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      Zał. nr I 

      Opisu przedmiotu zamówienia  

      dla Części I zamówienia 

 

OPIS TECHNICZNY MEBLI 

 
KOLOR MEBLI: orzech Caravaggio D 9164 

 

Wszystkie meble mają być wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej DSP w klasie higieny  

E-1, wykończone obrzeżem ABS 2 mm.  odpornym na uderzenia mechaniczne. Płyta dwustronnie 

pokryta melaminą.                 

 

Właściwości płyty: 

 

Gęstość płyty meblowej: 

# 18 650 kg/m3 

# 25 640  kg/m3 

- duża odporność na ścieranie i zarysowanie 

-odporność na działanie czynników chemicznych 

-odporność na działanie czynników temperatury 

Meble mają posiadać atesty i certyfikaty na materiały użyte do ich produkcji (atesty na płyty 

meblowe, kleje, obrzeża). 

Zamki do mebli minimum z dwoma kluczami. 

Meble mają być przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. 

 

SZAFA AKTOWO-UBRANIOWA – szt.1 

 

wymiary: 140x60x200 

 

Szafa aktowo - ubraniowa dwudrzwiowa, drzwi przesuwne system sevroll lub równoważny tzn. 

odznaczający się wysokim, solidnym standardem wykonania, łatwością montażu i uniwersalnością. 

Jedna część szafy składająca się z półek, w drugiej części szafy u góry półka a pod nią drążek na 

zawieszanie ubrań.  

Szafa wyposażona w zamki. Półki szafy wykonane w systemie zapadkowym blokującym wypadanie. 

Okucia mebli typu BLUM, HÄFELE lub równoważne tzn. posiadające takie same rozwiązania 

odznaczające się wysoką jakością, funkcjonalnością oraz trwałością wykonania  

Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej meblowej melaminowanej o grubości 18 mm, plecy  

z płyty HDF 3-4 mm. wpuszczane we wrąb nadając wyrobowi wytrzymałość i stabilność. Wszystkie 

widoczne krawędzie korpusu oklejone ABS o grubości 0,6-1,0 mm., krawędzie drzwi i wieńca 

górnego oklejone ABS grubości 2 mm w kolorze płyty. Półki z płyty wiórowej meblowej 

laminowanej  o grubości 18 mm oklejone ABS grubości 0,6-1,0 mm. Przestrzeń między półkami 

min. 33-35 cm. Szafa wyposażona w regulatory poziomu wysokości 3 cm dowolnego koloru 

regulowane z wnętrza szafy. 

 

SZAFA NA AKTA, SEGREGATORY – szt.2 

 

Szafa metalowa aktowa z drzwiami przesuwnymi o wymiarach 900x420x1920 z zamkiem  

i 3 kluczami. Wyposażona jest w cztery półki przestawne co 90 mm. Wykonana z blachy o grubości 

0,8-1,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. 

Zamykana dwoma zamkami bębenkowymi – górnym i dolnym. 

Udźwig półki: 50 kg. 
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ŁAWA OKOLICZNOŚCIOWA – szt.1 

 

wymiary: 110x75x65 

Kolor: czarny 

Blat ławy wykonany z płyty wiórowej meblowej melaminowanej o grubości 25-28 mm, oklejony 

ABS o grubości 2 mm., w kolorze płyty. Nogi płytowe 25-28 mm.  

 

KRZESŁO KONFERENCYJNE – szt.50 

 

- siedzisko i oparcie tapicerowane, możliwość sztaplowania do 10 szt. 

- nóżki krzesła zabezpieczone przed rysowaniem podłogi plastikowymi korkami 

 

Opis: 

 

Całkowita wysokość :  820 mm 

Wysokość siedziska :   470 mm 

Wysokość oparcia :      350 mm 

Głębokość siedziska:     415 mm 

Szerokość siedziska:      475 mm 

Szerokość podstawy:     545 mm 

Długość podstawy:        425 mm 

Siedzisko i oparcie: miękkie, tapicerowane,  

Rama: metalowa, (opcjonalnie alu, czarna lub chrom) do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

FOTEL FLO – szt.4 

 

Wykonany na stabilnym i mocnym stelażu z drewna, obity odporną na otarcia skórą ekologiczną. 

Kolor: czarny. 

 

GABLOTA NA PUCHARY – szt.4 

 

wymiary: 120x35x90 

 

Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm. 

- gablota ma mieć dwie półki na wysokości 45 cm z możliwością regulacji co 5 cm w górę i w dół. 

Tył gabloty ma być wykonany z korka z możliwością wpinania do ok. 13 mm. Przód gabloty 

wykonany ze szkła w ramkach aluminiowych ZZ3  zamykane na zamek. Szkło drzwi: przezroczyste, 

bezpieczne o grubości 5 mm. 

