dodatkowe :

102

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

362

- wszystkie niewidoczne elementy szafy
wykonane z płyty wiórowej białej 18 mm
(RAL 9003) niepalnej o strukturze
matowej - firma krono swiss lub
równoważna

38
84

2
40

szuflada wew.

szuflada wew.

szuflada wew.

półka otwarta

60

40

2 23
2

3

163

widoczne krawędzie - w przypadku
elementów lakierowanych lakierowane lakierem
ognioodpornym (ÖNORM A 3800-1 ) ral 9003. W przypadku elementów z
płyty wiórowej białej niepalnej oklejone obrzeżem PP lub PCV w
kolorze płyty

12

30

półka otwarta

12

10

60

30
2

szuflada wew.

29

szuflada wew.

90

szuflada wew.

30

40

40
15 2

półka otwarta

półka otwarta

półka otwarta

31

132

122

zabudowa
kaloryfera

214

4

półka otwarta

59

2

57

2 2

36

5

zabudowa kaloryfera

163

widok od frontu

wnętrze szafki
163

45

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to
traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są
produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.
widok z góry

LEGENDA
fronty, boki i widoczne elementy szafek:
materiał: płyta mdf ognioodporna (Bs2; d0 )lakierowana
lakier: lakier ognioodpornym (ÖNORM A 3800-1 )
kolor: RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
materiał: płyta wiórowa laminowana niepalna - stop fire
kolor: biały (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
firma: krono swiss lub równoważna
zachowanie się wyrobu w warunkach pożaru: euroklasa a1 lub a2 lub b
Określenie ilości i szybkości wytwarzania dymu: euroklasa s1 lub s2
Intensywność wytwarzania płonących kropli i cząstek: d0

Zamek patentowy, osadzony bez użycia
dodatkowej osłony w postaci pierścienia - musi
być idealnie osadzony - nie dopuszcza się
uszczerbków w płycie.
kształt: okrągły
kolor: srebrny
w komplecie dwa metalowe klucze

uchwyt wpuszczany w front
kształt: okrągły
średnica: 5,6cm
wykończenie: chrom

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.13

82

informacje dodatkowe :

4.13 D - szafa 163x45x214cm skala 1:25

zabudowa stała
półka otwarta

214

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

zabudowa stała

83

85
168

widok od frontu

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to
traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne
są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności,
kolorystyki itp.

LEGENDA
fronty, boki i widoczne elementy szafek:
materiał: płyta mdf ognioodporna (Bs2; d0 )lakierowana
lakier: lakier ognioodpornym (ÖNORM A 3800-1 )
kolor: RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
materiał: płyta wiórowa laminowana niepalna - stop fire
kolor: biały (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
firma: krono swiss lub równoważna
zachowanie się wyrobu w warunkach pożaru: euroklasa a1 lub a2 lub b
Określenie ilości i szybkości wytwarzania dymu: euroklasa s1 lub s2
Intensywność wytwarzania płonących kropli i cząstek: d0

Zamek patentowy, osadzony bez użycia
dodatkowej osłony w postaci pierścienia - musi
być idealnie osadzony - nie dopuszcza się
uszczerbków w płycie.
kształt: okrągły
kolor: srebrny
w komplecie dwa metalowe klucze

uchwyt wpuszczany w front
kształt: okrągły
średnica: 5,6 cm
wykończenie: chrom

4.13 E - szafa maskująca 168x42x217cm skala 1:25

42

widok z góry

widoczne krawędzie - w przypadku elementów
lakierowanych - lakierowane lakierem
ognioodpornym (ÖNORM A 3800-1 ) - ral 9003. W
przypadku elementów z płyty wiórowej białej
niepalnej - oklejone obrzeżem PP lub PCV w kolorze
płyty

10

207

44
120

w szafie znajdują się
skrzynki (internet, elektryka
itp ) - szafa jest elementem
maskującym
dlatego w środku powinny
się pojawić tylko niezbędne
elementy konstrukcyjne

- wszystkie niewidoczne elementy szafy wykonane
z płyty wiórowej laminowanej białej 18 mm (RAL
9003) niepalnej o strukturze matowej firma krono
swiss lub równoważna

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.13

168

stała zabudowa

10

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

informacje dodatkowe :

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW
2

614

widok z góry

25

614

widok od frontu
2

444

widok z góry

25

444

widok od frontu
LEGENDA
informacje dodatkowe :
fronty, boki i widoczne elementy szafek:
materiał: płyta mdf ognioodporna (Bs2; d0 )lakierowana
lakier: lakier ognioodpornym (ÖNORM A 3800-1 )
montaż - klej
kolor: RAL 9003
grubość: 18 mm
pozostałe elementy:
materiał: płyta wiórowa laminowana niepalna - stop fire
kolor: biały (RAL 9003)
grubość: 18 mm
struktura: matowa
firma: krono swiss lub równoważna
zachowanie się wyrobu w warunkach pożaru: euroklasa a1 lub a2 lub b
Określenie ilości i szybkości wytwarzania dymu: euroklasa s1 lub s2
Intensywność wytwarzania płonących kropli i cząstek: d0
PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.13

Jeśli w opisach występują :
nazwy znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia
należy to traktować jako pomoc
w opisie przedmiotu
zamówienia. W każdym
przypadku dopuszczalne są
produkty równoważne pod
względem zastosowania,
materiałów, funkcjonalności,
kolorystyki itp.

