
 

 

 

   O p i s     p r z e d m i o t u    z a m ó w i e n i a 

                                    

                                    Meble biurowe do pokojów 18, 19 i 19a 

 

            1.  Szafy S1, S2, S3, S4, S5, S7, nadstawki N1 – rys 04, 05, 06 

 

Korpusy szaf , nadstawek i półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o 

grubości 18 mm w kolorze grusza polna (wg próbnika Kronopol D9300) w 

strukturze BS lub PE. Plecy z płyty HDF 4 mm w kolorze grusza polna lub 

podobnym mocowane wkrętami o długości min. 20 mm i nie rzadziej niż co 15 cm 

oraz mocowane do półek konstrukcyjnych i do pionów korpusów. 

Szafy S1 i S3  oraz nadstawki N1 posiadają pośrodku pionowe ścianki. Widoczne 

krawędzie korpusów oklejone PCV o grubości 0,7 – 1 mm w kolorze płyty. 

Widoczne krawędzie wieńców dolnych i górnych oklejone PCV o grubości 2 mm 

w kolorze płyty. W szafach S1, S3, S5 i nadstawkach N1 - drzwi przesuwne 

jeżdżące na dolnych wózkach z regulowaną wysokością kółek oraz w systemie 

prowadnic aluminiowych ale bez listwy maskującej.  Drzwi wyposażone we 

wpuszczane okrągłe uchwyty aluminiowe oraz blokowane zamkami bolcowymi 

mocowanymi – w szafach dolnych około 10 cm od górnej prowadnicy a w 

nadstawkach około 10 cm nad dolną prowadnicą. W szafach i szafkach S2, S4 i S7 

drzwi otwierane na zawiasach metalowych puszkowych nakładanych. W drzwiach 

wysokich po trzy zawiasy, w niskich po dwa zawiasy. Wieńce górne i dolne wystają 

przed boki korpusu ~5 mm. Półki osadzone na podpórkach metalowych. Usłojenie 

boków korpusów, pionów i drzwi - pionowe. Usłojenie wieńców górnych wzdłuż 

dłuższej krawędzi a wieńców dolnych i półek – obojętne. Odstęp półek zapewnia 

miejsce dla standardowych segregatorów. Najwyższy moduł półek musi zapewniać 

wkładanie segregatorów w pozycji pionowej bez kolizji z górną prowadnicą drzwi 

przesuwnych. Szafa S4 jest szafą ubraniową wyposażona w jedną półkę i drążek 

chrom – wg rys 04. Drzwi otwierane w szafach i szafkach niskich zamykane  

zamkami meblowymi patentowymi.  

Szafy S1, S2, S3, S4, S5, S7 osadzone na regulatorach walcowych wysokości około 

3 cm regulowanych wewnątrz szafy przez dolny wieniec. W szafach S1 i S3 – 6 

regulatorów, w szafach S2, S4, S5 i S7 – po 4 regulatory. 

W szafach S1 i S3 odpowiednio osadzić środkowe regulatory względem pionów 

wewnętrznych (przesunięte) aby zapewnić dostęp od wewnątrz do regulacji..  

Wymiary szaf i nadstawek mogą odbiegać od opisanych na rysunku od 1 do 2 cm 

ale z zachowaniem jednakowych wymiarów w poszczególnych szafach i 

nadstawkach celem wspólnego łączenia szaf ze sobą wg załączonych aranżacji 

pokoi. 

Uchwyty w drzwiach otwieranych mocowane pionowo – rodzaj jak w p.3 
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2. Szafa S8 – rys 05 

 

Wykonana z płyty jak szafa S1 oraz zgodnie z rys 05  z tym, że drzwi przesuwne na 

systemie prowadnicy aluminiowej z maskownicą aluminiową wysokości około 3 cm. 

Uchwyty jak w p. 1. Drzwi blokowane zamkiem bolcowym mocowanym jak w S1. 

Szafa na aluminiowych nóżkach prostopadłościennych o wysokości 10 cm. Drzwi 

szaf i nadstawek są jako nakładane względem boków a wpuszczane względem 

wieńców. Plecy jak w szafie S1. Tolerancje wymiarów jak w p.1 niniejszego opisu 

ale z zachowaniem głębokości a wysokość szafy identyczna z wysokością szafy S6. 

 

3. Kontener K1 – rys. 07 

 

            Korpusy z materiałów jak w szafie S1.  W kontenerze K1 plecy z płyty laminowanej 

grubości 18 mm wpuszczone miedzy boki i wieńce. Wieńce górne i dolne oklejone 

PCV o grubości 2 mm. Pozostałe elementy oklejone PCV w kolorze płyty i o grubości 

0,7 do 1 mm. Wieńce górne i dolne wystają przed boki korpusów 25 mm. Wieniec 

górny ma grubość taką jak grubość blatów biurek. Kontener K1 na kółkach - przednie 

z hamulcem. Prowadnice szuflad kontenera K1 i szafki S6 łożyskowe z pełnym 

wysuwem. Dna szuflad z płyty HDF w kolorze polna grusza lub zbliżonym i 

przykręcone do ramek szuflad wkrętami (nie zszywki i nie gwoździe). Dopuszcza się 

również dna wpuszczone w rowki ramek szuflad. Kontener wyposażony w zamek 

centralny oraz w uchwyty aluminiowe o rozstawie 128 mm (UA09 lub UA16 wg 

katalogu Gametu). Górna szuflada kontenera z wkładem piórnikowym. Dopuszcza się 

odchyłki do 2 cm od wymiarów gabarytowych.   

