Załącznik nr 4
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla przedszkola w Niechcicach
Oznaczenie sprawy: IZP.271.1.6.2020
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż lub rozmieszczenie wyposażenia oraz
wykonanie usług dodatkowych.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport do miejsca przeznaczenia (adres: Osiedle
Przylesie 24, Niechcice, 97-340 Rozprza), ubezpieczenie na czas przewozu, rozładunek oraz
wszelkie inne czynności składające się na dostarczenie i odbiór towaru.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług dodatkowych pozostających w związku z
realizowaną dostawą, a w szczególności do:
1) przedstawienia kart produktów wraz z próbkami kolorów do akceptacji zamawiającego;
2) wykonania prac montażowych niezbędnych dla zainstalowania dostarczonych elementów
dostawy stanowiących wyposażenie przedszkola;
3) uprzątnięcie pomieszczeń oraz innych miejsc związanych z prowadzeniem prac montażowych
po zakończeniu tych prac;
4) poniesienie kosztów ubezpieczenia i wszelkich kosztów zakupu, według formuły handlowej
DDP (Delivered Duty Paid) według Incoterms 2010 (cła, podatki) oraz wywozu
niepotrzebnych opakowań;
5) zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem oraz zabrudzeniem podczas dostawy i
montażu elementów dostawy, pomieszczeń oraz innych miejsc związanych z montażem;
6) zapewnienie stałego nadzoru nad montażem przez osobę odpowiedzialną po stronie wykonawcy
za realizacje umowy;
7) przeprowadzenia instalacji dostarczonych urządzeń oraz do przeprowadzenia próby działania
dostarczonych urządzeń w obecności przedstawiciela Zamawiającego;
8) dostarczenie Zamawiającemu specyfikacji elementów dostawy, oryginalnych dokumentów
gwarancyjnych;
9) dostarczenia wraz z elementami dostawy wszystkich dokumentów, atestów, certyfikatów
wymaganych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
4. Parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne przedmiotu zamówienia określone są w
szczegółowym opisie zamówienia załączniku nr 4 do SIWZ. Przedstawione tam parametry
techniczne są parametrami minimalnymi, do których spełnienia zobowiązany jest Wykonawca.
5. Przedmiot Zamówienia dostarczony i rozładowany przez Wykonawcę w ramach niniejszego
zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania określone przepisami prawa, odpowiadać
określonym standardom.
6. Dostarczany asortyment będzie fabrycznie nowy, pełnowartościowy oraz wyprodukowany
wyłącznie ze 100% nowych elementów składowych.
7. Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu karty
gwarancyjne, instrukcje użytkowania i obsługi w języku polskim, wszelkie niezbędne atesty,
certyfikaty lub świadectwa podmiotów uprawnionych do kontroli jakości potwierdzające, że
dostarczony przedmiot umowy odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, przykładowych zdjęć,
znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przetargowej przekazanej Wykonawcom wraz
z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań i
oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza
oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie
parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych niż założone w dokumentacji.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest
obowiązany wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
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CZĘŚĆ 1
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA SZATNI
Lp.

Ilość
24

Nazwa produktu
1. Szafki przedszkolne
6 modułowe z
wieszakami do
szatni

Opis
Szatnia dla 6 osób. Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu i białej.
Metalowe haczyki w komplecie
• wys. siedziska 33 cm
• gł. siedziska 23 cm
• wym. dużego modułu 19 x 22,5 x 69,5 cm
• wym. małego modułu 19 x 22,5 x 19 cm
• wys. półki na buty 20 cm
• wym. 126 x 50 x 134 cm

2. Szafki przedszkolne
3 modułowe z
wieszakami do
szatni

Szatnia szkolna lub przedszkolna dla 3 osób. Wykonana z płyty
laminowanej w tonacji klonu i białej. Metalowe haczyki w komplecie
• wys. siedziska 33 cm
• gł. siedziska 23 cm
• wym. dużego modułu 19 x 22,5 x 69,5 cm
• wym. małego modułu 19 x 22,5 x 19 cm
• wys. półki na buty 20 cm
• wym. 64 x 50 x 134 cm

5

3. Ławka do szatni

Zaokrąglona ławka przeznaczona do ustawiania po bokach dwóch złączonych,
skierowanych plecami do siebie szafek szatni.
Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu, półeczki w kolorze białym.
W komplecie materac mocowany na napy. Wym. materaca 90,5 x 45 x 4 cm.
Półka na wys. 12 cm, Wym. 90,5 x 45 x 33 cm

7

4. Tablica korkowa

Tablica korkowa z drewnianą ramą o wym. 100x200cm

5

5. Tablica korkowa

Tablica korkowa z aluminiową ramą o wym. 90x120 cm

4

6. Ramki na imiona

Wykonane z tworzywa sztucznego, przyklejane z możliwością wsuwania
karteczek z napisami o wymiarze: długość między 8-10 cm a wysokość między
3-5 cm
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CZĘŚĆ 2
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ
ADMINISTRACJYJNYCH
Lp.
1.

Nazwa
produktu
Krzesła

Ilość

Opis
Cechy i funkcje: materiał: stal chromowana / eco skóra, kolor: cappuccino

10

Wymiary: Wysokość całkowita: 98, Wys. siedziska: 46, Szerokość: 43, Głębokość: 51

2.

Stół

Stół o wymiarach 280x100x75. Blat wykonany z płyty 18 mm oklejony obrzeżem PCV
0,6 mm, kolor biały. Stelaż wykonany z podwójnej płyty 18 mm, kolor antracytowy
Rodzaj Płyty płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w
klasie higieny E-1

1

3.

Szafa

Szafa o wymiarach: 84x41x184. Podane wymiary są wymiarami gabarytowymi.
Wyposażenie: półki. Wieniec: wykonany z płyty 18 mm oklejony obrzeżem PCV 0,6
mm, Korpus: wykonany z podwójnej płyty 18 mm, kolor biało- antracytowy. Rodzaj
Płyty: płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie
higieny E-1, plecy z płyty HDF3 mm lub płyty 18 mm Fronty: w kolorze
antracytowym, kolor półek antracytowy

1

4.

Szafa

Szafa o wymiarach 84x41x184. Podane wymiary są wymiarami gabarytowymi.
Wyposażenie: półki
Wieniec: wykonany z płyty 18 mm oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm,
Korpus: wykonany z podwójnej płyty 18 mm, kolor biało- antracytowej
Rodzaj Płyty: płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w
klasie higieny E-1, plecy z płyty HDF3 mm lub płyty 18 mm w wybranym kolorze
Fronty: w kolorze antracytowo – żółtym
Kolor półek: antracytowy

1
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5.

Szafka

Szafka o wymiarach 44x41x114. Podane wymiary są wymiarami gabarytowymi.
Wieniec wykonany z płyty 18 mm oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm. Korpus wykonany
z podwójnej płyty 18 mm w kolorze białym. Półki w kolorze antracytowym. Płyta
dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1,
plecy z płyty HDF 3mm lub płyty 18 mm w wybranym kolorze

3

6.

Szafka

Szafka o wymiarach 84x41x114. Podane wymiary są wymiarami gabarytowymi.
Wieniec: wykonany z płyty 18 mm oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm. Korpus
wykonany z podwójnej płyty 18 mm kolor biały. Fronty i półki kolor antracytowy.
Płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny
E-1, plecy z płyty HDF 3 mm lub płyty 18 mm w wybranym kolorze

1

7.

Szafka

Szafka o wymiarach 84x41x114. Podane wymiary są wymiarami gabarytowymi.
Wieniec wykonany z płyty 18 mm oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm. Korpus wykonany
z podwójnej płyty 18 mm kolor biały. Półki w kolorze antracytowym. Fronty kolor
antracytowo – żółty. Rodzaj Płyty: płyta dwustronnie laminowana na bazie 3warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1, plecy z płyty HDF 3 mm lub płyty
18 mm w wybranym kolorze

2

8.

Szafa

Szafa ubraniowa o wymiarach 80 x 60 x 1820. Podane wymiary są wymiarami
gabarytowymi. Wyposażenie: półki, drążek. Wieniec: wykonany z płyty 18 mm
oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm. Korpus: wykonany z podwójnej płyty 18 mm, kolor
biało-antracytowym. Fronty: kolor antracytowy

3
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9.

Stolik

Stolik o wymiarach 70x70x60. Podane wymiary są wymiarami gabarytowymi.
Wyposażenie: istnieje możliwość montażu przepustu kablowego. Blat: wykonany z
płyty 18 mm oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm, kolor biały. Stelaż wykonany z
podwójnej płyty 18 mm kolor biało-antracytowy
Rodzaj Płyty: płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej
w klasie higieny E-1,

1

10.

Sofa

Sofa na nogach ok 120x60; noga wykonana z kształtownika 40x40 mm; wysokość nogi
- 130 mm, nogi metalowe w wersji "metalik"
Siedzisko i oparcie: sofa 2-siedziskowa, siedzisko: pianka cięta (gęstość 40 kg/m3),
oparcie: pianka cięta (gęstość 25 kg/m3),ścianka: pianka cięta (gęstość 35 kg/m3)
Kolor: żółty
Stopki do podłóg miękkich

1

11.

Wieszak
metalowy

Wieszak metalowy wolnostojący na ubrania Wykonany z metalu wysokiej jakości.
Wysokość 185 cm. Posiada 5 haczyków i pierścień umożliwiający przechowywanie
parasoli.

3

12.

Szafa
gospodarcza

Szafa gospodarcza
Wymiary: Wysokość: 180 cm Szerokość: 61 cm, głębokość: 48 cm
Konstrukcja stalowa z wysokiej jakości blachy, cokół o wysokości 10 cm drzwi z
profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach łatwość utrzymania
czystości dzięki gładkiej, jednolitej powierzchni
Wnętrze: w prawej komorze 4 półki, a w lewej drążek z wieszaczkami oraz półka
Zamknięcie: drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym Euro-Locks zamek w systemie

1
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klucza master, do każdego zamka dwa klucze w komplecie
Kolorystyka: kolor z palety RAL 8016 lub RAL 9003
Wymiary: 120x60x60, Blat: wykonany z płyty 36mm oklejony obrzeżem PCV 2mm,
Stelaż wykonany z płyty 36 mm i oklejony obrzeżem PCV 2 mm, Rodzaj Płyty: płyta
dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej, blat/bok ciemny
orzech, bok biel

13.

Ława

14.

