ZŻ-ZP.26.15.18.AKS
Załącznik nr 3.1.B do SIWZ z dnia 09.07.2018 r.
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego i pozostałego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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Opis przedmiotu zamówienia
Sale 1, 2, 3, 4, 5, 6
Leżaczek zbudowany ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych elementów z tworzywa. Połączenia rogowe,
pełniące funkcję nóżek maja zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i
nietoksycznego materiału w formie siateczki. System odpowiedniego splotu materiału zapewnia idealną
przewiewność oraz łatwość w utrzymaniu w czystości. Nowoczesny system naciągu tkaniny w prosty sposób
pozwala utrzymać tkaninę napiętą pomimo wieloletniego używania, wym. ok.133x60x15 cm.

Rysunek poglądowy

ilość

150

Pokrowiec na leżaczki z poz. 1. Można go nałożyć na leżaczki bądź rozłożyć na ziemi i wstawić w niego leżaczki
(jedno na drugim). Dzięki suwakom w każdym rogu i rzepom można w łatwy sposób dostosować go do ilości
przechowywanych leżaczków. Pomieści max. 20 leżaczków. Pokrowiec w całości wykonany z trwałej tkaniny PCV,
łatwej do przechowywania i czyszczenia.
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Wózek na leżaczki. Metalowa konstrukcja pozwalająca na łatwe przemieszczanie kilku leżaczków jednocześnie.
Wymiary dostosowane do leżaczka z poz. 1. Kolor niebieski
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Stolik prostokątny o wym. 120x74 cm z drewnianymi nogami o regulowanej wysokości. Blat wykonany z płyty
laminowanej o gr. 18 - 25 mm w kolorze buku. Stolik wykończony 2 mm obrzeżem PCV w kolorze buku. Okrągłe
nogi z regulowaną wysokością – 40, 46, 52, 58 cm, mocowane są za pomocą metalowych pierścieni.
Krzesełka wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z profilu drewnianego o
przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne
oparcie zapewnia właściwą postawę ciała. Płyta siedziska została umieszczona pomiędzy elementami
konstrukcyjnymi stelaża. Solidna, drewniana konstrukcja zapewnia stabilność. Stopki z tworzywa chronią podłogę
przed zarysowaniem. Krzesełka można stawiać jedno na drugim. Zgodne z normą PN -EN 1729-1: 2007 oraz PN EN 1729-2: 2007, wys. siedziska 21 cm, rozmiar 0
Krzesełka wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z profilu drewnianego o
przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne
oparcie zapewnia właściwą postawę ciała. Płyta siedziska została umieszczona pomiędzy elementami
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konstrukcyjnymi stelaża. Solidna, drewniana konstrukcja zapewnia stabilność. Stopki z tworzywa chronią podłogę
przed zarysowaniem. Krzesełka można stawiać jedno na drugim. Zgodne z normą PN -EN 1729-1: 2007 oraz PN EN 1729-2: 2007, wys. siedziska 26 cm, rozmiar 1
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Krzesełka wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z profilu drewnianego o
przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne
oparcie zapewnia właściwą postawę ciała. Płyta siedziska została umieszczona pomiędzy elementami
konstrukcyjnymi stelaża. Solidna, drewniana konstrukcja zapewnia stabilność. Stopki z tworzywa chronią podłogę
przed zarysowaniem. Krzesełka można stawiać jedno na drugim. Zgodne z normą PN -EN 1729-1: 2007 oraz PN EN 1729-2: 2007, wys. siedziska 31 cm, rozmiar 2
Krzesełka wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z profilu drewnianego o
przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne
oparcie zapewnia właściwą postawę ciała. Płyta siedziska została umieszczona pomiędzy elementami
konstrukcyjnymi stelaża. Solidna, drewniana konstrukcja zapewnia stabilność. Stopki z tworzywa chronią podłogę
przed zarysowaniem. Krzesełka można stawiać jedno na drugim. Zgodne z normą PN -EN 1729-1: 2007 oraz PN EN 1729-2: 2007, wys. siedziska 21 cm, rozmiar 0
Apteczka metalowa, zamykana na klucz o wym. ok. 25 x 25 x 12 cm wraz z wyposażeniem/
Wyposażenie apteczki:
• Opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt.
• Opaska elastyczna 4 m x 8 cm 1 szt.
• Plaster 10 x 6 cm 1 szt.
• Plaster mały 1,9 x 7,2 cm 1 szt.
• Plaster 5 m x 2,5 cm 1 szt.
• Chusta trójkątna 1 szt.
• Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt.
• Agrafka 1 szt.
• Rękawice winylowe 2 szt.
• Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt.
Jednokolorowy dywan obszyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Pokryte
środkiem uniepalniającym, śr. 140 cm, kolor niebieski
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Jednokolorowy dywan obszyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Pokryte
środkiem uniepalniającym, śr. 100 cm, kolor niebieski
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Jednokolorowy dywan obszyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Pokryte
środkiem uniepalniającym, śr. 80 cm, kolor niebieski
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Jednokolorowy dywan obszyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Pokryte
środkiem uniepalniającym, śr. 140 cm, kolor zielony
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Jednokolorowy dywan obszyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Pokryte
środkiem uniepalniającym, śr. 100 cm, kolor zielony
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Jednokolorowy dywan obszyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Pokryte
środkiem uniepalniającym, śr. 80 cm, kolor zielony
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Jednokolorowy dywan obszyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Pokryte
środkiem uniepalniającym, śr. 140 cm, kolor pomarańczowy
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Jednokolorowy dywan obszyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Pokryte
środkiem uniepalniającym, śr. 100 cm, kolor pomarańczowy
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Jednokolorowy dywan obszyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Pokryte
środkiem uniepalniającym, śr. 80 cm, kolor pomarańczowy
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Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w kolorze klonu z kolorowymi elementami wykonanymi z
foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm. o wym. 120 x 60 x 76 cm. Po prawej stronie pod blatem znajduje się szuflada o
wym. frontu szuflady ok. 37 x 18,3 cm, wym. wewnątrz szuflady ok. 32 x 43 x 9 cm. Poniżej szafka zamykana
drzwiami z zamkiem centralnym. Wewnątrz szafki równomiernie rozmieszczona poziomo półka. Wym. frontu szafki
ok. 37 x 37 cm, wym. wewnątrz szafki 37 x 37 x 49 cm. Ilość i kolory frontów szuflad oraz szafek następująca:
- 2 x kolor limonkowy
- 2 x kolor niebieski
- 2 x kolor pomarańczowy
Stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej o śr. 25 mm. Siedzisko i oparcie pokryte trwałą tkaniną PCV, łatwą do
utrzymania w czystości. Wym. ok. szerokość siedziska 38 cm, wys. siedziska 47 cm, wys. krzesła 83,5 cm. Ilości
oraz kolorystyka siedziska i oparcia następująca:
- 4 x kolor limonkowy
- 4 x kolor niebieski
- 4 x kolor pomarańczowy
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Fotel o wym. ok. szer. 68 cm, głębokość 83 cm, wysokość 100 cm, szerokość siedziska 55 cm, głębokość siedziska
53 cm, wysokość siedziska 41 cm, rama klejona warstwowo, okleina bukowa, pokryta bezbarwnym lakierem
akrylowym, szyna z okleiny brzozowej. Poduszka fotela wykonana z 87%
bawełny i 13% poliesteru, siedzisko – tył z pianki poliuretanowej 35kg/m3, watoliny poliestrowej. Kolor
siedziska – grafitowy.
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Zestaw składa się z 5 różnych szafek z aplikacjami wykonanych z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozy.
Krawędzie szafek zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV o grubości 2mm. Długość całego zestawu wynosi ok. 345
cm.
a) szafka 1 i 3 - dwudrzwiowa o wym. ok. szer. 75 cm, gł. 40 cm, wys. 87 cm, wewnątrz dwie poziome
półki, drzwi białe, uchwyty w kształcie grzybka, dolne wewnętrzne krawędzie drzwi zaokrąglone
b) szafka 2 - otwarta o wym. ok. szerokość 45 cm, głębokość 40 cm, wysokość 155 cm, z czterema
równomiernie rozmieszczonymi półkami
c) szafka 4 - otwarta z dwoma półkami o wym. ok. szer. 75 cm, gł. 40 cm, wys. 87 cm. Szafka
równomiernie podzielona 2 poziomymi półkami
d) szafka 5 - otwarta z białą skrzynią na kółkach o wym. ok. 75 cm, gł. 40 cm, wys. 42 cm
5 aplikacji wykonanych z płyty MDF, kolorowej, laminowanej do zamocowania na ścianę: krówka wiatrak, baranek,
płotek, kotek

