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OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA 
 
 
SOFA 3-OSOBOWA P-prawa / L-lewa 
 
Wymiary: szerokość 215 cm, głębokość 85 cm, wysokość 70 cm, głębokość siedziska 55 cm, 
wysokość siedziska 40 cm. 
 
Elementy konstrukcyjne korpusu – płyta wiórowa 12 i 18 mm, mdf 10 mm, tarcica sosnowa o 
przekroju 25x50, 25x25 (mm). Warstwę sprężynującą siedzisk stanowią sprężyny bonellowe o 
wysokości 90 mm, pianka poliuretanowa T4060, T3550 (odpowiednio wyprofilowana). Na 
oparciach zastosowano piankę poliuretanową T3543, T3530 - układy te wykonano na twardych 
podłożach przy wykorzystaniu płyty pilśniowej i mdf. Na podłokietniki zastosowano piankę T4060. 
Na warstwę wyściełającą zastosowano włókninę tapicerską o gramaturze 100 g/m2. 
 
Stelaż: płozy wykonane z rurki giętej 16 mm, malowanej proszkowo. 
Tapicerka: tkanina typu eko-skóra: skład 12% PU, 88% PCW, gramatura 430G/M², odporność na 
ścieranie 20 tys. cykli Martindale’a, w kolorze kremowym. Tkanina posiada atest trudnopalności na 
papieros i zapałkę zgodnie z normą BS5852 (PN-EN1021; PNEN1021-2), który należy dołączyć do 
oferty. 
 
Wykonanie wg rysunku poglądowego: 

 
 
SOFA 2-OSOBOWA 
 
Wymiary: szerokość 155 cm, głębokość 85 cm, wysokość 70 cm, głębokość siedziska 55 cm, 
wysokość siedziska 40 cm. 
 
Elementy konstrukcyjne korpusu to płyta wiórowa 12 i 18 mm, mdf 10 mm, tarcica sosnowa o 
przekroju 25x50, 25x25 (mm). Warstwę sprężynującą siedzisk stanowią sprężyny bonellowe o 
wysokości 90 mm, pianka poliuretanowa T4060, T3550 (odpowiednio wyprofilowana). Na 
oparciach zastosowano piankę poliuretanową T3543, T3530 - układy te wykonano na twardych 
podłożach przy wykorzystaniu płyty pilśniowej i mdf. Na podłokietniki zastosowano piankę T4060. 
Na warstwę wyściełającą zastosowano włókninę tapicerską o gramaturze 100 g/m2. 
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Stelaż: płozy wykonane z rurki giętej 16 mm, malowanej proszkowo. 
Tapicerka: tkanina typu eko-skóra: skład 12% PU, 88% PCW, gramatura 430G/M², odporność na 
ścieranie 20 tys. cykli Martindale’a, w kolorze kremowym. Tkanina posiada atest trudnopalności na 
papieros i zapałkę zgodnie z normą BS5852 (PN-EN1021; PNEN1021-2), który należy dołączyć do 
oferty. 
 
Wykonanie wg rysunku poglądowego: 

 
 
 
SOFA NAROŻNA 
 
Wymiary: szerokość 85 cm, głębokość 85 cm, wysokość 70 cm, głębokość siedziska 55 cm, 
wysokość siedziska 40 cm. 
 
Elementy konstrukcyjne korpusu to płyta wiórowa 12 i 18 mm, mdf 10 mm, tarcica sosnowa o 
przekroju 25x50, 25x25 (mm). Warstwę sprężynującą siedzisk stanowią sprężyny bonellowe o 
wysokości 90 mm, pianka poliuretanowa T4060, T3550 (odpowiednio wyprofilowana). Na 
oparciach zastosowano piankę poliuretanową T3543, T3530 - układy te wykonano na twardych 
podłożach przy wykorzystaniu płyty pilśniowej i mdf. Na podłokietniki zastosowano piankę T4060. 
Na warstwę wyściełającą zastosowano włókninę tapicerską o gramaturze 100 g/m2. 
 
Stelaż: płozy wykonane z rurki giętej 16 mm, malowanej proszkowo. 
Tapicerka: tkanina typu eko-skóra: skład 12% PU, 88% PCW, gramatura 430G/M², odporność na 
ścieranie 20 tys. cykli Martindale’a, w kolorze kremowym. Tkanina posiada atest trudnopalności na 
papieros i zapałkę zgodnie z normą BS5852 (PN-EN1021; PNEN1021-2), który należy dołączyć do 
oferty. 
 
Wykonanie wg rysunku poglądowego: 
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PUFA 
 
Wymiary: szerokość 85 cm, głębokość 85 cm, wysokość 40 cm. 
 