Kontener

Wymiary - 40 x 45 x 56 Wyposażenie: 3 szuflady, mobilne kółka, zamontowanie
zamków do poszczególnych szuflad lub zamka centralnego, Blat: wykonany
z płyty 18mm oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm, Stelaż wykonany z płyty 18 mm i
oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm, Rodzaj Płyty: płyta dwustronnie laminowana na
bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1, korpus ciemny orzech, front
i plecy biel

2

15.

Szafka

Wymiary - 90 x 38 x 108
Wyposażenie: półki, stopki umożliwiające regulację poziomu; zamontowanie zamka
do drzwi szafy, Stelaż wykonany z płyty 18mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm,
Rodzaj Płyty płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w
klasie higieny E-1, front i plecy ciemny orzech, korpus i 2x2 półki biel, kierunek
otwierania drzwi lewo.

2

16.

Szafa

Wymiary - 90 x 38 x 182
Wyposażenie: 3 półki w części z drzwiczkami, stopki umożliwiające regulację
poziomu; zamontowanie zamka do drzwi szafy, Stelaż wykonany z płyty 18m i
oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm, Rodzaj Płyty płyta dwustronnie laminowana na
bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1, front i plecy ciemny orzech,
korpus i 4 półki biel, kierunek otwierania drzwi lewo.

2

17.

Szafa

Wymiary - 90 x 38 x 182 Wyposażenie: 4 półki, drążek na ubrania, stopki
umożliwiające regulację poziomu; zamontowanie zamka do drzwi szafy, Stelaż
wykonany z płyty 18 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6mm, Rodzaj Płyty płyta
dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1,
plecy z płyty HDF 3 mm front ciemny orzech, korpus i półki biel, kierunek otwierania
drzwi lewo.

3

18.

Krzesło

Wymiary ok 820x525 mm. Rama: płoza metalowa, bez podłokietników, Siedzisko:
tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne, Oparcie: tapicerowane, niskie, osłona
tworzywo sztuczne, Pianka siedziska: cięta Pianka oparcia: cięta , Stopki do
miękkich powierzchni, materiał: tworzywo sztuczne, czarne, Kolor elementów z
tworzywa sztucznego – osłona siedziska i oparcia: Białe
Rama: płoza metalowa

4
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19.

Fotel

Cechy i funkcje: mechanizm TILT, materiał: eco skóra, kolor: biały
Wymiary: Wysokość całkowita: 97-107, Wysokość siedziska: 39-49 , Szerokość: 44,
Głębokość: 46

5

20.

Biurko
narożne

Biurko na stelażu z szafką. Wyposażenie: 4 szuflady, półka na stację dysków, drukarkę,
szafka drzwiowa, zamontowania zamka centralnego do szuflad, Blat: wykonany
z płyty 18mm oklejony obrzeżem PCV 2mm, Stelaż wykonany z profilu stalowego o
przekroju 60x20mm, Rodzaj Płyty: płyta dwustronnie laminowana na bazie 3
warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1, korpus i blat ciemny orzech, front i
plecy biel, kierunek otwierania drzwi lewo
Wymiary Biurka - 160 x 60 x 75
Wymiar Szafki - 160 x 40 x 63

1

21.

Szafa

Wymiary - 60 x 38 x 108 Wyposażenie: dwie półki, stopki umożliwiające regulację
poziomu; zamontowanie zamka do drzwi szafy, Stelaż wykonany z płyty 18 mm i
oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm, Rodzaj Płyty płyta dwustronnie laminowana na
bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1, front ciemny orzech, korpus,
plecy i 2 półki biel, kierunek otwierania drzwi lewo.

1

22.

Szafa

Szafa ubraniowa. Wymiary: 60 x 60 x 182 Wyposażenie: półka drążek wieszakowy
Wieniec: wykonany z płyty 18mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm, Stelaż wykonany
z płyty 18mm oklejony obrzeżem PCV 0,6mm, Rodzaj Płyty płyta dwustronnie
laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1 plecy z płyty
HDF 3 mm front ciemny orzech, korpus i półka biel, kierunek otwierania drzwi prawo,

1

23.

Fotel
obrotowy

Podstawa pięcioramienna, materiał – aluminium polerowane, mechanizm
synchroniczny, Podnośnik: pneumatyczny, standardowy, Siedzisko: tapicerowane ,
Oparcie: tapicerowane, Pianka siedziska: cięta , Pianka oparcia: cięta, Podłokietniki:
reg. 3D, materiał – stal chromowana, nakładki – poliuretan (PU) , Kółka: ESH: ϕ 65
mm, do miękkich powierzchni, materiał: tw. sztuczne, czarne, samohamowne , Kolor
elementów metalowych – podnośnik: CR Chrom

1

WYMIARY: Wysokość całkowita: 1155-1250 mm , Wysokość siedziska: 445-530
mm , Wysokość podłokietnika: 200-275 mm

24.

Fotel

Fotel w całości tapicerowany, oparcie zintegrowane w całości z
podłokietnikami. Fotel wyposażony w kółka. Kolor écru
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25.

Szafa

Szafa o wymiarach 84x41x184
Podane wymiary są wymiarami gabarytowymi.
Wyposażenie: półki
Wieniec: wykonany z płyty 18 mm oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm,
Korpus: wykonany z podwójnej płyty 18 mm, kolor biały
Rodzaj Płyty: płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej
w klasie higieny E-1, plecy z płyty HDF3 mm lub płyty 18 mm w wybranym kolorze
Fronty: w kolorze antracytowym
kolor półek : biały

1

26.

Szafa

Szafa i wymiarach 84x41x184
Podane wymiary są wymiarami gabarytowymi.
Wyposażenie: półki
Wieniec: wykonany z płyty 18 mm oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm,
Korpus: wykonany z podwójnej płyty 18 mm, kolor biały
Rodzaj Płyty: płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej
w klasie higieny E-1, plecy z płyty HDF3 mm lub płyty 18 mm w wybranym kolorze
Fronty: w kolorze antracytowo – żółtym
Kolor półek: antracytowy

1

27.

Szafka

Szafka o wymiarach 44x41x114
Podane wymiary są wymiarami gabarytowymi.
Wyposażenie: 2 półki w kolorze antracytowym
Wieniec: wykonany z płyty 18 mm oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm,
Korpus: wykonany z podwójnej płyty 18 mm w kolorze białym
Rodzaj Płyty: płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej
w klasie higieny E-1, plecy z płyty HDF 3mm lub płyty 18 mm w wybranym kolorze

1

28.

Szafka

Szafka o wymiarach 84x41x114
Podane wymiary są wymiarami gabarytowymi.
Wyposażenie: 2półki w kolorze antracytowym
Wieniec: wykonany z płyty 18 mm oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm,
Korpus: wykonany z podwójnej płyty 18 mm kolor biały
Fronty : kolor antracytowo - żółty
Rodzaj Płyty: płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej
w klasie higieny E-1, plecy z płyty HDF 3 mm lub płyty 18 mm w wybranym kolorze

1
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29.

Szafka

Szafka o wymiarach 84x41x114
Podane wymiary są wymiarami gabarytowymi.
Wyposażenie: półki w kolorze antracytowym
Wieniec: wykonany z płyty 18 mm oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm,
Korpus: wykonany z podwójnej płyty 18 mm kolor biały
Fronty : kolor antracytowy
Rodzaj Płyty: płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej
w klasie higieny E-1, plecy z płyty HDF 3 mm lub płyty 18 mm w wybranym kolorze

1

30.

Biurko

Biurko o wymiarach 160x70x75
Podane wymiary są wymiarami gabarytowymi.
Wyposażenie: istnieje możliwość montażu przepustu kablowego,
Blat: wykonany z płyty 18 mm oklejony obrzeżem PCV0,6 mm,
kolor biały i antracyt
Stelaż wykonany z podwójnej płyty 18 mm
Rodzaj Płyty: płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty
wiórowej w klasie higieny E-1,

1

31.

Biurko

Wyposażenie: 4 szufladowa szafka z piórnikiem i zamkiem centralnym, szafka
drzwiowa z zamkiem patentowym,
Blat: wykonany z płyty 46 mm (2 x 18 mm + wstawka 10 mm) typu sandwich,
oklejony obrzeżem PCV 2 mm, kolor wstawki srebrny,
Stelaż: wykonany z płyty 18 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm, kontenerki na
nogach satynowych, facha z mlecznej plexi
Rodzaj Płyty: płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej
w klasie higieny E-1, Wymiary - 200 x 95 x 75 (wymiary gabarytowe)

1

32.

Szafa

Wyposażenie: szafa aktowa, szafa ubraniowa, otwarte półki, istnieje możliwość
zamontowania zamków patentowych lub baskwilowych do szaf, istnieje możliwość
zamontowania cokołu na satynowych nóżkach, plecy z płyty HDF 3mm
Wieniec wykonany z płyty 46 mm (2 x 18 mm + wstawka 10 mm) typu sandwich,
oklejony obrzeżem PCV 2 mm, kolor wstawki czarny lub srebrny,
Stelaż: wykonany z płyty 18 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm,
Rodzaj Płyty: płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w
klasie higieny E-1, Wymiary - 200 x 38 x 182

1
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33.

Stolik

Blat: wykonany z płyty 46 mm (2 x 18 mm + wstawka 10 mm) typu sandwich,
oklejony obrzeżem PCV 2 mm, kolor wstawki srebrny,
Stelaż: wykonany z płyty 46 mm (2 x 18 mm + wstawka 10 mm) typu sandwich,
oklejony obrzeżem PCV 2 mm, kolor wstawki czarny lub srebrny,
Rodzaj Płyty: płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w
klasie higieny E-1,
Wymiary - 80 x 80 x 60 (wymiary gabarytowe)

1

34.

Komoda

Komoda
Wyposażenie: 2 słupki z półkami, przeszklona szafka aktowa, zamki patentowe do
szafki i słupków, Wieniec: wykonany z płyty 46 mm (2 x 18 mm + wstawka 10 mm)
typu sandwich, oklejony obrzeżem PCV 2 mm, kolor wstawki czarny lub srebrny,
umocowany na 4 satynowych nóżkach. Stelaż: wykonany z płyty 18 mm i oklejony
obrzeżem PCV 0,6 mm, Rodzaj Płyty: płyta dwustronnie laminowana na bazie 3warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1, Wymiary - 160 x 38 x 120

1

35.

Stół

Stół o wymiarach 120x80. Blat wykonany z płyty 18 mm oklejony obrzeżem PCV 0,6
mm, Stelaż wykonany z podwójnej płyty 18 mm, kolor antracytowy
Rodzaj Płyty płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w
klasie higieny E-1

1

36.