23

Kolorowa szafka w kształcie pingwina o wym. ok. 115 x 47,5 x 122 cm, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm
w kolorze brzozy. Szafka wyposażona w półki oraz pojemniki.
Prawidłowy zapis:
Kolorowa szafka w kształcie pingwina o wym. ok. 115 x 47,5 x 122 cm, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm
w kolorze brzozy. Szafka wyposażona w półki oraz pojemniki.
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Ławeczka ze skrzyniami wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu o wym. ok. 116 x 41,5 x 49 cm.
Po siedziskiem ławeczka uzupełniona 3 skrzyniami małymi o wym. frontu ok. 37 x 37 cm, wym. wewn. ok. 34 x
32,5 x 28 cm w kolorach ( 2 x biały, 1 x niebieski). Skrzynie wyposażone w kółka ułatwiające wysuwanie.
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Szafka z pojemnikami wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozy o wym. ok. 94 x 45 x 90 cm.
Szafka pionowo podzielona na 3 części. W części 1 i 3 równomiernie rozmieszczonych po 12 pojemników w kolorze
transparentnym o pojemności ok. 5 l, wym. ok. 36 x 25 x 9 cm . Część środkowa wyposażona w 2 równomiernie
rozmieszczone poziome półki. Szafka stoi na metalowych nóżkach.
Prawidłowy zapis:
Szafka z pojemnikami wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozy o wym. ok. 94 x 45 x 90 cm.
Szafka pionowo podzielona na 3 części. W części 1 i 3 równomiernie rozmieszczonych po 6 pojemników w kolorze
transparentnym o pojemności ok. 5 l, wym. ok. 36 x 25 x 9 cm, wykonanych z tworzywa sztucznego. Część
środkowa wyposażona w 2 równomiernie rozmieszczone poziome półki. Szafka stoi na metalowych nóżkach.
Szafka otwarta wisząca wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu, półka i tył szafki w kolorze
białym. Szafka wewnątrz podzielona pionowo na dwie części półką. Wym. ok. 79 x 41,5 x 41 cm.
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Przewijak z materacem wykonany z płyty laminowanej w kolorze klonu, wym. ok. szer. 67 cm, gł. 75 cm, wys. 100
cm. Blat z trzech strony wykończony burtą, wszystkie kanty zaokrąglone. Pod blatem część otwarta o szer. Ok. 1/3
szerokości szafki, wewnątrz równomiernie rozmieszczone 3 poziomo półki. Pozostałą część zamknięta drzwiami w
kolorze białym. Na drzwiach frezowane trzy kwiatki. Kanty drzwi zaokrąglone. Wewnątrz równomiernie
rozmieszczona 1 poziomo półka. . Blat i burta wykończona materacem piankowym.
Szafka półotwarta o wym. szer. ok. 154 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 161 cm. Szafka poziomo i pionowo podzielona
na 4 równe części, tworząc 16 przegród. Szafka wyposażona w 4 skrzynie wykonane z białej płyty laminowanej o gr.
18 mm, front wykonany z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm. Wym. frontu ok. 37 x 37 cm, wym. wewnątrz ok. 34 x
32,5 x 28 cm, wyposażone w kółka ułatwiające wysuwanie. Skrzynie umieszczone poziomo w 4 przegrodach od
dołu szafki. Skrzynie w kolorze białym.
Konfiguracja i kolory drzwiczek:
Szafka 2 szt.
a) zamykana przegroda pierwsza od góry po lewej stronie drzwiczkami otwieranymi na lewą
stronę w kolorze białym, trzecia przegroda od lewej strony zamykana drzwiczkami otwieranymi
na prawą stronę w kolorze limonowym,
b) zamykana przegroda pierwsza w części środkowej drzwiczkami otwieranymi na lewą stronę w
kolorze limonkowym, trzecia przegroda od lewej strony zamykana drzwiczkami otwieranymi na
prawą stronę w kolorze białym,
c) zamykana przegroda druga od dołu szafki od lewej strony drzwiczkami otwieranymi na lewą
stronę w kolorze białym, pierwsza przegroda od prawej strony zamykana drzwiczkami
otwieranymi na prawą stronę w kolorze limonowym,
Szafka 2 szt.
d) zamykana przegroda druga od góry szafki od lewej strony drzwiczkami otwieranymi na lewą
stronę w kolorze białym, pierwsza przegroda od prawej strony zamykana drzwiczkami
otwieranymi na prawą stronę w kolorze pomarańczowym,
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e) zamykana przegroda pierwsza od góry po lewej stronie drzwiczkami otwieranymi na lewą
stronę w kolorze białym, trzecia przegroda od lewej strony zamykana drzwiczkami otwieranymi
na prawą stronę w kolorze pomarańczowym,
f) zamykana przegroda druga od góry szafki od lewej strony drzwiczkami otwieranymi na lewą
stronę w kolorze białym, pierwsza przegroda od prawej strony zamykana drzwiczkami
otwieranymi na prawą stronę w kolorze pomarańczowym,
Zestaw 4 szafek wykonanych z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu, wym. całkowity zestawu ok. 391 x
41,5 x 124 cm. Szafki wyposażone w półki, szerokie poziome szuflady, wąskie szuflady oraz drzwiczki. Szuflada
szeroka o wym. frontu ok. 75,2 x 18,3 cm, szuflada wąska o wym. frontu ok. 37 x 18 cm, drzwiczki małe o wym.
frontu ok. 37 x 37 cm. Półki oraz plecy szafki w kolorze białym.
Elementy zestawu:
1) Szafka 1 o wym. szer. ok. 79 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 87 cm. Szafka pionowo i poziomo podzielona na
