Dział 1 Wytyczne projektowe

koncepcja wnętrza

Listomat
Wymiary nominalne urządzenia

OPIS

Wymiary
nominalne
urządzenia
Samoobslugowe
urządzenie

Wnęka montażowa
z luzem 10mm na każdym wymiarze
podłoże płaskie i wypoziomowane
umożliwijące zakotwienie

pocztowe do odbierania przesyłek
Wnęka
listowychmontażowa
rejestrowanych i zwykłych
z
luzem
10mm na każdym wymiarze
oraz małych paczek.

podłoże płaskie i wypoziomowane
umożliwijące
zakotwienie
Urządzenie
zabudowane
z obsługą
421

223,50

223,50

100

450

621

175

Nad kioskiem pocztowym należy
zamontować blendę - dostarczaną
razem z urządzeniem.

2098

Na nadwieszeniu nad kioskiem
pocztowym należy umieścić napis,
wykonany z szarej plexi “ TU
MOŻESZ ODEBRAĆ PRZESYŁKĘ “ (wg .
rys. detalu)
*ostateczny kształt i wymiary
urządzenia oraz strefy serwisowej
zostaną podane przez wybranego
dostawcę
LOKALIZACJA

Szczegóły grafiki należy uzgodnić z z komórką organizacyjną
Poczty Polskiej odpowiedzialną za marketing.
Grafikę należy wykonać w formie folii naklejanej na obudowę
lub jako farbę/ lakier nanoszony na obudowę.
Kolor grafiki - biały. Czcionka - Calibri.

90

Blacha malowana proszkowo na
1910 mm
kolor RAL 3020 z delikatną fakturą.

wymiar zależny od kolumn (Tabela)

LISTOMAT WERSJA 8-KOLUMNOWA
WAGA URZĄDZENIA OK. 640KG.
CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ:
WYMIARY SĄ W MILIMETRACH
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
TOLERANCJE:

WYKOŃCZENIE:

436

Na urządzeniu przewidziano elementy graficzne w pokazanej
powyżej formie.

MATERIAŁY I KOLORYSTYKA

Listwę cokołową należy dopasować
do cokołów pomieszczenia strefy
samoobsługowej.

450

621

436

B A B C

Strefa samoobsługowa- dostęp
całodobowy

421

175

100

W każdym zestawie (lokalizacji )
należy przewidzieć przynajmniej
jedną kolumnę z monitorem
obsługowym. 421

223,50

100

100

Dla poszczególnych lokalizacji należy
przewidzieć odpowiednią ilość
modułów.

421

450

Typ
BAC
BABC (na rysunku)
BABBC
BBABBC
Dod. kol. "A" lub "B"
Dod. kol. "C"
STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

NIE SKALUJ RYSUNKU

Szerokość
1489 mm
1910 mm
2331mm
2752 mm
421 mm
621 mm
POPRAWKA

B A B C
90

223,50

2098

serwisową od frontu

1910 mm
wymiar zależny od kolumn (Tabela)

450
Typ

rew.
05
BAC

BABC (na rysunku)
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koncepcja wnętrza

Strefa samoobsługowa - detal rozwią zania nadwieszenia
UWAGI
Poziom nadwieszenia - zabudowy GK w
kolorze białym, można dostosować do
warunków lokalnych w granicach +- 10cm.
Bazowa wysokość +215cm n.p.p.
Czcionka zastosowana do napisów:
Calibri Bold
Kolor : RAL 9007
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koncepcja wnętrza

Kiosk internetowy
Kiosk internetowy

LOKALIZACJA

CEL

MATERIAŁY I KOLORY

W strefie samoobsługowej.

stanowisko informacyjne samoobsługowe

Obudowa z blachy malowanej na kolor
biały (półmat lub delikatna struktura) .
Ekran dotykowy.
Dodatkowo oznaczenie - symbol “ @”
w kolorze RAL 3020 malowana lub
naklejana na obudowie.
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Dodatkowe element y wyposażenia stref y samoobsługowe j
KOSZ NA ŚMIECI

Obudowa kosza wykonana z blachy malowanej w
kolorze RAL 3020.

W strefie należy umieścić kosz na śmieci.

SKRYTKI POCZTOWE

Przewidziano kosz na śmieci montowany na ścianie.

W szczególnych przypadkach (na zamówienie użytkownika)
w strefie samoobsługowej lub w Sali Obsługi przewiduje się
montaż tradycyjnych skrytek pocztowych.

Kosz należy lokalizować w pobliżu kiosku pocztowego.,
bankomatu i wpłatomatu.

W przypadku lokalizacji skrytek w Strefie należy zapewnić
dostęp obsługi z pomieszczenia bezpiecznego.

Wymiary minimalne 35x35cm h=50cm

W przypadku lokalizacji skrytek w sali obsługi otwór
dostępowy ( techniczny tył ) zlokalizowany w sposób
widoczny dla klientów należy zamknąć drzwiami meblowymi
( MDF lakierowany ) w kolorze ściany. Dopuszcza się
stosowanie rolety z PCV tylko w miejscach niewidocznych dla
klienta.

SKRZYNKA POCZTOWA
W strefie lub przed wejsciem do placówki należy
zlokalizować skrzynkę pocztową .
W zależności od potrzeb dopuszcza się stosowanie
skrzynki pocztowej stojącej lub wiszącej.
Skrzynka pocztowa w kolorze RAL 3020
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Wielkość otworu na skrytki ( gabaryt zewnętrzny ) należy
dostosować do wielkości listomatu , tak aby możliwa była
zamiana tych urządzeń.
Podziały wewnętrzne skrytek należy zapojektować zgodnie z
wytycznymi Poczty Polskiej.
Zabudowę skrytek należy wykonać analogicznie jak zabudowę
listomatu i kiosku pocztowego.
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meble

Stanowiska obsługi finansowe j

rew. 05

2013 07 10

strona 39

Dział 1 Wytyczne projektowe

Obudowa nad stanowiskami obsługi
OPIS
Każdy zespół stanowisk obsługi listowo-paczkowej
oraz finansowej został wyodrębniony za pomocą
obudowy w systemie suchej zabudowy (gk), w kształcie
odwróconej litery U.
UWAGA
Należy przewidzieć rezerwę wymiarową na ustawienie
mebli (ok. 2cm.).
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meble