 

 

MEBLE GABINETOWE 

 
Stylowe meble gabinetowe zawierają ozdobną intarsję, która polega na wstawieniu w powierzchnię 

tzw. listewki intarsyjnej o szerokości 5 mm i grubości 2 mm. jest wstawiana w drzwiach szaf, 

komód, szafek pomocniczych, kontenerów oraz na blendach biurek i dostawek. Wstawiona wstawka 

tworzy na powierzchni jednolitą gładkość. Wstawienie intarsji stwarza przestrzeń pomniejszoną  

o 55 mm z każdej strony. 

 

Kolor mebli: okleina naturalna orzech amerykański, wybarwienie brąz – do ostatecznej akceptacji  

z Zamawiającym wraz ze wzorem listewki intarsyjnej. 
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1) STYLOWE BIURKO GABINETOWE – szt.1 

 

wymiary: 1600x850x760 

 

a) blaty i nogi wykonane z płyty wiórowej klejonej grubości 54 mm w okleinie naturalnej,  

b) krawędzie obłożone naturalnym drewnem, wyprofilowane frezem kształtowym r-12 mm 

dwustronnie z odsunięciem 5 mm, 

c) blenda - płyta wiórowa grubości 22mm w okleinie naturalnej 

- krawędzie blendy obłożone naturalnym drewnem i wyprofilowane frezem r-6 mm 

jednostronnie z czterech stron, 

d) nogi na ślizgaczach dwuczopikowych z tworzywa, 

e) blenda zawieszona na dystansach z drewna naturalnego, 

f) boczna dostawka do biurka z półką 1200x500x700, 

g) powierzchnie pokryte lakierami poliuretanowymi trudno zapalnymi, półmat. 

 

2) KONTENER DO BIURKA GABINETOWEGO 3-szufladowy – szt.1 

 

wymiary: 500x450x620 

 

a) korpus wykonany z płyty wiórowej 22 mm okleinowanej okleiną naturalną, krawędzie 

proste okleinowane, 

b) blat wykonany z płyty wiórowej 32 mm okleinowanej okleiną naturalną, przednia 

krawędź obłożona naturalnym drewnem, wyprofilowana frezem kształtowym r-8 mm 

dwustronnie z odsunięciem 3 mm, 

c) fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej 16 mm okleinowanej okleiną naturalną, 

krawędzie proste okleinowane, krawędzie frontów szuflad obłożone naturalnym drewnem 

i wyprofilowane frezem kształtowym jednostronnie z czterech stron, 

d) korpusy szuflad wykonany ze sklejki 12 mm, dno szuflad HDF w kolorze zbliżonym do 

koloru mebla, prowadnice rolkowe, 

e) zamek centralny, 

f) kółka jezdne obrotowe na łożyskach, 

g) uchwyt satyna rozstaw 128 mm, 

h) powierzchnie pokryte lakierami poliuretanowymi trudno zapalnymi, półmat. 

 

3) SZAFA-GARDEROBA do biura – szt.1 

 

wymiary : 1000x60x1900   

 

a) korpus wykonany z płyty wiórowej 22 mm okleinowanej okleiną naturalną, krawędzie 

proste okleinowane, szafa na cokole, 

b) wieniec wykonany z płyty wiórowej 32 mm okleinowanej okleiną naturalną, przednia 

krawędź obłożona naturalnym drewnem, wyprofilowana frezem kształtowym r-8 mm 

dwustronnie z odsunięciem 3 mm, 

c) fronty szaf wykonane z płyty wiórowej 16 mm okleinowanej okleiną naturalną, 

krawędzie proste okleinowane, krawędzie frontów szaf obłożone naturalnym drewnem  

i wyprofilowane frezem kształtowym jednostronnie z czterech stron, 

d) półki wykonane z płyty wiórowej 22 mm okleinowanej okleiną naturalną, krawędź prosta 

okleinowana, 

e) w szafie garderobianej wieszak, 

f) szafy na ślizgaczach dwuczopikowych z tworzywa, 
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g) plecy niewidoczne, wykonane z HDF w kolorze zbliżonym do koloru mebla, natomiast 

widoczne okleinowane, 

h) uchwyt na frontach płytowych satyna rozstaw 128 mm, 

i) zawiasy puszkowe 110 stopni, 

j) powierzchnie pokryte lakierami poliuretanowymi trudno zapalnymi, półmat. 

 

4) KOMODA DO GABINETU 3-drzwiowa – szt.1 

 

wymiary: 1200x450x850 

 

- szerokość drzwi prawych pełnych: 400 mm, 

- drzwi środkowe i lewe- oba  przeszkolone o szerokości każde 400 mm w ramie wycinanej  

   z płyty pełnej, wewnętrzne krawędzie obłożone listewkami frezowanymi r-12. 

