Dostawa mebli, w tym mebli biurowych oraz krzeseł i stołów do pomieszczeń Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku, według
specyfikacji przedmiotu zamówienia określonego w poniższej tabeli:
lp

przedmiot zamówienia /
wyszczególnienie

opis przedmiotu zamówienia

jednostka miary

ilość objęta
zamówieniem

1

2

3

4

5

biurko narożne
kształtowe lewe (nogi
płycinowe)

biurko wykonane z płyty melaminowej 18 mm i 25 - 28 mm, wg
norny DIN68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty:
duża odporność na ścieranie, zarysowanie działanie czynników
chemicznych i temperatury. Blat biurka z płyty grubości 25 - 28
mm. Stelaż biurka wykonany z płyty melaninowej o grubości 18
mm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2 mm
odpornym na uderzenia mechaniczne w kolorze płyty. Nogi
biurka wyposażone w metalowe regulatory wysokości z
możliwością regulacji poziomu. Nogi płycinowe połączone blendą
o wysokości 40 cm poprzez śruby młoteczkowe umożliwiające
łatwy montaż i demontaż. Blat biurka posiada przelot kablowy o
średnicy 60 mm w kolorze płyty (umieszczony skrajnie w rogu
górnej części blatu) oraz nawiercenia do ewentualnego łączenia
krótszych boków biurka z przystawkami. Biurko posiada również
możliwość montażu półki wysuwanej pod klawiaturę z płyty
melaninowej.
Wymiary biurka:
dł.1: 140 cm /100 (110)
wys.: 75 cm
Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego.

szt.

2

biurko proste o
konstrukcji płytowej
(nogi płycinowe)

biurko proste wykonane z płyty melaminowej 18 mm i 25 - 28
mm, wg norny DIN68765, klasa higieniczności E1. Właściwości
płyty: duża odporność na ścieranie, zarysowanie działanie
czynników chemicznych i temperatury. Blat biurka wykonany z
płyty grubości 25 - 28 mm. zabezpieczony jest trwałym obrzeżem
PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Stelaż biurka wykonany z
płyty melaminowej o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie
oklejone obrzeżem PCV 2 mm. Nogi biurka wyposażone w
metalowe regulatory wysokości z możliwością regulacji poziomu.
Nogi połączone blendą o wysokości 40 cm poprzez śruby
młoteczkowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż. Biurko
posiada z lewej strony przelot kablowy o średnicy 60 mm w
kolorze płyty, nawiercenia do łączenia ich z przystawkami.
Wymiary biurka:
dł.: 130 -140 cm
szer.: 60 – 70 cm
wys.: 75 cm
Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego.

szt.

2

1

2

3

4

5

6

7

biurko proste o
konstrukcji płytowej
(nogi płycinowe) z
kontenerem

biurko proste wykonane z płyty melaminowej 18 mm i 25 - 28
mm, wg norny DIN68765, klasa higieniczności E1. Właściwości
płyty: duża odporność na ścieranie, zarysowanie działanie
czynników chemicznych i temperatury. Blat biurka wykonany z
płyty grubości 25 - 28 mm. zabezpieczony jest trwałym obrzeżem
PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Stelaż biurka wykonany z
płyty melaminowej o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie
oklejone obrzeżem PCV 2 mm. Nogi biurka wyposażone w
metalowe regulatory wysokości z możliwością regulacji poziomu.
Nogi połączone blendą o wysokości 40 cm poprzez śruby
młoteczkowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż. Biurko
posiada z lewej strony przelot kablowy o średnicy 60 mm w
kolorze płyty, z prawej strony biurka umieszczony kontener z
czterema szufladami zamykanymi zamkiem centralnym,
Wymiary biurka:
dł.: 120 cm
szer.: 60 – 70 cm
wys.: 75 cm
Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego.

szt.

1

półka pod klawiaturę

Półka z wysuwanym pulpitem zamontowana do biurka narożnego
lub prostego. Wykonana z płyty melaninowej o grubości 18 mmm
z wysuwanym pulpitem na prowadnicach metalowych rolkowych.
Czoło pulpitu zabezpieczone jest trwałym obrzeżem PCV o
grubości 2 mm w kolorze płyty.
Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego.

szt.