Punk t informac yjny - duży
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Punk t informac yjny - duży
Stanowisko znajduje się tylko w placówkach pocztowych typu „A”.
Może być zaprojektowane, jako dwu lub jednoosobowe. Osoba
obsługująca punkt informacyjny będzie także prowadziła sprzedaż
artykułów strefy handlowej. Stanowisko wyposażone będzie w
stację roboczą komputerową, oraz w szufladę kasową.
W przypadku stanowiska dwuosobowego dopuszcza się
powiększenie jego dugości ( 230cm ).
Składa się z dwóch części - lady oraz ściany z napisem. Mebel
ustawiony tak, aby ściana z napisem była dobrze widoczna z
wejścia.
Lada informacyjna wykonana jest z płyty meblowej lub sklejki
wykończonej białym konglomeratem. We frontowej ścianie lady
zaprojektowane są wnęki na ekspozycję drobnych towarów
lub znaczków pocztowych. Wnęki wykończone są w kolorze
czerwonym.
Do podłączenia urządzeń na blacie należy przewidzieć systemowe
przejścia kablowe w kolorze jasnym szarym.
Ściana za ladą informacyjną wykonana z płyty GK do wysokości
min.210cm malowana na kolor czerwony. Na wysokości ok.
180cm należy umieścić logo Poczty Polskiej, jako podświetlane
przestrzenne godło i logotyp. Litery i symbol podświetlane,
mocowane na dystansach, wykonane z pyty MDF lakierowanej
odpowiednio na biały i żółty kolor.
W przypadku braku miejsca na wolnostojącą ścianę, punkt
informacyjny należy lokalizować przed istniejącą ścianą pełnej
wysokości. Ścianę pomalować na kolor czerwony i zamontować
logo, analogicznie do wersji wolnostojącej.
* Podane w opisie marki materiałów są przykładowe.

KOLORYSTYKA:
- blat roboczy w kolorze jasno szarym.
- front i wierzch w kolorze białym np. Abet Laminati Pral 2060 lub
Hdf + laminat kompaktowy.
- wnęki na ekspozycję w kolorze czerwonym matowym podobnym
do RAL 3020 np. Abet Laminati Pral 2086.
- cokół w kolorze ciemno szarym matowym.
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Punk t informac yjny - mały
Stanowisko znajduje się tylko w placówkach
pocztowych typu „A”. W przypadku ograniczonej
ilości miejsca dopuszcza się stosowanie małego
stanowiska informacyjnego.
Osoba obsługująca punkt informacyjny będzie
także prowadziła sprzedaż artykułów strefy
handlowej. Stanowisko wyposażone będzie w
stację roboczą komputerową, oraz w szufladę
kasową .

W przypadku braku miejsca na wolnostojącą
ścianę, punkt informacyjny należy lokalizować
przed istniejącą ścianą pełnej wysokości. Ścianę
pomalować na kolor czerwony i zamontować logo,
analogicznie do wersji wolnostojącej.
Do podłączenia urządzeń na blacie należy
przewidzieć systemowe przejścia kablowe w
kolorze jasnym szarym.

Mebel należy lokalizować w taki sposób, aby
znajdowały się na tle ściany, na której będzie
KOLORYSTYKA:
możliwość zamontowania napisu: “Poczta Polska” i
logo oraz aby było dobrze widoczne z wejścia.
- blat w kolorze jasno szarym
Lada informacyjna wykonana jest z płyty meblowej - front i wierzch w kolorze białym np. Abet Laminati
lub sklejki wykończonej białym konglomeratem.
Pral 2060 lub Hdf + laminat kompaktowy
We frontowej ścianie lady zaprojektowane są
wnęki na ekspozycję drobnych towarów lub
- wnęki na ekspozycję w kolorze czerwonym
znaczków pocztowych. Wnęki wykończone są w
matowym podobnym do RAL 3020 np. Abet
kolorze czerwonym.
Laminati Pral 2086

WIDOK OD ZAPLECZA

38
32

22 10

70

+ 0,73

40

listwa kablowa,
szara, PCV

63

115

blat biurka w kolorze jasnym
szarym, materiał - HDF +
laminat Kronospan O 19f

32
42

42
14 15 13

+ 1,15

front i wierzch mebla w kolorze
białym (półmat) powierzchnia
odporna na uszkodzenia - Abet
Laminati Pral 2060

cokół ciemno szary laminat Egger F 503

cokół ciemno szary laminat Egger F 503

10

szafka z szufladami; korpus i
fronty mebla laminat jasno
szary - Kronospan U 112,
zamykane na kluczyk

15 15 3

listwa kablowa,
szara PCV

front i wierzch mebla w kolorze
białym (półmat) powierzchnia
odporna na uszkodzenia - Abet
Laminati Pral 2060

3

20

65

115

42

półki ekspozycyjne
szklane zawieszone
bocznych ściankach wnęki
gabloty

5

11

70

tył gabloty- otwierany,
zamykany na kluczyk

125

A

fasownica

35

+ 0,73

40

przepust kablowy
okrągły w kolorze
jasnym szarym

5

3

PRZERKÓJ B - B

73
70

115
73

listwa kablowa,
szara PCV

10

cokół ciemno szary laminat Egger F 503

+ 0,73

B

RZUT

39

42
63

front i wierzch mebla w
kolorze białym (półmat)
powierzchnia odporna na
uszkodzenia - Abet Laminati
Pral 2060

20

LM_P

39

zewnętrzna osłona
gabloty - szyba

3

+ 1,15

Fasownica

gablota na produkty
wnętrze gabloty w kolorze
czerwonym - Polyrey R001

+ 0,73

1

32

półki ekspozycyjne szklane
zawieszone na bocznych
ściankach wnęki

22 10

blat biurka w kolorze jasnym
szarym, materiał - HDF + laminat
Kronospan O 19f

38

gablota otwierana od strony blatu
roboczego, zamykana na kluczyk

+ 1,15

150°

A
75

32

gablota na produkty
w kolorze czerwonym Polyrey R001

front i wierzch mebla w kolorze
białym (półmat) powierzchnia
odporna na uszkodzenia - Abet
Laminati Pral 2060

20

96.5
76.5

01

43

zewnętrzna osłona
gabloty - szyba

B

30°

Blat mebla wykonany z płyty Mdf laminowanej w
- cokół w kolorze ciemno szarym matowym
kolorze jasno szarym - np. Egger Abet Laminati Pral
2061 lub HDF + laminat kompaktowy
- Krawędzie płyty laminowanej wykończone listwą
ABS w kolorze płyty.
Ściana za ladą informacyjną wykonana z płyty
GK do wysokości 210cm , malowana na kolor
* Podane w opisie marki materiałów są
czerwony. Na wysokości ok. 180cm należy
przykładowe.
umieścić logo Poczty Polskiej, jako podświetlane
przestrzenne godło i logotyp, wykonane z białej i
żółtej pleksi . Na tej ścianie od drugiej strony należy
zamontować ekran LCD.

