
Specyfikacja techniczna wyposażenia meblowego 

budynku biurowego firmy Elektrobud we Wschowie 

 

L.P. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Lada sekretarska wykonana z płyt wiórowych oraz płyt typu MDF  o gęstości 
650-750 kg/m³, klasa higieniczności E1.  
Wymiary całkowite lady w mm: 2235x 2235x 1105.  
 

 
 
 Właściwości płyty: 
- dużą odporność na ścieranie i zarysowanie, 
- odporność na działanie czynników chemicznych, 
- odporność na działanie temperatury; 

 
 Blat roboczy wykonany z płyty 28 mm, oklejany obrzeżem PCV 2 mm 

odpornym na uderzenia mechaniczne.  

 Blat górny wykonany z płyty grubości 28 mm z przyklejonym szkłem 
LACOBEL grubości 4 mm.  

 Blat szklany przymocowany jest do blatu nadstawki za pomocą taśmy 
klejącej  dwustronnie. 

 Blat nadstawki nakładany i mocowany na front lady za pomocą 
kątowników malowanych proszkowo.  

 Fronty lad prostych i łukowych  wykonane są z kilku płyt MDF 
sklejonych ze sobą klejem kontaktowym; fronty łukowe odpowiednio 
wyprofilowane wypukle lub wklęśle. Zewnętrzna część frontu pokryta 
jest HPL grub. 1 mm w kolorach drewnopodobnych lub HPL’em HIGH 
GLOSS (wysoki połysk). 

 Na frontach obu lad ma być możliwość  wykonania  
LOGO klienta o wym . ok. 1m2 ( logo jako folia z nadrukiem)  

Poszczególne fronty łączone są ze sobą za pomocą kątowników i śrub . 
Wewnętrzne strony frontów zawsze w kolorze białym. 
 
 
 
 
 

KOLORYSTYKA ILOŚĆ 
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 Wszystkie lady posiadają cokół w kolorze aluminium szczotkowane. 
Wysokość cokołu wynosi 150 mm. 

 Montaż frontów za pomocą śrub i kątowników umożliwia 
wielokrotnie montowanie i demontowanie lady bez naruszania 
stabilności i konstrukcji mebla.  

 Lady posiadają oświetlenie LED umieszczone w dolnej części  mebla 
przy cokole oraz w górnej części mebla, pod blatem ze szkłem. 
Przewody oświetleniowe są montowane w sposób niewidoczny we 
froncie lady , całe okablowanie z transformatorem mocowane jest 
przy cokole.  Ciąg frontów może być włączany jednym przyciskiem. 

Front 1 lady w 
kolorze zielonym, 
front lady 2 w 
kolorze dąb 
kanadyjski.  
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Biurko pracownicze o wymiarach w mm 1200 szerokość.x 800 głebokość x 
740 wysokość.  
• Meble  wykonane z płyty melaminowanej 28mm o gęstości 630kg/m³  
klasa higieniczności E1.  Właściwości płyty: 
- dużą odporność na ścieranie i zarysowanie, 
- odporność na działanie czynników chemicznych, 
- odporność na działanie temperatury, 

 Wyroby oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia 
mechaniczne; 

  W blatach biurek ma być możliwość wycięcia otworów na  przeloty 
kablowe o średnicy 80 mm , zapewniające swobodne poprowadzenie 
okablowania i przeciąganie wtyczek;  

 Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 
o grubości 28mm, pokrytej obustronnie melaminą; 

 Łączyna biurka wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 
18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w standardzie w kolorze 
aluminium satinato(26) lub biały pastel(67), posiada łukowe 
podfrezowania , które umożliwiają poprowadzenie przewodów 
kablowych; 

 Nogi metalowe na bazie nóg kolumnowych z pionowym 
prowadzeniem okablowania (zdejmowana blacha maskująca od 
zewnętrznej strony nogi) , nogi  w kolorze 09- aluminium ( RAL 9006) 
lub biały-15 ( RAL 9010),  malowane proszkowo (pierwsza warstwa 
kolor, druga warstwa lakier bezbarwny), o minimalnej grubości 
powłoki lakierniczej 130µm oraz zwiększonej odporności na ścieranie 
do warstwy kryjącej farby, bez jej naruszenia; 

 Blenda o szerokości 400mm, łącząca blat z nogami za pomocą 
metalowych złączy mimośrodowych fi 15 zapewniających stabilność 
konstrukcji  

 Nogi przykręcane do blatu za pomocą śrub M6 wkręcanych w mufy 
tworzywowe umieszczone w blacie 

 Prowadzenie okablowania w poziomie za pomocą 3 plastikowych 
uchwytów przykręcanych pod blatem biurka. 

 Biurko spełnia normy : 
 PN-EN 14073-2:2006 ,  
 PN-EN 14073-2:2004 ,  
 PN-EN 527-2:2004 , 
  PN-EN 527-2:2002 ,  
 PN-EN 14074:2006 ,  
 PN-EN 14074:2004 ,  
  PN-EN 14072:2006 ,  
 PN-EN 14073-3:2006,  

 
 
 
 
 
 
Blat  w kolorze cocoa 
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 PN-EN 527-3:2004 

 Wyrób posiada Atest Higieniczność 
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Biurko pracownicze o wymiarach w mm 1800 szerokość.x 800 głebokość x 
740 wysokość. Opis techniczny taki sam jak w przypadku biurka o wymiarach 
1200x800x740mm. 
 