 

a) korpus wykonany z płyty wiórowej 22 mm okleinowanej okleiną naturalną. Krawędzie 

proste okleinowane. Komoda na cokole, 

b) wieniec wykonany z płyty wiórowej 32 mm okleinowanej okleiną naturalną, przednia 

krawędź obłożona naturalnym drewnem, wyprofilowana frezem kształtowym r-8 mm 

dwustronnie z odsunięciem 3 mm, 

c) fronty szaf wykonane z płyty wiórowej 16 mm okleinowanej okleiną naturalną, 

krawędzie proste okleinowane, krawędzie frontów szaf obłożone naturalnym drewnem  

i wyprofilowane frezem kształtowym jednostronnie z czterech stron, 

d) półki wykonane z płyty wiórowej 22 mm okleinowanej okleiną naturalną, krawędź prosta 

okleinowana, 

e) szafy na ślizgaczach dwuczopikowych z tworzywa, 

f) plecy niewidoczne wykonane z HDF w kolorze zbliżonym do koloru mebla, natomiast 

widoczne okleinowane, 

g) uchwyt na frontach płytowych satyna rozstaw 128 mm, 

h) zawiasy puszkowe 110 stopni, 

i) powierzchnie pokryte lakierami poliuretanowymi trudno zapalnymi półmat. 

 

5) KRZESŁO KONFERENCYJNE – szt.2: 

 

wymiary:  

 

- całkowita wysokość 955 mm 

- całkowita głębokość: 590 mm 

- całkowita szerokość: 450 mm 

- wysokość do siedzenia: 480 mm 

Kolor stelaża: orzech 4  010 

Kolor tapicerki: bronco 110 skaj czarny 

 

Szkielet z wyprasek sklejkowych bukowych i drewna litego bukowego. Nogi przednie, nogi 

tylne, deska oparciowa z drewna bukowego. Oskrzynia przednia, tylna i tył ramy siedzeniowej z 

wyprasek sklejkowych bukowych. Połączenia konstrukcyjne to połączenia czopowe montowane 

przy użyciu kleju oraz za pomocą wkrętów do drewna. 

Poduchy oparciowe i siedzeniowe wykonane z wyprasek sklejkowych bukowych. Krzesło 

wykończone lakierami zapewniającymi widoczną strukturą drewna. 
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6) FOTEL GABINETOWY – szt.1: 

 

wymiary: 

 

- wysokość całkowita min 1200 – 1300 mm 

- szerokość, głębokość siedziska min 525 x 470 mm  

- wysokość oparcia min 700 mm, 

- regulacja wysokości siedziska min 455 – 580 mm 

 

Fotel obrotowy na kółkach, łatwy w obsłudze – wszystkie regulatory zlokalizowane  

w miejscach, które nie wymagają zbędnego nachylania oraz wstawania. Podstawa 

pięcioramienna, stalowa z drewnianymi nakładkami o średnicy jezdnej 700 – 725 mm,  

z kółkami przystosowanymi do powierzchni twardych. Oparcie wyprofilowane,  

zapewniające pewne i ergonomiczne podparcie kręgosłupa. Wysokość siedziska regulowana za 

pomocą podnośnika pneumatycznego.  

Fotel ma posiadać mechanizmy:  

1) Multiblock lub równoważny posiadający takie same funkcje, tzn. z możliwością regulacji siły 

odchylenia oparcia, pozwalający na dostosowanie oporu do wagi i gabarytów użytkownika 

fotela, zapewniając lepszy komfort siedzenia oraz możliwość blokady siedziska i oparcia w 

pozycji do pracy.  

2) Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika, po zwolnieniu 

blokady oparcie nie uderza gwałtownie w plecy. Należy lekko oprzeć się o oparcie i wtedy pod 

wpływem naporu oparcie wróci do pozycji wyjściowej.   

Podłokietniki drewniane lub drewniane nakładki (mogą być regulowane). Tapicerka: skóra 

licowa czarna. Dopuszczalne obciążenie siedziska 100 kg lub więcej. 

 

7) SAMOZAMYKACZ do drzwi – szt.7: 

 

Samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem standardowym, posiadający: 

- regulację siły zamykania poprzez zmianę samozamykacza na drzwiach, zgodnie z PN EN1154, 

- bezstopniowo regulowaną prędkość zamykania, 

- bezstopniowo regulowaną końcową fazę  zamykania tzw. „dobicie”, 

- mechaniczne tłumienie otwierania drzwi od kąta 80 stopni tzw. „funkcja przeciwwiatrowa” 

 

Samozamykacze należy zamontować do istniejących drzwi budynku stadionu. 