4

kontener pod biurko z 3
szufladami

Kontener wykonany z płyty melaminowej o grubości 25 – 28 mm.
Wyposażony w 3 szuflady płytowe na prowadnicach metalowych,
rolkowych, które posiadają zamek centralny ze składanym
kluczem. Krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem PCV
grubości 2 mm w kolorze płyty. Uchwyty do szuflad metalowe
satynowe. Wymiary kontenera:
dł.: 43 cm – 45 cm
szer.: 50 cm
wys.: 60 cm - 65 cm
Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego.

szt.

4

dostawka do biurka ½
koła z metalową nogą

Dostawka wykonana z płyty melaminowej18 mm w kolorze
biurka, krawędzie dostawki oklejone obrzeżem PCV 2 mm
odpornym na uderzenia mechaniczne w kolorze płyty. Dostawka
wsparta na nodze metalowej satynowej. Wymiary dostawki:
½ koła o średnicy 70 cm (dostosowana do krótszego boku
biurka)
Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego.

1 szt.

1

szafka pod drukarkę lub
urządzenie
wielofunkcyjne

Szafka wykonana z płyty melaminowej18 mm i 25 - 28 mm, wg
norny DIN68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty:
duża odporność na ścieranie, zarysowanie działanie czynników
chemicznych i temperatury. Blat szafki wykonany z płyty grubości
25 – 28 mm, korpus i jedno skrzydło drzwiczek są wykonane z
płyty melaninowej o grubości 18 mm. Ściana tylna wykonane z
HDF o grubości 3 mm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem
PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne w kolorze płyty.
Szafka wyposażona w 1 półkę poziomą wewnątrz. Posiada
drzwiczki jednoskrzydłowe, mocowane do korpusu za pomocą
zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110° lub zawiasów
innej firmy, o tych samych parametrach, czyli kącie otwarcia
110°. Zawiasy powinny pewnie utrzymywać skrzydło drzwiowe.
Wymiary szafki:
dł.: 55-60 cm
szer.:45 – 50 cm
wys.:55 - 60 cm
Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego.

szt.

4

8

szafa ubraniowa
jednodrzwiowa

Szafa wykonana z płyty melaminowej18 mm i 25 - 28 mm wg
norny DIN68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty:
duża odporność na ścieranie, zarysowanie działanie czynników
chemicznych i temperatury. Wieniec górny i dolny szafy
wykonany z płyty grubości 25 - 28 mm. Boki szafy – przednie
krawędzie (piony) oklejone obrzeżem PCV 2 mm na brzegach
wieńców i frontów, odpornym na uderzenia mechaniczne. Boki,
ściana tylna (plecy) i półka w części górnej szafy z płyty 18 mm.
Krawędzie oklejone PCV 1 mm. Półka górna w szafie mocowana
za pomocą złączy zabezpieczających przed wysunięciem.
Drążek do zawieszania ubrań mocowany pod półką. Drzwi
skrzydłowe wykończone obrzeżem 2 mm, mocowane do korpusu
szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia110 °
lub zawiasów innej firmy, o tych samych parametrach, czyli kącie
otwarcia 110°. Wysokiej jakości zawiasy powinny pewnie
utrzymywać skrzydło drzwiowe. Możliwość regulacji poziomu
szafy od wewnątrz. Całość zmontowana jest za pomocą
połączeń mimośrodowych i kołków drewnianych (pełniących
funkcję stabilizującą). Szafa nie posiada zamka, uchwyty
metalowe satynowe.
wymiary szafy:
dł.: 55 cm - 60 cm
szer.: 38 cm
wys.: 183 cm
Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego szer.:45
– 50 cm

szt.