Blat w kolorze cocoa 22 
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Kontener wymiary w mm (szerokość/głębokość/wysokość)  416x600x590. 
 

 
 
Mebel  wykonany z płyty melaminowanej 18mm o gęstości 650 kg/m³  ,  klasa 
higieniczności E1.  Właściwości płyty: 

 duża odporność na ścieranie i zarysowanie 

 odporność na działanie czynników chemicznych 

 odporność na działanie temperatury. 

 wszystkie krawędzie w kontenerze oklejane  obrzeżem  PCV 2 
mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne 
krawędzie wyrobu nieoklejane. 

 Wyroby posiadają wkłady metalowe  o wymiarach 
wewnętrznych ok.: ~330/490/80mm.  Standardowo do 
każdego mebla dodawany jest piórnik tworzywowy 
umożliwiający organizowanie przestrzeni w szufladzie.   

 Kontenerem   posiada  kółka o  wys. ~50 mm ( dwa z 
hamulcem i dwa bez hamulca).  

 Kontener nie posiada uchwytów , otwierany jest poprzez 
pochwycenie bocznej części czoła i wysunięcie szuflady . 

 Prowadnice rolkowe  

 Szuflady wyposażone w tzw. „cichy domyk”  

 Kontener posiada zamek centralny  z dwoma kluczykami  
blokujący równocześnie wszystkie szuflady . 

 Kontener posiada blokadę wysuwu drugiej szuflady.                 
  
 
 

Biały 32 
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Stół konferencyjny 
 

 
 
Wymiary w mm (szerokość/głębokość/wysokość)  :  

 : 2800x1100x730mm, 
• Meble  wykonane z płyty melaminowanej 28mm o gęstości 630kg/m³  
klasa higieniczności E1.  Właściwości płyty: 
- duża odporność na ścieranie i zarysowanie 
- odporność na działanie czynników chemicznych 

Kolor blatu – orzech 
nizinny 
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- odporność na działanie temperatury; 

 Blaty stołów wykonane z płyty 28mm  oklejane obrzeżem PCV 
2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne.  

 Kolumna nogi malowana proszkowo  na kolor biały, czarny 
lub aluminium (decyzja przy zamówieniu) ,pierwsza warstwa 
kolor, druga warstwa lakier bezbarwny), o minimalnej 
grubości powłoki lakierniczej 130µm oraz zwiększonej 
odporności na ścieranie do warstwy kryjącej farby, bez jej 
naruszenia, potwierdzony badaniem  . 

 Talerz podstawy wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej.  

 Stół z możliwością modułowego przedłużania elementem 
ST14S. 

 Wyrób posiada Atest Higieniczności 
 
 

  
Regał pod ksero 
 

 
Wymiary w mm (szerokość/głębokość/wysokość): 710x600x600.   
 
•  Wykonany z płyty melaminowanej 18mm i 28mm o gęstości 650-690 
kg/m³,  klasa higieniczności E1.  Właściwości płyty: 
- duża odporność na ścieranie i zarysowanie 
- odporność na działanie czynników chemicznych 
- odporność na działanie temperatury; 

 Wyroby oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia 
mechaniczne. Boki szaf oklejane 4x PCV 2mm. 

 ściana tylnia z płyty 18 mm, wieńce górne wykonane z płyty 28mm. 

 Półki mocowane za pomocą złączy „TITUS EXPANDO 6” 
zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które 
zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia  

 W szafach montowane są regulatory typu „bulwa” o wysokości 27mm 
i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. 

 Szafy dostarczane w elementach do montażu. 

 Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe 
umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla 
sztywności (wytrzymałości) wyrobu. 

Cały biały 2 

  
System gabinetowy, tj. biurko + przystawka + kontener; 
 

 
 Wysokość biurka 760 mm, szerokość 1700 mm; głębokość wraz z 

Kolor blatów, nóg 
płytowych oraz 

całego kontenera – 
dąb kanadyjski  
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przystawką 2200mm 

 Blat biurka i przystawki wykonany z płyt melaminowanych  grubości 52 
mm. Blat złożony z trzech warstw: wierzchnia 12mm, środkowa 12 i 
spodnia 28 mm. Środkowa warstwa cofnięta w stosunku do dwóch 
pozostałych o 5 mm występująca zawsze w kolorze 01 (antracyt) 
Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm.  

 Nogi płytowe 52mm z połączenia płyt 12+28+12mm sklejane klejem 
kontaktowym oklejone szeroką doklejka PVC 2mm 

 Blenda wykonana z płyty wiórowej 18mm w kolorze blatu oklejona 
obrzeżem PVC 2mm 

 Między nogami a blatem zastosowano antracytową wstawkę wykonaną z 
płyty wiórowej oklejoną doklejką PVC 2mm, maskującą kątowniki łączące 
blat z nogami  

 Blaty i nogi połączone ze sobą w sposób rozłączny za pomocą 
kątownikowi śrub M6 

 Nogi wyposażone w regulator wysokości fi 30 z możliwością regulacji 
poziomu ~10mm 

 Blenda łącząca blat z nogami za pomocą metalowych  złączy 
mimośrodowych fi 25 zapewniających stabilność konstrukcji .  