4

WIDOK OD WEJŚCIA

PRZERKÓJ A - A
rew. 05
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Stanowiska obsługi finansowe j -duże (FD)
stanowisko występuje w dwóch wersjach
prawe

przegroda kolorze biały
połysk, płyta HDF + laminat
kompaktowy U 1027
DURAPOL

'

+ 0,73
15
3

45

104

45

3

WIDOK OD STRONY STANOWISKA

WIDOK OD FRO NTU

100
25

47

70
25
10

SB _60

70

20

przepust kablowy w blacie
roboczym biurka; okrągły w
kolorze jasnym szarym

105

3

+ 0,73

35

+ 1,15

przepust kablowy w blacie
roboczym biurka, okrągły w
kolorze jasnym szarym

72
40

60
45

FD

130

otwór na kable w
bocznej ściance biurka

+ 0,73

+ 1,15

blat jasno szary
materiał blatu HDF + laminat
Kronospan O 191

+ 0,73

125

SB_60

46

45

blat jasno szary
materiał blatu HDF + laminat
Kronospan O 191

6

przegroda kolorze biały
połysk, płyta HDF + laminat
kompaktowy U 1027
DURAPOL

200

60
37

120

A

przegroda kolorze biały
połysk, płyta HDF + laminat
kompaktowy U 1027
DURAPOL

15

5

200

front biurka w
kolorze jasno szarym matowym
materiał płyta HDF
+ laminat kompaktowy
Kronospan O 112

70

67

szafla z szufladami, zamykana
na kluczyk laminat jasno szary
Kronospan U 112, uchwyty w
kolorze aluminium

5

40

półka na komputer
laminat jasno szary
Kronospan U 112

10

cokół ciemno szary
laminat EGGER F 503

17

kanał kablowy
pod blatem
szary PCV

105

front biurka w kolorze
jasno szarym matowym
materiał płyta HDF
+ laminat kompaktowy
Kronospan O 112

+ 1,15

42

półki regulowane
laminat jasno
szary Kronospan
U 112

3

120

półka w kolorze czerwonym,
Abet Laminati Pral 2086

Fasownica

115

+ 1,15

42

120

blat jasno szary
materiał blatu HDF + laminat
Kronospan O 191

A

Na nadwieszeniu nad stanowiskami
należy umieścić napis, wykonany z
szarej (RAL 9007) plexi “ WPŁATY
WYPŁATY“ h liter = 20cm. Czcionka
Calibri.

200

6

35

200

6

155

Stanowiska stoją na tle ściany
wykończonej tapetą. Tapeta
o tematyce pocztowej została
zaprojektowana specjalnie dla potrzeb
nowego wizerunku placówek poczty

lewe

- front mebla w kolorze jasno szarym
matowym

Front i blat mebla wykonany z
płyty HDF, odpornej na uderzenie i
- cokół w kolorze ciemno szarym
zniszczenie, wykończony laminatem o matowym
fakturze utrudniającej zadrapanie.
- panele oddzielające w kolorze białym
Do podłączenia urządzeń na blacie
polerowanym
należy przewidzieć systemowe
przejścia kablowe.
- elementy dekoracyjne z tworzywa
sztucznego kolorze czerwonym
Blat roboczy na szerokość całego
półmat, Abet Laminati Pral 2086
stanowiska montowany na wysokości
73cm.
- Krawędzie płyty laminowanej
wykończone listwą ABS w kolorze
Przewidziano miejsca na podręczne
płyty.
materiały biurowe oraz dokumenty,
w postaci oddzielnej niskiej szafki z
ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE:
szufladami w kolorze jasno szarym.
(SB-60 lub SB-80)
- fasownica do przechowywania
gotówki 60x30cm h=25 montowana
Pomiędzy stanowiskami
na blacie
zaprojektowano panele oddzielające,
wykonane z połączonych płyt
* Podane w opisie marki materiałów
meblowych gr. 6cm. laminowanych
są przykładowe.
na kolor biały. Panel wykorzystywany
także do zawieszania ekspozytora z
*szafki SB_80 i SB_60 można stosować
pocztówkamii towarami.
zamiennie - wg. potrzeby
Jako nastawkę zaprojektowano
ozdobny element z czerwonego
tworzywa w kształcie litery „S”,
służący, jako półka dla klientów.

i

- blat roboczy biurka w kolorze jasno
szarym matowym

25

Mebel zaprojektowany, jako
modułowy, w kształcie prostokąta o
wymiarach 80x200cm.

KOLORYSTYKA:

53

Stanowisko pracy stałej przeznaczone
do realizacji operacji gotówkowych.

RZUT

37
półka w kolorze czerwonym,
Abet Laminati PRAL 2088

70

cokół ciemno szary
EGGER F 503

PRZEKRÓJ PIONOWY

strona 45
stanowisko
kasowe

meble

Dział 2 elementy wyposażenia

stanowiska obsługi finansowe j - małe (FM)

42

42

18

'

15

3

19

+ 0,73

15
35

89

5

40

70

65
3

5

180

115

120

17

115

40

105

+ 1,15

szafla z szufladami, zamykana
na kluczyk laminat jasno szary
Kronospan U 112, uchwyty w
kolorze aluminium

szafka otwierana
laminat jasno szary
Kronospan U 112

10

cokół ciemno szary laminat EGGER F 503

Fasownica

40

półki laminat
jasno szary np.:
Kronospan U 112
kanał kablowy
pod blatem szary PCV

front biurka w kolorze jasno
szarym matowym materiał
płyta HDF + laminat
kompaktowy
Kronospan O 112

45

3

WIDOK OD STRONY STANOWISKA

przegroda kolorze biały
połysk, płyta HDF + laminat
kompaktowy U 1027
DURAPOL
półka w kolorze czerwonym,
Abet Laminati PRAL 2088

+ 1,15

blat jasno szary
materiał blatu HDF + laminat
Kronospan O 191

72
40

blat jasno szary
materiał blatu HDF + laminat
Kronospan O 191

25

125

180

100

47

46

WIDOK OD FRO NTU

105

25
35

wnęka na komputer
laminat jasno szary
Kronospan U 112

20

10
cokół ciemno szary,
laminat EGGER F 503

37

100

A

przegroda kolorze biały
połysk, płyta HDF + laminat
kompaktowy U 1027
DURAPOL

+ 1,15

szafka otwierana

70

element biurka w kolorze
jasno szarym matowym
materiał płyta HDF
+ laminat kompaktowy
Kronospan O 112

przepust kablowy w blacie
roboczym biurka; okrągły w
kolorze jasnym szarym

70

FM

+ 0,73

70

przepust kablowy w blacie
roboczym biurka; okrągły w
kolorze jasnym szarym

45

3

+ 0,73

RZUT

strona 46

+ 1,15

blat jasno szary
materiał blatu HDF +
laminat Kronospan O 191

25

Na nadwieszeniu nad stanowiskami
należy umieścić napis, wykonany z szarej
(RAL 9007) plexi “ WPŁATY WYPŁATY“
h liter = 20cm. Czcionka Calibri.