2 równe tworząc 4 przegrody. W dwóch górnych poziomych przegrodach dodatkowo równomiernie
rozmieszczona poziomo półka. Od góry szafki 2 przegrody poziome zamykane pojedynczymi małymi
drzwiami otwieranymi na lewą i prawą stronę. Drzwiczki w kolorze limonkowym i szarym. Dwie przegrody od
dołu szafki wyposażone po 2 wąskie szuflady w kolorach: 2 x kolor limonkowy i 2 x kolor szary.
2) Szafka 2 o wym. szer. ok. 116 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 87 cm. Szafka poziomo podzielona na 2 równe
części. Część górna i dolna pionowo podzielona na 2 przegrody. W części od góry lewa przegroda o
długości 1/3 szafki, prawa przegroda o długości 2/3. W części od dołu lewa przegroda o długości 2/3 szafki,
prawa przegroda o długości 1/3. Szafka wyposażona w drzwiczki pojedyncze małe, otwierane na prawą i
lewą stronę oraz szuflady szerokie. Konfiguracja drzwiczek i szuflad:
a) zamykana przegroda od góry po lewej stronie drzwiczkami otwieranymi na lewą stronę w kolorze
szarym, przegroda po prawej stronie wyposażona w 2 szuflady w kolorze białym
b) zamykana przegroda dolna po prawej stronie, drzwiczkami otwieranymi na prawą stronę w kolorze
szarym, przegroda po lewej stronie wyposażona w 2 szuflady w kolorze białym
3) Szafka 3 o wym. szer. ok. 79 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 124 cm, Szafka pionowo podzielona na 2 równe
części a poziomo na 3 równe części tworząc 6 przegród. Szafka wyposażona drzwiczki pojedyncze małe
otwierane na prawą i lewą stronę. Konfiguracja drzwiczek i kolory:
a) zamykane poziomo 2 przegrody od góry i od dołu szafki po prawej i lewej stronie drzwiczkami
otwieranymi na prawą i lewą stronę. Drzwiczki w kolorze szarym i limonkowym.
b) zamykane poziomo 2 przegrody w środkowej części po prawej i lewej stronie drzwiczkami otwieranymi
na prawą i lewą stronę. Drzwiczki w kolorze białym.
4) Szafka 4 o wym. szer. ok. 116 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 87 cm, Szafka pionowo podzielona na 3 równe
części a poziomo na 2 równe części tworząc 6 przegród. Szafka wyposażona drzwiczki pojedyncze małe
otwierane na prawą i lewą stronę. Konfiguracja drzwiczek i kolory:
c) Zamykana drzwiczkami otwieranymi na prawą lub lewą stronę każda przegroda drzwiczki w kolorze: 2
x szary, 2 x limonkowy, 2 x biały
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Szafka otwarta wykonanych z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu o wym. szer. ok. 116 cm, gł. ok. 41,5
cm, wys. ok. 87 cm. Szafka poziomo podzielona na 2 równe części. Część górna i dolna pionowo podzielona na 2
przegrody. W części od góry lewa przegroda o długości 1/3 szafki, prawa przegroda o długości 2/3. W części od
dołu lewa przegroda o długości 2/3 szafki, prawa przegroda o długości 1/3.
Szafka otwarta wisząca wykonanych z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu o wym. szer. ok. 116 cm, gł.
ok. 41,5 cm, wys. ok. 41 cm. Szafka pionowo podzielona na 2 części. Część prawa o długości ok. 1/3 szafki, część
lewa o długości ok. 2/3 szafki. W części prawej poziomo równomiernie rozmieszczona półka, część lewa otwarta.
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Szafki półotwarte wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu, półki oraz plecy szafki w kolorze białym. Szafki wyposażone w drzwiczki pojedyncze
małe, wykonane z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm o wym. 37 x 37 cm, otwierane na prawą lub lewą stronę oraz szuflady szerokie wykonane z foliowanej płyty
MDF o gr. 18 mm o wym. frontu ok. 75 x 18 cm.
Szafka półotwarta o wym. szer. ok. 79 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 124 cm. Szafka pionowo podzielona na 2 równe
części a poziomo na 3 równe części tworząc 6 przegród. Szafka wyposażona w drzwiczki pojedyncze małe, otwierane na
prawą i lewą stronę. Konfiguracja drzwiczek:
a) zamykana przegroda po prawej stronie górna i dolna, drzwiczki otwierane na prawą stronę, kolorystyka: drzwiczki w
kolorze pomarańczowym
b) zamykana przegroda środkowa po lewej stronie, drzwiczki otwierane na lewą stronę
32
kolorystyka: drzwiczki w kolorze białym
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Szafka półotwarta o wym. szer. ok. 116 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 124 cm. Szafka poziomo podzielona na 3 równe
części. Część górna i dolna pionowo podzielona na 2 części. Przegroda lewa o długości 2/3 szafki, prawa strona o
długości 1/3. Część środkowa pionowo podzielona na 2 części. Przegroda lewa o długości 1/3 szafki, prawa strona o
długości 2/3. Szafka wyposażona w drzwiczki pojedyncze małe, otwierane na prawą i lewą stronę. Konfiguracja
drzwiczek:
a) zamykana przegroda po prawej stronie górna i dolna, drzwiczki otwierane na prawą stronę, wewnątrz równomiernie
rozmieszczona poziomo półka, drzwiczki w kolorze białym
b) zamykana przegroda środkowa po lewej stronie, drzwiczki otwierane na lewą stronę
kolorystyka: drzwiczki w kolorze pomarańczowym

