Załącznik nr A do SIWZ

Szczegółowy opis wyposażenia – GABINET Dyr. Michniewicz
Meble gabinetowe w kolorze orzech ciemny powinny być wykonane w technologii płyty MDF frezowanej i
foliowanej na prasach wysokociśnieniowych o zaoblonych krawędziach połączonej z płytą MDF lakierowaną w
kolorze głęboki popiel i odpowiadającą jej kolorystycznie płytą wiórową melaminowaną, folia o podwyższonej
odporności na zarysowania. Wszystkie meble muszą posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie min. 2cm.
Płyta użyta do wykonania mebli musi posiadać atest higieniczności wg standardu E-1. Uchwyty metalowe w
kolorze satyny, o rozstawie otworów 12,8cm.
W szafach należy zastosować zawiasy puszkowe regulowane nie gorsze niż Hettich, Blum, miękką listwę
przymykową w drzwiach oraz podpórki pod półki typu „secura” uniemozliwiające ich przypadkowe wypadnięcie.
W szufladkach należy zastosować prowadnice metalowe, łożyskowane nie gorsze niż Hettich, Blum. Zamki w
szafach i szufladach z 2 numerowanymi kluczykami, w kontenerach centralne z blokadą wysuwu więcej niż 1
szuflady.

_____________________________________________________________________________________
Poz. 1

Szafa aktowa 80x42x150 – 2szt.
Korpus szafy należy wykonać z płyty wiórowej laminowanej o gr. 1,8cm w kolorze głęboki popiel, obrzeże PCV
min. 0,2cm w kolorze płyty. Wewnątrz półki z podziałem odpowiadającym podziałowi wg wysokości
segregatorów. Półki mocowane na podpórkach Secura. Fronty należy wykonać z płyty MDF z zewnątrz pokrytej
folią PCV o grubości min. 0,04cm w kolorze orzech ciemny, a od strony wewnętrznej lakierowana w kolorze
głęboki popiel. Fronty posiadać powinny miękkie listwy przymykowe. Wymagana regulacja poziomu w czterech
punktach, z regulatorami umieszczonymi wewnątrz szafy, w zakresie min. 2cm. Ściana tylna wykonana z 18 mm
płyty wiórowej laminowanej w kolorze głęboki popiel. Uchwyty metalowe satynowane 12,8cm. Zamek
baskwilowy.
___________________________________________________________________________________
Poz. 2

Wieniec górny do szafy 162x43x5 – 1szt.
Dwie szafy poz. 1 przykryć wspólnym wieńcem wykonanym z łączonych płyt MDF w kolorze orzech ciemny o
łącznej grubości 5cm. Spodnia część o grubości 1,2cm, lakierowana w kolorze głęboki popiel, część wierzchnia o
grubości 3,8cm pokryta folią PCV o grubości min. 0,04cm. Wieniec powinien posiadać z jednej strony krawędź
prosto ściętą , z drugiej strony frezowaną.

_____________________________________________________________________________________
Poz. 3

Szafa aktowa 60x50x150 – 1szt.
Szafa powinna być wykonana w technologii i kolorystyce jak poz.1
___________________________________________________________________________________
Poz. 4

Wieniec górny do szafy 62x43x5 – 1szt.
Szafę przykryć wieńcem wykonanym w technologii i kolorystyce jak poz. 2.
_____________________________________________________________________________________
Poz. 5

Regał otwarty 35x42x78 – 1szt.
Korpus regału należy wykonać z płyty wiórowej laminowanej o gr. 1,8cm w kolorze głęboki popiel, obrzeże PCV
min. 0,2cm w kolorze płyty. Półki z podziałem odpowiadającym podziałowi wg wysokości segregatorów. Półki
mocowane na podpórkach Secura. Wymagana regulacja poziomu w czterech punktach, z regulatorami
umieszczonymi wewnątrz regału, w zakresie min. 2cm. Ściana tylna wykonana z 18 mm płyty wiórowej
laminowanej w kolorze głęboki popiel.
_____________________________________________________________________________________
Poz. 6

Szafa aktowa 40x42x78 – 2szt.
Szafa powinna być wykonana w technologii i kolorystyce jak poz.1
___________________________________________________________________________________
Poz. 7

Wieniec górny do szaf 117x43x5 – 1szt.
Trzy szafy poz. 5 i 6 przykryć wieńcem wykonanym w technologii i kolorystyce jak poz. 2.
_____________________________________________________________________________________