Elementy konstrukcyjne korpusu to płyta wiórowa 12 i 18 mm, mdf 10 mm, tarcica sosnowa o 
przekroju 25x50, 25x25 (mm). Warstwę sprężynującą siedzisk stanowią sprężyny bonellowe o 
wysokości 90 mm, pianka poliuretanowa T4060, T3550 (odpowiednio wyprofilowana). Na 
oparciach zastosowano piankę poliuretanową T3543, T3530 - układy te wykonano na twardych 
podłożach przy wykorzystaniu płyty pilśniowej i mdf. Na podłokietniki zastosowano piankę T4060. 
Na warstwę wyściełającą zastosowano włókninę tapicerską o gramaturze 100 g/m2. 
 
Stelaż: płozy wykonane z rurki giętej 16 mm, malowanej proszkowo. 
Tapicerka: tkanina typu eko-skóra: skład 12% PU, 88% PCW, gramatura 430G/M², odporność na 
ścieranie 20 tys. cykli Martindale’a, w kolorze kremowym. Tkanina posiada atest trudnopalności na 
papieros i zapałkę zgodnie z normą BS5852 (PN-EN1021; PNEN1021-2), który należy dołączyć do 
oferty. 
 
Wykonanie wg rysunku poglądowego: 

 

 
 
 
 
STOLIK 
 
Wymiary: szerokość 85 cm, głębokość 85 cm, wysokość 40 cm. 
 
Konstrukcja: płozy wykonane z rurki giętej 16 mm, malowanej proszkowo; blat – płyta wiórowa me 
laminowana o grubości 25 mm. 
 
Kolorystyka: blat płyta kwarc U1257 PV Egger lub równoważna; płozy srebrny połysk. 
 
Wykonanie wg rysunku poglądowego: 
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PŁYTA NAŚCIENNA 
 
Wymiary: szerokość 200 cm, wysokość 320 cm (2x160). 
 
Płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm, oklejona 2 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty. 
Mocowana do ściany na dystansach, podświetlona diodami LED. 
 
Kolorystyka: płyta cappuccino U205 ST15 Egger lub równoważna. 
 
DONICA 
 
Wymiary: szerokość 40 cm, głębokość 40 cm; podstawa – szerokość 30 cm, głębokość 30 cm, 
wysokość 120 cm. 
 
Wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm, oklejonej 2 mm obrzeżem PCV w kolorze 
płyty. Wykonanie wg projektu. 
 
Kolorystyka: płyta kwarc U1257 PV Egger lub równoważna. 
 
SKRZYNKA NA KWIATY 1 
 
Wymiary: szerokość 110 cm, głębokość 20 cm, wysokość 20 cm. 
 
Wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm, oklejonej 2 mm obrzeżem PCV w kolorze 
płyty. Wykonanie wg projektu. 
 
Kolorystyka: płyta kwarc U1257 PV Egger lub równoważna. 
 
SKRZYNKA NA KWIATY 2 
 
Wymiary: szerokość 70 cm, głębokość 20 cm, wysokość 20 cm. 
 
Wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm, oklejonej 2 mm obrzeżem PCV w kolorze 
płyty. Wykonanie wg projektu. 
 
Kolorystyka: płyta kwarc U1257 PV Egger lub równoważna. 
 
 
WIESZAK NAŚCIENNY 1 
 
Wymiary: szerokość 150 cm, wysokość 320 cm (2x160). 
 
Płyta wiórowa melaminowana o gr. 18 mm, oklejona 2 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty. 
Wieszaki na odzież metalowe, satynowane. 
 
Kolorystyka: płyta cappuccino U205 ST15 Egger lub równoważna. 
 
WIESZAK NAŚCIENNY 2 
 
Wymiary: szerokość 200 cm, wysokość 320 cm (2x160). 
 
Płyta wiórowa melaminowana o gr. 18 mm, oklejona 2 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty. 
Wieszaki na odzież metalowe, satynowane. 
 
Kolorystyka: płyta cappuccino U205 ST15 Egger lub równoważna. 
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SZAFA ŻALUZJOWA 
 
Wymiary: szerokość 120 cm, głębokość 44 cm, wysokość 150 cm. 
 
Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, wąskie płaszczyzny 
oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm. Korpus zmontowany za pomocą złącz mimośrodowych. 
Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Do ściany tylnej 
mocowane lustro. Wieniec górny oraz dolny nakładany wykonany z płyty wiórowej melaminowanej 
o grubości 25 mm.  
Cokół metalowy malowany proszkowo i wyposażony w regulację poziomu w zakresie 20 mm, 
podparcie szafy w 6 punktach. Drzwi żaluzjowe – żaluzja pionowa z tworzywa sztucznego w 
kolorze srebrnym, prowadnice wpuszczane w korpus. Półki - wykonane z blachy lakierowanej 
proszkowo, wyposażone w podpórki typu secura – z blokadą wysuwu. Możliwość regulacji 
wysokości montażu półek w korpusie w zakresie 32mm. Uchwyt wykonany z aluminium 
anodowanego, dwupunktowy, o rozstawie 128 mm. 
 