100

półka w kolorze czerwonym,
Abet Laminati PRAL 2088

A

Stanowiska stoją na tle ściany
wykończonej tapetą. Tapeta o tematyce
pocztowej została zaprojektowana
specjalnie dla potrzeb nowego
wizerunku placówek Poczty.

180

6
przegroda kolorze biały
połysk, płyta HDF +
laminat kompaktowy np.:
U 1027 DURAPOL

przegroda kolorze biały
połysk, płyta HDF + laminat
kompaktowy U 1027
DURAPOL

Pomiędzy stanowiskami zaprojektowano * Podane w opisie marki materiałów są
panele oddzielające gr.6cm, wykonane
przykładowe.
z połączonych płyt meblowych,
laminowanych na kolor biały. Panel
wykorzystywany także do zawieszania
ekspozytora z pocztówkami i towarami.
Jako nastawkę zaprojektowano ozdobny
element z czerwonego tworzywa w
kształcie litery „S”, służący, jako półka dla
klientów.

180

6

53

Stanowisko pracy stałej przeznaczone do KOLORYSTYKA:
realizacji operacji gotówkowych.
- blat roboczy biurka w kolorze jasno
Mebel zaprojektowany, jako modułowy, szarym matowym
symetryczny w kształcie prostokąta o
wymiarach 70x180cm.
- front mebla w kolorze jasno szarym
matowym
Front i blat mebla wykonany z płyty HDF,
odpornej na uderzenie i zniszczenie,
- cokół w kolorze ciemno szarym
wykończony laminatem o fakturze
matowym
utrudniającej zadrapanie.
- panele oddzielające w kolorze białym
Do podłączenia urządzeń na blacie
polerowanym
należy przewidzieć systemowe przejścia
kablowe.
- elementy dekoracyjne z tworzywa
sztucznego kolorze czerwonym półmat,
Blat roboczy na szerokość całego
Abet Laminati Pral 2086
stanowiska montowany na wysokości
73cm.
- Krawędzie płyty laminowanej
wykończone listwą ABS w kolorze płyty.
Przewidziano miejsca na podręczne
materiały biurowe oraz dokumenty,
ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE:
w postaci oddzielnej niskiej szafki z
szufladami w kolorze jasno szarym. (SB- - fasownica do przechowywania gotówki
60 lub SB-80)
60x30cm h=25 montowana na blacie

37
półka w kolorze czerwonym,
Abet Laminati Pral 2086

PRZEKRÓJ PIONOWY
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stanowisko kasowe

meble

Dział 2 elementy wyposażenia

detal pó łki dla klienta
CEL

Na każdym stanowisku obsługi
Zapewnienie wygody klientowi finansowej lokalizowane są półki dla miejsce na odłożenie torebki lub
klienta.
siatki.

MATERIAŁY I KOLORY
Tworzywo sztuczne - konglomerat
(np. Abet Laminati Pral 2086) na
podbudowie ze sklejki, powierzchnia
półmat.

Akcent kolorystyczny wnętrza.
Należy wyoblić krawędzie całego
elementu, tak aby nie powodowały
zagrożenia urazem , bądź
uszkodzeniem odzieży.
* Podane w opisie marki materiałów
są przykładowe.

półka w kolorze czerwonym,
Abet Laminati PRAL 2088 na
podbudowie ze sklejki

33
26

6

R5

53

3

4

3

16

R5

LOKALIZACJA

rew. 05

R5
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stanowiska listowo - pac zkowe
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rew. 05

2013 07 10

meble

Dział 2 elementy wyposażenia

meble

stanowiska listowo - pac zkowe t ypowe (PT)
lewe

dwóch

wersjach

i

*otwór w meblu przewidziano dla wag
elektronicznych pomostowych “FAWAG” TP15/1, TP-30/1, TP-60/1

prawe

Zaprojektowano nadstawkę w kolorze czerwonym,
osłaniającą miejsce pracy stanowiące pulpit dla
klienta. Nadstawka wykonana z płyty meblowej
w okładzinie z tworzywa sztucznego w kolorze
czerwonym ( Abet Laminati Pral ), wykończenie
półmat.

* Podane w opisie marki materiałów są
przykładowe.

Nadstawka boczna wykonana z jasno szarego
laminatu, zagospodarowana jako półki.

A

70
29

PT
10

42

19
+ 1,15

90

RZUT

240

WIDOK WNĘTRZA
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półki regulowane kolor szary laminat Kronospan U 112

3

półka w kolorze szarym-laminat
Kronospan O 112

+ 0,69

55

pas w kolorze czerwonym : laminat
Polyrey R001
element biurka w kolorze jasno
szarym materiał - płyta HDF + laminat
kompaktowy Kronospan O 112

66

cokół ciemno szary
laminat EGGER F 503

szarym, laminat Kronospan O 112

75

55

wnęka na komputer;
kolor szary - laminat
Kronospan U 112

5

nastawka w kolorze czerwonym,
materiał - płyta MDF + Abet Laminati
Pral 2086

+ 1,00 element biurka w kolorze jasno

waga wbudowana w blat
materiał blatu - Abet
Laminati Pral 2060

+ 0,60

20
50
+ 1,15

30

70

60

cokół ciemno szary
laminat EGGER F 503

10

72

96

SB_80

kanał kablowy, w
kolorze szarym

30

kanał kablowy
w kolorze szarym,
PCV

60

115

15

10

+ 0,60

półka w kolorze
szarym-laminat
Kronospan O 112

115

+ 0,73

130
20

60
40

73
75

80

10

55

39
3

+ 0,73

waga wbudowana w blat,
materiał blatu - Abet
Laminati Pral 2060

+ 1,00

115

Fasownica

27

blat roboczy jasno szary
materiał blatu HDF +
laminat Kronospan O 191

90

nastawka w kolorze
czerwonym
materiał - Abet
Laminati Pral 2086

30
+ 1,15

15

75

blat roboczy jasno szary
materiał blatu HDF + laminat
Kronospan O 191

+ 1,00

70

półka biała z
możliwością
zmiany położenia

20

* w przypadku braku miejsca dopuszcza się skrócenie modułu wagi o 10 cm

90

+ 1,15

'