2

Szafka półotwarta o wym. szer. ok. 116 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 87 cm. Szafka poziomo podzielona na 2 równe
części. Część górna i dolna pionowo podzielona na 2 przegrody. W części od góry lewa przegroda o długości 1/3 szafki,
prawa przegroda o długości 2/3. W części od dołu lewa przegroda o długości 2/3 szafki, prawa przegroda o długości 1/3.
Szafka wyposażona w drzwiczki pojedyncze małe, otwierane na prawą i lewą stronę. Konfiguracja drzwiczek:
a) zamykana przegroda od góry po lewej stronie drzwiczkami otwieranymi na lewą stronę, drzwiczki w kolorze
pomarańczowym
b) zamykana przegroda dolna po prawej stronie, drzwiczkami otwieranymi na prawą stronę, kolorystyka: drzwiczki w
kolorze białym
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Szafka półotwarta o wym. szer. ok. 79 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 87 cm. Szafka poziomo podzielona na 2 równe
części. Część górna podzielona pionowo na dwie przegrody. Część dolna otwarta. Szafka wyposażona w drzwiczki
pojedyncze małe otwierane na prawą i lewą stronę oraz szuflady szerokie. Konfiguracja drzwiczek i szuflad:
a) zamykane 2 przegrody od góry drzwiczkami otwieranymi na lewą stronę i prawą stronę, kolorystyka: drzwiczki w
kolorze białym
b) w części otwartej umieszczone pionowo po dwie szuflady szerokie. Kolorystyka szuflad:
szuflady w kolorach 1x pomarańczowym, 1x białym

2

Lustro, rama lustra wykonana ze sklejki, Pośrodku lustra umieszczony metalowy uchwyt (montowany bezpośrednio do
ściany). Lustro podklejone specjalną folią, która uniemożliwia stłuczenie na drobne elementy, wym. ok. 120 x 80 cm
36
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Szatnie dziecięce
Szafka szatniowa składająca się z 2 szafek równomiernie rozmieszczonych wzdłuż wysokości i 4 szafek równomiernie
rozmieszczonych wzdłuż szerokości, wymiary szafki: szerokość ok. 129 cm, wysokość ok. 166 cm, głębokość ok. 40 cm,
szafka wykonana z płyty laminowanej w kolorze buku, Plecy szafy wykonane z płyty pilśniowej 0,5 cm. Drzwiczki szafek
w kolorze 2xżółtym, 2xzielonym, 2xpomarańczowym, 2xniebieskie, W każdych drzwiczkach nieduże otwory okrągłe oraz
okrągły drewniany uchwyt (jak na rysunku). Wewnątrz każdej szafki jedna półka na wysokości 15 cm od dołu szafki. Na
bocznych ściankach szafek umieszczone 2 wieszaczki. Drzwiczki zamykane na magnez.
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Szafka szatniowa składająca się z 2 szafek równomiernie rozmieszczonych wzdłuż wysokości i 4 szafek równomiernie
rozmieszczonych wzdłuż szerokości, wymiary szafki: szerokość ok. 65 cm, wysokość ok. 166 cm, głębokość ok. 40 cm,
szafka wykonana z płyty laminowanej w kolorze buku, Plecy szafy wykonane z płyty pilśniowej 0,5 cm. Drzwiczki szafek
w kolorze 1xżółtym, 1xzielonym, 1xpomarańczowym, 1xniebieskie W każdych drzwiczkach nieduże otwory okrągłe oraz
okrągły drewniany uchwyt (jak na rysunku). Wewnątrz każdej szafki jedna półka na wysokości 15 cm od dołu szafki. Na
bocznych ściankach szafek umieszczone 2 wieszaczki. Drzwiczki zamykane na magnez.
Ławeczka drewniana wykonana z płyty laminowanej w kolorze buku o wym. dł. 100 cm, gł. 30 cm, wys. 35 cm.

6
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Magazynek w salach zabaw
Szafa na pościel o wymiarach: szerokość ok. 140 cm, głębokość ok. 45 cm, wysokość ok. 210 cm wykonana z płyty
laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk. Plecy szafy wykonane z płyty pilśniowej z otworami wentylacyjnymi. Szafa
podzielona na 27 przegródek – 9 w pionie i 3 w poziomie. Drzwi potrójne przesuwne.
40
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Łazienki dziecięce
Półka na kubeczki wykonana z drewna, kolor buk o wym. Długość 75 cm, wysokość listwy drewnianej 10 cm, głębokość
półki 20 cm. Na drewnianej listwie u góry poziomo przyczepiona półka. U dołu listwy przymocowanych 5 podwójnych
haczyków.
Przeznaczenie
Łazienka 1, 2, 3, 4,5,6 – po 3 półki
Wymaga dostosowania do powierzchni łazienek
Regał na 25 nocników, płyta laminowana, wodoodporna w kolorze buku, wymiary około szerokość 116 cm, wysokość
168 cm, głębokość 30 cm, 5 półek każda z 5 przegródkami pionowymi na każdy nocnik.
Przeznaczenie
Łazienka 1, 2, 3, 4 – po 1 regale
Wymaga dostosowania do powierzchni łazienki
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Regał na 10 nocników, płyta laminowana, wodoodporna w kolorze buku, wymiary około szerokość 116 cm, wysokość
168 cm, głębokość 30 cm, 5 półek każda z 2 przegródkami pionowymi na każdy nocnik.
Przeznaczenie:
Łazienka 5,6– po 1 regale

