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Opis przedmiotu  zamówienia                                                                                                                        Załącznik nr 1 do Zapytania. 

Zabudowa w sekretariacie.  

RODZAJ WYKOŃCZENIA: 

Płyta meblowa laminowana klon naturalny.  

 

Szkło - lacobel RAL 1013 perłowa biel. - połysk) 
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ZABUDOWA SEKRETARIATU: wykonana z płyty meblowej laminowanej klon naturalny (równoważny z D 375 SE). Wewnątrz półki z możliwością regulacji wysokości. Regały 

dzielone na pół – wzmocnienie. Przegroda pionowa w półkach mocowana na stałe. Grubość półek oraz przegrody wynosi min 18 mm. Wszystkie łączenia w witrynie 

maskowane zaślepką w kolorze mebli. Całość zabudowy na nóżkach z możliwością regulacji wysokości. Na całej szerokości regałów drzwi przesuwne (szklane) z zamkami. 

Oba moduły z drzwiami otwieranymi na zawiasy (na projekcie po prawej stronie) muszą zawierać w plecach otwory (z zaślepieniem) na kable (drukarka i ekspres do kawy). 

Projekt zabudowy sekretariatu. 
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ZAMEK: Całość zabudowy zamykana z wyjątkiem miejsca na ekspres i drukarkę. Zamki do drzwi przesuwnych szklanych uniwersalne przymocowane na stałe oraz zamki 

meblowe uniwersalne do szafek otwieranych na zawiasy. 

 

OKUCIA, PROFILE: zawiasy metalowe puszkowe o średnicy wym. ca 35 mm z cichym domykiem, kąt otwarcia minimum 90 - 110 stopni, uchwyty i profile aluminiowe  

Uchwyt aluminiowy.                                                                                                    
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Profil (anoda naturalna) calgary  

2. Wymiana frontów szuflad w dwóch kontenerkach i szafy (płyta meblowa laminowana klon naturalny)  

oraz przymocowanie szkła – lacobel  (kolor RAL 1013 perłowa biel) na front biurka. 

Wymiary: wszelkich pomiarów dokonuje wykonawca i ponosi odpowiedzialność za dopasowanie do istniejących mebli. Podane poniżej są poglądowe. 

Szuflady – fronty z uchwytami wym. 

- 2x4x41 cm (2 sztuki z zamkami meblowymi równoważne z istniejącymi - do kontenerków) 

- 29x41 cm 

-14,5x41 cm – trzy sztuki 

-14x41 cm 

szafa - drzwi z uchwytem wym. 

- 54x155 cm 
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biurko – front wym. 

- 158x70 cm 

3. Krzesła obrotowe: siedzisko i oparcie profilowane, regulacja głębokości siedziska oraz głębokości podparcia odcinka lędźwiowego, maskownica z tworzywa w kolorze 
czarnym, tapicerka tkanina kolor: RAL 5000 (odcień niebieskiego) SMl/EN/O, zagłówek regulowany wysokość i kąt, podłokietnik regulowany góra-dół z nakładką 
poliuretanową, kolor stelaża i podłokietnika czarny, podstawa pięcioramienna, kółka miękkie z hamulcem (do podłóg twardych), mechanizm FS (regulacja wysokości siedziska, 
regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego, możliwość blokowania 
mechanizmu. 

Ilość – 2 szt.                                                                                           
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UWAGI: 

WYMIARY: wymiary trzeba pobrać z natury po wyłonieniu wykonawcy. Projekt należy traktować poglądowo. 

GWARANCJA – 36 miesięcy. 

TERMIN REALIZACJI – 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 