130

240

B

PRZEKRÓJ A-A

- cokół w kolorze ciemno szarym, matowym

130

17

40

front, jasny szary-laminat
Kronospan O 112
cokół ciemno szary laminat EGGER F 503

A

nastawka w kolorze
czerwonym
materiał - Abet
Laminati Pral 2086

+ 1,00

35

+ 0,72

30

+ 0,60

240
20

22

5

40
60
10

125
22

55

55

7

93
42

29

pas w kolorze
czerwonym - laminat
Polyrey R001
otwór na kable

60
50.5

Wykończenie całości mebla z laminatu z fakturą
utrudniającą zadrapanie, i ułatwiającą czyszczenie - elementy dekoracyjne z tworzywa sztucznego
mebla. Krawędzie płyty laminowanej wykończone kolorze czerwonym półmat, w kolorze RAL 3020 np.
listwą ABS w kolorze płyty.
Abet Laminati Pral 2086 na podbudowie ze sklejki.

waga wbudowana w blat
materiał blatu - Abet
Laminati Pral 2060

15

15

70

SB_80
B

waga wbudowana w blat; materiał
blatu - Abet Laminati Pral 2060

55

- front mebla w kolorze jasno szarym, matowym

przepust kablowy w blacie
okrągły w kolorze jasnym
szarym

blat roboczy jasno szarymateriał blatu
HDF + laminat Kronospan O 191

Na nadwieszeniu nad stanowiskami należy
umieścić napis, wykonany z szarej (RAL 9007) plexi
“ LISTY PACZKI “ h liter = 20cm. Czcionka Calibri.

- blat roboczy w kolorze jasno szarym, matowym

Stanowisko zaprojektowano na module 240cm,
blat mocowany na wysokości 73cm.

w

*szafki SB_80 i SB_60 można stosować
zamiennie - wg. potrzeby

Front i blat mebla wykonany z płyty HDF, odpornej
na uderzenie i zniszczenie.
KOLORYSTYKA:
Do podłączenia urządzeń na blacie należy
przewidzieć systemowe przejścia kablowe.

występuje

15

Wersja podstawowa posiada obniżenie z wagą
szerokości 90cm - w szczególnych przypadkach
dopuszcza się zawężenie tej przestrzeni do 80cm
(przy równoczesnym zmniejszeniu szerokości
całego stanowiska).

stanowisko

*

Stanowisko przystosowane do obsługi osób
niepełnosprawnych. Należy umieścić dedykowany
piktogram w formie naklejki - biały piktogram
na czerwonym tle, na szarym froncie mebla na
h=85cm ( wielkość piktogramu 8x15cm ).

W blacie mebla przewidziano miejsce na
zamontowanie małej wagi. Płaszczyzna blatu
z wagą obniżona względem blatu roboczego
do wysokości 60-65cm, wykończona w kolorze
białym. Blat wokół wagi wykonany z odpornego
konglomeratu.

70

Stanowisko pracy stałej przeznaczone do obsługi
klientów wysyłających paczki i listy. Mebel
zaprojektowany w kształcie litery, „L” z przystawką
boczną lewą lub prawą możliwą w dwóch
rozmiarach (SB-60 lub SB-80). W przypadku
oddziałów wielostanowiskowych, biurka ustawiane
w rzędzie, łączone przystawkami.

WIDOK FRONTU
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Dział 2 elementy wyposażenia

meble

Stanowiska listowo - pac zkowe małe (PM)
stanowisko

60-65cm, wykończona w kolorze białym. Blat wokół
wagi wykonany z odpornego konglomeratu.

występuje

prawe

w

dwóch

wersjach

i

KOLORYSTYKA:

lewe

- blat roboczy w kolorze jasno szarym, matowym

Zaprojektowano nadstawkę w kolorze czerwonym,
osłaniającą miejsce pracy stanowiące pulpit dla
klienta. Nadstawka wykonana z płyty meblowej
w okładzinie z tworzywa sztucznego w kolorze
czerwonym ( Abet Laminati Pral ), wykończenie
półmat.

- elementy dekoracyjne z tworzywa sztucznego w kolorze
czerwonym półmat, w kolorze RAL 3020 np. Abet Laminati
Pral 2086 na podbudowie ze sklejki.

Nadstawka boczna wykonana z jasno szarego
laminatu, zagospodarowana, jako półki.
Krawędzie płyty laminowanej wykończone listwą ABS
w kolorze płyty.
Za stanowiskami zaprojektowano szafy z szufladami
na korespondencję. Szuflady zaprojektowano w
trzech rozmiarach. Szafa zaprojektowana, jako mebel
modułowy ustawiany w rzędzie, w ilości zależnej od
wielkości i potrzeb placówki. Mebel wbudowany we
wnękę z płyt GK.

front, jasny szary - laminat
Kronospan O 112

29

PM

19

42

+ 1,15

*

cokół ciemno szary laminat EGGER F 503

10

110
220

RZUT

220

4

+ 0,73

115

WIDOK WNĘTRZA

73
97

41

PRZEKRÓJ B-B

70

kanał kablowy w
kolorze szarym, PCV
otwór na kable

+ 0,60

30

75

5

waga wbudowana
w blat, materiał blatu
Abet Laminati Pral 2060

wnęka na komputer
laminat Kronospan U 112

10

46

60

70

szafki z szufladami laminat
jasno szary U 112 Kronospan

strona 50

15

+ 0,73

+ 0,60

blat jasno szary
materiał blatu HDF + laminat
Kronospan O 191

kanał kablowy
w kolorze szarym, PCV

73

cokół ciemno szary
laminat EGGER F 503

25

20
30
+ 1,15

nastawka w kolorze czerwonym,
materiał Abet Laminati Pral 2086

+ 1,00

półka w kolorze
szarym-laminat
Kronospan O 112

element biurka w kolorze jasno
szarym, laminat Kronospan O 112

75
3

55

41

'

+ 1,00

waga wbudowana w blat
materiał blatu Abet
Laminati Pral 2060

110
60

półka w kolorze szarym-laminat
Kronospan O 112

+ 0,69

pas w kolorze czerwonym, połysk :
laminat Polyrey R001
element biurka w kolorze jasno
szarym materiał płyta HDF +
laminat kompaktowy
Kronospan O 112

66

17

20

30

60

75

Fasownica

+ 1,00

+ 1,15

15

+ 1,15

30

90

55

blat jasno szary
materiał blatu HDF + laminat
Kronospan O 191

nastawka w
kolorze czerwonym
Materiał Abet Laminati
Pral 2086

40

75

cokół ciemno szary laminat EGGER F 503

10

90

28

110

38

półka biała z możliwością
zmiany położenia

20

* w przypadku braku miejsca dopuszcza się skrócenie modułu wagi o 10 cm

220
nastawka w
kolorze czerwonym
materiał Abet Laminati Pral
2086

B

90

PRZEKRÓJ A-A

W blacie mebla przewidziano miejsce na
* Podane w opisie marki materiałów są przykładowe.
zamontowanie małej wagi. Płaszczyzna blatu z wagą
obniżona względem blatu roboczego do wysokości

20

40
75

70

55

+ 0,73

5

40
60
10

60
50.5

+ 1,00

+ 0,60

pas w kolorze
czerwonym - laminat
Polyrey R001
otwór na kable

127

22

15

15

93
42

29

A

*otwór w meblu przewidziano dla wag
elektronicznych pomostowych “FAWAG” TP-15/1,
TP-30/1, TP-60/1

Stanowisko zaprojektowano na module 180cm, blat
mocowany na wysokości 73cm.