2

Wymaga dostosowania do powierzchni łazienki
Nocnik biały o wymiarach 25 x 22 x 17,3 cm pasujący do regału na nocniki z poz. 42 i 43.
120
44
Lustro w kształcie kwadratu o wymiarach 30x30 cm
45
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Kancelaria
Krzesło, siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki, z uchwytem w górnej części oparcia ułatwiającym przenoszenie
krzesła. Stelaż stalowy chromowany. Możliwość składowania w stosie, wym. ok. 50 x 49 x 84,5 cm , wym. siedziska ok.
42 x 44 cm, wys. siedziska 45 cm
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Biurko z szafką i szufladą o wym.: szerokość ok. 120 cm, głębokość ok. 60 cm, wysokość ok. 76 cm; wykonane z płyt
laminowanej o grubości: 18 mm w kolorze białym. wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Z prawej strony znajduje się od
góry blatu szuflada zamykana na zamek, poniżej szafka zamknięta drzwiami. Wewnątrz szafki równomiernie
rozmieszczona pozioma półka.
Przeznaczenie:
Pokój pielęgniarki
Pokój psychologa

Szafa zamykana, dwudrzwiowa o wym. szerokość ok. 79 cm, głębokość ok. 41 cm, wysokość ok. 199 cm, wykonana z
płyty laminowanej o gr. 18 mm, korpus w kolorze brzozy, drzwi w kolorze białym wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm.
Szafa wyposażona w przegrodę, dwie półki - dolną i górną oraz drążek z jednej strony i 4 półki z drugiej strony.
Przeznaczenie:
Pokój pielęgniarki

2
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Szafka zamykana o wym. szerokość ok. 94 cm, głębokość ok. 45 cm, wysokość ok. 90 cm, wykonana z płyty
laminowanej o gr. 18 mm wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Korpus w kolorze brzozy, szuflady w kolorze białym
wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm. Szafka pionowo podzielona na 2 części, w każdej pionowo rozmieszczone 4
szuflady. Uchwyty w drzwiach metalowe, podłużne. Szafka stoi na nóżkach o wys. ok. 5 cm.
Przeznaczenie:
Pokój pielęgniarki
Szafka zamykana drzwiami przesuwnymi o wym. szerokość ok. 94 cm, głębokość ok. 45 cm, wysokość ok. 90 cm,
wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Korpus w kolorze brzozy, drzwi w kolorze
białym wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm. Drzwi podwójne, przesuwne. Wewnątrz równomiernie rozmieszczone są 2
poziome półki. Uchwyty w drzwiach metalowe, podłużne. Szafka stoi na nóżkach o wys. ok. 5 cm.
Przeznaczenie:
Pokój pielęgniarki
Pokój psychologa
Szafka półotwarta z drzwiami o wym. szerokość ok. 94 cm, głębokość ok. 45 cm, wysokość ok. 189 cm, wykonana z
płyty laminowanej o gr. 18 mm wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Korpus w kolorze brzozy, drzwi w kolorze białym
wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm. Szafka poziomo podzielona na 4 części. Część 1 od góry zamykana podwójnymi
drzwiami, poniżej część 2 otwarta, poniżej część 3 i 4 zamykana podwójnymi drzwiami. Uchwyty w drzwiach metalowe,
podłużne. Szafka stoi na nóżkach o wys. ok. 5 cm
Przeznaczenie:
Pokój pielęgniarki
Pokój psychologa
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Szafka wisząca z drzwiami przesuwnymi i półkami wykonanymi ze szkła.
wym. ok. 50 x 100 x 25 cm
1
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Szafka kartotekowa wykonana z blachy stalowej, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflady zainstalowane na
teleskopowych prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Meble
posiadają specjalny mechanizm umożliwiający wysunięcie tylko jednej szuflady, co zabezpiecza szafkę przed upadkiem.

Szuflady ryglowane centralnie. Maksymalny udźwig każdej szuflady wynosi około 60 kg. wym. ok. 54,5 x 63 x 128,5 cm

1
Waga elektroniczna ze wzrostomierzem wyposażona w miernik wagowy PUE C/31 z podświetlanym wyświetlaczem
LCD, obciążenie maksymalne 60/150 kg, dokładność odczytu 20/50 g.
1

54

Ciśnieniomierz elektroniczny. Posiada uśrednienie trzech pomiarów, wskaźnik nieregularnej pracy serca i pulsu, duży,
czytelny ekran LCD, pamięć 90 pomiarów, zasilacz.
55
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Szafka ubraniowa o wym. szerokość ok. 76 cm, głębokość ok. 53 cm, wysokość ok. 185 cm, wykonana z płyty
laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w
kolorze białym. Uchwyty w drzwiach. W górnej części pozioma półka, pod nią zamocowany metalowy drążek na wieszaki
ubraniowe. Dwuskrzydłowe drzwi wyposażone w uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa
sztucznego w kolorze srebrnym oraz zamek z dwoma kluczykami. Skrzynie na cokole. Kolor klon
Przeznaczenie:
1 szt. – pokój kierownika
1 szt. pokój intendenta
Regał z 3 szufladami o wym. szer. ok. 80 cm. wys. ok. 152 cm, gł. ok. 40 cm. wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm
w kolorze klon, plecy szafki wykonane z płyty pilśniowej 0,5 cm. Od dołu szafki na wysokości 80 cm równomiernie
rozmieszczone poziomo 3 szuflady, powyżej część otwarta z 1 równomiernie rozmieszczona poziomo półką. W
szufladach uchwyty metalowe, półokrągłe. Szafka stoi na cokole.
Przeznaczenie:
1 szt. – pokój kierownika
Regał z szafką o wym. szer. ok. 80 cm. wys. ok. 152 cm, gł. ok. 40 cm. wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w
kolorze klon, plecy szafki wykonane z płyty pilśniowej 0,5 cm. Od dołu szafki na wysokości 80 cm część zamknięta
podwójnymi drzwiami z zamkiem centralnym. Wewnątrz 1 równomiernie rozmieszczona poziomo półka, powyżej część