 

4. Regały R1 i R2 – rys 05   

  

Korpus wykonany z materiałów jak w szafie S1. plecy z płyty 18 mm jak korpus  

koloru polnej gruszy lub podobnego. Oba wieńce wystają przed boki korpusu o 5 mm,  

są oklejone PCV w kolorze płyty i o grubości 2 mm. Półki grubości 18 mm z 

krawędzią widoczną oklejoną PCV o grubości 0,7 – 1 mm w kolorze płyty.  

Regał R1 osadzony na 4-ch regulatorach poziomu takich jak w szafie S1. Regał R2 na 

aluminiowych nóżkach jak szafa S8. Dopuszcza się do 2 cm odchyłki wymiarów 

gabarytowych mebla ale z zachowaniem jego głębokości. 

 

 

5. Komoda Kom 1 – rys 06 

 

Korpus. drzwiczki i plecy wykonane z materiałów jak szafy S7. Drzwiczki z 

uchwytami jak w p. 3 Wieniec dolny grubości 18 mm, jednoczęściowy o długości 

całej komody i oklejony PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Wieniec górny 

również o długości całej komody i grubości jak blaty biurek oraz oklejony PCV o 

grubości 2 mm w kolorze płyty. Drzwiczki zamykane meblowymi zamkami 

patentowymi. Na wieńcu górnym wzdłuż tylnej krawędzi mocowany cokół wysokości 

8 cm z krawędziami oklejonymi PCV o grubości 0,7 do 1 mm w kolorze płyty. 

Należy zachować wymiary komody wg rys 06. 
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6. Szafa S6 – rys 05 

 

            Szafa wykonana z materiałów jak szafa S1 z tym, ze górne drzwiczki przeszklone  

            w ramkach aluminiowych anodowanych (wzór ramki na rys 05). Szyby satinato, 

            uchwyty jak w pozostałych szafkach z drzwiami otwieranymi. Głębokość szafy wraz  

            z grubością drzwiczek jest równa głębokości boków sąsiedniej szafy S8 i regału R2. 

            Szafa osadzona na nóżkach aluminiowych jak szafa S8 i regał R2. Wysokość 

            Szafy równa wysokości szafy S8. W dolnej części jedna połka, w górnej 2 półki. 

 

 

            7. Biurka B1, B1x, B2, B3, stoły ST1, ST2 – rys 07, 08, 09, 10 

 

Biurka  i stoły mają stelaże stalowe jak na rys. 07, 08, 09 i 10 o regulowanej 

wysokości blatu do 80 cm (tylko dla biurek B2 i B2x) i z kanałami kablowymi w 

nogach. 

Belki kanałowe wszystkich biurek i stołów ST1 i ST2 wykonane z blachy o grubości 

minimum 1,5 mm i o wysokości minimum 80 mm. Całość malowana proszkowo na 

kolor szary RAL 9006. 

Długość dolnych belek (stopy) stelaża – minimum 60 cm. Stół ST 2 nie musi 

posiadać stelaża o regulowanej wysokości lecz musi być jednolity wyglądem ze 

stelażami pozostałych biurek. Blaty biurek i stołów wykonane z płyty grusza polna  

(wg próbnika jak w p 1) o grubości 25 do 36 mm (wszystkie jednakowe) struktura PE 

lub BS. Krawędzie oklejone PCV o grubości 2 mm w kolorze blatów. Biurko B3 

posiada panel czołowy z płyty 18 mm koloru jak biurko – krawędzie oklejone PCV 

0,7 do 1 mm w kolorze płyty. Wysokość panelu około 40 cm – dolna krawędź ~20 

cm nad podłogą. 

Wszystkie biurka wyposażone w szufladę pod klawiaturę wykonaną z płyty grusza 

polna o grubości 18 mm z krawędziami oklejonymi PCV o grubości 0,7 – 1 mm w 

kolorze płyty i osadzone na prowadnicach rolkowych w kolorze brązowym lub 

szarym.  

            Dopuszcza się w wymiarach geometrii blatów odchyłki do 2 cm  ale dopasowane do 

            siebie wg aranżacji pomieszczeń. 

 

 

            7. Wieszak komputera W1 – rys 07 

 

Wieszak typowy stalowy (na rysunku 06 orientacyjny wygląd) malowany proszkowo 

w kolorze RAL 9006, mocowany pod blatem biurka. . 

