Załącznik nr 7
do zaproszenia znak: IR.2231.1.2018.MK.6

Specyfikacja wyposażenia:
1. Szafy na ubrania z półką z płyt melaminowanych
1) wym: szer.x gł.x wys. 80 x 40 x 200cm
- 1 szt.
2) wym: szer.x gł.x wys. 80 x 50 x 200cm
- 1 szt.
3) wym: szer.x gł.x wys. 40 x 50 x 200cm
- 3 szt.
Szafa z drzwiami pełnymi, zamykana na klucz, wyposażona w zamek dwupunktowy baskwilowy
z kluczykiem.
− korpus szafy wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 melaminowanej
dwustronnie w kolorze calvados,
− wieniec górny i dolny szafy wykonany z płyty 25 mm,
− boki zewnętrzne wykonane z płyty 18 mm,
− fronty płytowe wykonane z płyty min 16 mm
− ściany tylne wykonane z płyty w kolorze calvados
− wszystkie widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm
− uchwyt mocowany dwupunktowo o rozstawie minimum 100 mm stalowy wykończony na
„chrom-mat”
2. Dwa biurka komputerowe: szer.x gł.x wys. 120x60x76cm, 100x60x76cm
Blat:
− wysokiej jakości płyta wiórowa o klasie E1 – dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej
trwałości DIN EN 14322, grubość 28 mm
− krawędzie boczne blatu wykończone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm
Stelaż:
− konstrukcja stalowa samonośna składająca się ze zespawanych ze sobą elementów nóg
stanowiących bok biurka i skręconych z dwoma wspornikami podblatowymi
− stała wysokość 720mm ze stopkami poziomującymi z tworzywa sztucznego +10mm
Okablowanie:
− poziome: uchylny lub stały metalowy kanał kablowy montowany pod blatem biurka, uchwyt
kablowy z tworzywa sztucznego
− pionowe: elastyczny kanał z tworzywa sztucznego, dwuczęściowy metalowy kanał kablowy
montowany do nogi
− przepusty kablowe (przelotki) z tworzywa sztucznego oraz mediaporty
Biurko musi zawierać uchwyt podwieszany na stację dysków, zamykany na klucz (celem
zabezpieczenia przed kradzieżą).
3. Trzy kontenery podbiurkowe
− Wymiary: szerokość 43 cm, głębokość 55 cm, wysokość 60 cm.
− Wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 18mm, kolor calvados, oklejony obrzeżem
PCV gr. 2mm w kolorze laminatu. Wieniec górny i dolny o grubości 25mm wzmacniający
konstrukcję.
− Trzy szuflady zamontowane na stabilnych rolkach, zapewniające pełen wysuw , zamek
centralny zamyka wszystkie szuflady jednocześnie. Uchwyt mocowany dwupunktowo o
rozstawie minimum 100 mm stalowy wykończony na „chrom-mat”.
− Kółka jezdne gumowe.
4. Cztery regały dolne
Wymiary: szer.x gł.x wys. 60x50x130 – szt. 1, 80x50x130 – szt. 3
− zamykane na drzwi roletowe z zamkiem
− korpus wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 melaminowanej
dwustronnie w kolorze calvados,
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wieniec górny i dolny wykonany z płyty 25 mm,
boki zewnętrzne wykonane z płyty 18 mm,
półki ( 3 szt.) o grubości 18 mm,
półki oparte na wzmacnianych metalowych podporach zapewniających stabilność przy
dużym obciążeniu,
wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
nóżki wyposażone w regulator wysokości.

Uwaga:
Wymiary wyposażenia podane są orientacyjnie. W przypadku pkt. 1-3 Zamawiający dopuszcza
dostawę typowych mebli biurowych. Regały wyszczególnione w pkt. 4 należy wykonać „na
zamówienie”.
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