 Możliwość zastosowania w stołach „media portów” z wejściami 2x2 (2 
wejścia sieciowe RJ45 oraz 2 wejścia 230V ) oraz 4x4 

 
Opis kontenera:  

 Top  wykonany z płyty 12mm, boki zewnętrzne wykonane z płyty 28mm 
oklejone obrzeżem 2mm w formie okładzin przykręcane do korpusu od 
wnętrza wyrobu za pomocą śrub M6,  

 Kontenery posiadają wkłady metalowe  o wymiarach wewnętrznych ok.: 
330/490/80mm.  

 Górna szuflada wysuwana jest z piórnikiem, który posiada wytłoczone w 
tworzywie  przegródki.  Wkłady kontenera montowane są na stalowych 
prowadnicach kulkowych  z cichym domykiem wytrzymujące obciążenie 
35kg zapewniające łatwy 75% wysuw  szuflady bez obawy jej wypadnięcia 

 Zamek centralny firmy „HETTICH” umożliwia jednoczesne zamykanie 
wszystkich szuflad oraz posiada system blokady drugiej szuflady (w tym 
samym czasie można otworzyć tylko jedną szufladę). 

 Kontener wyposażony jest w łamany klucz oraz w dodatkowy duplikat 
kluczyka. Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl 
(cynkowo-aluminiowy) wykończony galwanicznie na srebrny mat  
przykręcane za pomocą 2 śrub M4x23 ocynk.  

 Kółka miękkie ( dwa z hamulcem i dwa bez hamulca). 

 Kontenery wyposażone są w dwa kółka z hamulcem i dwa bez hamulca.  

 Uchwyt mocowany dwu punktowo w poziomie o rozstawie 192mm 
wykonany ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat” 

 



  
Biurka proste: 1200x800x740. Wymiary w mm 
(szerokość/głębokość/wysokość).  

 
 

  Wykonane z płyty wiórowej melaminowanej 28mm o gęstości 630-690 
kg/m³  ,  klasa higieniczności E1.  Właściwości płyty: 

 dużą odporność na ścieranie i zarysowanie 
 odporność na działanie czynników chemicznych 
 odporność na działanie temperatury 

 

 Blat roboczy biurka wykonany z płyty 28mm oklejany PCV 
2mm w całości , krawędzie oklejane maszynowo , także 
krawędzie krzywoliniowe wyrobów oklejane na maszynach 
typu CNC co sprawia , że obrzeże jest dokładniej dociśnięte 
do krawędzi płyty i  szczelina pomiędzy doklejką i płyta jest 
niewidoczna . 

 Blaty biurek mocowane są za pomocą dystansów 
tworzywowy fi 20  o wys. 10mm – nie bezpośrednio do ramy. 

 Pod blatem umiejscowiona jest łączyna metalowa w o 
przekroju litery „C” montowana do nóg biurek za pomocą 4  
śrub gwintowanych M6. 

 Nogi biurek wykonane z profila 40x40 , spawy profili 
wykonane w sposób niewidoczny dla użytkownika . Stelaż 
posiada regulację wysokości  w zakresie ~15mm. 

 Cały stelaż malowany farbą   proszkową  (pierwsza warstwa 
kolor, druga warstwa lakier bezbarwny), o minimalnej 
grubości powłoki lakierniczej 130µm oraz zwiększonej 
odporności na ścieranie  

  

Kolor blatu - cocoa 2 



  
Szafa aktowa:  Wymiary w mm (szerokość/głębokość/wysokość) : 
801x432x2185 
  

  
 
• Meble  wykonane z płyty melaminowanej 18mm i 28mm o gęstości 
650-690 kg/m³,  klasa higieniczności E1.  Właściwości płyty: 
- duża odporność na ścieranie i zarysowanie 
- odporność na działanie czynników chemicznych 
- odporność na działanie temperatury. 
 

 Wyroby oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na 
uderzenia mechaniczne. Boki szaf oklejane 4x PCV 2mm; 

 Szafa  posiada ścianę tylnią  z płyty 18 mm, wieńce górne 
wykonane z płyty 28mm.  

 Półki mocowane za pomocą złączy „TITUS EXPANDO 6”  
zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które 
zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia 
półki  

 W szafach montowane są regulatory typu „bulwa” o 
wysokości 27mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od 
wewnątrz szafy. 

 Zamek patentowy z kluczem w 1000 kombinacji.  

 Uchwyt wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo-
aluminiowy), wykończony galwanicznie na srebrny mat,  
przykręcany za pomocą 2 śrub M4x23 ocynk; 

 Szafy dostarczane w elementach do montażu. 

 Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza 
mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez 
uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu. 

 Front (drzwi) - płyta grubości 18mm. Krawędzie oklejone 
obrzeżem PVC 2mm. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną 
listwę przymykową. Fronty mocowane są do korpusu szafy za 
pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110° lub w 
opcji za pomocą zawiasów. Zawiasy wyposażone w system 
spowalniający . 

 Zamek  baskwilowy dwupunktowy. 
 

7 szaf w całości w 
kolorze dąb 
kanadyjski, 16 szaf – 
boki białe, a fronty i 
wieńce w kolorze 
cocoa 
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Szafa aktowo ubraniowa 
wymiary w mm (szerokość/głębokość/wysokość): 801x432x1833.  
 

