Załącznik

Znak sprawy: ZP-261-28/20

nr 1

(do Zaproszenia do złożenia oferty
nr 1 do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. WING Witryna 50H z blatem Postformingowym WS 33 lub równoważne.
1) Witryna w

układzie:

Aktowa -

Regał

- Garderoba, 2 Drzwi 50H z szkłem w ramie Alu.

2) Wymiary - 2440x450x1944 h - D10 orzech maroni.
3) Szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności
El o grubości 18 mm, obrzeże PCV lub ABS dobrane pod kolor płyty.
4) W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga
klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

się płyty

o

podwyższonej

5) Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się, aby plecy tylne szafy były:
wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze
korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane
rowki w bokach i wieńcach szafy.
6) Ze względów estetycznych wymaga się, aby usłojenie wszystkich elementów płytowych
mebla było skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
7) Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest, aby wszystkie widoczne
krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone były doklejką z tworzywa
sztucznego o grubości 2 mm i promieniu r =3 mm, niewidoczne krawędzie oklejone PCV
o gr. min. 0,6 mm.

2. Kontener mobilny Top plus RP llP 3 szuflady wym. 43x60x54h lub równoważne.
1) Wymiary - 43x60x54h, kolor - D3- Dąb napolitano.
2) Elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej
o grubości min. 18 mm.
3)

Płyta

melaminowana w klasie higieniczności El o podwyższonej trwałości.
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4) W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga
klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

się płyty

o

podwyższonej

5) Korpus kontenera skonstruowany tak, aby blat górny kontenera były nakładany na front
szuflady.

6) Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest, aby wszystkie krawędzie
elementów płytowych mebla zabezpieczone były doklejką z tworzywa sztucznego
o grubości 2 mm i promieniu r = 3 mm.

7) Uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min. 128 mm - typ Cl.
8) Kontener musi

mieć

zamontowane 3 szuflady na dokumenty A4 oraz

szufladę

piórnikową.

9) Szuflady kontenera wykonane z tworzywa kompozytowego - nie dopuszcza się szuflad
z dnem płytowym.
10) Szuflady kontenera muszą mieć zamontowaną opcję spowalniacza szuflady i opcję
samodomyku, co oznacza, iż pchając szufladę przed końcem domykania zwolni
i samoczynnie się domknie, bez efektu trzasku.
11)

Każda

szuflada otwiera się na min. 80% swojej powierzchni.

12) Kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. Należy
zwrócić uwagę, aby w sytuacji, gdy ciągniemy dwie szuflady jednocześnie nie było
możliwości ich otwarcia, wymóg konieczny ze względów bezpieczeństwa.

3. Nadstawka aktowa z drzwiami skrzydłowymi ND 24 (SYSTEM SZAF aktowych "PRO"
typu P), 800x420x740 lub równoważne.
1) Wymiary- 800x420x740, kolor - D3- Dąb napolitano.
2) Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie
higieniczności El o grubości 18 mm, obrzeże PCV lub ABS dobrane pod kolor płyty.
3) W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga
klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

się płyty

o

podwyższonej

4) Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się, aby plecy tylne szafy były:
wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze
korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki
w bokach i wieńcach szafy.
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5) Ze względów estetycznych wymaga się, aby usłojenie wszystkich elementów płytowych
mebla było skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.

6) Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest, aby wszystkie widoczne
krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone były doklejką z tworzywa
sztucznego o grubości 2 mm i promieniu r =3 mm, niewidoczne krawędzie oklejone PCV
o gr. min. 0,6 mm.
7) nadstawka musi być dostarczona w całości - zmontowana fabrycznie - nie dopuszcza się
montażu nadstawki na miejscu.
8) Uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min. 128 mm - typ Cl.

4. Nadstawka aktowa z drzwiami skrzydłowymi ND 23 (SYSTEM SZAF aktowych "PRO"
typu P), 600x420x740 lub równoważne.
1) Wymiary- 600x420x740, kolor - D3- Dąb napolitano.
2) Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie
higieniczności El o grubości 18 mm, obrzeże PCV lub ABS dobrane pod kolor płyty.
3) W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga
klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

się płyty

o

podwyższonej

4) Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się, aby plecy tylne szafy były:
wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze
korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki
w bokach i wieńcach szafy.
5) Ze względów estetycznych wymaga się, aby usłojenie wszystkich elementów płytowych
mebla było skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
6) Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest, aby wszystkie widoczne
krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone były doklejką z tworzywa
sztucznego o grubości 2 mm i promieniu r =3 mm, niewidoczne krawędzie oklejone PCV
o gr. min. 0,6 mm.
7) nadstawka musi być dostarczona w całości - zmontowana fabrycznie - nie dopuszcza się
montażu nadstawki na miejscu.
8) Uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min. 128 mm - typ Cl.
II. Zestawienie ilościowe
L.p

Ilość

Nazwa

szt.
1

WING Witryna SOH z blatem Postformingowym WS 33

1

2

Kontener mobilny Top plus RP llP 3 szuflady wym. 43x60x54h 660

5

3

Nadstawka aktowa z drzwiami skrzydłowymi ND 24 (SYSTEM SZAF aktowych
"PRO" typu P), 800x420x740

4

4

Nadstawka aktowa z drzwiami skrzydłowymi ND 23 (SYSTEM SZAF aktowych
"PRO" typu P), 600x420x740

1
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