3

9

Szafka wykonana z płyty melaminowej18 mm i 25 - 28 mm o wg
norny DIN68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty:
duża odporność na ścieranie, zarysowanie działanie czynników
chemicznych i temperatury. Wieniec górny i dolny wykonany z
płyty grubości 25 – 28 mm. Pozostałe elementy: boki i półki
wykonane z płyty melaninowej o grubości 18 mm. Ściana tylna
wykonane z HDF o grubości 3 mm. Krawędzie oklejone
obrzeżem PCV 2 mm na brzegach wieńców i frontów, pozostałe
krawędzie oklejone okleiną PCV 0.5 mm w kolorze płyty.
Niewidoczne krawędzie nieoklejane. Przestrzeń półkowa
umożliwia swobodne wkładanie segregatorów na 3 poziomach.
szafka aktowa zamknięta Półki mocowane w sposób zapobiegający ich przesunięciu.
Szafka posiada posiada drzwiczki skrzydłowe. Fronty mocowane
są do korpusu za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie
otwarcia 110 ° lub zawiasów innej firmy, o tych samych
parametrach, czyli kącie otwarcia 110°. Zawiasy powinny pewnie
utrzymywać skrzydło drzwiowe. Szafka posiada zamek
patentowy, uchwyty metalowe satynowe.
wymiary szafki:
dł.: 80 cm
szer.:38 cm
wys.:112 cm
Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego.

szt.

2

10

11

12

szafka aktowa
zamknięta: z górną
częścią oszkloną, dolną
zamykaną
dwuskrzydłowymi
drzwiami.

Szafka wykonana z płyty melaminowej 18 mm i 25 - 28 mm wg
norny DIN68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty:
duża odporność na ścieranie, zarysowanie działanie czynników
chemicznych i temperatury. Wieniec górny i dolny wykonany z
płyty grubości 25 - 28 mm. Pozostałe elementy: boki i półki
wykonane z płyty o grubości 18 mm. Ściana tylna wykonane z
HDF o grubości 3 mm Krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2 mm
na brzegach wieńców i frontów. Pozostałe krawędzie oklejone
okleiną PCV 1 mm w kolorze płyty. Przestrzeń półkowa
umożliwia swobodne wkładanie segregatorów na 4 poziomach.
Dwie górne przestrzenie półkowe zamknięte szklanym frontem
(dwa skrzydła drzwi) wykonanym ze szkła hartowanego
mlecznego, mocowanego w aluminiowej ramie (w kolorze
satyny). Drzwi wyposażone w zamek patentowy. Dwie dolne
przestrzenie półkowe zamykane drzwiami nakładanymi (2
skrzydła), wykończone obrzeżem PCV 1 mm. Fronty z
mocowane do korpusu za pomocą zawiasów FGV o możliwym
kącie otwarcia 110 ° lub zawiasów innej firmy, o tych samych
parametrach, czyli kącie otwarcia 110°. Zawiasy powinny pewnie
utrzymywać skrzydło drzwiowe. Półki mocowane w sposób
zapobiegający ich niekontrolowanemu przesunięciu. Szafka
posiada zamek patentowy w części dolnej. Uchwyty do drzwiczek
metalowe satynowe.
wymiary szafki:
dł.: 80 cm
szer.:38 cm
wys.:148 cm
Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego.

szt.

2

regał aktowy narożny

Regał narożny wykonany z płyty melaminowej 18 mm wg norny
DIN68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: duża
odporność na ścieranie, zarysowanie działanie czynników
chemicznych i temperatury. Krawędzie oklejone okleiną PCV 1
mm odporną na uderzenia mechaniczne w kolorze płyty.
Przestrzeń półkowa umożliwia swobodne wkładanie
segregatorów na 4 poziomach. Półki zaokrąglone.
wymiary regału:
dł.: 40 cm
szer.:38 cm
wys.:148 cm
Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego.

szt.

1

szafka niska zamknięta

Szafka wykonana jest z płyty melaminowej 25 - 28 mm i 18 mm
wg norny DIN68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty:
duża odporność na ścieranie, zarysowanie działanie czynników
chemicznych i temperatury. Wieniec górny wykonany z płyty o
grubości 25 - 28 mm,wykończone obrzeżem 2 mmm. Boki i półki
z płyty 18 mm. Krawędzie oklejone okleiną PCV 1mm w kolorze
płyty. Szafka zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi,
mocowanymi do korpusu za pomocą zawiasów FGV o możliwym
kącie otwarcia 110° lub zawiasów innej firmy, o tych samych
parametrach, czyli kącie otwarcia 110°. Wyposażona jest w dwie
półki z możliwością regulacji.
Wymiary szafki:
dł.: 60 cm
szer.: 38 - 40 cm
wys.:- 75 cm

szt.