 

 
 

Wykonana z płyty melaminowanej 18mm i 28mm o gęstości 650-690 
kg/m³,  klasa higieniczności E1.  Właściwości płyty: 

 duża odporność na ścieranie i zarysowanie 
 odporność na działanie czynników chemicznych 
 odporność na działanie temperatury 

 

 Płyta oklejona obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia 
mechaniczne. Boki szaf oklejane 4x PCV 2mm. 

 Ściana tylnia z płyty 18 mm, wieńce górne wykonane z płyty 
28mm.  

 Półki mocowane za pomocą złączy „TITUS EXPANDO 6”  
zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które 
zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia 
półki  

 montowane regulatory typu „bulwa” o wysokości 27mm i 
średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy.  

 Uchwyty wykonane ze stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy) 
wykończony galwanicznie na srebrny mat  przykręcane za 
pomocą 2 śrub M4x23 ocynk.  

 Szafy dostarczane w elementach do montażu. 

 Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza 
mimośrodowe 

 Front (drzwi) - płyta grubości 18mm. Krawędzie oklejone 
obrzeżem PVC 2mm. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną 
listwę przymykową. Fronty mocowane są do korpusu szafy za 
pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy 
wyposażone w system spowalniający . 

 Szafa bez zamka. 

 W środku podział szafy na 1/3 część aktową i 2/3 części 
ubraniowe z jedną półką i wieszakiem wysuwnym . 

 

3 szafy całościowo w 
kolorze dąb 
kanadyjski; 7 szaf- 
boki białe a front i 
wieniec w kolorze 
cocoa.  
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Nadstawka z 1 półką 

 
 Wymiary w mm (szerokość/głębokość/wysokość) 

:801x432x750, wykonana z płyty melaminowanej 18mm i 
28mm o gęstości 650-690 kg/m³,  klasa higieniczności E1.   

 

 Właściwości płyty: 

 dużą odporność na ścieranie i zarysowanie 

 odporność na działanie czynników chemicznych 

 odporność na działanie temperatury 

 Płyta oklejana obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia 
mechaniczne. Boki szaf oklejane 4x PCV 2mm. 

 Wszystkie szafy i regały  posiadają ścianę tylnią  z płyty 18 mm 
nadając wyrobowi wytrzymałości i stabilności.  Wieńce górne 
wykonane z płyty 28mm.  

 Półki mocowane za pomocą złączy „TITUS EXPANDO 6”  
zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które 
zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia 
półki  

 Wyroby posiadają zamek patentowy z kluczem w 1000 
kombinacji.  

 Uchwyt zastosowany w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl 
(cynkowo-aluminiowy) wykończony galwanicznie na srebrny 
mat  przykręcane za pomocą 2 śrub M4x23 ocynk.  

 Szafy dostarczane w elementach do montażu. 

 Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza 
mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez 
uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu. 

 Front (drzwi) - płyta grubości 18mm. Krawędzie oklejone 
obrzeżem PVC 2mm. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną 
listwę przymykową. Fronty mocowane są do korpusu szafy za 
pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110°  

 .Zawiasy wyposażone w system spowalniający . 

 Szafa może być wyposażona również w zawiasy obiektowe o 
możliwym kacie otwarcia 270 stopni. 

 Wieniec dolny w nadstawce zawsze w kolorze wieńca 
górnego. 

 

Boki białe a front i 
wieniec w kolorze 
cocoa. 
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Stół projektowy – wymiary w mm: 2400 szerokość x 450 głębokość x 1100 
wysokość;  

 Wykonane z płyty wiórowej melaminowanej 28mm o gęstości 630-
690 kg/m³  ,  klasa higieniczności E1.  Właściwości płyty: 

 duża odporność na ścieranie i zarysowanie 
 odporność na działanie czynników chemicznych 
 odporność na działanie temperatury 

 

 Blat roboczy wykonany z płyty 28mm oklejany PCV 2mm w 
całości , krawędzie oklejane maszynowo , także krawędzie 
krzywoliniowe wyrobów oklejane na maszynach typu CNC; 

 Blaty stołów mocowane są za pomocą dystansów 
tworzywowy fi 20  o wys. 10mm – nie bezpośrednio do ramy. 

 Pod blatem umiejscowiona łączyna metalowa w o przekroju 
litery „C” montowana do nóg biurek za pomocą 4  śrub 
gwintowanych M6. 

 3 nogi wykonane z profilu 40x40 , spawy profili wykonane w 
sposób niewidoczny dla użytkownika.  

 Cały stelaż malowany farbą   proszkową  (pierwsza warstwa 
kolor, druga warstwa lakier bezbarwny), o minimalnej 
grubości powłoki lakierniczej 130µm oraz zwiększonej 
odporności na ścieranie .  

 

Blat w kolorze - 
cocoa 
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Stół projektowy – wymiary w mm: 3000 szerokość x 450 głębokość x 1100 
wysokość;  

 Wykonane z płyty wiórowej melaminowanej 28mm o gęstości 630-
690 kg/m³  ,  klasa higieniczności E1.  Właściwości płyty: 

 duża odporność na ścieranie i zarysowanie 
 odporność na działanie czynników chemicznych 
 odporność na działanie temperatury 

 

 Blat roboczy dzielony na 2 części, wykonany z płyty 28mm 
oklejany PCV 2mm w całości, krawędzie oklejane maszynowo 
, także krawędzie krzywoliniowe wyrobów oklejane na 
maszynach typu CNC; 

 Blaty stołów mocowane są za pomocą dystansów 
tworzywowy fi 20  o wys. 10mm – nie bezpośrednio do ramy. 