2

1

otwarta z 1 równomiernie rozmieszczona poziomo półką. W drzwiach uchwyty metalowe, półokrągłe. Szafka stoi na
cokole.
Przeznaczenie:
2 szt. – pokój kierownika
1 szt. – pokój psychologa
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Komoda z szafką i 3 szufladami o wym. szer. ok. 80 cm. wys. ok. 152 cm, gł. ok. 40 cm. wykonana z płyty laminowanej o
gr. 18 mm w kolorze klon, plecy szafki wykonane z płyty pilśniowej 0,5 cm. Od dołu szafki na wysokości 80 cm
równomiernie rozmieszczone poziomo 3 szuflady, powyżej część zamknięta podwójnymi drzwiami z zamkiem
centralnym, wewnątrz 1 równomiernie rozmieszczona poziomo półka. W szufladach i drzwiach uchwyty metalowe,
półokrągłe. Szafka stoi na cokole.
Przeznaczenie
2 szt. – pokój kierownika
Regał z 3 szufladami o wym. szer. ok. 80 cm. wys. ok. 185 cm, gł. ok.40 cm. wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm
w kolorze klon, plecy szafki wykonane z płyty pilśniowej 0,5 cm. Od dołu szafki na wysokości 80 cm równomiernie
rozmieszczone poziomo 3 szuflady, powyżej część otwarta z 2 równomiernie rozmieszczonymi poziomymi półkami. W
szufladach uchwyty metalowe, półokrągłe. Szafka stoi na cokole.
Przeznaczenie
1 szt. – pokój intendenta
Regał z szafką o wym. szer. ok. 80 cm. wys. ok. 185 cm, gł. ok. 40 cm. wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w
kolorze klon, plecy szafki wykonane z płyty pilśniowej 0,5 cm. Od dołu szafki na wysokości 80 cm część zamknięta
podwójnymi drzwiami z zamkiem centralnym. Wewnątrz 1 równomiernie rozmieszczona poziomo półka, powyżej część
otwarta z 2 równomiernie rozmieszczonymi poziomymi półkami. W drzwiach uchwyty metalowe, półokrągłe. Szafka stoi
na cokole.
Przeznaczenie
2 szt. – pokój intendenta
Szafka na ksero o wym. wym. ok. 65 x 65 x 80 cm, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon, wewnątrz
1 równomiernie rozmieszczona poziomo półka. Drzwi pełne, zamykane na zamek centralny, uchwyty metalowe,
półokrągłe. Szafka stoi na cokole.
Przeznaczenie:
1 szt. – pokój kierownika
1 szt. – pokój intendenta
Fotel obrotowy, biurowy z oparciem typu Optima lub produkt równoważny
Specyfikacja:
- Oparcie tapicerowane siatką, zaś górna część pokryta jest ekoskórą w kolorze czarnym
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- siedzisko tapicerowane jest tkaniną membranową Aero w kolorze szarym,
- podłokietniki o stałej wysokości wykonane z tworzywa sztucznego (polipropylenu),
- wyposażony jest w mechanizm tilt, który po zwolnieniu blokady pozwala na „bujanie się” lub blokadę do pozycji
standardowej,
- siła oporu jaki stawia fotel podczas wychylania jest regulowana co pozwala dostosować ją do wagi użytkownika,
- płynna regulowana wysokość siedziska,
- podstawa jezdna stalowa, chromowana,
- fotel posiada kółka do powierzchni twardych ( panele, parkiet)
Wymiary: poniżej
- całkowita głębokość 51 cm
- wym. siedziska 49x49 cm
Przeznaczenie:
1 szt. – pokój kierownika
1 szt. – pokój intendenta
1 szt. – pokój pielęgniarki
1 szt. – pokój psychologa
Stół na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka
umożliwia idealne wypoziomowanie mebla - regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o
gr. 18 - 25 mm w kolorze buku, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm, śr. 80 cm, wys. 50 cm
64
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Przeznaczenie:
pokój kierownika

Wygodne, eleganckie, pasujące do każdego wnętrza. Fotele tapicerowane, w kolorze beżowym. Pokryte skajem. Wymiary
siedziska: • szer. 59 cm • wys. 77 cm • jednoosobowy
Przeznaczenie:
pokój kierownika
pokój psychologa
pokój pielęgniarki
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Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu tonacji klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Pod
blatem po lewej i prawej stronie szafi zamykane na zamek centralny, pomiędzy szafkami pozioma szuflada również
zamykana na zamek centralny, wym. ok. 130 x 60 x 76 cm
Przeznaczenie:
Pokój kierownika
Pokój intendenta
Krzesło konferencyjne, stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej w kolorze srebrnym, siedzisko i oparcie tapicerowane.
Materiał 100% włókna syntetyczne. Tapicerka w kolorze szarym

5
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Stolik na jednej nodze - chromowanej, blat z płyty laminowanej grubości 16mm w kolorze buku. Wymiary: średnica 50
cm, wysokość 73 cm

1

Wieszak stojący na ubrania wierzchnie wykonany z profilu okrągłego o śr. ok. 25 i 15 mm, srebrny. Posiada 5 haczyków i
okrągły pierścień umożliwiający przechowywanie parasoli.
• śr. ok. 60 cm
• wys. ok. 185 cm
160
3
Pomieszczenie socjalne 1
Stół o wym. 120x60 cm, wysokość 76 cm. Stół na stelażu metalowym z profilu 40 x 20 mm z okrągłymi metalowymi
nogami o śr. 40 mm. Blat wykonany z płyty laminowanej w kolorze buku o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2
mm.
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Zestaw szafek kuchennych składający się z:
a) Szafka kuchenna stojąca wraz ze zlewem 2-komorowym oraz baterią sztorcową, dwudrzwiowa.
wykonana z płyty laminowanej, w kolorze buku, płyta wykończona okleiną PCV 2 mm. Drzwiczki
wyposażone w drewniane uchwyty w kształcie gałki. Wewnątrz pozioma półka. Szafka stojąca na
metalowych nóżkach.
b) Szafek kuchennych stojących z 2 szufladami, dwudrzwiowa, wykonanych z płyty laminowanej w kolorze
buku, płyta wykończona okleiną PCV 2 mm. Szer. 60 cm. Drzwiczki wyposażone w drewniane uchwyty
w kształcie gałki. Wewnątrz pozioma półka. Szafka stojąca na metalowych nóżkach.
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c) Szafek kuchennych wiszących o wym. szer. 60 cm, gł. 30 cm, wys. 85 cm. wykonana z płyty
laminowanej, płyta wykończona okleiną PCV 2 mm. Wewnątrz po dwie poziome półki. Drzwiczki
wyposażone w drewniany uchwyt w kształcie grzybka.
d) Blat
e) Chłodziarka podblatowa
- wymiary 850x50-60x60
- wbudowany zamrażalnik
- klasa energetyczna A
- szklane półki
- automatyczne oszranianie
- prawo – lub lewostronny montaż drzwi
- regulowane nóżki
- kolor biały
Wymaga dostosowania do powierzchni pomieszczenia socjalnego
Krzesło kuchenne, siedzisko okrągłe, rama metalowa:
Specyfikacja
- całkowita wysokość – 860 mm
- wysokość siedziska – 480 mm
- średnica siedziska – 410 mm
- szerokość podstawy – 370 mm
- długość podstawy – 430 mm
- siedzisko: miękkie, wykończone skajem w kolorze beżowym
- rama: metalowa, chromowana
Aneks kuchenny
Zestaw szafek kuchennych składający się z:
a) Szafka kuchenna stojąca ze zlewem 1-komorowym, ociekaczem oraz baterią sztorcową, dwudrzwiowa.
wykonana z płyty laminowanej, w kolorze buku, płyta wykończona okleiną PCV 2 mm. Drzwiczki
wyposażone w drewniane uchwyty w kształcie gałki. Wewnątrz pozioma półka. Szafka stojąca na
metalowych nóżkach.
b) Szafek kuchennych stojących z 1 szufladą, dwudrzwiowa, wykonanych z płyty laminowanej w kolorze buku,
płyta wykończona okleiną PCV 2 mm. szer. 60 cm. Drzwiczki wyposażone w drewniane uchwyty w kształcie
gałki. Wewnątrz pozioma półka. Szafka stojąca na metalowych nóżkach.
c) Szafek kuchennych wiszących o wym. szer. 60 cm, gł. 30 cm, wys. 85 cm. wykonana z płyty laminowanej,
płyta wykończona okleiną PCV 2 mm. Wewnątrz po dwie poziome półki. Drzwiczki wyposażone w drewniany
uchwyt w kształcie grzybka.
d) Blat
Wymaga dostosowania do powierzchni aneksu kuchennego
Szatnia personelu
Szafka BHP o wym. 80x49x180 cm, wykonana z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi wyposażone są w
wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator. W każdej komorze znajduje się półka, drążek na ubrania oraz haczyki. Szafka