2

Szafka wykonana z płyty melaminowej 18 mm i 25 - 28 mm, wg
norny DIN68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty:
duża odporność na ścieranie, zarysowanie działanie czynników
chemicznych i temperatury. Wieniec górny i dolny wykonany z
płyty grubości 25 - 28 mm. Pozostałe elementy: boki i półki
wykonane z płyty melaninowej o grubości 18 mm. Ściana tylna
wykonane z HDF o grubości 3 mm. Krawędzie oklejone
obrzeżem PCV 2 mm na brzegach wieńców i frontów, pozostałe
krawędzie oklejone okleiną PCV 1 mm w kolorze płyty.
Niewidoczne krawędzie nieoklejane. Przestrzeń półkowa
umożliwia swobodne wkładanie segregatorów na 4 poziomach.
Półki mocowane w sposób zapobiegający ich przesunięciu.
Szafka posiada posiada drzwiczki skrzydłowe. Fronty mocowane
do korpusu za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie
otwarcia 110 ° lub zawiasów innej firmy, o tych samych
parametrach, czyli kącie otwarcia 110°. Zawiasy powinny pewnie
utrzymywać skrzydło drzwiowe. Szafka posiada zamek
patentowy i uchwyty metalowe satynowe,
Wymiary szafki:
dł.: 80 cm
szer.:38 cm
wys.:148 cm
Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego.

13

szafa aktowa zamknięta

14

Szafka wykonana z płyty melaminowej 18 mm i 25 - 28 mm,wg
norny DIN68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty:
duża odporność na ścieranie, zarysowanie działanie czynników
chemicznych i temperatury. Wieniec górny i dolny wykonany z
płyty grubości 25 - 28 mm. Pozostałe elementy: boki i półki
wykonane z płyty melaninowej o grubości 18 mm. Ściana tylna
wykonane z HDF o grubości 3 mm. Krawędzie oklejone
obrzeżem PCV 2 mm na brzegach wieńców i frontów. Pozostałe
krawędzie oklejone okleiną PCV 1 mm w kolorze płyty.
Niewidoczne krawędzie nieoklejane. Przestrzeń półkowa
umożliwia swobodne wkładanie segregatorów na 4 poziomach.
szafka aktowa częściowo Jedna górna przestrzeń półkowa otwarta, trzy przestrzenie
otwarta
półkowe zamknięte drzwiczkami skrzydłowymi. Fronty
mocowane do korpusu za pomocą zawiasów FGV o możliwym
kącie otwarcia 110 ° lub zawiasów innej firmy, o tych samych
parametrach, czyli kącie otwarcia 110°. Zawiasy powinny pewnie
utrzymywać skrzydło drzwiowe. Półki mocowane w sposób
zapobiegający ich przesunięciu. Szafka posiada zamek
patentowy, uchwyty metalowe satynowe.
Wymiary szafki:
dł.: 80 cm
szer.:38 cm
wys.:148 cm
Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego.

15

stół konferencyjny
płycinowy

Stół wykonany z płyty melaminowej 25 - 28 mm na nogach
płycinowych o nowoczesnym kształcie. Brzegi blatu stołu
wykończone obrzeżem 2 mm. Praktyczna i funkcjonalna
konstrukcja rozstawienia nóg stołu w sposób umożliwiający
swobodne siedzenie osób przy węższym jego boku. Nogi
połączone płytą blendą o szerokości 30 - 40 cm.
Wymiary stołu:
160 cm X 70 cm X 75 cm
preferowany kształt – owal
Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego.

szt.

2

szt.

2

szt.

1

16

17

18

19

20

krzesło obrotowe

oparcie i siedzisko profilowane, oparcie i siedzisko tapicerowane,
tapicerka materiałowa, krzesło wyposażone w dwa plastikowe,
stałe podłokietniki, podstawa jezdna: pięcioramienna, czarna,
nylonowa, wyposażona w kółka do powierzchni dywanowych, kąt
obrotu 360 stopni, wyposażone w mechanizm Ergon 2L złożony z
dwóch dźwigni i pokrętła: jedna dźwignia do regulowania
wysokość siedziska, drugą dźwignią zwalniamy wychylanie się
(bujanie) oparcia lub blokujemy go w wybranej pozycji wychylenia
względem siedziska, oparcie zwolnione podąża za plecami
użytkownika zapewniając odpowiednie podparcie, pokrętło do
regulowania wysokość oparcia, lub mechanizm innej firmy
zapewniający te same parametry; wysokość krzesła: 1100-1200
mm (liczona przy ustawieniu siedziska i oparcia na ich max. z
możliwych do ustawienia wysokości)

szt.