 Pod blatem umiejscowiona łączyna metalowa w o przekroju 
litery „C” montowana do nóg biurek za pomocą 4  śrub 
gwintowanych M6. 

 3 nogi wykonane z profilu 40x40 , spawy profili wykonane w 
sposób niewidoczny dla użytkownika.  

 Cały stelaż malowany farbą   proszkową  (pierwsza warstwa 
kolor, druga warstwa lakier bezbarwny), o minimalnej 
grubości powłoki lakierniczej 130µm oraz zwiększonej 
odporności na ścieranie .  

 

Blat w kolorze - 
cocoa 
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Szafa do archiwum z półkami metalowymi szersza 

 
Wymiary w mm (szerokość/głębokość/wysokość): 
1200x432x1833 

 Wykonana z płyty melaminowanej 18mm i 28mm o gęstości 
650-690 kg/m³,  klasa higieniczności E1.   

 Właściwości płyty: 
 dużą odporność na ścieranie i zarysowanie 
 odporność na działanie czynników chemicznych 
 odporność na działanie temperatury 

 

 Płyta oklejana obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia 
mechaniczne. Boki szaf oklejane 4x PCV 2mm. 

 Szafa  posiada ścianę tylnią  z płyty 18 mm nadając wyrobowi 
wytrzymałości i stabilności.  Wieńce górne wykonane z płyty 
28mm.  

 Półki mocowane za pomocą złączy „TITUS EXPANDO 6”  
zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które 
zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia 
półki  

 W szafie zastosowano półki metalowe malowane farbą 
proszkową utwardzaną w piecu, półka posiada możliwość 
zawieszania „zawieszkowych” od spodu. Nośność półki 
wynosi ok. 30 kg.  

 W szafach montowane są regulatory typu „bulwa” o 
wysokości 27mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od 
wewnątrz szafy. 

 Wyroby posiadają zamek patentowy z kluczem w 1000 
kombinacji.  

 Uchwyt wykonany jest ze stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy) 
wykończony galwanicznie na srebrny mat  przykręcane za 
pomocą 2 śrub M4x23 ocynk.  

 Szafy dostarczane w elementach do montażu. 

 Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza 
mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez 
uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu. 

 Front (drzwi) - płyta grubości 18mm. Krawędzie oklejone 
obrzeżem PVC 2mm. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną 
listwę przymykową. Fronty mocowane są do korpusu szafy za 
pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110° lub w 
opcji za pomocą zawiasów. Zawiasy wyposażone w system 
spowalniający . 

 Szafa z zamkiem baskwilowym dwupunktowy. 
 

Szafa w całości w 
kolorze białym 
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Szafa do archiwum z półkami metalowymi węższa 
 

 
 Wymiary w mm (szerokość/głębokość/wysokość): 

801x432x1833 

 Meble  wykonane z płyty melaminowanej 18mm i 28mm o 
gęstości 650-690 kg/m³,  klasa higieniczności E1.  Właściwości 
płyty: 
 dużą odporność na ścieranie i zarysowanie 
 odporność na działanie czynników chemicznych 
 odporność na działanie temperatury 

 

 Szafa oklejana obrzeżem PCV 2 mm odpornym na 
uderzenia mechaniczne. Boki szaf oklejane 4x PCV 2mm. 

 Posiada ścianę tylnią  z płyty 18 mm nadając wyrobowi 
wytrzymałości i stabilności.  Wieńce górne wykonane z 
płyty 28mm.  

 Półki mocowane za pomocą złączy „TITUS EXPANDO 6”  
zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, 
które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują 
możliwość ugięcia półki  

 Półki metalowe malowane farbą proszkową utwardzaną 
w piecu, półka posiada możliwość zawieszania 
„zawieszkowych” od spodu. Nośność półki wynosi ok. 30 
kg.  

 W szafie montowane są regulatory typu „bulwa” o 
wysokości 27mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji 
od wewnątrz szafy. 

 Szafa posiada zamek patentowy z kluczem w 1000 
kombinacji.  

 Uchwyt jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo-
aluminiowy) wykończony galwanicznie na srebrny mat  
przykręcane za pomocą 2 śrub M4x23 ocynk.  

 Szafy dostarczane w elementach do montażu. 

 Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza 
mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż 
bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu. 

 Front (drzwi) - płyta grubości 18mm. Krawędzie oklejone 
obrzeżem PVC 2mm. Lewe skrzydło uzbrojone w 
elastyczną listwę przymykową. Fronty mocowane są do 
korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie 
otwarcia 110°. Zawiasy wyposażone w system 
spowalniający . 