Krzesło

Krzesło Beta chrome czarne
Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego
Rama metalowa, chromowana

4
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CZĘŚĆ 3
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA BLOKU
ŻYWIENIOWEGO
Lp.

1

Nazwa
produktu
Blat roboczy stół Blat roboczy Stół przyścienny bez półki
przyścienny
1600x700x850 mm spawany

Opis

Ilość
1

2

Chłodziarka

Szafa chłodnicza lakierowana, wnętrze z ABS, V 129 l, nośność półek do 8 kg, cichy
agregat posiada wymuszony obieg powietrza, urządzenie wykonane z blachy malowanej
proszkowo (biała), w komplecie 3 półki, elektroniczny sterownik temperatury z
wyświetlaczem, wbudowany zamek na klucz, automatyczne odszraniane, wymiary półek
WxD: 505x365 mm, czynnik roboczy R600a / 35g, minimalna odległość pomiędzy
półkami to ok 7 cm, wnętrze szafy wykonane z tworzywa sztucznego

1

3

Naświetlacz

Urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj i noży: można
dezynfekować jednorazowo 30 sztuk jaj lub 17 sztuk noży o długości do 320mm i
wysokości do 40 mm w cyklu naświetlania ginie do 100% bakterii Salmonella, E.Coli,
ziarenkowców, laseczek tlenowych, pałeczek okrężnicy i grzybów z powierzchni skorupki
czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund automatyczne wyłączenie lamp przy otwarciu
szuflady kratka wykonana ze stali chromowanej wykonany ze stali nierdzewnej

2

4

Regał
magazynowy

Regał magazynowy. Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg. Konstrukcja: spawana
Materiał wykonania: stal nierdzewna. Szerokość - W: 1100 mm Głębokość - D : 500 mm
Wysokość - H : 1800 mm

5

5

Regał
magazynowy

Regał magazynowy spawany, półki perforowane. Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg
Materiał wykonania : stal nierdzewna. Szerokość - W : 900 mm Głębokość - D : 400 mm
Wysokość - H : 1800 mm

1

6

Regał
magazynowy

Regał magazynowy. Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg
Konstrukcja : spawana. Materiał wykonania : stal nierdzewna
Szerokość - W : 1100 mm Głębokość - D : 500 mm Wysokość - H : 1800 mm

6
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7

Szafa chłodnicza Szafa chłodnicza lakierowana, wnętrze z ABS, V 361 l, nośność półek do 8 kg cichy
agregat posiada wymuszony obieg powietrza urządzenie wykonane z blachy malowanej
proszkowo (biała)elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem wbudowany
zamek na klucz nowoczesna konstrukcja automatyczne odszranianie w komplecie 3 półki
wymiary półek WxD: 505x365 mm minimalna odległość pomiędzy półkami - ok 7 cm,
wnętrze szafy wykonane z tworzywa sztucznego Czynnik chłodniczy: R 600 a / 75g
Pojemność netto : 265 l. Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi : Tak. Temperatura
max. : 8 °C Karta gwarancyjna, Dobowe zużycie energii : 1.309 kWh/dzień Strefa
klimatyczna : 4.0000, Pojemność - V : 265 l, Moc elektryczna : 0.13 kW Temperatura
min. : 0 °C
Roczne zużycie energii : 478 kWh/rok
Klasa energetyczna : C Napięcie - U : 230 V
Szerokość - W : 600 mm Głębokość - D : 600 mm Wysokość - H : 1850 mm

3

8

Szafa mroźnicza Szafa mroźnicza lakierowana, wnętrze z ABS, V 361 l, nośność półek do 8 kg cichy
agregat, urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała) elektroniczny
sterownik tempera tury z wyświetlaczem wbudowany zamek na klucz półki mrożące,
rozmrażanie
ręczne wymiary półek WxD: 480x410mm towar ładowany do urządzenia
mroźnicze go musi być wstępnie zmrożony i opakowany odstępy pomiędzy półkami
wynoszą ok 22 cm ,wnętrze szafy wykonane z tworzywa sztucznego
Czynnik
chłodniczy: R 600 a / 90g Pojemność netto : 258 l Możliwość zmiany kierunku otwierania
drzwi : Tak. Temperatura max. : -18 °C Karta gwarancyjna : Tak
Strefa klimatyczna : 4
Dobowe zużycie energii : 2.45 kWh/dzień, Roczne zużycie energii : 894 kWh/rok
Klasa energetyczna : B Zasilanie : prąd
Napięcie - U : 230 V
Szerokość - W
: 600 mm Głębokość - D : 600 mm Wysokość - H : 1850 mm Kolor : biały Pojemność V : 361 l, Moc elektryczna : 0.15 kW Temperatura min. : 10 °C

1

9

Stół cateringowy Stół cateringowy składany 70x70 (kolor: jasne)

1

10

Krzesło
cateringowe

4

11

Szafa socjalna
BHP

Krzesło cateringowe składane (kolor: jasne)

Metalowa szafa socjalna BHP na odzież antracytowo
niebieska
WYMIARY
• Waga (wraz z opakowaniem): 45 kg
• Szerokość: 60 cm
• Wysokość: 180 cm
• Głębokość: 50 cm
• Szafa socjalna wykonana z malowanej proszkowo,
zimnowalcowanej stali o grubości 0,6 mm. Odporny
na korozję, wytrzymały materiał
• Precyzyjne i solidne zespolenie materiałów sprawia,
że nasza szafa socjalna jest stabilna oraz wytrzymała
na uszkodzenia mechaniczne powstające podczas
eksploatacji
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12

Stół przyścienny Stół przyścienny bez półki 1000x600x850 stal nierdzewna

1

13

Stół przyścienny Stół przyścienny bez półki 1500x600x850 stal nierdzewna

1

14

Regał
magazynowy

Regał magazynowy chromowany, 4 półki, składany. Wymiary 1525x610x1800.
Mocowanie półek z regulowaną wysokością. Maksymalne obciążenie na półkę do 200 kg

1

15

Regał
magazynowy

Regał magazynowy chromowany, 4 półki, składany. Wymiary 910x610x1800.
Mocowanie półek z regulowaną wysokością. Maksymalne obciążenie na półkę do 200 kg

2

16

Pojemnik
uniwersalny na
odpadki 120 l

Pojemnik uniwersalny na odpadki z pokrywą i podstawą na kółkach w kolorach: niebieski,
zielony, żółty i szary V 120 l wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa polecane do
zastosowania jako pojemniki na odpady
posiadają certyfikat kontaktu z żywnością,
polecane również do zastosowania jako pojemniki do przechowywania żywności;
4
rowki do zamocowania worków zaokrąglone ergonomiczne uchwyty ;
wzmocniona wewnętrzna konstrukcja; odpowiednio wyprofilowane wnętrze pojemnika
zapewnia o 50 % łatwiejsze opróżnianie niż w tradycyjnych pojemnikach na odpady;
stabilna, podwójna wzmocniona podstawa;
dzięki szerokiej kolorystyce
pojemników możliwość zastosowania systemu segregacji odpadów;
uchwyty wystają ~ 65 mm podana średnica jest całkowita

4

17

Stół stalowy w
półką
przyścienny

Stół stalowy w półką przyścienny ilość półek : 1 szt Konstrukcja : spawana Materiał
wykonania : stal nierdzewna Szerokość - W : 1400 mm Głębokość - D : 600 mm
Wysokość - H : 850 mm

2

18

Stół stalowy z
drzwiczkami

Stół stalowy z drzwiczkami suwanymi, przyścienny o wymiarach 1000x600x850
Materiał; stal nierdzewna, półka przestawna, stół spawany

1
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Kloc masarski
drewniany

Kloc masarski drewniany 400x500x800 na podstawie ze stali nierdzewnej, płyta kloca
wykonana z wyselekcjonowanego oraz sezonowanego drewna bukowego i grabowego
unikalny system połączeń grzebykowych podstawa wykonana ze stali nierdzewnej
grubość kloca 100 mm

1

20

Stół stalowy z
drzwiczkami

Stół stalowy z drzwiczkami suwanymi, przyścienny o wymiarach1200x600x850 Materiał;
stal nierdzewna
półka przestawna, stół spawany

1

21

Krajalnica

Krajalnica do wędlin i serów, nóż o średnicy 250 mm
Podstawa wykonana z lakierowanego aluminium osłona noża, taca podawcza oraz
ruchoma ścianka wykonane są z anodowanego aluminium wentylowany silnik ostrzałka,
regulowane nóżki, maksymalna grubość cięcia 10 mm, pokrętło regulacji grubości
krojenia urządzenie posiada bardzo ostry nóż - prosimy zachować ostrożność podczas
krojenia i czyszczenia średnica noża 250 mm

1

22

Półka wisząca

Półka wisząca przestawna podwójna. Konstrukcja : skręcana Materiał wykonania : stal
nierdzewna Szerokość - W : 1200 mm Głębokość - D : 300 mm Wysokość - H : 660 mm

2

23

Stół przyścienny Stół przyścienny bez półki 1000x600x850 mm spawany. Konstrukcja: spawana
Materiał wykonania : stal nierdzewna Szerokość - W : 1000 mm Głębokość - D : 600 mm
Wysokość - H : 850 mm

24

Szuflada
podwieszana

Szuflada podwieszana 410x480x260 mm, pasuje do stołów o głębokości 600mm ,
głębokość szuflady 150 mm podwieszana szuflada do samodzielnego montażu do stołów
od W> 600 mm
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Kuchnia
elektryczna

Kuchnia elektryczna, 4-płytowa o łącznej mocy 10,4 kW. Konstrukcja wykonana ze stali
nierdzewnej. Płyta grzewcza żeliwna o średnicy 220 mm i mocy 2,6kW, kontrolka pracy,
sześciostopniowy zakres pracy, tłoczona płyta górna, regulowane stopki, 4-płyty
grzewcze, regulowane nóżki ~ 20 m

1

26

Taboret
elektryczny

Taboret elektryczny o mocy 5kW. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, taboret
wyposażony w płytę grzejną o średnicy 400 mm o mocy 5kW, przystosowany do dużych
garnków o poj. 50 i 100 l, regulowane nóżki ~20 mm. Zasilanie na prąd. Napięcie 400 V.
Wymiary: szerokość 580 mm, głębokość 580 mm, wysokość 380 mm.