5

krzesło

stelaż drewniany, bez podłokietników, siedzisko miękkie
tapicerowane, tapicerka materiałowa, wysokość do siedziska: 450
– 520 mm, wysokość krzesła: 850 – 1100 mm, szerokość krzesła:
380 – 450 mm, kolor elementów drewnianych do wyboru przez
zamawiającego na podstawie wzorników próbek producenta, w
tym do wyboru dostępne kolory: buk, olcha, dąb jasny,
kolorystyka tapicerki do wyboru przez zamawiającego na
podstawie wzorników próbek producenta, w tym do wyboru
dostępne kolory tapicerki: beż, brąz, zieleń

szt.

18

krzesło
oparcie i siedzisko
miękkie tapicerowane

stelaż metalowy, bez podłokietników, oparcie i siedzisko miękkie
tapicerowane, tapicerka - ekoskóra lub skaj, wysokość do
siedziska: 450 – 480 mm, wysokość krzesła: 800 – 850 mm,
szerokość siedziska: 450 – 480 mm, nogi z plastikowymi lub
gumowymi zakończeniami, które chronią podłogę przed
zarysowaniami, kolor elementów metalowych – chrom, kolor
tapicerki do wyboru przez zamawiającego na podstawie
wzorników próbek producenta, w tym do wyboru dostępne kolory
tapicerki: niebieski, zielony, żółty, czerwony, szary, czarny,
możliwość sztaplowania krzeseł, krzesła z poz. 18 – 20 o
jednakowym kształcie (stelaża, siedziska, oparcia)

szt.

20

krzesło
oparcie i siedzisko
z plastiku

stelaż metalowy, bez podłokietników, oparcie i siedzisko
plastikowe, wysokość do siedziska: 450 – 480 mm, wysokość
krzesła: 800 – 850 mm, szerokość siedziska: 450 – 480 mm, nogi
z plastikowymi lub gumowymi zakończeniami, które chronią
podłogę przed zarysowaniami, kolor elementów metalowych chrom, kolor plastiku do wyboru przez zamawiającego na
podstawie wzorników próbek producenta, w tym do wyboru
dostępne kolory: niebieski, zielony, żółty, czerwony, możliwość
sztaplowania krzeseł, krzesła z poz. 18 – 20 o jednakowym
kształcie (stelaża, siedziska, oparcia)

szt.

60

krzesło
oparcie i siedzisko
miękkie tapicerowane
tapicerka materiałowa

stelaż metalowy, bez podłokietników, oparcie i siedzisko miękkie
tapicerowane, tapicerka - materiałowa, wysokość do siedziska:
450 – 480 mm, wysokość krzesła: 800 – 850 mm, szerokość
siedziska: 450 – 480 mm, nogi z plastikowymi lub gumowymi
zakończeniami, które chronią podłogę przed zarysowaniami, kolor
elementów metalowych - chrom, kolor tapicerki do wyboru przez
zamawiającego na podstawie wzorników próbek producenta, w
tym do wyboru dostępne kolory: niebieski, zielony, czerwony,
szary, możliwość sztaplowania krzeseł, krzesła z poz. 18 – 20 o
jednakowym kształcie (stelaża, siedziska, oparcia)

szt.

20

fotel na płozach

stelaż ze sklejki gięto-klejonej, co najmniej 16-warstwowej,
lakierowany, pozwala na lekkie uginanie się fotela do tyłu,
siedzisko i oparcie tapicerowane z pianki poliuretanowej, grubość
pianki: 70 - 80 mm, materiał obiciowy - tkanina, konstrukcja
klejona oraz skręcana, siedzisko i oparcie wyprofilowane, kolor
elementów drewnianych do wyboru przez zamawiającego na
podstawie wzorników próbek producenta, w tym do wyboru
dostępne kolory: buk, olcha, kolorystyka tapicerki do wyboru
przez zamawiającego na podstawie wzorników próbek
producenta, szerokość siedziska: 500 - 550 mm, głębokość
siedziska: 420 - 500 mm

szt.

