
Załącznik nr 7. 

 

OPIS OGÓLNY I WYMAGANIA DLA WSZYSTKICH KATEGORII MEBLI 

 

1. Meble wykonać z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do 

eksploatacji, odpowiednio dla pomieszczeń określonych w projekcie. 

2. Przed przystąpieniem do wykonania mebli należy sprawdzić wszystkie wymiary pomieszczeń. 

3. Konstrukcja mebli (odpowiednio zapisanych w zestawieniu asortymentowym) powinna 

umożliwić wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji zgodnie                      

z projektem, obowiązującymi przepisami (BHP, Inspekcji Pracy, Polskich Norm itp.) i warunkami 

technicznymi poszczególnych pomieszczeń. 

4. Projektant proponuje kolorystykę w oparciu o wzornik producenta Pfleiderer (Grupa Pfleiderer 

Grajewo S.A.) płyty laminowane 2012; kolor: Wiśnia Oxford R4968, Szary U2101. 

5. Do wykonania mebli zastosować płytę w klasie higieny E1. 

6. Blaty biurek i stołów wykonać z płyty o grubości 28mm. 

7. Meble mobilne powinny posiadać wysokiej jakości podwozie jezdne, wykonane z materiałów nie 

barwiących podłoża, przeznaczone do powierzchni odpowiednio twardych/miękkich. 

8. Drzwi i szuflady we wszystkich rodzajach mebli wyposażyć w zamki. 

9. Front żaluzjowy wyposażyć w zamek. 

10. W witrynach, drzwi uchylne szklane, wykonane ze szkła bezpiecznego o grubości od 5mm. 

Proponuje się szkło mleczne. 

11. Zawiasy do drzwi wysokiej klasy, pozwalające na regulację w trzech płaszczyznach elementów 

frontowych z zakresem regulacji +/-2mm, kąt otwarcia drzwi min. 100°, nie gorsze niż METABOX, 

Hetisch. 

12. W drzwiach i frontach szuflad zastosować uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie 

128mm, satynowe np. firmy GAMET. 

13. Zastosować front żaluzyjny kolor: 09 aluminium, w elementach szaf wg zestawienia 

asortymentowego. 

14. W blatach zainstalować gniazda przelotowe fi 60mm, służące do przeprowadzenia okablowania 

w uzgodnieniu z użytkownikiem. Kolor szary. 

15. Pod blatami stanowisk, szczególnie zintegrowanych, zainstalować grzebień do mocowania kabli 

pod blatem lub rzepy do mocowania kabli. W porozumieniu z zamawiającym należy omówić 

konieczność instalowania gniazd przelotowych w bokach biurek/mebli. Kolor aluminium/szary. 

16. Wszystkie meble oznaczone w projekcie ze stanowiskiem komputerowym należy wyposażyć              

w wysuwaną półkę pod klawiaturę z wymiarem dostosowanym do klawiatury i myszki. Kolor 

szary. 

17. Stacje dysków należy umieścić na wózku na stację dysków. 

 

Meble oferowane w niniejszym postępowaniu powinny posiadać następujące atesty: 
1) trudnopalność tapicerki, 

2) atest higieniczny E1 oraz certyfikat bezpieczeństwa dla płyt meblowych, 

3) atest higieniczny na kleje i farby 

 

Atesty należy dołączyć do oferty złożonej na formularzu cenowym stanowiącym załącznik             

nr 8 
 

 

Zestawy umeblowania przygotowano w oparciu o katalog firmy F.H.U.P. Tomasz Pączko,              

47 - 400 Racibórz, ul. Wesoła 20. 

 

 

 



 

Meble pracownicze - biurowe 

 

Pomieszczenie P-9 wersja 1: 
▪ Szafy, szafki i regały pracownicze: 

1. szafa nr kat. SB2-1 , 80x144x42; przystosowana wg rys.; x1 szt h 144cm szafy dzielony po                 

2 drzwi z płyty meblowej i 1 front żaluzyjny wg rysunku; 

2. szafa nr kat. SB2-2, 80 x 144 x 42, przystosowana wg rys. 1/3 nr kat. SBW-1; x1szt 

3. szafa nr kat. SB2-1, 80 x 144 x 42, x 3szt 

4. szafa nr kat. SB4-1, 80 x 72 x 42,  x 5szt 

5. szafa detal wg rys. sz-d1, 80 x 75,5 x 42, x 2szt 

6. szafa detal wg rys. sz-d2, 80 x 42 x 42, x 5szt 

▪ Kontenery: 

1. szafa nr kat. K15C, 40 x 75,5 x 60; na stopkach regulacyjnych; x 9 szt 

▪ Biurka i dostawki do biurek pracowniczych: 

1. biurko nr kat. BR-60, 160 x 75,5 x 110 x (60x60); x10 szt noga podpierająca z płyty meblowej. 