 

8. Fotel F1 – rys 11 

 

            Fotel obrotowy o wymiarach jak na załączonym rysunku 11, stelaż pięcioramienny 

            metalowy z nakładkami drewnianymi, kółka miękkie, tapicerka  Omega plus G119..  
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            Podłokietniki oraz  nakładki drewniane stelaża wybarwione w kolorze 

            czereśni. Fotel z mechanizmem multisynchro i osadzony na teleskopie gazowym  

            z regulacją wysokości jak na rys. 11 

 

9.  Krzesło Kr1 – rys 11 

 

             Krzesło obrotowe o wyglądzie i wymiarach jak na rys 11,  stelaż chrom. 

             Wyposażone w mechanizm synchron-ergo i osadzony na teleskopie gazowym  

             z regulacją wysokości jak na rys 11. Siedzisko i oparcie wypełnione wylewaną pianką 

             posiadają plastikowe maskownice w kolorze czarnym. Podłokietniki plastikowe  

             czarne muszą mieć możliwość regulacji ich rozstawu. Tapicerka Omega Plus G119, 

             kółka miękkie do podłóg twardych. 

 

10.   Krzesło Kr2 – rys. 11 

 

Krzesło stacjonarne o wyglądzie i wymiarach jak na rys 11. Tapicerka jak dla krzesła 

Kr1, stelaż stalowy, metalic. 

 

11.  Krzesło Kr3 – rys 11 

 

Krzesło stacjonarne o wyglądzie i wymiarach jak na rys 11. Stelaż stalowy w kolorze 

aluminium. Oparcie i siedzisko posiada plastikowe maskownice w kolorze czarnym. 

Tapicerka Omega Plus G119 

 

 

12  Odbojnice ścienne Odb 1 – rys 02 

 

W miejscu zaznaczonym na rys. 02 należy zamontować odbojnicę o wysokości 20 do 

25 cm wykonane z płyty jak korpus szafy S1 i z wszystkimi krawędziami oklejonymi 

PCV o grubości 0,7 – 1 mm w kolorze płyty.. Wysokość mocowania – oparte na 

blatach biurek. Długości odbojnicy dobrać w proporcjach pokazanych na rysunku 

aranżacji (rys. 02). Łączna długość odbojnic wynosi  ~3,3 mb  

 

13. Przystawka P1  – rys 07 

 

             Przystawkę do biurka B1x wykonać zgodnie z rys 07 z płyty w kolorze polna grusza 

             (próbnik jak w p. 1). 

             Grubość blatu taka sama jak w biurkach, krawędzie oklejone dookoła PCV 2 mm  

             w kolorze płyty. Przystawka wsparta na nodze rurowej średnicy 60 mm w kolorze 

             aluminium oraz przymocowana do blatu biurka. 
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            Uwagi końcowe  

 

Przelotki kablowe biurek oraz szuflady pod klawiaturę i wieszaki komputerów 

mocować po uzgodnieniu ich usytuowania z Zamawiającym. Nadstawki N1 mocować 

do ściany i do tego celu należy przewidzieć listwy pod górnymi wieńcami.  

            Nadstawki należy skręcić z szafami dolnymi oraz w przypadku usytuowania szaf obok 

            siebie – również skręcić je ze sobą.   Szafy aktowe musza mieć co najmniej jeden 

            poziom półek (drugi lub trzeci od dołu) konstrukcyjnych mocowanych na stałe   

            z bokami szaf. W szafach rozdzielonych płytą pionową – naprzemiennie np. z lewej 

            druga połka od dołu, z prawej trzecia. 

Półki konstrukcyjne szaf łączyć z bokami korpusów w sposób niewidoczny z zewnątrz 

boków czyli np. za pomocą łączników typu multiclips, VB, trapezowych lub 

mimośrodowych. 

Fotel F1 i krzesła Kr1  muszą posiadać certyfikat zgodności wykonania z normami PN 

–EN 1335-1 2004 i PN-EN 1335-2 2002. 

Tkaniny wszystkich krzeseł atesty na trudno zapalność wg EN-1021-1  i EN-1-21-2 

oraz na ścieralność wg EN ISO 12947-2. 

Tkaninę wybrano w oparciu o katalog firmy Dziedzic – można zastosować inną 

spełniającą przytoczone normy oraz o takim samym kolorze i o odporności na 

ścieranie co najmniej 80.000 cykli wg skali Martindale’a. 

Płyty meblowe muszą posiadać atest higieniczny E1. Certyfikaty i atesty należy 

przekazać Zamawiającemu przy odbiorze mebli. 

Celem zachowania charakteru istniejącego wyposażenia meblowego będącego już na 

wyposażeniu Zamawiającego  należy do oferty załączyć : 

1. Próbnik koloru płyty o powierzchni około 2 dcm
2
. 

2. Zdjęcie lub ilustrację katalogową oferowanych krzeseł , zgodnych z rys. 11 

3. Próbnik z materiałem tapicerki oferowanych krzeseł i fotela. 