9

stolik

wykonany z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm,
laminowanej, blat pełny, 4-nogi, nogi proste, zaokrąglone rogi,
poniżej blatu zamontowana półka, półka na całej długości i
szerokości stołu,
długość: 750 - 850 mm,
szerokość: 500 - 650 mm,
wysokość: 500 - 650 mm,
kolor elementów drewnianych do wyboru przez zamawiającego
na podstawie wzorników próbek producenta, w tym do wyboru
dostępne kolory: buk, olcha, dąb jasny

szt.

3

taboret kuchenny

bez oparcia, stelaż metalowy, siedzisko miękkie tapicerowane,
tapicerka - ekoskóra, wysokość do siedziska: 450 – 520 mm,
szerokość i głębokość siedziska: 300 – 350 mm, dopuszcza się
siedzisko okrągłe o średnicy: 300 – 350 mm, nogi z plastikowymi
lub gumowymi zakończeniami, kolor elementów metalowych –
chrom, kolor tapicerki do wyboru przez zamawiającego na
podstawie wzorników próbek producenta, w tym do wyboru
dostępne kolory tapicerki: pomarańczowy, żółty, zielony,
czerwony

szt.

10

24

krzesło do kuchni

stelaż metalowy, bez podłokietników, siedzisko miękkie
tapicerowane, tapicerka - ekoskóra, wysokość do siedziska: 450
– 520 mm, wysokość krzesła: 780 – 1000 mm, szerokość krzesła:
350 – 450 mm, nogi z plastikowymi lub gumowymi
zakończeniami, kolor elementów metalowych – chrom, kolor
tapicerki do wyboru przez zamawiającego na podstawie
wzorników próbek producenta, w tym do wyboru dostępne kolory
tapicerki: pomarańczowy, żółty, zielony, czerwony

szt.

16

25

konstrukcja metalowa z drewnianymi elementami, wyposażony w
co najmniej 8 wieszaków oraz w zintegrowany stojak na parasole
i podstawę, okrągłą, pełną, stabilną, kolor elementów metalowych
wieszak stojący na odzież chrom lub aluminium, kolor elementów drewnianych do wyboru
wierzchnią
przez zamawiającego na podstawie wzorników próbek
producenta, w tym do wyboru dostępny co najmniej jeden z
kolorów: sosna, brzoza, buk, olcha, dąb jasny,
wysokość wieszaka: 170 - 185 cm

szt.

10

26

szafka wisząca wykonana z płyty wiórowej laminowanej o
grubości 18 mm, krawędzie zabezpieczone obrzeżem meblowym
wykonanym w kolorze płyty, kolor płyty do wyboru przez
zamawiającego z kolorystyki oferenta, szafka oferowana w min. 3
różnych kolorach, w tym biały, fronty szafki z płyty wiórowej
laminowanej, kolor frontów do wyboru przez zamawiającego z
szafka kuchenna wisząca kolorystyki oferenta, min 3 różne kolory w tym dąb królewski
– dwudrzwiowa
(wzornik krono: d2840), szafka dwudrzwiowa, do drzwi
zamontowane uchwyty do otwierania, w środku szafki urządzone
dwie półki w poziomie.
wymiary szafki wiszącej:
szer.: 60 cm,
gł.: od 35 cm do 40 cm,
wys.: od 65 cm do 75cm

szt.

3

21

22

23

27

28

stół – duży

stół z blatem wykonanym z płyty wiórowej laminowanej oraz
nóżkami w kolorze chrom. Blat stołu zabezpieczony obrzeżem w
kolorze płyty blatu. Kolor blatu do wyboru przez zamawiającego z
kolorystyki oferenta, min 3 różne kolory w tym dąb królewski.
wymiary stołu:
dł.: od 100 cm do 120 cm
szer.: 65 cm
wys.: od 70 cm do 75 cm

szt.

2

stół – mały

stół z blatem wykonanym z płyty wiórowej laminowanej oraz
nóżkami w kolorze chrom. Blat stołu zabezpieczony obrzeżem w
kolorze płyty blatu. Kolor blatu do wyboru przez zamawiającego z
kolorystyki oferenta, min 3 różne kolory w tym dąb królewski.
wymiary stołu:
dł.: od 70 cm do 80 cm
szer.: 65 cm
wys.: od 70 cm do 75 cm

szt.

1