2

27

Patelnia
uchylana
elektryczna

Patelnia uchylna elektryczna przeznaczona do smażenia i duszenia potraw
ręczny przechył misy w celu zlewania oleju powierzchnia robocza 0.27m2 płynna
regulacja temperatury termostat bezpieczeństwa z manualnym resetem obudowa i misa
wykonana ze stali nierdzewnej wydajność ok. 100 kotletów/h pojemność misy ok. 40 l.
Temperatura max. : 300 °C Karta gwarancyjna : Tak Zasilanie: prąd Napięcie - U : 400
V Szerokość - W : 700 mm Głębokość: 786 mm; Wysokość : 912 mm; Waga: 52 kg;
Częstotliwość 50 Hz; Moc elektryczna : 6.3 kW

1

28

Piec
konwekcyjno –
parowy

Piec konwekcyjno-parowy 7xGN1/1. Zasilanie na prąd. Napięcie 400 V. Wymiary:
szerokość 750 mm, głębokość 773 mm, wysokość 843 mm, waga 85 kg, Moc
elektryczna 9.9 kW
Komora pieca z zaokrąglonymi krawędziami, wykonana ze stali nierdzewnej (AISI 304)
dla ułatwienia zachowania higieny i czyszczenia. Oświetlenie komory poprzez zewnętrzne
lampy LED. Szczelny, odporny na parę panel sterowania. Bardzo wytrzymała blokada
drzwi z włókna węglowego, odległość między półkami 67 mm, zestaw podłączeniowy w
komplecie.
Tryby programowania ręcznego: Obróbka konwekcyjna 30 °C – 260 °C. Obróbka
mieszana parowa i konwekcyjna 35 °C – 260 °C. Obróbka mieszana konwekcyjna z
wykorzystaniem wilgotnego powietrza 35 °C – 260 °C. Obróbka parowa 35 °C – 130 °C .
Obróbka z sondą do pomiaru temperatury wnętrza produktu. Sonda do pomiaru
temperatury wnętrza produktu.
Programy: zapisywanie w pamięci urządzenia do 256 programów użytkownika,
możliwość przypisania zapamiętanym programom nazwy i dodanie jego zdjęcia,
zapamiętanie nazwy programu obróbki.
Automatyczne czyszczenie: 4 automatyczne programy mycia (z kontrolą obecności wody
i detergentu), zintegrowany zbiornik na detergent
Funkcje dodatkowe: Wstępne nagrzewanie komory do 260 °C. Wizualizacja pozostałego
czasu obróbki (podczas obróbki bez użycia sondy do pomiaru temperatury wnętrza
produktu). Tryb wstrzymania programu. Praca ciągła. Wizualizacja ustawień i realnych
wartości czasu, temperatura wnętrza produktu, temperatura w komorze, wilgotność,
prędkość obrotów wentylatora. Temperatura mierzona w jednostkach °C lub °F

1
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Podstawa do
pieca
konwekcyjno –
parowego

Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy 7xGN1/1
Wymiary: szerokość 740 mm, głębokość 550 mm, wysokość 850 mm

1

30

Zestaw blach do
pieca
konwekcyjno –
parowego

Zestaw blach do pieca konwekcyjno-parowego 7xGN1/1. Blachy nadające się do mycia w
zmywarce.
Zestaw zawiera 7 blach wykonanych ze stali nierdzewnej w tym:
Pojemnik stalowy, GN 1/1 o wymiarach: szerokość 530 mm, głębokość 325 mm,
wysokość 100 mm, pojemność 14 l – 3 sztuki
Pojemnik stalowy, GN 1/1 o wymiarach: szerokość 530 mm, głębokość 325 mm,
wysokość 65 mm, pojemność 8 l – 2 sztuki
Pojemnik stalowy, GN 1/1 o wymiarach: szerokość 530 mm, głębokość 325 mm,
wysokość 20 mm, pojemność 2,5 l – 2 sztuki

1

31

Zmywarko –
wyparzarka

Zmywarko – wyparzarka uniwersalna elektroniczna z zmiękczaczem profesjonalna
zmywarka dwuściankowa z funkcją wyparzania przystosowana do mycia talerzy,
sztućców i szkła dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego czas trwania cyklu
60/120/180/128/180 Hygenic specjalny program 180 Hygenic (mycie w temp 65°C i
płukanie w 85°C) kolorowy wyświetlacz elektroniczny system utrzymujący stałe
ciśnienie i temperaturę podczas płukania funkcja stand-by oszczędzająca energię
system automatycznego czyszczenia komory po całym dniu pracy zmywarka z pompą
zrzutową posiada system automatycznie wypompowujący wodę z komory w przypadku
braku aktywności ponad 3 godziny zużycie wody 2,5 l/cykl maksymalna wysokość
mytego naczynia 350 mm w komplecie 2 kosze do talerzy, kosz uniwersalny oraz
pojemnik na sztućce. Zmywarka musi być wyposażona w uzdatniacz wody (zmywarka z
uzdatniacem jako jedno urządzenie – kpl) w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
(zasilanie zimną wodą) rekomendowane przez profesjonalne płyny do zmywarek
zapewniają ich prawidłową pracę
Nap.- U : 400 V; Szer. - W : 600 mm Głęb.- D : 635 mm Wys.- H : 855 mm
Moc
elektryczna : 6.6 kW

1
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Stół roboczy

Stół roboczy ze stali nierdzewnej z półką dolną i rantem z tyłu i boków
Ilość półek : 1 szt
Konstrukcja : spawana
Materiał wykonania : stal nierdzewna
Szerokość - W : 500 mm
Głębokość - D : 600 mm Wysokość - H : 850 mm

1
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Szafa stalowa
przelotowa

Szafa stalowa przelotowa, drzwi suwane, 800x600x1800 mm konstrukcja spawana, dwie
przestawne półki maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m²
Szerokość - W : 800 mm Głębokość - D : 600 mm Wysokość - H : 1800 mm

1
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Szafa stalowa
magazynowa

Szafa stalowa magazynowa, drzwi skrzydłowe, 1000x600x1800 mm
konstrukcja spawana trzy przestawne półki maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m²
Materiał wykonania: stal nierdzewna. Wymiary: szerokość 1000 mm, głębokość 600 mm,
wysokość 1800 mm

2

35

Gofrownica

Gofrownica: płynna regulacja temperatury, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
dwie płyty żeliwne z powłoką ceramiczną, wymiary gofra 100x170 mm, 24 wypustki
szerokość 10x15 mm, bezpiecznik zapobiegający przegrzaniu się urządzenia

2

36

Naleśnikarka

Budowa wykonana ze stali nierdzewnej, średnica płyty grzewczej 400 mm, optymalna
średnica naleśnika 300 mm, gładka powierzchnia grzewcza z płyty żeliwnej z powłoką
ceramiczną, specjalna szuflada do przechowywania w stałej temperaturze talerzy lub
przygotowanych naleśników, płynna regulacja temperatury, bezpiecznik zapobiegający
przegrzaniu się urządzenia

2
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Kuchenka
mikrofalowa
profesjonalna

sterowanie elektroniczne 3 poziomy mocy, możliwość zapamiętania 20 programów w 3
krokach, zakres zegara 1 h 40 min, możliwość zastosowania do rozmrażania GN z
poliwęglanu 1/2 h=65÷150 mm, komora oraz obudowa urządzenia wykonana ze stali
nierdzewnej, pojemność komory 25 litrów, wymiary wewnętrzne komory: 335x364x212
mm, moc mikrofal 1000 W

1
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Sokowirówka

Moc 700 W, Liczba poziomów obrotów 2, Szerokość otworu wsadowego 73 mm
Możliwość mycia elementów w zmywarce, Funkcje dodatkowe: blokada kapania, blokada
przy nieprawidłowym złożeniu

1

39

Zestaw garnków
ze stali
nierdzewnej z
pokrywką

Zestaw garnków ze stali nierdzewnej z pokrywką. Profesjonalne garnki satynowane ze
stali nierdzewnej, technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie
ciepła, dno typu "sandwich" gwarantuje odporność na korozję nienagrzewające się
wielopunktowo zgrzewane uchwyty. Garnek posiada wzmocnioną krawędź górną i
dodatkowo wzmocnione uchwyty. W zestawie garnki z pokrywką o pojemności: 50
litrów, 37 litrów, 24 litry, 16 litrów, 10 litrów, 6 litrów i 3 litry. Zestaw zawiera łącznie 7
garnków

1

40

Zestaw rondli ze Zestaw rondli ze stali nierdzewnej z pokrywką: linia profesjonalnych garnków
stali nierdzewnej
satynowanych ze stali nierdzewnej technologia wielowarstwowego dna
z pokrywka
zapewnia dobre przewodzenie ciepła kapsułowe dno gwarantuje
odporność na korozję nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane
uchwyty. W zestawie 4 rondle o pojemności: 3 -3,5 litra, 1,9- 2 litry, 1,5
litra, 1 litr

1
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Zestaw patelni
stalowych
teflonowych

Zestaw patelni stalowych teflonowych. Wykonanie -technologia wielowarstwowego dna
zapewnia dobre przewodzenie ciepła kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję. W
zestawie 3 patelnie o średnicy Ø: 320mm-340 mm, 240mm-260 mm oraz 180 -200 mm

1

42

Zestaw desek do Zestaw 6 desek do krojenia: deski HACCP 600x400 w kolorach: czerwona, zielona, żółta,
krojenia
niebieska, biała, czarna

1

43

Zestaw desek do Zestaw 6 desek do krojenia: deski HACCP 450x300 w kolorach: czerwona, zielona, żółta,
krojenia
niebieska, biała, czarna

1

44

Stojak na deski
do krojenia

2

45

Zestaw noży do
drobiu

Zestaw 2 noży do drobiu z żółtym uchwytem, można myć i wyparzać w zmywarce ostrze
wykonane ze stali nierdzewnej. Zestaw zawiera noże o długości L 250 mm i L 220 mm

1

46

Zestaw noży do
ryb

Zestaw 3 noży do ryb z niebieskim uchwytem, można myć i wyparzać w zmywarce
ostrze wykonane ze stali nierdzewnej. Zestaw o długości L 250 mm, L 220 mm i L 150
mm

1

47

Zestaw noży do
pieczywa,
nabiału i
delikatesów

Zestaw 7 noży do pieczywa, nabiału i delikatesów z białym uchwytem, można myć i
wyparzać w zmywarce ostrze wykonane ze stali nierdzewnej. Zestaw zawiera noże o
długości: 1 nóż do chleba L 250 mm, 1 nóż kuchenny L 250 mm, 1 nóż kuchenny L 220
mm, 1 nóż do krojenia L 180 mm, 1 noż uniwersalny L 180 mm oraz 2 noże uniwersalne
L 150 mm

