Załącznik nr 1a Opis + rysunki techniczne mebli

SZAFA BIUROWA / AKTOWA
wymiar 800 x 400 x 1800 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości: wieniec dolny i górny 36 mm, pozostałe elementy 18
mm obrzeża PCV dopasowane kolorystycznie do płyty meblowej
wewnątrz 4 półki z możliwością regulacji ( wysokość między półkami ok. 330 mm )
szafa zamykana podwójnymi drzwiami na zamek patentowy, z zawiasami puszkowymi o średnicy 35 mm,
wyposażonymi w mechanizm cichego domykania
plecy wykonane z płyty HDF kolor biały
uchwyty metalowe GTV UZ-G1-192-05 w kolorze aluminium i rozstawie 192 mm
regał wyposażony w stopki typu STEEL lub równoważne
kolor Kronospan U112 - popiel

SZAFKA STOJĄCA 60
wymiar 600 x 500 x 750 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
blat z płyty 36mm wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone doklejką PCV w kolorze płyty o grubości 2 mm.
korpus i front z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm oklejona obrzeżem PCV dopasowanym
kolorystycznie do płyty meblowej
drzwiczki pojedyncze z zawiasami puszkowymi o średnicy 35 mm, wyposażonymi w mechanizm cichego
domykania
uchwyty metalowe GTV UZ-G1-192-05 w kolorze aluminium i rozstawie 192 mm
plecy szafki z płyty HDF w kolorze białym
wewnątrz szafki półka z możliwością regulacji wysokości
dolny cokół szafki o wysokości 50 mm
piony szafki wyposażone w ślizgacze 45x15x6mm
kolor Kronospan U112 - popiel

LADA KOLEJKOWA LD
wymiar 1500x400x1100 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
blat i nogi wykonane z płyty meblowej Kronospan U112 - popiel o grubości 54mm
obrzeże PCV dopasowane kolorystycznie do płyty meblowej
panel maskujący i półka z płyty MDF w kolorze POLYREY R001 lub RAL 3020 połysk
kosz na śmieci na zawiasach o wymiarach 360x360x500mm montowany do lewej nogi w kolorze RAL 3020
cokół aluminiowy matowy o wysokości 110mm

SZAFA SLE
wymiar 800x600x2000 (szerokość x głębokość x wysokość)
górna część 800x150 wykonana z płyty mdf lakierowanej RAL 3020 półmat
po bokach nad szufladami profili stalowych lakierowanych w kolorze płyty
blat, plecy oraz półki wykonane z płyty laminowanej Kronospan U112 - popiel o grubości 18mm
dwie półki o głębokości 200mm z możliwości a regulacji na profilach
dwie półki o głębokości 370x70mm zlicowane z profilem
wszystkie widoczne elementy oklejone okleiną PCV grubości 0,8-1mm w kolorze płyty
korpus, szuflady, cokół i fronty wykonane z płyty laminowanej Egger W1000 - biały o grubości 18mm
wysokości frontów w szufladach - od góry: 310mm, 310mm, 200mm
szuflady na prowadnicach tandem 550mm z zintegrowanym hamulcem firmy BLUM
uchwyty listwowe Zobal UKW-2 lub UKW-5 w kolorze aluminium
piony szafki wyposażone w ślizgacze 45x15x6mm

SZAFKA SB 60
wymiar 600x450x730 (szerokość x głębokość x wysokość)
całość wykonana z płyty meblowej Kronospan U112 - popiel
blat wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 36 mm oklejonej po obwodzie okleiną PCV grubości
2 mm, boki, denko, plecy, szuflady i cokół wykonane z płyty meblowej 18 mm, wszystkie widoczne elementy
oklejone okleiną PCV grubości 0,8-1mm.
wysokości frontów w szufladach - od góry: 150mm, 150mm, 350mm
szuflady na prowadnicach 400mm tandem z zintegrowanym hamulcem firmy BLUM
zamek centralny typu SISO
uchwyty metalowe GTV UZ-G1-192-05 w kolorze aluminium i rozstawie 192 mm
piony szafki wyposażone w ślizgacze 45x15x6mm

SZAFA SLB
wymiar 800x600x2000 (szerokość x głębokość x wysokość)
górna część zamykana podwójnymi drzwiczkami na zawiasach blum z zintegrowanym systemem blumotion
wewnątrz jedna półka
wszystkie widoczne elementy oklejone okleiną PCV grubości 0,8-1mm w kolorze płyty
wysokości frontów w szufladach - od góry: 210mm, 210mm, 290mm, 290mm, 350mm
3 szuflady górne wyposażone w 1 stałą przegrodę
2 szuflady dolne wyposażone w 2 stałe przegrody
korpus, plecy, szuflady, cokół i fronty wykonane z płyty laminowanej Egger W1000 - biały o grubości 18mm
szuflady na prowadnicach tandem 550mm z zintegrowanym hamulcem firmy BLUM
uchwyty listwowe Zobal UKW-2 lub UKW-5 w kolorze aluminium
piony szafki wyposażone w ślizgacze 45x15x6mm

Kanapa KPS 3+1
trzy siedziska + stolik
siedzisko i oparcie tapicerowane o wymiarach 600 x 680 x 700 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
stolik o wymiarach 400 x 1000 x 700 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
blat i nogi wykonane z płyty meblowej Kronospan U112 - popiel o grubości 54mm
obrzeża PCV dopasowane kolorystycznie do płyty meblowej
cokół mebla - aluminiowy mat
konstrukcja fotela wykonana ze sklejki lub płyty meblowej
tapicerka w kolorze czerwonym z ekoskóry odporna na ścieranie minimum 250 000 cykli Martindalea
posiadająca atesty na trudnopalność
dolna część siedziska wykończona cokołem aluminiowym matowym

Stolik 50x50
wymiar 500x500x760 (długość x głębokość x wysokość)
blat stołu wykonany z płyty meblowej laminowanej Kronospan U112 - popiel o grubości 36 mm, oklejony po
obwodzie okleiną PCV grubości 2 mm. blat wsparty na stelażu wykonanym z profilu stalowego 20x40 mm,
lakierowanego (kolor szary - aluminium). Nogi o średnicy 50 mm z regulacjami wysokości, dokręcone do
ramy w sposób trwały, uniemożliwiający poluzowanie się nóg.