 Szafa z zamkiem baskwilowym dwupunktowy. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Szafa w całości w 
kolorze białym 
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Meble kuchenne w pomieszczeniu na parterze 
 
- Szafka kuchenna dolna, wymiary 80x52x82 (szer./gł./wys.), blat z płyty 
wiórowej, drzwi dwuskrzydłowe 
-  Szafka kuchenna dolna, z szufladą, wymiary 60x52x82 (szer./gł./wys.), blat z 
płyty wiórowej, drzwi dwuskrzydłowe 
-  Szafka pod zlewozmykak, wymiary 80x52x82 (szer./gł./wys.), blat z płyty 
wiórowej, drzwi dwuskrzydłowe 
Wspólne: dla szafek dolnych blat, cokół i listwa przyblatowa 
- szafka wisząca, 40x32x60 (szer./gł./wys.) , drzwi jednoskrzydłowe 
- 6 stolików o wymiarach 60x60x60 (szer./gł./wys.), blat płytowy, nogi 
metalowe - fi 60 mm.  
 
 

Meble w kolorze 
orzecha – ciemny 
brąz 

 

 Meble kuchenne w pomieszczeniu na piętrze 
- Szafka kuchenna narożna stojąca, wymiary całe szafki  90x90x82 
(szer./gł./wys.), blat z płyty wiórowej,  
-  Szafka pod zlewozmywak, wymiary 80x52x82 (szer./gł./wys.), blat z płyty 
wiórowej, drzwi dwuskrzydłowe 
- szafka wisząca, 60x32x60 (szer./gł./wys.) , drzwi dwuskrzydłowe 
Wspólne: dla szafek dolnych: blat, cokół i listwa przyblatowa 
- 2 stoliki o wymiarach 120x80x74 (szer./gł./wys.), blat i nogi drewniane 
 
 
 

Meble w kolorze 
orzecha – ciemny 
brąz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
Fotel pracowniczy:  

Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym , 
na podnośniku gazowym powinien posiadać : 

 Średnica podstawy 670 mm 

 Regulacja wysokości siedziska 380 mm – 490 mm 

 Wysokość całkowita 1050 mm – 1265 mm 

 Wysokość oparcia 670 mm – 740 mm 

 Szerokość oparcia 450 mm  

 Głębokość siedziska 450 mm  

 Szerokość siedziska 505 mm  

 Podłokietniki z nakładkami o szerokości 85 mm , 
długości 230 mm  

 
Fotel musi posiadać: 

 Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej 
na niej półprzeźroczystej czarnej membrany. Rama 
stanowi integralną część wspornika w kształcie litery  Y 
mocowanego do mechanizmu. 

 Dla podniesienia komfortu użytkownika siatka oparcia 
rozciągnięta jest wyłącznie między pionowymi bokami 
konstrukcji oparcia, bez poprzeczek na górze jak i na dole 
oparcia . Dolna i górna krawędź membrany jest wolna.  

 Oparcie wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu 
kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – 
krzyżowy; 

 Regulację wysokości oparcia w zakresie 70 mm za pomocą 
dźwigni zwalniającej blokadę znajdującą się z tyłu 
wspornika opacia. Po zablokowaniu dźwignia chowana 
jest w obudowie oparcia . Nie dopuszcza się oparcia bez 
regulacji wysokości bądź tylko z regulacją poduszki 
lędźwiowej. 

 Mechanizm regulacji oparcia działa wyłącznie po 
zwolnieniu blokady. 

 Regulowane na wysokość w zakresie 115 mm podparcie 
lędźwiowe niezależne od regulacji wysokości oparcia . Nie 
dopuszcza się produktu , który nie posiada jednocześnie 
obu tych funkcji.  

 Siedzisko na bazie sklejkowej formatki i pianki ciętej , 
wykończone od spodu plastikowym panelem 
maskującym.  

 Pianka siedziska o całkowitej grubości 40 mm. 

 Poduszka siedziska posiada wyraźne krawędzie i 
powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. 
Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków. 

 W celu poprawy komfortu w tylnej części siedzisko 
posiada porzeczne przeszycie. 

 Podstawa pięcioramienna z polerowanego aluminium . 
Nie dopuszcza się bazy stalowej chromowanej. 

 Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde 
podłoże. 

 Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości i miękką 
nakładką z PU. Zakres regulacji wysokości 80 mm, miękkie 
nakładki PU regulowane także na szerokość 

 Mechanizm synchroniczny samoważący – siła sprężyny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siatka w kolorze 
czarnym stelaż w 
kolorze aluminium 
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dopasowuje się automatycznie do ciężaru użytkownika z 
funkcją regulacji głębokości siedziska i z blokadą w 5 
pozycjach . Nie dopuszcza się mechanizmu ze sprężyną 
regulowaną ręcznie.  
 
 

 
Oparcie krzesła posiada membranę o parametrach nie gorszych 
niż: 

 Ścieralność : 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-
2:2007  

 Trudnopalność wg BS EN 1021:2006 - 1  

 Odporność na światło 5-7 wg EN ISO 105-B02 

 Skład : 66% Polyester , 34 % Polyamid   

 Gramatura 315 g/mb 
 

 
Fotel tapicerowany materiałem o parametrach nie gorszych niż: 
        Skład: 100% recyklingowy polyester o obniżonej zapalności , 
bez barwników metalicznych 
Waga : 310g/m2 
Odporność na ścieranie : 100 tys. cykli Martindale z gwarancją 10 
lat  
Pilling : 5 (w skali 1-5) 
Atesty na trudnopalność : BS EN 1021-1:2006 , BS EN 1021-2:2006 
, BS 7176:2007 , BS 5852:2006 ,    UNI 8456 i UNI 9174 CLASS 1  
Odporność na światło : 6 

 
Należy przedstawić pisemne potwierdzenie atestów oraz próbnik 
przynajmniej 60 kolorów do wyboru w tym koniecznie choćby jeden 
odcień czerwonego i niebieskiego. 