1

48

Zestaw noży do
warzyw i
owoców

Zestaw 12 noży do warzyw i owoców z zielonym uchwytem, można myć i wyparzać w
zmywarce ostrze wykonane ze stali nierdzewnej. Zestaw zawiera noże o długości: 2 noże
kucharskie L 180 mm, 2 noże uniwersalne ząbkowane L 90mm-130 mm, 2 noże
uniwersalne L 100 mm, 2 noże uniwersalne L 90 mm, 2 noże do jarzyn L 60 mm oraz 2
obieraczki do warzyw

1

49

Ostrzałka do
noży

Ostrzałka do noży

2

50

Wyciskarka do
czosnku

Wyciskarka do czosnku ze stali nierdzewnej

2

51

Krajalnica do
jajek

Krajalnica do jajek

2

Stojak na deski do krojenia na 6 desek
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Otwieracz do
konserw

Otwieracz do konserw

1

53

Wyciskacz do
cytryn

Wyciskacz do cytryn

1

54

lejek z rączką

55

Tarka
sześciokątna

Tarka sześciokątna ze stali nierdzewnej

2

56

Zestaw
tłuczków do
mięsa

Zestaw 3 tłuczków ze stali nierdzewnej: 2 tłuczki do mięsa metalowe oraz 1 zmiękczający
tłuczek do mięsa

1

57

Zestaw łyżek
cedzakowych

Zestaw 3 łyżek cedzakowych o średnicy: Ø 160 długość 470 mm, Ø 200 długość 590
mm, Ø 240 długość 570 mm

1

58

Czajnik
elektryczny
szklano-stalowy

Pojemność 1,7 litra, Element grzejny płaska grzałka płytowa, Moc 2200 W
Kolor biało-srebrny, Wykonanie szkło-stal nierdzewna, Filtr antyosadowy, Obrotowa
podstawa, Wskaźnik poziomu wody, Podświetlany wskaźnik poziomu wody,
automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody

1

59

Wiadro ze stali
nierdzewnej

Wiadro stalowe, Ø 290 mm, V 12 l

5

60

Zestaw miarek
stalowych z
podziałką

Zestaw 3 miarek stalowych z podziałką o pojemności: 0,5 l, 1 l, 2 l

1

61

Chochla

profesjonalna chochla monoblok, pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka
stali, łatwa w utrzymaniu czystości, ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania, Ø 200
mm, V 2 l

3

lejek z rączką ze stali nierdzewnej
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2

Porcjer: 1/40 (40 porcji z litra lodów), porcja ~ 17g, gramatura oznacza ilość porcji z 1
litra lodów Ø 45 mm

62

Porcjer

63

Widelec do mięs Widelec do mięs L150mm, wyprodukowany z kutego pręta stalowego
ergonomiczna rękojeść wykonana w sposób wykluczający gromadzenie się resztek w
miejscach łączeń, wymiar L długość ostrza, wykonany z wysokiej jakości stali

2

64

Zestaw łyżek
cedzakowych

Zestaw 3 łyżek cedzakowych wykonanych ze stali chromowanej posiada duże otwory do
szybkiego ociekania o średnicy: Ø 160,Ø 200, Ø 240

1

wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej w technologii monoblok bez spawów i
zagięć, wykonana z jednego kawałka stali łatwa w utrzymaniu czystości grubość uchwytu
2,7 mm

1

Materiał wykonania: stal nierdzewna. Długość - L : 400 mm, monoblok

1

Wykonane z polerowanej stali nierdzewnej, L 200 mm

2

szczypce uniwersalne L 300 mm. Materiał wykonania: stal nierdzewna

2

szczypce L 230 -250 mm, szczypce w korze czarnym, polecane do stosowanie z
warzywami i owocami, wygodny uchwyt, łatwe w utrzymaniu czystości
Zestaw 3 rózg spiralnych o długości: L 300 mm,L 500 mm,L 600 mm ze stali

2

Zestaw 21 misek kuchennych. Miski kuchenne, stalowe, polerowane o pojemności: 0,7 l 3 szt., 1,7 l - 3 szt., 2,3 l - 3 szt.,4 l - 3 szt., 6 l - 3 szt., 7 l - 3 szt., 8,2 l – 3 szt

1

65

2

Łyżka do
serwowania

66

Łyżka do
serwowania

67

Szczypce do
spagetti

68

Szczypce
uniwersalne

69
70

71

Szczypce
Zestaw rózg
spiralnych

Zestaw misek
kuchennych
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1

Ubijak do ziemniaków ze stali nierdzewnej

72

Ubijak do
ziemniaków

73

Mieszadło do
kotła

Mieszadło do kotła ze stali nierdzewnej

1

74

Zestaw sit
gęstych ze stali
nierdzewnej

Zestaw 4 sit gęstych ze stali nierdzewnej: sito stożkowe chińskie z siatką Ø 200 mm, sito
stożkowe chińskie z siatką Ø 240 mm, sitko okrągłe z uchwytem Ø 150 mm, sitko okrągłe
z uchwytem Ø 120 mm

1

75

Waga
gastronomiczna
do 15 kg

pojedynczy wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem, zabezpieczenie przed
przeciążeniem, wielokrotne tarowanie, 4 baterie alkaiczne typu D (R20) w komplecie
Zakresy pomiaru: (g, kg, lb, oz) sumowanie, ważenie kontrolne z sygnałem
wymiary szalki 245x190mm (szalka wykonana ze stali nierdzewnej)
czas pracy na zasilaniu bateryjnym 1500 godz. (z wyłączonym podświetlaniem
wyświetlacza), Czas stabilizacji pomiaru ok 3 s, regulowane 4 nózki, poziomica
obudowa z ABS, kalibracja cyfrowa

1

76

Termometr

termometr elektroniczny z ruchomą głowicą, zakres od -50°C do +300 °C, obracana sonda
wykonana ze stali nierdzewnej, funkcja zatrzymania odczytu, pomiar w stopniach
Celsiusza, zakres temperatury -50÷300°C możliwość wzorcowania termometru

1

77

Termometr

termometr elektroniczny, zakres od -50°C do +280°C, długość sondy 210 mm
pokrowiec na sondę, możliwość wzorcowania termometru

2

78

Termometr

termometr elektroniczny, bezdotykowy, zakres od -50°C do +380°C, laserowy celownik,
termometr cyfrowy pozwala na bezkontaktowy pomiar temperatury żywności, możliwość
wzorcowania termometru

1

79

Termometr

Termometr do chłodni i lodówek, zakres od -20°C do +50°C

5

80

Wałek

wałek L 395 mm, wykonany z jednego kawałka drewna
łożyska kulkowe

2

81

Moździerz z
tłuczkiem

do kruszenia, rozdrabiania i ucierania ziół oraz przypraw, wykonany z marmuru (zewnątrz
polerowany), wnętrze oraz wykończenie tłuczka matowe

1

82

Robot kuchenny Robot planetarny; Moc silnika 1700 W; Pojemność misy roboczej 6,7 litra
Pojemność kielicha 1,6 litra; Regulacja obrotów elektroniczna - płynna
Praca pulsacyjna, możliwość rozbudowy, nadziewanie kiełbas, podświetlane pokrętło,
podświetlenie misy, SYSTEM PRO, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Możliwość
mycia wyposażenia w zmywarce, Kolor obudowy srebrny. FUNKCJE: Miksowanie,
Rozdrabnianie – siekanie , Mieszanie, Ubijanie piany, Mielenie mięsa, Krojenie na plastry
Tarcie ziemniaków, Zagniatanie ciasta, Tarcie na wiórki, Wyciskanie soku z cytrusów

1
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83

Toster

pojemność - 6 tostów, regulacja czasu opiekania, automatyczny wyłącznik
wymiar otworu na tost to 28x148 mm, głębokość otworu ~130 mm

1

84

Zestaw naczyń
przedszkolny na
150 dzieci

Zestaw naczyń przedszkolny na 150 dzieci. Wysokiej jakości komplet naczyń
zaprojektowany specjalnie dla dzieci, dekoracja wtopiona w szkliwo. W skład zestawu
wchodzą: talerz płytki deserowy 210 mm – 150 szt, talerz płytki duży 240 mm – 150 szt.,
talerz płytki deserowy 160 mm – 150 szt., talerz głęboki 200mm – 150 szt, kubek V 0,25
l– 150 szt.

1

85

Zestaw sztućcy
przedszkolny na
150 dzieci

1

86

Zestaw stołowy
ze szkła

Zestaw sztućcy przedszkolny na 150 dzieci. Zaprojektowane specjalnie dla dzieci zalecane
dla alergików i uczulonych na nikiel, rozmiar sztućcy dostosowany dla małych dzieci W
skład zestawu wchodzą: łyżka stołowa L 168 mm– 150 szt, widelec L172 mm– 150 szt,
nóż stołowy L182mm– 150 szt, łyżeczka deserowa L 133mm– 150 szt,
Zestaw stołowy ze szkła hartowanego, dekorowanego. Przystosowane do kuchenek
mikrofalowych. Możliwość mycia w zmywarce. W skład zestawu wchodzi: talerz płytki
200mm – 40 szt., talerz płytki 255 mm– 40 szt., talerz głęboki 240 mm– 40 szt., miska
230 mm – 5 szt., miska 125 mm– 10 szt., salaterka 135 mm– 40 szt., półmisek owalny
230x155– 10 szt., półmisek owalny 355x270 – 10 szt

87

Zestaw sztućcy
dla 40 osób

Sztućce ze stali nierdzewnej zestaw dla 40 osób. W skład zestawu wchodzą: łyżeczka do
herbaty – 40 szt., widelec– 40 szt., łyżka stołowa – 40 szt., nóż stołowy– 40 szt., widelec
do ciasta– 40 szt., łyżeczka do kawy– 40 szt.