70

7

Na nadwieszeniu nad stanowiskami należy umieścić
napis, wykonany z szarej (RAL 9007) plexi “ LISTY
PACZKI “ h liter = 20cm. Czcionka Calibri.

Wykończenie całości mebla z laminatu z fakturą
utrudniającą zadrapanie, i ułatwiającą czyszczenie
mebla.

waga wbudowana w blat
materiał blatu - Abet
Laminati Pral 2060

55

55

B

Do podłączenia urządzeń na blacie należy
przewidzieć systemowe przejścia kablowe.

waga wbudowana w blat; materiał
blatu - Abet Laminati Pral 2060

A

Front i blat mebla wykonany z płyty HDF, odpornej
na uderzenie i zniszczenie.

blat roboczy jasno szary; materiał
blatu HDF + laminat Kronospan O 191

przepust kablowy w blacie
roboczym; okrągły w kolorze
jasnym szarym

30

Wersja podstawowa posiada obniżenie z wagą
szerokości 90cm - w szczególnych przypadkach
dopuszcza się zawężenie tej przestrzeni do 80cm
(przy równoczesnym zmniejszeniu szerokości całego
stanowiska)

- cokół w kolorze ciemno szarym, matowym

35

Stanowisko przystosowane do obsługi osób
niepełnosprawnych. Należy umieścić dedykowany
piktogram w formie naklejki - biały piktogram na
czerwonym tle, na szarym froncie mebla na h=85cm
( wielkość piktogramu 8x15cm ).

- front mebla w kolorze jasno szarym, matowym

15

Stanowisko pracy stałej przeznaczone do
obsługi klientów wysyłających paczki i listy.
Modyfikacja wzoru typowego - uproszczony
bez bocznej przystawki. W przypadku oddziałów
wielostanowiskowych, biurka ustawiane w rzędzie.

WIDOK FRONTU
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Dział 2 elementy wyposażenia

meble

stanowiska listowo - pac zkowe z dzielona wagą (PD)
stanowisko występuje w dwóch wersjach
prawe

i

- blat roboczy w kolorze jasno szarym, matowym
22

Zaprojektowano nadstawkę w kolorze czerwonym,
osłaniającą miejsce pracy stanowiące pulpit dla
klienta. Nadstawka wykonana z płyty meblowej
w okładzinie z tworzywa sztucznego w kolorze
czerwonym ( Abet Laminati Pral ), wykończenie
półmat.

40

35

70

70

przepust kablowy w blacie roboczym
okrągły w kolorze jasnym szarym

waga wbudowana w blat; materiał
blatu - Abet Laminati Pral 2060

WIDOK WNĘTRZA
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40
70
35

30
5

110

20

20

PRZEKRÓJ B-B

wnęka na komputer;
kolor szary Kronospan U 112

element biurka w kolorze jasno
szarym, laminat Kronospan O 112

55

+ 0,60

nastawka w kolorze czerwonym,
materiał - Abet Laminati Pral 2086

+ 1,00

półka w kolorze szarym-laminat
Kronospan U 112

+ 0,69

pas w kolorze czerwonym - laminat
Polyrey R001
element biurka w kolorze jasno
szarym materiał - płyta HDF + laminat
kompaktowy Kronospan O 112

66

kanał kablowy, szary PCV

20
30
+ 1,15

30

otwór na kable

60

cokół ciemno szarylaminat EGGER F 503

10

70

25

15

waga wbudowana
w blat materiał blatu
- Abet Laminati Pral
2060

10

+ 0,73

półka w kolorze
szarym-laminat
Kronospan U 112

110

90

55

30
+ 1,15

30

60

175

15

40
60
10

60
50.5

41
połowa modułu
z wagą

79

+ 1,00

nastawka w
kolorze czerwonym
materiał - Abet Laminati
Pral 2086

115

3
70
szafki z szufladami laminat
jasno szary - Kronospan U 112

45

220
blat roboczy jasno szary
materiał blatu HDF + laminat
Kronospan O 191

+ 0,60

115

blat roboczy jasno szary
materiał blatu HDF + laminat
Kronospan O 191

+ 1,15

RZUT

10

+ 0,73

waga wbudowana w
blat materiał blatu Abet Pral 2060

+ 1,00

+ 0,60
45

PRZEKRÓJ A-A

73

'

55

40

17

cokół ciemno szary
EGGER F 503

60
40

Fasownica

+ 1,00

front, jasny szary Kronospan O 112

115

+ 1,15

+ 0,72

15

90

45

otwór na kable

27

45

2

44

70

7
175

127

81

B

110

pas w kolorze
czerwonym - laminat
Polyrey R001

22

55

15

96
42

32

15

70

55

55

waga wbudowana w
blat materiał blatu Abet Laminati Pral 2060

A

20

kanał kablowy

rew. 05

350

blat roboczy jasno szary; materiał
blatu HDF + laminat Kronospan O 191

Za stanowiskami zaprojektowano szafy z szufladami
na korespondencję. Szuflady zaprojektowano w
trzech rozmiarach. Szafa zaprojektowana, jako
mebel modułowy ustawiany w rzędzie, w ilości
zależnej od wielkości i potrzeb placówki. Mebel
wbudowany we wnękę z płyt GK.

*otwór w meblu przewidziano dla wag
elektronicznych pomostowych “FAWAG” TP-15/1,
Stanowisko zaprojektowano na module 175cm, blat TP-30/1, TP-60/1
mocowany na wysokości 73cm.
* Podane w opisie marki materiałów są przykładowe,
W blacie mebla przewidziano miejsce na
dopuszcza się stosowanie innych równoważnych
zamontowanie małej wagi. Płaszczyzna blatu z wagą

półka biała z możliwością
zmiany położenia

-90cokół w kolorze ciemno szarym
matowym20
110

110

Krawędzie płyty laminowanej wykończone listwą
ABS w kolorze płyty.