4.13 F - cokół 614x2x25cm oraz 4.13 G - cokół 444x2x25cm skala 1:25

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY - NALEŻY DOSTOSOWAĆ
JE DO WYMIARÓW POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM ORAZ UŻYTYCH MATERIAŁÓW

element metalowy
malowany proszkowo
kolor: RAL 9003

widok z góry

widok od spodu
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100
element metalowy
malowany proszkowo
kolor: RAL 9003

widok z boku

LEGENDA
płyta meblowa melaminowana
drewnopodobna
kolor: dąb Halifax naturalny
grubość: 18,6 mm (w meblu pogrubiona)
struktura: ST37 (Feelwood Rift)
firma: Egger lub równoważna

element metalowy
malowany proszkowo
kolor: RAL 9003

Jeśli w opisach występują : nazwy znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu
zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności,
kolorystyki itp.

PROJEKT MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.13

4.13 H - stół okrągły 100x100x46cm skala 1:25

ZESTAWIENIA

íï

ZESTAWIENIE MEBLI ROBIONYCH NA WYMIAR 4.13
LP
.

NAZWA ARTYKUŁU

JEDN.

ILOŚĆ

1

4.13 A - zabudowa grzejnika
792x25x132cm

szt

1

2

4.13 B - zabudowa grzejnika
322x25x132cm

szt

1

3

4.13 C - zabudowa grzejnika
362x25x132cm

szt

1

4

4.13 D - szafa 163x45x214cm

szt

1

5

4.13 E - szafa maskująca 168x42x217cm

szt

1

6

4.13 F - cokół 614x2x25cm

szt

1

7

4.13 G - cokół 444x2x25cm

szt

1

8

4.13 H - stół okrągły 100x100x46cm

szt

2

ZESTAWIENIE MEBLI SYSTEMOWYCH I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 4.13
MEBLE SYSTEMOWE
NR
1

PRZYKŁADWE
ROZWIĄZANIE

WYPOSAŻENIE
Pufa turkusowa
L

ILOŚĆ
4szt

OPIS
Pufa:
Materiał: Purechic lub równoważne
Odpornośc na ścieranie: 350 000 cykli
Hydrofobowość
Peeling: 4/5
Gramatura: 253g/m2
KOLOR: turkus
WYPEŁNIENIE: Granulat styropianowy EPS

WYMIAR: średnica - 43 cm, wysokość - 23 cm

2

Pufa czerwona
L

4 szt

Pufa:
Materiał: Purechic lub równoważne
Odpornośc na ścieranie: 350 000cykli
Hydrofobowość
Peeling: 4/5
Gramatura: 253g/m2
Kolor: czerwony (blady)

WYPEŁNIENIE: Granulat styropianowy EPS
WYMIAR: średnica - 43 cm, wysokość - 23 cm

3

Pufa
musztardowa
L

4szt

Pufa :
Materiał: Purechic lub równoważne
Odpornośc na ścieranie: 350 000cykli
Hydrofobowość
Peeling: 4/5
Gramatura: 253g/m2
Kolor: żółty(musztarda)

WYPEŁNIENIE: Granulat styropianowy EPS
WYMIAR: średnica - 43 cm, wysokość - 23 cm

4

Pufa turkusowa
XL

2 szt

Pufa :
Materiał: Purechic lub równoważne
Odpornośc na ścieranie: 350 000cykli
Hydrofobowość
Peeling: 4/5
Gramatura: 253g/m2
Kolor: turkus

WYPEŁNIENIE: Granulat styropianowy EPS
WYMIAR: średnica - 58 cm, wysokość - 28 cm

5

Pufa czerwona
XL

2 szt

Pufa :
Materiał: Purechic lub równoważne
Odpornośc na ścieranie: 350 000cykli
Hydrofobowość
Peeling: 4/5
Gramatura: 253g/m2
Kolor: czerwony (blady)

WYPEŁNIENIE: Granulat styropianowy EPS
WYMIAR: średnica - 58 cm, wysokość - 28 cm
6

Pufa
musztardowa
XL

2 szt

Pufa :
Materiał: Purechic lub równoważne
Odpornośc na ścieranie: 350 000cykli
Hydrofobowość
Peeling: 4/5
Gramatura:2 53g/m2
Kolor: zółty(musztarda)

WYPEŁNIENIE: Granulat styropianowy EPS
WYMIAR: WYMIAR :średnica - 58 cm, wysokość - 28 cm

7

KANAPA
2- OSOBOWA
NIEBIESKA
CIEMNA

2 szt

Nowoczesna, wyoblona sofa dwuosobowa o lekkiej konstrukcji i prostej formie z
pikowaniami na oparciu, bez funkcji spania, bez sprężyn.
NOGI: drewno dębowe lub bukowe, w kształcie skośnego stożka, h od 10-15 cm
SIEDZISKO: pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości(nie mniej niż T30),
podzielona na dwa tapicerowane siedziska w kolorze niebieskim (ciemnym)
OPARCIE: konstrukcja drewniana obłożona pianką poliuretanową o wysokiej
gęstości(nie mniej niż T30) , obite tkaniną w kolorze niebieskim (ciemnym) i
ozdobione pikowaniami w dwóch rzędach. Kształt oparcia jest wyoblony (patrz
zdjęcie poglądowe)
TKANINA OBICIOWA SIEDZISKA I OPARCIA: tkanina scott imperial w kolorze
niebieskim(ciemny) lub równoważna

skład: 100 % poliester
gramatura: 420gr/m2
ścieralność: 45 000 cykli M a r t i n d a l e ' a
odporność na światło– 4-5
odporność na piling– 4
WYMIARY :
szerokość: 152cm
głębokość: 69cm
wysokość: 76cm