1

88

Termos stołowy

Termos stołowy 2 l. Materiał wykonania : stal nierdzewna. Wysokość - H : 285 mm.
Pojemność - V : 2 l

4

89

Termos na zupy

Termos na zupy. Materiał wykonania : stal nierdzewna, Wewnętrzna średnica : 320 mm
Wewnętrzna wysokość - Hw : 515 mm, Średnica : 330 mm, Wysokość - H : 560 mm
Pojemność - V : 35 l

1

90

Wózek
dwuwiadrowy

2

91

Czajnik
elektryczny
stalowy

Wózek do sprzątania chromowany 2x20 l z wyciskarką i mopem płaskim 40.
Wyposażenie:
• mop płaski z mikrofibry 40 cm
• uchwyt mopa wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, kolor niebieski
• kij aluminiowy 140 cm
• wymiary wózka: 77 x 43 x 85 cm
• konstrukcja ze stali chromowanej
• metalowe ramię prasy
• prasa do mopów, którą można w łatwy sposób demontować
• kolor prasy: szary
• wiaderko niebieskie 20 litrów z podziałką
• wiaderko czerwone 20 litrów z podziałką
• wiadra wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia
• 4 x osłony boczne - ochrona mebli i ścian
• 4 gumowe kółka
Pojemność 1,7 litra, Element grzejny płaska grzałka płytowa, Moc 2200 W, Kolor stalowy
Wykonanie stal nierdzewna, Filtr antyosadowy, Obrotowa podstawa, Wskaźnik poziomu
wody, Regulacja temperatury, Sygnał dźwiękowy. Funkcje dodatkowe antypoślizgowa
podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy
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1

2

zdejmowaniu z podstawy, możliwość wlewania wody bez zdejmowania pokrywy, panel
sterujący, podtrzymywanie ciepła, wybór temperatury parzenia, zabezpieczenie przed
włączeniem czajnika bez wody

92

Ekspres do kawy Typ ekspresu automatyczny. Ciśnienie 15 barów.Moc 1500 W. Rodzaj kawy ziarnista,
mielona. System spieniający mleko wbudowany pojemnik na mleko. Młynek ceramiczny.
Pojemność zbiornika na wodę 1,8 litra Pojemność zbiornika na kawę 275 g. Sterowanie
panel dotykowy. Wyświetlacz kolorowy wyświetlacz .Filtr Aqua Clean. Kolor czarny
INFORMACJE DODATKOWE: Regulacja wysokości dyszy, Wyjmowany pojemnik na
mleko, Wyjmowany pojemnik na wodę. Funkcje napoje Americano, Cappuccino,
Espresso, Gorąca woda, Latte Macchiato. Parzenie dwóch kaw jednocześnie. Regulacja
stopnia zmielenia kawy, Regulacja ilości zaparzanej kawy, Regulacja mocy kawy,
Regulacja temperatury kawy. Sygnalizowanie konieczności odkamienienia, wyjmowany
blok zaparzający. Funkcja oszczędzania energii
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CZĘŚĆ 4
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA SAL
DYDAKTYCZNYCH
ORAZ STOŁÓWKI
Lp.

Nazwa
produktu

Opis

Ilość

1

Regał

Regał biblioteczny na metalowych ramach wykonanych z rury okrągłej o śr. 32 mm. Półki
zawieszane są na ramach za pomocą haczyków. Moduł podstawowy składa się z dwóch
ram, sprzężeń oraz 5 półek laminowanych o gr. 18 mm i jest regałem wolnostojącym.
Maks. obciążenie półki 15 kg.
• wym. 86,4 x 37,4 x 180 cm

13

2

Szafa metalowa

metalowa szafka z drzwiami: szaro-niebieska
• do 100 kg udźwigu
• zamek 3-punktowy, ryglowany
• wykonana z najlepszych materiałów: stal o grubości 0,6 mm, malowana proszkowo,
odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne
• przestawne półki, regulowane co 25 mm
Szafa o wymiarach:
• wysokość 93 cm
• szerokość 90 cm
• głębokość 40 cm
• waga 24 kg
• kolor szaro-niebieski RAL 7035 – RAL 5017

5

3

Szafa na pościel

Szafa na pościel
Wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm.
Szafa przystosowana do przechowywania 30 kompletów pościeli.
• wym. 142,5 x 45 x 200,5 cm

1

4

Łóżeczko
przedszkolne

Łóżeczko przedszkolne
ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze, doskonale sprawdza się w
czasie przedszkolnego leżakowania. Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nóżki
łóżeczka, a ich konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek jedno na drugim, co ułatwia
ich przechowywanie. Umieszczenie leżaków na wózku na łóżeczka umożliwia łatwe ich
przemieszczanie. Materace dopasowane wymiarem do łóżeczek (101343-101346) są
sprzedawane osobno.
• wym. 132,5 x 59 x 12 cm
• maksymalne obciążenie 60 kg

25

5

Komplet pościeli Komplet pościeli dziecięcej
• Poszewka na poduszkę o wym. 35 x 50 cm • Poszewka na kołdrę o
dziecięcej
wym. 70 x 120 cm • Prześcieradło do łóżeczka o wym. 146 x 65 cm
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6

Wózek na
łóżeczka

7

Biurko

8

Krzesło
obrotowe

Wózek na łóżeczka
Metalowa konstrukcja pozwalająca na łatwe przemieszczanie maksymalnie 15 łóżeczek
jednocześnie. • wym. 131,8 x 58,3 x 11,8 cm

1

Biurko o wym. 130x60x75,40 naturalnie laminowane jasny klon, bok nogi pokryty
tablicówką. Powierzchnia boku płyty będącej podstawą „nogą” biurka ma być wykonana
z płyty tablicowej do pisania kredą lub markerami kredowymi, kolor czarny. Płyta
pomalowana specjalną, akrylową farbą tablicową. Biurko wyposażone w dwie szuflady w
kolorze biały i szary, drzwiczki limonkowe/zielone

1

Krzesło obrotowe szaro-czarne

5

Wyposażone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne
wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość. Krzesło na kółkach. Materiał: 100%
włókno syntetyczne. • śr. 63 cm # wym. siedziska 50 x 48 cm • wys. siedziska 51-57 cm

9

Krzesło

Krzesło Beta chrom czarne
Stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej, chromowanej, a siedzisko i oparcie tworzące
jedną całość wykonane z tworzywa sztucznego. Krzesło szczególnie polecane do
stołówek i poczekalni ze względu na łatwość w utrzymaniu czystości. Posiada atest badań
wytrzymałościowy. • wys. siedziska 45,5 cm

10

10

Stolik dziecięcy

Stolik dziecięcy 120x150 cm. Kolor blatów i dokręcanych końcówek limonkowy/zielony
Rozmiar „0” - 1 szt., rozmiar „1” - 2 szt. Łącznie 3 sztuki

3

Konstrukcja stołu z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasny klon. Blat laminowany
wykończony obrzeżem PCV. 4 okrągłe nogi wykonane z drewna bukowego
lakierowanego na kolor zbliżony do jasnego klonu (wybielane) z dokręcanymi
końcówkami regulującymi wysokość. Ostatnia końcówka lakierowana na kolor
blatu. Nogi wkręcane na śrubę wewnętrzną. Kolor blatów i dokręcanych końcówek w
kolorze błękitnym Rozmiar „1” Bez otworów.

11

Krzesło dziecięce Krzesło dziecięce. Łącznie 27 sztuk w tym: rozmiar „0' – 8 szt., rozmiar „1” - 19 szt.
Wykonane z naturalnej sklejki liściastej klasy I/I. Kolorystyka siedzisk: limonkowy
/zielony, szkielet krzesełka kolor jasny klon
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12

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x96. Jedna szafka ma posiadać 9 szt.
drzwiczek w tym: drzwiczki białe 27x27 – 2 szt, drzwiczki szare 27x27 – 4 szt, drzwiczki
limonkowe/zielone 27x27 –3 szt,

2

13

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x96. Drzwiczki białe 27x27 – 2 szt,
drzwiczki szare 27x27 – 2 szt, drzwiczki 57x57 tablicówka (powierzchnia drzwi ma być
wykonana z płyty tablicowej do pisania kredą lub markerami kredowymi, kolor czarny.
Płyta pomalowana specjalną, akrylową farbą tablicową) –1 szt, drzwiczki
limonkowe/zielone 27x27 –1 szt,

1

14

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x96. Drzwiczki białe 27x27 – 2 szt,
drzwiczki szare 27x27 – 2 szt, drzwiczki 57x57 tablicówka (powierzchnia drzwi ma być
wykonana z płyty tablicowej do pisania kredą lub markerami kredowymi, kolor czarny.
Płyta pomalowana specjalną, akrylową farbą tablicową) –1 szt, drzwiczki
limonkowe/zielone 27x27 –1 szt,

1

15

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 31x39,5x96. Bez drzwiczek

2

16

Szafa

Szafa 90x39,5x140 jasny klon. Drzwiczki białe 42x85 – 1 szt., drzwiczki szare 42x85 – 1
szt., drzwiczki limonkowe 42x42 – 1 szt., szuflada biała 42x14 – 1 szt., szuflada szara
42x14 – 1 szt., szuflada limonkowa 42x14 – 1 szt., póki 42x38 – 4 szt

1

17

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 2x2 kolor jasny klon 90x39,5x52. Drzwiczki szare – 2 szt., drzwiczki
białe – 1 szt., drzwiczki limonkowe – 1 szt., półki – 4 szt.

1

18

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 2x2 kolor jasny klon 96x46x39,5 Otwarta bez drzwiczek.

1

19

Półki

Półki 3 modułowe jasny klon 90x20x30 Otwarte bez drzwiczek.

1

20

Półki

Półki 2 modułowe jasny klon 60x20x31 Otwarte bez drzwiczek.

1

21

Szafka
modułowa z
kontenerami

Szafka modułowa 2x2 jasny klon 90x39,5x52 z kontenerami o wym. 42x42 Jedna szafka
ma posiadać 2 kontenerki z kolorowymi frontami w kolorach: białe, szare limonkowe

3

22

Dom A

Dom A 90x39,5x104, szuflada 14x86x14

1
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Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x96. Otwarta bez drzwiczek.

1

Półki domki 30x20x39,5

8

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x96 z drzwiczkami. Jedna szafka ma
posiadać 3 szt. drzwiczek o wymiarach 27x27 kolor limonkowy

2

Półki 3 modułowe 90x20x30. Plecówki białe. Otwarte bez drzwiczek.