2. Dostawka nr kat. DKM-11, 120 x 75,5 x 42, noga podpierające nr kat. N-2; x 4 szt 

▪ Elementy uzupełniające: 

1. Panel dzielący 

2. Wózek na stację dysków 

3. Grzebień do mocowania kabli pod blatem lub rzepy do mocowania kabli 

4. Półka pod klawiaturę nr kat. PK-2 

5. Płyta meblowa – szczegół 1 

▪ Kolorystyka wyposażenia: 

1. konstrukcja szaf, szafek , regałów – melamina kolor Wiśnia Oxford 

2. fronty szaf – melamina kolor Wiśnia Oxford 

3. biurko – melamina kolor Wiśnia Oxford 

4. Półka pod klawiaturę kolor Szary 

5. Wózek na stację dysków kolor Szary 

6. Panel dzielący kolor Szary 

7. Płyta meblowa szczegół 1 kolor Szary 

8. krzesła – tapicerowane gabinetowe kolor szary (do uzgodnienia z zamawiającym) x 10 szt; 

tapicerowane konferencyjne kolor granat (do uzgodnienia z zamawiającym) x 8 szt 

Tapicerka z tkaniny z atestem trudno zapalności, o odporności na ścieranie minimum 30 000 cykli. 

 

Wymiary do sprawdzenia na obiekcie. 

 

Meble gabinetowe 

 

Pomieszczenie P-10: 
▪ Szafy, szafki i regały pracownicze: 

1. szafa nr kat. SB1-2, 80 x 186 x 42; przystosowana wg rys.; x1szt otwarta półka od góry 

zamknięta drzwiami szklanymi, h 144cm szafy dzielony po 2 drzwi z płyty meblowej i 1 front 

żaluzyjny wg rysunku; 

2. szafa nr kat. SB1-2, 80 x 186 x 42, przystosowana wg rys. 1/3 nr kat. SBW-1; x 1 szt 

3. szafa nr kat. SB1-2, 80 x 186 x 42, przystosowana wg rys.; x 4szt 

4. szafa nr kat. SB4, 80 x 72 x 42, przystosowana wg rys.; x 1szt 

▪ Kontenery: 

1. szafa nr kat. K15C, 40 x 75,5 x 60; na stopkach regulacyjnych; x 1 szt 

▪ Biurka i dostawki do biurek pracowniczych: 

1. biurko nr BR-60, 160x75,5x110x(60x60); x1szt noga podpierająca z płyty meblowej. 

2. Dostawka nr kat. DK-1, 120x75,5x60, noga podpierające nr kat. N-2; x1szt 



▪ Elementy uzupełniające: 

1. Wózek na stację dysków 

2. Grzebień do mocowania kabli pod blatem lub rzepy do mocowania kabli 

3. Półka pod klawiaturę nr kat. PK-2 

▪ Kolorystyka wyposażenia: 

1. konstrukcja szaf, szafek , regałów – melamina kolor Wiśnia Oxford 

2. fronty szaf – melamina kolor Wiśnia Oxford 

3. biurko – melamina kolor Wiśnia Oxford 

4. dostawka – melamina kolor Wiśnia Oxford 

5. Półka pod klawiaturę kolor Wiśnia Oxford 

6. Wózek na stację dysków kolor Wiśnia Oxford 

7. krzesła - tapicerowane gabinetowe kolor szary (do uzgodnienia z zamawiającym) x1szt; 

tapicerowane konferencyjne kolor szary (do uzgodnienia z zamawiającym) x 2 szt; 

Tapicerka z tkaniny z atestem trudno zapalności, o odporności na ścieranie minimum 30 000 cykli. 

Wymiary do sprawdzenia na obiekcie. 

 

 

KRZESŁA i inne siedziska 

 

1. Stanowiska do pracy przy komputerze. 

• Siedziska pracownicze i gabinetowe: 

a) 5-ramienna podstawa wyposażona w kółka do powierzchni dywanowych 

b) kółka do powierzchni dywanowych 

c) powinno posiadać podłokietniki 

d) powinno posiadać podnośnik gazowy do płynnej regulacji wysokości siedziska oraz 

możliwość regulacji kąta ustawienia oparcia 

e) ergonomicznie ukształtowane tapicerowane siedzisko pokryte tkaniną/pokryciem z atestem 

trudno zapalności o odporność na ścieranie minimum 30 000 cykli 

• Siedziska konferencyjne: 

a) tapicerowane w całości tkaniną trudno zapalną o odporności na ścieranie minimum 

30 000 cykli 

2. Propozycje: 

a) krzesła gabinetowe: 

tapicerka rodzaj/kolor: mafra/gray 

producent: Nowy Styl 

model: E-VOLVE R25S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) krzesła konferencyjne: 

tapicerka rodzaj/kolor: lucia/YB-004; lucia/YB-093 

producent: Nowy Styl 

model: INTRATA V-31 

 

 