Wykonanie wg rysunku poglądowego: 
 
Rysunek uchwytu:      
 
 
Kolorystyka:  
 
płyta – cappuccino U205 ST15 Egger lub równoważna; 
żaluzja – srebrna; 
cokół – srebrny połysk;  
półki – srebrny metalik. 
 
 
 
NADSTAWKA 
 
Wymiary: szerokość 160 cm, głębokość 44 cm, wysokość 72 cm. 
 
Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, wąskie płaszczyzny 
oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm. Korpus zmontowany za pomocą złącz mimośrodowych. 
Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wieniec górny oraz 
dolny nakładany wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25 mm. Cokół metalowy 
malowany proszkowo i wyposażony w regulację poziomu w zakresie 20 mm. Drzwi żaluzjowe – 
żaluzja pionowa z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym, prowadnice wpuszczane w korpus. 
Półki - wykonane z blachy lakierowanej proszkowo, wyposażone w podpórki typu secura – z 
blokadą wysuwu. Możliwość regulacji wysokości montażu półek w korpusie w zakresie 32mm. 
Uchwyt wykonany z aluminium anodowanego, dwupunktowy, o rozstawie 128 mm  
 
Wykonanie wg rysunku poglądowego: 
 
Rysunek uchwytu:  
 
 
Kolorystyka:  
 
płyta – cappuccino U205 ST15 Egger lub równoważna; 
żaluzja – srebrna; 
cokół – srebrny połysk;  
półki – srebrny metalik. 
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STÓŁ 
 
Wymiary: szerokość 185 cm, głębokość 106 cm, wysokość 74 cm. 
 
Korpus stołu wykonany jest z płyty melaminowanej grubości 25 mm, w kolorze kwarc i jest 
konstrukcją nośną modułu. Ozdobne, nakładane fronty przedni i boczny wykonane z frezowanej 
lakierowanej płyty MDF kolorze cappucino. Front boczny składa się z dwóch elementów 
połączonych na ukos. Front boczny od przedniego oddziela płaskownik z aluminium anodowanego 
grubości 2 mm. 
Cokół wykonany jest z płyty wiórowej oklejonej HPL w kolorze aluminium. W podblatowej części 
korpusu, na jego bokach znajduje się element w kształcie wydłużonego C-ownika z aluminium 
anodowanego, o wysokości 50 mm. Nad frontem przednim znajduje się podświetlany (świetlówka 
– białe światło) pasek szkła piaskowanego. Blat stołu o gr. 50 mm dzielony: część zewnętrzna z 
płyty MDF lakierowanej w kolorze kwarc, część wewnętrzna z płyty melaminowanej w kolorze 
kwarc U1257 PV Egger lub równoważnej; obrzeże PCV w kolorze korpusu. W blacie przewiercone 
dwa otwory fi 80 do prowadzenia kabli, zabezpieczone metalowym, chromowanym przepustem. 
Stół jest wyposażony w stopki do regulacji poziomu w zakresie 10 mm. 
 
Wykonanie wg rysunku poglądowego: 
 

 
 
KRZESŁO 1 
 
Wymiary: szerokość 45 cm, głębokość 55 cm, wysokość 85 cm, wysokość siedziska 48 cm; waga 
5,4 kg. 
 
Krzesło tapicerowane w całości (częściowo tapicerowana górna część nóg). Nogi z litego drewna 
bukowego lakierowanego w kolorze naturalnym.  
 
Tapicerka: tkanina typu eko-skóra w kolorze ecrù. 
 
 
Wykonanie wg rysunku poglądowego: 
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KRZESŁO 2 
 
Wymiary: szerokość 46,5 cm, głębokość 64 cm, wysokość 95,5 cm, wysokość siedziska 48 cm; 
waga 8,5 kg. 
 
Krzesło tapicerowane, szczyt oparcia drewniany z charakterystycznym otworem (jak na rys. 
poglądowym poniżej). Nogi z litego drewna bukowego lakierowanego w kolorze naturalnym. Nogi 
połączone łukowym elementem łączącym (jak na rys. poglądowym poniżej).  
 
Tapicerka: tkanina typu eko-skóra w kolorze ecrù. 
 
 
Wykonanie wg rysunku poglądowego: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty katalogów proponowanych mebli oraz 
próbek kolorystycznych wykończeń . 
 
Równoważność oznacza rozwiązania o nie gorszych parametrach, obowiązek udowodnienia takiej 
równoważności leży po stronie Wykonawcy decydującego się na zaproponowanie takich 
rozwiązań. 
 