2

Szafka
modułowa

Szafka modułowa kolor jasny klon 90x39,5x67. Jedna szuflada kolor limonkowy, jedna
otwarta półka

1

28

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 31x39,5x96. Bez drzwiczek

2

29

Tablica
magnetyczno kredowa

Tablica magnetyczno -kredowa z półką na kredę, wymiary 120x90. Rama w kolorze:
limonka,niebieska, żółta, fuksja

4

30

Tablica
magnetyczno kredowa

Tablica magnetyczno -kredowa z półką na kredę, wymiary 160x120 Rama w kolorze:
pomarańczowy

1

31

Biurko

Biurko o wym. 130x60x75,40 naturalnie laminowane jasny klon, bok nogi pokryty
tablicówką Powierzchnia boku płyty będącej podstawą „nogą” biurka ma być wykonana z
płyty tablicowej do pisania kredą lub markerami kredowymi, kolor czarny. Płyta
pomalowana specjalną, akrylową farbą tablicową. Biurko wyposażone w dwie szuflady w
kolorze białym i szarym, drzwiczki błękitne

1

23

Szafka
modułowa

24

Półki

25

Szafka
modułowa

26

Półki

27
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32

33

Stolik dziecięcy

Stolik dziecięcy 120x150 cm.
Konstrukcja stołu z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasny klon. Blat laminowany
wykończony obrzeżem PCV. 4 okrągłe nogi wykonane z drewna bukowego
lakierowanego na kolor zbliżony do jasnego klonu (wybielane) z dokręcanymi
końcówkami regulującymi wysokość. Ostatnia końcówka lakierowana na kolor
blatu. Nogi wkręcane na śrubę wewnętrzną. Kolor blatów i dokręcanych końcówek w
kolorze błękitnym Rozmiar „1” Bez otworów.

Krzesło dziecięce Krzesło dziecięce. Rozmiar „1” Wykonane z naturalnej sklejki liściastej klasy I/I.
Kolorystyka siedziska: błękitny, szkielet krzesełka kolor jasny klon

3

27

34

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x96. Jedna szafka ma posiadać 9 szt.
drzwiczek. W tym drzwiczki: białe 27x27 – 2 szt, drzwiczki szare 27x27 – 4 szt,
drzwiczki błękitne 27x27 –3 szt.

2

35

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x96. Drzwiczki białe 27x27 – 2 szt,
drzwiczki szare 27x27 – 2 szt, drzwiczki 57x57 tablicówka (powierzchnia drzwi ma być
wykonana z płyty tablicowej do pisania kredą lub markerami kredowymi, kolor czarny.
Płyta pomalowana specjalną, akrylową farbą tablicową) –1 szt, drzwiczki błękitne 27x27
–1 szt,

1

36

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x96. Drzwiczki białe 27x27 – 2 szt,
drzwiczki szare 27x27 – 2 szt,drzwiczki 57x57 tablicówka (powierzchnia drzwi ma być
wykonana z płyty tablicowej do pisania kredą lub markerami kredowymi, kolor czarny.
Płyta pomalowana specjalną, akrylową farbą tablicową) –1 szt, drzwiczki błękitne 27x27
–1 szt,

1

37

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 31x39,5x96. Bez drzwiczek.

2

38

Szafa

Szafa 90x39,5x140 jasny klon. Drzwiczki białe 42x85 – 1 szt., drzwiczki szare 42x85 – 1
szt., drzwiczki błękitne 42x42 – 1 szt., szuflada biała 42x14 – 1 szt., szuflada szara 42x14
– 1 szt., szuflada błękitna 42x14 – 1 szt., póki 42x38 – 4 szt

1

39

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 2x2 kolor jasny klon 90x39,5x52. Drzwiczki szare – 2 szt., drzwiczki
białe – 1 szt., drzwiczki błękitne – 1 szt., półki – 4 szt.

1

40

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 2x2 kolor jasny klon wymiary wys. 96 sz.46 gł. 39,5 Bez drzwiczek.

1
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41

Półki 3 modułowe jasny klon 90x20x30 Otwarte bez drzwiczek.

1

Półki 2 modułowe jasny klon 60x20x31 Otwarte bez drzwiczek.

1

Szafka modułowa 2x2 jasny klon 90x39,5x52 z kontenerami o wym. 42x42. Jedna szafka
ma posiadać 2 kontenerki z kolorowymi frontami w tym: fronty białe, fronty szare, fronty
błękitne

3

Dom A 90x39,5x104, szuflada błękitna 14x86x14

1

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x96. Trzy otwarte półki bez drzwiczek.

1

Półki domki 30x20x39,5, plecówka biała

8

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x96 z drzwiczkami. Jedna szafka ma
posiadać 3 szt. drzwiczek o wymiarach 27x27 kolor błękitny

2

Półki 3 modułowe 90x20x30. Plecówki białe. Otwarte bez drzwiczek

2

Półki
42

Półki

43

Szafka
modułowa z
kontenerami

44

Dom A

45

Szafka
modułowa

46

Półki

47

Szafka
modułowa

48

Półki

49

Szafka
modułowa

Szafka modułowa kolor jasny klon 90x39,5x67. Jedna szuflada kolor błękitny, jedna
otwarta półka

1

50

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 31x39,5x96. Otwarta bez drzwiczek

2
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51

Biurko

Biurko o wym 130x60x75,40 naturalnie laminowane jasny klon, bok nogi pokryty
tablicówką. Powierzchnia boku płyty będącej podstawą „nogą” biurka ma być wykonana
z płyty tablicowej do pisania kredą lub markerami kredowymi, kolor czarny. Płyta
pomalowana specjalną, akrylową farbą tablicową. Biurko wyposażone w dwie szuflady w
kolorze białym i szarym, drzwiczki żółte

1

52

Stolik dziecięcy

Stolik dziecięcy 120x150 cm.
Konstrukcja stołu z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasny klon. Blat laminowany
wykończony obrzeżem PCV. 4 okrągłe nogi wykonane z drewna bukowego
lakierowanego na kolor zbliżony do jasnego klonu (wybielane) z dokręcanymi
końcówkami regulującymi wysokość. Ostatnia końcówka lakierowana na kolor
blatu. Nogi wkręcane na śrubę wewnętrzną. Kolor blatów i dokręcanych końcówek w
kolorze żółtym. Rozmiar „1” Bez otworów.

3

53

Krzesło dziecięce Krzesło dziecięce. Rozmiar „1” Wykonane z naturalnej sklejki liściastej klasy I/I.
Kolorystyka siedziska: żółty, szkielet krzesełka kolor jasny klon

27

54

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x96. Jedna szafka ma posiadać 9 szt.
drzwiczek w tym: drzwiczki białe 27x27 – 2 szt, drzwiczki szare 27x27 – 4 szt, drzwiczki
żółte 27x27 –3 szt.

2

55

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x96. Drzwiczki białe 27x27 – 2 szt,
drzwiczki szare 27x27 – 2 szt, drzwiczki 57x57 tablicówka (powierzchnia drzwi ma być
wykonana z płyty tablicowej do pisania kredą lub markerami kredowymi, kolor czarny.
Płyta pomalowana specjalną, akrylową farbą tablicową) –1 szt, drzwiczki żółte 27x27 –1
szt,

1

56

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x96. Drzwiczki białe 27x27 – 2 szt,
drzwiczki szare 27x27 – 2 szt, drzwiczki 57x57 tablicówka (powierzchnia drzwi ma być
wykonana z płyty tablicowej do pisania kredą lub markerami kredowymi, kolor czarny.
Płyta pomalowana specjalną, akrylową farbą tablicową) –1 szt, drzwiczki żółte 27x27 –1
szt,

1

57

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 31x39,5x96. Otwarta bez drzwiczek

2

58

Szafa

Szafa 90x39,5x140 jasny klon. Drzwiczki białe 42x85 – 1 szt., drzwiczki szare 42x85 – 1
szt., drzwiczki żółte 42x42 – 1 szt., szuflada biała 42x14 – 1 szt., szuflada szara 42x14 – 1
szt., szuflada żółta 42x14 – 1 szt., póki 42x38 – 4 szt

1
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59

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 2x2 kolor jasny klon 90x39,5x52. Drzwiczki szare – 2 szt., drzwiczki
białe – 1 szt., drzwiczki żółte – 1 szt., półki – 4 szt.

1

60

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 2x2 kolor jasny klon wymiary wys. 96 sz.46 gł. 39,5 Otwarta bez
drzwiczek

1

61

Półki

Półki 3 modułowe jasny klon 90x20x30 otwarte bez drzwiczek

1

62

Półki

Półki 2 modułowe jasny klon 60x20x31 Otwarte bez drzwiczek

1

63

Domek z
daszkiem

Domek z daszkiem, kolor żółty155x1060x207,5 cm

1

64

Szafka
modułowa z
kontenerami

Szafka modułowa 2x2 jasny klon 90x39,5x52 z kontenerami o wym. 42x42. Jedna szafka
ma posiadać 2 kontenerki z kolorowymi frontami w tym: fronty białe, fronty szare,
fronty żółte

3

65

Dom A

Dom A 90x39,5x104, szuflada żółta 14x86x14

1

66

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x96. Otwarta z półkami

1

67

Półki

Półki domki 30x20x39,5, plecówka biała

8

68

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x96 z drzwiczkami. Jedna szafka ma
posiadać 3 szt. drzwiczek o wymiarach 27x27 kolor żółty.

2

69

Półki

Półki 3 modułowe 90x20x30. Plecówki białe. Bez drzwiczek, otwarte.

2

70

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x67. Szafka z jedną szufladą kolor żółty,
jedna otwarta półka

1

71

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 31x39,5x96. Otwarta bez drzwiczek.

2
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72

Biurko

Biurko o wym. 130x60x75,40 naturalnie laminowane jasny klon, bok nogi pokryty
tablicówką. Powierzchnia boku płyty będącej podstawą „nogą” biurka ma być wykonana
z płyty tablicowej do pisania kredą lub markerami kredowymi, kolor czarny. Płyta
pomalowana specjalną, akrylową farbą tablicową. Biurko wyposażone w dwie szuflady w
kolorze białym i szarym, drzwiczki pomarańczowe

1

73

Stolik dziecięcy

Stolik dziecięcy 120x150 cm.
Konstrukcja stołu z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasny klon. Blat laminowany
wykończony obrzeżem PCV. 4 okrągłe nogi wykonane z drewna bukowego
lakierowanego na kolor zbliżony do jasnego klonu (wybielane) z dokręcanymi
końcówkami regulującymi wysokość. Ostatnia końcówka lakierowana na kolor
blatu. Nogi wkręcane na śrubę wewnętrzną. Kolor blatów i dokręcanych końcówek w
kolorze pomarańczowym Rozmiar „1” - 1 szt., rozmiar „2” - 2 szt. Bez otworów.

3

74

Krzesło dziecięce Krzesło dziecięce. Rozmiar „1' – 8 szt., rozmiar „2” - 19 szt. Łącznie 27 sztuk. Wykonane
z naturalnej sklejki liściastej klasy I/I. Kolorystyka siedziska: pomarańczowe, szkielet
krzesełka kolor jasny klon

27

75

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x96. Jedna szafka ma posiadać 9 szt.
drzwiczek w tym: drzwiczki białe 27x27 –2 szt, drzwiczki szare 27x27 – 4 szt, drzwiczki
pomarańczowe 27x27 –3 szt.

