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L.P. Nazwa artykułu Kolor
Ilość 

szt.

1.

Regał zamykany z drzwiczkami, góra półki. Wys. 218 cm, 

szer. 80 cm. Gł. 39 cm jabłoń ciemna 1

2.

Regał otwarty z pólkami, wys. 218 cm, szer. 80 cm, gł. 39 

cm jabłoń ciemna 1

3.

Regał otwarty z pólkami (słupek), wys. 113 cm, szer. 40 

cm, gł. 39 cm jabłoń ciemna 2

4.

Kontenerek na kółkach z 4 szufladami, wys. 55 cm. Szer. 

42 cm., gł. 45 cm jabłoń ciemna 1

5.

Fotel biurowy/gabinetowy HG-0001H/Zielony. Zagłówek regulowany, 

regulacja wysokosci oparcia, regulacja odchyłu oparcia, regulacja 

odchyłu siedziska i wysokosci siedziska, regulowane podłokietniki z 

miekką nakładką. Fotel na nylonowej podstawie z nakładka w kolorze 

aluminium. Siedzisko-30 kg/m3, na oparciu wytrzymała tkanina siatkowa. 

Wymiary wysokość fotela od podstawy do oparcia 90-100 cm, wysokość 

podgłówka 20 cm., szerokość oparcia 44 cm, wysokość od podstawy do 

siedziska 45-55 cm, wysokośc podłokietników 20-27 cm zielony 1

6.

Krzesła/fotele obrotowe Model: Offix R15G-3 ts16 Ibra-

Sempre SM-07

czarny/beż lub 

granat 4

9.

Biurko: dł 120/130 cm, szer/gł. 55 cm, wys. ok. 72 cm. Bez 

szuflad. jabłoń ciemna 1

Razem szt. 11

Meble muszą być fabrycznie nowe i spełniać poniższe wymagania:

1.      Wszystkie rodzaje tworzyw sztucznych (płyty meblowe , lakiery , kleje itp) 

         użyte do produkcji mebli muszą posiadać atesty higieniczności .

2.      Blaty mają być wykonane z płyty o grubości 25 mm pokrytych melaminą .

3.      Nogi i panele przednie o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie elementów 

         wykończone są PCV.

4.      Kontenery  płyta o grubości 25 mm blat , korpusy płyta o grubości 18 mm

5.      Szuflady wykonane z płyty 18 mm , wysuw następuje na prowadnicach rolkowych

6.      Kontener z zamkiem centralnym .

7.      Regały oparte są na standardzie szerokości i głębokości 80/39

8.      Rozstaw półek dostosowany jest do wysokości segregatorów .

9.      Blaty górne regałów z płyty o gr. 25 mm , pozostałe elementy z płyty o gr. 18 mm.

10.    Ściana tylna HDF 3 mm biały , plecy wpuszczane ,

11.    Stopki regulowane od 0-20 mm 
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