1

8

1

pionowo podzielona jest na dwie części. W każdej jest dodatkowy podział na czystą i brudną odzież. Standardowo
szafka zamykana jest zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. Szafka podzielona jest na dwie komory górne
o wymiarach 33 x 39 x 49 cm i cztery komory ubraniowe o wymiarach 39 x 49 x 145 cm
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Pomieszczenia gospodarcze
Szafa metalowa gospodarcza dwudrzwiowa, korpus i drzwi szafy wykonane są z blachy stalowej pokrytej farbą
proszkową w kolorze szarym lub niebieskim. Cokół wykonany z blachy ocynkowanej. Wewnątrz po lewej stronie znajdują
się cztery nie przestawne półki. Prawa strona otwarta. Na dole szafki brak ścianki rozdzielającej pozwalające na
umieszczenie np. wiadra. Szafa posiada otwory wentylacyjne w celu lepszej cyrkulacji powietrza. Szafka zamykana
zamkiem cylindrycznym z dwoma kluczami. Wymiary: 1800 x 800 x 500 mm.
Sala ruchowa
Ławeczka gimnastyczna wykonana z drewna lakierowanego. Drewniane nogi posiadają niebrudzące stopki z gumy.
Ławka posiada wsporniki stalowe łączące elementy zapewniając stabilność konstrukcji oraz zaczepy umożliwiające
zawieszanie na drabince. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóg są zaokrąglone. Po odwróceniu belka ławki o
szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia. Wymiary: długość 2 m., wysokość 31 cm

6

2

Mobilny stojak z blatem z płyty laminowanej w kolorze buk, na stelażu metalowym w kolorze aluminium do
przechowywania i transportu krzeseł składanych o wym. ok. 44,5 x 49 x 82,5. Stojak posiada cztery kółka w tym dwa z
hamulcem. Mieszczą 12 krzeseł, wym. ok. 45 x 75 x 118 cm.
3

Krzesła składane, wykonane z rury okrągłej o śr. 22 mm w kolorze srebrnym, siedziska i oparcia zostały wykonane z
profilowanej sklejki o gr. 8 mm, wym. ok. (szer. x gł. x wys.) 44 x 49 x 82,5 cm. Wysokość siedziska 46 cm.
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Wyposażenie pozostałe
Metalowe szafki na klucze w kolorze popielatym. Szafka wyposażona w 86 haczyków na klucze (bez zawieszek).
wym. ok. 23x11x36 cm
1

Kosz owalny lub okrągły. Kosz wykonany z plastiku pokrytego metalizowaną powłoką. Pokrywa otwierana nogą za
pomocą pedała, dzięki czemu unikamy dotykania kosza. Pojemność 20 - 25L
80
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Zestaw do utrzymania czystości składający się z następujących elementów:
a) wiadra, o poj. ok.. 10 l, kolor szary, owalne z metalową rączka pośrodku której umieszczona jest plastikowa
nakładka. W wiadrze zaprojektowana jest wyciskarka ( koszyczek do wyciskania mopa,
b) kija teleskopowego który można dopasować do wzrostu, dł. 80 - 140 cm,
c) mopa płaskiego wykonanego z mikroaktywnych włókien w kolorze biało - szarym, przylega do podłogi całą
powierzchnią, wym. dł. 36 cm, szer. 14 cm

8

Korkowa tablica z aluminiową ramą o wym. 90 x 120 cm
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12
Korkowa tablica z aluminiową ramą o wym. 90 x 60 cm
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12
Biała tablica magnetyczna wym. 90 x 60 cm

84
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Kosz plastikowy z ruchomą pokrywą, poj. ok. 15 l, wym. ok. 28x21x39 cm
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Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego z pokrywą z uchwytem, poj. ok. 15-16 l, śr. ok. 29 cm.
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Kosz plastikowy okrągły z ruchomą pokrywą o poj. ok. 5 l i śr. ok. 20 cm
87
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Kosz na śmieci, plastikowy, ażurowy o wym. ok. 26x26x26 cm
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6
Pojemnik z wytrzymałego tworzywa sztucznego wym. 31x 42 x 30 cm, kolory:
4 x pomarańczowy
4 x limonkowy
4 x transparentny
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Pojemnik z pokrywą do przechowywania wykonany z wysokiej jakości tworzywa udekorowany delikatnym nadrukiem o
wym. ok. 29x19x14 cm, różne kolory, poj. ok. 5 l
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Pojemnik plastikowy transparentny z pokrywą o poj. 12 l i wym. ok. 36x28x17 cm, różne kolory.