Na nadwieszeniu nad stanowiskami należy umieścić
napis, wykonany z szarej (RAL 9007) plexi “ LISTY
PACZKI “ h liter = 20cm. Czcionka Calibri.

Wykończenie całości mebla z laminatu z fakturą
utrudniającą zadrapanie i ułatwiającą czyszczenie
mebla.

nastawka w kolorze
czerwonym
materiał - Abet Laminati
Pral 2086

20

B

Do podłączenia urządzeń na blacie należy
przewidzieć systemowe przejścia kablowe.

- elementy dekoracyjne z tworzywa sztucznego kolorze czerwonym
półmat, w kolorze RAL 3020 np. Abet Laminati Pral 2086 na
podbudowie ze sklejki.

A

Front i blat mebla wykonany z płyty HDF, odpornej
na uderzenie i zniszczenie.

- front mebla w kolorze jasno szarym,matowym
PD_L

PD_P

Stanowisko przystosowane do obsługi osób
niepełnosprawnych. Należy umieścić dedykowany
piktogram w formie naklejki biały piktogram na
czerwonym tle, na szarym froncie mebla na h=85cm Nadstawka boczna wykonana z jasno szarego
( wielkość piktogramu 8x15cm ).
laminatu, zagospodarowana, jako półki.
Wersja podstawowa posiada obniżenie z wagą
szerokości 90cm - w szczególnych przypadkach
dopuszcza się zawężenie tej przestrzeni do 80cm
(przy równoczesnym zmniejszeniu szerokości całego
stanowiska)

KOLORYSTYKA:

lewe

75
3

obniżona względem blatu roboczego do wysokości
60-65cm, wykończona w kolorze białym. Blat wokół
wagi wykonany z odpornego konglomeratu.

75

Stanowisko pracy stałej przeznaczone do
obsługi klientów wysyłających paczki i listy.
Modyfikacja wzoru typowego - uproszczony
bez bocznej przystawki. W przypadku oddziałów
wielostanowiskowych, biurka ustawiane w rzędzie,
łaczone niskim elementem z jedną waga na dwa
stanowiska.

WIDOK FRONTU
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stanowisko listowo paczkowe z dzielona wagą

Dział 2 elementy wyposażenia

stanowisko obsługi listowo-pac zkowe j or az klienta masowego

stanowisko obsługi listowo
- paczkowej z łączoną wagą

stanowisko obsługi klienta masowego
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meble

stanowisko obsługi klientów umownych (MS)

A
22

55

29

240

42

55
70

55

42

130

20
+ 0,73

19

* w przypadku braku miejsca dopuszcza się skrócenie modułu wagi o 10 cm

+ 0,90

15

*

15

+ 0,60

90

240

130

20

240
90
45

+ 0,73

3
30

66

130
40

20
45
+ 0,90

10

waga wbudowana w blat
materiał blatu np.: Abet Pral 2060

+ 0,73

3

+ 0,69

50

+ 0,60 FRONTU
WIDOK

element biurka w kolorze jasno
nastawka
w kolorze
czerwonym,
szarym materiał
- płyta
HDF +
materiał
- Abet Laminati Pral 2086
laminat kompaktowy
Kronospan O 112
półka w kolorze szarym-laminat
cokół ciemno
szary Kronospan
O 112
laminat EGGER F 503
element biurka w kolorze jasno
szarym, laminat Kronospan O 112
pas w kolorze czerwonym - laminat
Polyrey R001

66

rew. 05

element biurka w kolorze jasno
szarym, laminat Kronospan O 112
pas w kolorze czerwonym - laminat
Polyrey R001

240
45

nastawka w kolorze czerwonym,
materiał - Abet Laminati Pral 2086
półka w kolorze szarym-laminat
Kronospan O 112

+ 0,90

50

30
40

60

45

55
90
60

30

5

+ 0,60

20

+ 0,69

55

50
90

wnęka na komputer;
15
kanał
kolor szary-Kronospan
kablowy
U 112
otwór na
kable

waga wbudowana w blat
materiał blatu np.: Abet Pral 2060

30

regulowane

50
90

PRZEKRÓJ B-B

+ 0,73 półki
18

80

półka w kolorze szarym laminat Kronospan O 112

10

15
+ 0,90

40

90

10

75

5

30

SB_80
Fasownica

otwór na
kable

30

nastawka w kolorze
czerwonym
materiał - Abet Laminati
Pral 2086

kanał
kablowy

40

15

półka w kolorze szarym laminat Kronospan O 112

90

+ 0,73

18

15
+ 0,90

blat roboczy jasno szary
materiał blatu HDF + laminat
Kronospan O 191

SB_80

130

75

80

72

60

15

*

70

RZUT

MS

cokół ciemno szary
EGGER F 503

+ 0,90

90

10

Fasownica

90
70

73

90

98

SB_80

70

40
60
10
55
40
60
10

element biurka w kolorze
jasno szarym materiał
płyta HDF + laminat
kompaktowy
Kronospan O 112

10 29

nastawka w kolorze
czerwonym
materiał - Abet Laminati
Pral 2086

blat roboczy jasno szary
materiał blatu HDF + laminat
Kronospan O 191

waga wbudowana
w blat, materiał blatu - Abet
Laminati Pral 2060

+ 0,60

+ 0,73

* w przypadku braku miejsca dopuszcza się skrócenie modułu wagi o 10 cm

72

blat roboczy jasno szary
materiał blatu HDF + laminat
Kronospan O 191

150

55

55

7
60
7

60

+ 0,73

30

'

WIDOK WNĘTRZA

kanał kablowy
w kolorze szarym,
PCV

60

17

3

17

98
+ 0,90

pas w kolorze czerwonym:
laminat Polyrey R001

15

+ 0,60
90

90

130

70

20

nastawka
szafka
z w kolorze
regulowanymi czerwonym
materiał
- Abet Laminati
półkami
Pral 2086

MS

RZUT

waga wbudowana
w blat, materiał blatu - Abet
Laminati Pral 2060

240
73

90

kanał kablowy
w kolorze szarym,
PCV

szafka z
regulowanymi

30

+ 0,73
3

17

'

240

element biurka w kolorze
90
jasno szarym materiał
płyta HDF + laminat
blat roboczy jasno szary; materiał
kompaktowy
blatu HDF + laminat Kronospan O 191
Kronospan O 112
29
42
19
waga wbudowana w blat; materiał
cokół
ciemno szaryw blatu - Abet Laminati Pral +2060
waga wbudowana
0,60
EGGER
F 503 blatu
blat;materiał
93
Abet Pral 2060

B

17

przepust kablowy w blacie
roboczym okrągły w kolorze
jasnym szarym

B

blat roboczy jasno szary
materiał blatu HDF + laminat
Kronospan O 191

22

A

+ 0,90

90

42

A

130

29

pas w kolorze czerwonym:
laminat Polyrey R001

15

SB_80
B

55

- cokół w kolorze ciemno szarym, matowym
240

150

20

waga wbudowana w blat; materiał
waga wbudowana w blatu - Abet Laminati Pral 2060
blat;materiał blatu
93
Abet Pral 2060

A

Wykończenie całości mebla z laminatu z fakturą
utrudniającą zadrapanie, i ułatwiającą czyszczenie
mebla.