 
 
Fotel musi posiadać opinie zgodności z wymaganiami norm wystawione 
przez niezależne jednostki badawcze : 
 

 PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 
1335-3:2009 w zakresie wymiarów , wymagań 
wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań 
konstrukcyjnych  

 Wymaga się , aby producent krzesła posiadał i 
dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 . 
 

 



  
Fotel dla kadry zarządczej 
 

Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym , 
na podnośniku gazowym powinien posiadać : 

 

 Wysokość całkowita 1240 mm – 1370 mm 

 głębokość całkowita 620 mm 

 szerokość całkowita 660 mm 

 Wysokość siedziska 440 mm – 570 mm 

 Wysokość oparcia 915 mm 

 Szerokość oparcia 440 mm  

 Głębokość siedziska 480 mm  

 Szerokość siedziska 470 mm  

 Regulacja wysokości podłokietników 165 mm – 265 mm   

 Podłokietniki o szerokości 90 mm , długości 230 mm  
 

 
Fotel musi posiadać: 

 Oparcie wykonane na bazie metalowej ramy z elastyczną 
,nieprzeźroczystą czarną membraną naciąganą na stelaż w 
postaci rękawa . Membrana posiada wyraźnie różny splot 
materiału w tym usztywniający w okolicy lędźwiowej  

 Oparcie wyprofilowane w górnej części na kształt 
zagłówka  

 Wieszak z tyłu oparcia na ubranie 

 Siedzisko na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm i 
wtryskowej pianki  . 

 Siedzisko o całkowitej grubości 50 mm posiada wyraźne 
dwie powierzchnie boczne  

 Podstawa pięcioramienna z polerowanego aluminium  

 Kółka o średnicy 65 mm przeznaczone na twardą 
powierzchnię  

 Podłokietniki regulowane w trzech płaszczyznach na bazie 
aluminiowego polerowanego wspornika miękką nakładką. 
Nakładki podłokietników posiadają funkcję przesuwu w 
przód i tył oraz obrotu w obu kierunkach. (kolorystyka 
podłokietników do ustalenia na dalszym etapie rozmów). 

 Mechanizm synchro obsługiwany dwoma dźwigniami z 
blokadą w 4 położeniach . 

 Mechanizm  posiada  regulowaną sprężynę napięcia 
oparcia w zależności od wagi użytkownika , która znajduje 
się wewnątrz obudowy mechanizmu , a pokrętło 
regulacyjne znajduje się na przedniej ścianie mechanizmu 
i nie stanowi osłony sprężyny. Dzięki temu sprężyna jest 
znacznie dłuższa i posiada szerszy zakres regulacji 
twardości . 

 Bezobsługowy mechanizm ortopedyczny, umożliwiający 
osobie z przedziału wagowego 65-120 kg swobodne 
naprzemienne ruchy ciała: pionowe, strzałkowe i poziome. 
Ma być to możliwe dzięki temu, że powierzchnia siedziska 
porusza się wraz z przeniesionym pionem środka ciężkości 
osoby siedzącej. Mechanizm ma umożliwiać ruch w trzech 
wymiarach przestrzeni.  

 
Fotel tapicerowany materiałem o parametrach nie gorszych niż: 
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        Skład: 100% recyklingowy polyester o obniżonej zapalności , 
bez barwników metalicznych 
Waga : 310g/m2 
Odporność na ścieranie : 100 tys. cykli Martindale z gwarancją 10 
lat  
Pilling : 5 (w skali 1-5) 
Atesty na trudnopalność : BS EN 1021-1:2006 , BS EN 1021-2:2006 
, BS 7176:2007 , BS 5852:2006 ,    UNI 8456 i UNI 9174 CLASS 1  
Odporność na światło : 6 

 
Należy przedstawić pisemne potwierdzenie atestów oraz próbnik 
przynajmniej 60 kolorów do wyboru w tym koniecznie choćby jeden 
odcień czerwonego i niebieskiego. 

 
             Membrana oparcia powinna posiadać parametry nie gorsze   niż: 

- nylon 100% 
- odporność na ścieranie 100 tys. Cykli Martindale’a 
- trudno zapalność wg BS EN 1021-1:2006 oraz BS EN 
1021-2:2006 

 
 

Fotel musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm: 

 Pozytywną opinię właściwości ergonomicznio-
fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble 
biurowe.Krzesło biurowe do pracy – zgodność z 
rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 
148,poz.973) 

 PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2002 , PN-EN 
1335-3:2002 w zakresie wymagań wytrzymałościowych 
oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych  
 

 
Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 

9001 oraz ISO 14001 . 



  
Krzesło konferencyjne  
 
Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami.  
 
Wymagane wymiary: 

 Szerokość siedziska 450 mm mierzona w najszerszym miejscu 

 Szerokość oparcia 500 mm mierzona w najszerszym miejscu 

 Wysokość krzesła 780 mm 

 Głębokość siedziska 490 mm 

 Wysokość siedziska 450 mm  

 Wysokość oparcia 350 mm od poziomu siedziska  
 

Krzesło powinno posiadać: 

 Funkcję sztaplowania 4 sztuk 

 Funkcję powieszania krzesła na blacie stołu na podłokietnikach  

 Siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki bukowo-brzozowej o 
grubości 10 mm. 

 Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy  

 Między oparciem a siedziskiem szczelinę o wysokości 60 mm w 
najwęższym miejscu 

 Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch 
płaszczyznach  

 Siedzisko posiada z przodu wyraźne wyoblenie ku dołowi 
zapobiegające uciskowi na nogi siedzącego  

 Stelaż  wykonany ze stalowej rury o średnicy 22x2 mm ma być 
malowany proszkowo  

 Oparcie mocowane do stelaża na przelot rury w tylnej części za 
pomocą czterech śrub widocznych na stelażu .  

 Oparcie posiada metalowe okucia do mocowania ze stelażem  

 Oparcie nie posiada widocznych śrub od frontu 

 Siedzisko posiada metalowe okucia do mocowania ze stelażem 

 Siedzisko mocowane do stelaża na przelot rury . 

 Pomiędzy siedziskiem i stelażem znajdują się plastikowe 
podkładki siodłowe płaskie od strony siedziska i wyoblone na 
kształt rury po jej stronie  

 Tylne nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione 
plastikowymi stopkami w kształcie kopytka .  

 Tylna noga krzesła i podłokietnik stanowi jeden odcinek giętej 
rury .  

 Nogi zakończone stopkami filcowymi 

 Podłokietniki stanowią prosty odcinek rury o długości 240 mm 
licząc od oparcia 

 Podłokietniki posiadają wykończenie z nasuniętego czarnego 
tworzywa z  PU o długości 195 mm zapobiegające uszkodzeniom 
blatu stołu 

 Krzesło dostawione do ściany zachowuje do niej dystans od 
oparcia wynoszący 20 mm 
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Krzesło tapicerowane materiałem o parametrach nie gorszych niż: 
        Skład: 100% recyklingowy polyester o obniżonej zapalności , 
bez barwników metalicznych 
Waga : 310g/m2 
Odporność na ścieranie : 100 tys. cykli Martindale z gwarancją 10 
lat  
Pilling : 5 (w skali 1-5) 
Atesty na trudnopalność : BS EN 1021-1:2006 , BS EN 1021-2:2006 
, BS 7176:2007 , BS 5852:2006 ,    UNI 8456 i UNI 9174 CLASS 1  
Odporność na światło : 6 
 

Należy przedstawić pisemne potwierdzenie atestów oraz próbnik 
przynajmniej 60 kolorów do wyboru w tym koniecznie choćby jeden 
odcień czerwonego i niebieskiego. 
Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 
9001 oraz ISO 14001 . 
 

 
 

Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 13761:2004 w 
zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań 
konstrukcyjnych  . 
 

 



  
Krzesło do pomieszczeń socjalnych 
Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami.  
 
Wymagane wymiary: 

 Szerokość siedziska 450 mm mierzona w najszerszym miejscu 

 Szerokość oparcia 500 mm mierzona w najszerszym miejscu 

 Wysokość krzesła 780 mm 

 Głębokość siedziska 490 mm 

 Wysokość siedziska 450 mm  

 Wysokość oparcia 350 mm od poziomu siedziska  
 

Krzesło powinno posiadać: 

 Funkcję sztaplowania 4 sztuk 

 Funkcję powieszania krzesła na blacie stołu na podłokietnikach  

 Siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki bukowo-brzozowej o 
grubości 10 mm. 

 Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy  

 Między oparciem a siedziskiem szczelinę o wysokości 60 mm w 
najwęższym miejscu 

 Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch 
płaszczyznach  

 Siedzisko i oparcie w całości lakierowane.  

 Siedzisko posiada z przodu wyraźne wyoblenie ku dołowi 
zapobiegające uciskowi na nogi siedzącego  

 Stelaż  wykonany ze stalowej rury o średnicy 22x2 mm może być 
malowany proszkowo lub chromowany 

 Oparcie mocowane do stelaża na przelot rury w tylnej części za 
pomocą czterech śrub widocznych na stelażu .  

 Oparcie posiada metalowe okucia do mocowania ze stelażem  

 Oparcie nie posiada widocznych śrub od frontu 

 Siedzisko mocowane do stelaża na przelot rury . 

 Pomiędzy siedziskiem i stelażem znajdują się plastikowe 
podkładki siodłowe płaskie od strony siedziska i wyoblone na 
kształt rury po jej stronie  

 Tylne nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione 
plastikowymi stopkami w kształcie kopytka .  

 Tylna noga krzesła i podłokietnik stanowi jeden odcinek giętej 
rury .  

 Nogi zakończone stopkami filcowymi 

 Podłokietniki stanowią prosty odcinek rury o długości 240 mm 
licząc od oparcia 

 Podłokietniki posiadają wykończenie z nasuniętego czarnego 
tworzywa z  PU o długości 195 mm zapobiegające uszkodzeniom 
blatu stołu 

 Krzesło dostawione do ściany zachowuje do niej dystans od 
oparcia wynoszący 20 mm 
 

Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 
9001 oraz ISO 14001 . 

 
 

   
 
 
 
Sklejka w kolorze 
buku 
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Wymagana gwarancja – 3 lata na meble, 5 lat na  fotele pracownicze, dla kadry zarządczej,  krzesła konferencyjne i 

do pomieszczeń socjalnych.  