30
30

Koszyk plastikowy o wym. ok. 27x17x10 cm, różne kolory.
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30
Koszyk plastikowy o wym. ok. 31x20x11 cm, różne kolory
93
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Koszyk plastikowy o wym. ok. 37x26x15 cm, różne kolory
94
30
Skrzynia duża posiadająca wygodne kółka oraz praktyczne zatrzaski, poj. ok. 52 l, wym. ok. 58x37x40 cm z pokrywą,
różne kolory.
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6
Kosz na zabawki o śr. ok. 38 cm, wys. ok. 35 cm z pokrywą, różne kolory
96
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Zegar ścienny z tworzywa sztucznego, okrągły, w jednej tonacji, wyraźny cyferblat, zasilanie energią z baterii 1,5 V, śr.
ok. 30 cm

12

Wycieraczki, wymiary 85x120 cm

2

98
Suszarka na bieliznę o wym. ok. dł. 173 cm, szer. 57 cm, wys. 103 cm, biała, składana, dwa rozkładane skrzydła boczne.
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Deska do prasowania
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Wyposażenie gospodarcze
Kosiarka spalinowa do trawy, moc min.5,0 KM, szerokość koszenia min 50 cm, wysokość koszenia 25- 50cm, 3biegowy napęd kół , aluminiowa obudowa - bardzo trwała, pojemność kosza – min 60 l, regulacja wysokości, podwójne
łożyskowe koła jezdne, regulacja wysokości uchwytu sterującego ,składany uchwyt, zestaw do mulczowania,
Wiertarka udarowa, moc ok 1100 W, możliwość wkręcania wkrętów(ustawiany moment), obroty regulowane
elektronicznie od ok 0 – 2700/min., obroty prawo – lewo, walizka na wyposażeniu, ( wiertarka udarowa BOSCH typ PSB
1000 RPE lub równoważne)
Komplet zabezpieczający do prac na wysokości, składa się z kasku, liny zabezpieczającej i dwupunktowych szelek
bezpieczeństwa.
Podkaszarka spalinowa, Moc kW/KM: ok 0,8/1,1 , silnik: 2-suwowy: 24 , zakres cięcia min. (mm): 380,
średnica żyłki (mm): min. 2 , objętość zbiornika :min. 0,5, elektroniczny zapłon umożliwiający szybki start (system
natychmiastowego startu) ,duża osłona żyłki, podwójna żyłka tnąca, długa stalowa prowadnica (min. 112 cm) ,
regulowany w sposób ciągły dodatkowy uchwyt ułatwiający prowadzenie.
Taczka tłoczona ogrodowa wykonana ze stali, poj. ok. 90 l, wym. ok. wys. 65, szer. 67, gł. 128 cm, wyposażona w
gumowe koło pneumatyczne.
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Odkurzacz ogrodowy - z funkcją dmuchawy i funkcją rozdrabniania, moc ok. 2kW – 3kW, wydajność dmuchawy 800
m3/h, regulowana prędkość dmuchawy, worek o pojemności min. 40 - 45l, Regulowana rękojeść i miękki pas na ramię

1

106
Karcher – myjka ciśnieniowa. Ciśnienie pompy ok.140 bar i mocy ok.1,8 KW. Wyposażona w końcówki z regulowanym
strumieniem wody. Długość kabla ok.5 m. + zestaw do mycia okien.
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1

Drabina aluminiowa czterostopniowa z podestem. Wysokość platformy 83 cm, obciążenie max.150 kg.
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Zestaw narzędzi składa się z elementów uporządkowanych w walizce. Wszystkie elementy cechuje wysoka jakość
wykonania. W zestawie znajdują się co najmniej takie podstawowe produkty jak grzechotka 1/2", wkrętaki, szczypce,
młotek o wadze 500 g, kombinerki, obcęgi, klucz francuski, klucz szwedzki, klucz hydrauliczny klucze płasko-oczkowe
(6-32 mm), nasadki, śrubokrety różnego rodzaju, klucze TORX,
Narzędzia ogrodowe :
- grabie ogrodowe klasyczne, z głowicą ze stali.
- grabie do liści z dużą głowicą wachlarzową wykonaną z elastycznego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym o
szer. ok. 520 mm.
- szpadel z głowicą z hartowanej stali
- łopata
- łopata do śniegu
- szczotka do zamiatania x 2
Narzędzia muszą być wytrzymałe i solidnie wykonane.
Narzędzia ręczne do napraw :
- młotek ślusarski o masie 300g.z trzonkiem z włókna szklanego i rączką z gumy.
- piła do drewna, ręczna 400 mm. Z gumowym uchwytem.
- zestaw wkrętaków o różnej długości (płaskie i gwiazdkowe)
- wkręty do drewna (różne)
-śruby z kołkami rozporowymi (rożne)
-gwoździe (różne)
- klej do drewna.
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Szafa narzędziowa wykonana z blachy, dwudrzwiowa o wym. szer. 100 cm, gł. 550 cm, wys. 195 cm, drzwi z profilem
wzmacniającym osadzone na ukrytych zawiasach, zamek 3-punktowy, cztery przestawne co 35mm półki oraz podłoga,
półki wyciągane, dwie szuflady o wym. 255x850x460(mm)
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Stół warsztatowy o wym. 130x70x85-90cm wykonany z profilu metalowego 50x30x3mm, blat wykonany z drewna litego o
grubości ok. 4,5cm.
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1

114

Wąż ogrodowy + zraszacze: wąż ogrodowy PCV 13 mm odporny na ciśnienie robocze wody i na odkształcenia, dł. 50 m;
wózek na wąż, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, pojemność bębna min. 50 m węża 13 mm; zestaw
przyłączeniowy umożliwiający podłączenie wózka na wąż do kranu (wąż PCV 13 mm dł. 1,5 m, szybkozłącze 13 mm,
przyłącze kranowe); szybkozłącze 13 mm; nypel do łączenia węży; pistolet zraszający z regulacją strumienia; zraszacz
bijakowy dookolny i sektorowy z regulacją wielkości nawadnianego sektora, zasięg do 12,5m. Zestaw składa się z:
nosidła na wąż, składany uchwyt, zintegrowana blokada, skośne podłączenie, Zestaw musi zawierać co najmniej:
- 1x zraszacz prosty
- 1x szybkozłącze
- zawiera: elementy podłączeniowe do kranu
- 1x adapter
- 1x przyłącze kranowe
- 2x szybkozłącze

1