240

blat roboczy jasno szary; materiał
blatu HDF + laminat Kronospan O 191

PRZEKRÓJ A-A

- elementy dekoracyjne z tworzywa sztucznego w
kolorze czerwonym półmat, RAL 3020 np. Abet
Laminati Pral 2086 na podbudowie ze sklejki.

przepust kablowy w blacie
roboczym okrągły w kolorze
jasnym szarym

90

Wersja podstawowa posiada obniżenie z wagą
* Podane w opisie marki materiałów są przykładowe,
szerokości 90cm - w szczególnych przypadkach
dopuszcza się stosowanie innych równoważnych
PRZEKRÓJ A-A55
dopuszcza się zawężenie tej przestrzeni do 80cm
(przy równoczesnym zmniejszeniu szerokości całego KOLORYSTYKA:
stanowiska)
- blat roboczy w kolorze jasno szarym, matowym
Front i blat mebla wykonany z płyty HDF, odpornej
na uderzenie i zniszczenie.
- front mebla w kolorze jasno szarym, matowym
Do podłączenia urządzeń na blacie należy
przewidzieć systemowe przejścia kablowe.

*szafki SB_80 i SB_60 można stosować zamiennie
- wg. potrzeby

prawe

70

i

Przy projektowaniu należy zapewnić możliwość
łatwego przejścia pracownika MS do strefy klienta.

Stanowisko przystosowane do obsługi osób
niepełnosprawnych. Należy umieścić dedykowany
piktogram w formie naklejki - biały piktogram na
*otwór w meblu przewidziano dla wag
czerwonym tle, na szarym froncie mebla na h=85cm elektronicznych pomostowych “FAWAG” TP-15/1,
( wielkość piktogramu 8x15cm ).
TP-30/1, TP-60/1

nastawka w kolorze
czerwonym
materiał - Abet Laminati
Pral 2086

wersjach

Od strony sali obsługi, pokój wydzielony ścianką
z drzwiami. Lokalizacja pomieszczenia w głębi
sali obsługi lub w oddzielnej części placówki ( z
możliwością osobnego wejścia ). Pomieszczenie
lub aneks posiada dwa wejścia, jedno z Sali obsługi,
drugie z korytarza zaplecza.

Krawędzie płyty laminowanej wykończone listwą
ABS w kolorze płyty.

20

dwóch

20

lewe

w

5 15

występuje

5 15

stanowisko

15

Stanowisko zaprojektowano na module 240cm, blat
mocowany na wysokości 73cm.

B

Organizacja stanowiska w placówkach
kat. “A” i “B” jako wydzielone pomieszczenie
lub wydzielone stanowisko, zlokalizowane
oddzielnie od pozostałych stanowisk. Należy
zapewnić dobrą komunikację stanowiska
obsługi klientów umownych z pomieszczeniem
ekspedycji. Stanowisko przeznaczone dla klientów
wysyłających paczki lub listy w większych ilościach,
lub nietypowych rozmiarach. Pomieszczenie
wyposażone w stanowisko pracy podobne do
stanowisk listowo - paczkowych oraz małą wagę
towarową, krzesło obsługi, dwa krzesła dla klientów,
oraz stację komputerową.

2013 07 10

element biurka w kolorze jasno
szarym materiał - płyta HDF +
laminat kompaktowy
Kronospan O 112
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Dział 2 elementy wyposażenia

meble

Stanowiska obsługi dor adc ze bankowo - ubezpiec zeniowe (DR)
stanowisko występuje w dwóch wersjach
prawe i lewe

KOLORYSTYKA:
- blat, dwukolorowy: szaro - biały
- kontener biurokwy z szufladami w kolorze jasno szarym
- nogi metalowe w kolorze jasno szarym
* Podane w opisie marki materiałów są przykładowe.

Stanowisko przeznaczone do sprzedaży
produktów bankowo ubezpieczeniowych.

spodzie blatu biurka, cofniętą względem
zewnętrznej krawędzi blatu o ok. 30cm.

Blat roboczy biurka montowany na wysokości
74cm.

W przypadku, gdy biurka są łączone,
zaprojektowano panel przedzielający
stanowiska. Wykonany z płyty meblowej
laminowanej w kolorze białym.

Do podłączenia urządzeń na blacie należy
przewidzieć systemowe przejścia kablowe.
Zaprojektowano blendę osłaniającą kable oraz
nogi pracownika. Wykonane z płyty wiórowej
laminowanej w kolorze szarym, mocowaną w

Na panelu zostanie zamontowany ekspozytor
ulotek analogicznie do stanowiska obsługi
finansowej.
Stanowiska wyposażone w stacje
komputerowe typu laptop.
Na nadwieszeniu nad stanowiskami należy
umieścić napis, wykonany z szarej (RAL 9007)
plexi “ KONTA KREDYTY UBEZPIECZENIA “
h liter = 20cm. Czcionka Calibri.
Przy stanowisku należy zapewnić szafkę
aktową - np SSB_80 lub SSB_60
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Dział 2 elementy wyposażenia

meble

Szafa listowa (SL A, SLB i SLE)
Za stanowiskami zaprojektowano szafy z szufladami
KOLORYSTYKA:
na korespondencję. Szuflady zaprojektowano w kilku
rozmiarach. Szafa zaprojektowana, jako mebel modułowy - front w kolorze białym, matowym ( płyta laminowana )
ustawiany w rzędzie, w ilości zależnej od wielkości i
krawędzie wykończone listwa ABS
potrzeb placówki. Mebel wbudowany we wnękę z płyt GK.
- cokół w kolorze białym
* Podane w opisie marki materiałów są przykładowe.
- prowadnice Blum Tandembox lub równoważne
- okucia Blum lub równoważne
- uchwyty listwowe wpuszczane aluminium mat (np. Zobal
UKW-2)

SZAFA LISTOWA SLA
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