2

76

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x96. Drzwiczki białe 27x27 – 2 szt,
drzwiczki szare 27x27 – 2 szt, drzwiczki 57x57 tablicówka (powierzchnia drzwi ma być
wykonana z płyty tablicowej do pisania kredą lub markerami kredowymi, kolor czarny.
Płyta pomalowana specjalną, akrylową farbą tablicową) –1 szt, drzwiczki pomarańczowe
27x27 –1 szt,

1

77

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x96. Drzwiczki białe 27x27 – 2 szt,
drzwiczki szare 27x27 – 2 szt,drzwiczki 57x57 tablicówka (powierzchnia drzwi ma być
wykonana z płyty tablicowej do pisania kredą lub markerami kredowymi, kolor czarny.
Płyta pomalowana specjalną, akrylową farbą tablicową) –1 szt, drzwiczki pomarańczowe
27x27 –1 szt,

1

78

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 31x39,5x96. Otwarta bez drzwiczek

2
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Szafa 90x39,5x140 jasny klon. Drzwiczki białe 42x85 – 1 szt., drzwiczki szare 42x85 – 1
szt., drzwiczki pomarańczowe 42x42 – 1 szt., szuflada biała 42x14 – 1 szt., szuflada
szara 42x14 – 1 szt., szuflada pomarańczowa 42x14 – 1 szt., póki 42x38 – 4 szt

1

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 2x2 kolor jasny klon 90x39,5x52. Drzwiczki szare – 2 szt., drzwiczki
białe – 1 szt., drzwiczki pomarańczowe – 1 szt., półki – 4 szt.

1

81

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 2x2 kolor jasny klon wymiary wys. 96 sz.46 gł. 39,5 Otwarta bez
drzwiczek

1

82

Półki

Półki 3 modułowe jasny klon 90x20x30. Otwarte bez drzwiczek

1

83

Półki

Półki 2 modułowe jasny klon 60x20x31. Otwarte bez drzwiczek

1

84

Szafka
modułowa z
kontenerami

Szafka modułowa 2x2 jasny klon 90x39,5x52 z kontenerami o wym. 42x42. Jedna szafka
ma posiadać 2 kontenerki z kolorowymi frontami w tym: fronty białe, fronty szare,
fronty pomarańczowe

3

85

Dom A

Dom A 90x39,5x104, szuflada pomarańczowa 14x86x14

1

86

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x96. Otwarta bez drzwiczek

1

87

Półki

Półki domki 30x20x39,5, plecówka biała

8

88

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x96 z drzwiczkami. Jedna szafka ma
posiadać 3 szt. drzwiczek o wymiarach 27x27 kolor pomarańczowy

2

89

Półki

Półki 3 modułowe 90x20x30. Plecówki białe. Otwarte bez drzwiczek

2

90

Szafka
modułowa

Szafka modułowa kolor jasny klon 90x39,5x67. Szafka z jedną szufladą kolor
pomarańczowy, jedna otwarta półka

1

79

Szafa

80
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Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 31x39,5x96. Otwarta bez drzwiczek.

2

Biurko

Biurko o wym 130x60x75,40 naturalnie laminowane jasny klon, bok nogi pokryty
tablicówką. Powierzchnia boku płyty będącej podstawą „nogą” biurka ma być wykonana
z płyty tablicowej do pisania kredą lub markerami kredowymi, kolor czarny. Płyta
pomalowana specjalną, akrylową farbą tablicową. Biurko wyposażone w dwie szuflady w
kolorze białym i szarym, drzwiczki fuksja

1

Stolik dziecięcy

Stolik dziecięcy 120x150 cm.
Konstrukcja stołu z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasny klon. Blat laminowany
wykończony obrzeżem PCV. 4 okrągłe nogi wykonane z drewna bukowego
lakierowanego na kolor zbliżony do jasnego klonu (wybielane) z dokręcanymi
końcówkami regulującymi wysokość. Ostatnia końcówka lakierowana na kolor
blatu. Nogi wkręcane na śrubę wewnętrzną. Kolor blatów i dokręcanych końcówek w
kolorze fuksja Rozmiar „1” - 3 szt. Bez otworów.

3

Krzesło dziecięce Krzesło dziecięce. Rozmiar „2” – 8 szt., rozmiar „1” - 19 szt. Łącznie 27 sztuk.
Wykonane z naturalnej sklejki liściastej klasy I/I. Kolorystyka siedziska: fuksja, szkielet
krzesełka kolor jasny klon

27

91

Szafka
modułowa

92

93

94

95

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x96. Jedna szafka ma posiadać 9 szt.
drzwiczek w tym: białe 27x27 – 2 szt, drzwiczki szare 27x27 – 4 szt, drzwiczki fuksja
27x27 –3 szt.

2

96

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x96. Drzwiczki białe 27x27 – 2 szt,
drzwiczki szare 27x27 – 2 szt, drzwiczki 57x57 tablicówka (powierzchnia drzwi ma być
wykonana z płyty tablicowej do pisania kredą lub markerami kredowymi, kolor czarny.
Płyta pomalowana specjalną, akrylową farbą tablicową) –1 szt, drzwiczki fuksja 27x27 –
1 szt,

1

97

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x96. Drzwiczki białe 27x27 – 2 szt,
drzwiczki szare 27x27 – 2 szt, drzwiczki 57x57 tablicówka (powierzchnia drzwi ma być
wykonana z płyty tablicowej do pisania kredą lub markerami kredowymi, kolor czarny.
Płyta pomalowana specjalną, akrylową farbą tablicową) –1 szt, drzwiczki fuksja 27x27 –
1 szt,

1

98

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 31x39,5x96. Otwarta bez drzwiczek.

2
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Szafa 90x39,5x140 jasny klon. Drzwiczki białe 42x85 – 1 szt., drzwiczki szare 42x85 – 1
szt., drzwiczki fuksja 42x42 – 1 szt., szuflada biała 42x14 – 1 szt., szuflada szara 42x14 –
1 szt., szuflada fuksja 42x14 – 1 szt., póki 42x38 – 4 szt

1

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 2x2 kolor jasny klon 90x39,5x52. Drzwiczki szare – 2 szt., drzwiczki
białe – 1 szt., drzwiczki fuksja – 1 szt., półki – 4 szt.

1

101

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 2x2 kolor jasny klon wymiary wys. 96 sz.46 gł. 39,5 Otwarta bez
drzwiczek.

1

102

Półki

103

Półki

104

Domek z
daszkiem

105

Szafka
modułowa z
kontenerami

106

Dom A

107

Szafka
modułowa

108

Półki

109

Szafka
modułowa

99

Szafa

100

Półki 3 modułowe jasny klon 90x20x30 Otwarte bez drzwiczek

1

Półki 2 modułowe jasny klon 60x20x31. Otwarte bez drzwiczek

1

Domek z daszkiem kolor fuksja 155x1060x207,5 Domek do sali zabaw. Materiał płyta
laminowana. Do płyty mocowane poprzeczki dystansujace domek od ściany. W ścianie
domku otwór o wymiarach 58x58cm .

1

Szafka modułowa 2x2 jasny klon 90x39,5x52 z kontenerami o wym. 42x42. Jedna szafka
ma posiadać 2 kontenerki z kolorowymi frontami w tym: fronty białe, fronty szare,
fronty fuksja

3

Dom A 90x39,5x104, szuflada fuksja 14x86x14

1

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x96. Otwarta bez drzwiczek

1

Półki domki 30x20x39,5, plecówka biała

8

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x96 z drzwiczkami. Jedna szafka ma
posiadać 3 szt. drzwiczek o wymiarach 27x27 kolor fuksja

2
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110

Półki

Półki 3 modułowe 90x20x30. Plecówki białe. Otwarte bez drzwiczek

2

111

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 90x39,5x67. Szafka z jedną szufladą kolor fuksja,
jedna otwarta półka

1

112

Szafka
modułowa

Szafka modułowa 3x3 kolor jasny klon 31x39,5x96. Otwarta bez drzwiczek.

2

113

Lustro
logopedyczne

1

114

Stolik dziecięcy

Lustro logopedyczne
Duże lustro podklejone specjalną folią, która uniemożliwia stłuczenie na drobne
elementy, rama ze sklejki. Pozwala nauczycielowi na ćwiczenia logopedyczne wraz z
dzieckiem. Mocowane do ściany za pomocą wkrętów.
• wym. lustra 60 x 120 cm
• wym. z ramą 132 x 72 cm
Konstrukcja stołu z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasny klon.
Blat laminowany w kolorze jasny klon, wykończony kolorowym obrzeżem PCV.
4 okrągłe nogi wykonane z drewna bukowego lakierowanego na kolor zbliżony do
jasnego klonu (wybielane) z dokręcanymi końcówkami regulującymi wysokość. Ostatnia
końcówka lakierowana na kolor obrzeża. Nogi wkręcane na śrubę wewnętrzną.
Rozmiar blatu 120×75 cm z zaokrąglonymi narożnikami
Wysokością dostosowane są do krzeseł i zgodne z wytycznymi Polskiej Normy, rozmiar
„1”
Blat jasny klon, obrzeże z PCV żółte

115

Stolik dziecięcy

Konstrukcja stołu z laminowanej płyty wiórowej w kolorze białym. Blat laminowany w
kolorze do wyboru, wykończony kolorowym obrzeżem PCV. 4 okrągłe nogi wykonane z
drewna bukowego lakierowanego na kolor zbliżony do jasnego klonu (wybielane) z
dokręcanymi końcówkami regulującymi wysokość. Ostatnia końcówka lakierowana na
kolor obrzeża. Nogi wkręcane na śrubę wewnętrzną. Rozmiar blatu 60×75 cm z
zaokrąglonymi narożnikami rozmiar „1”blat jasny klon, obrzeże z PCV żółte

1

116

Krzesło dziecięce Krzesło dziecięce w rozmiarze „1”. Wykonane z naturalnej sklejki liściastej klasy I/I.
Szkielet krzesełka jasny klon, siedzisko żółte

3

117

Krzesło dziecięce Krzesło dziecięce w rozmiarze „2”. Wykonane z naturalnej sklejki liściastej klasy I/I.
Szkielet krzesła jasny klon, siedzisko żółte

2

Strona 36 z 40

1

118

Stolik dziecięcy

Stolik dziecięcy o wymiarach 120x75 dostosowany do wzrostu dziecka rozmiar „0”
konstrukcja – laminowana płyta wiórowa w kolorze jasnego klonu. Blat – laminowany w
odcieniu jasnego klonu. 4 okrągłe nogi wykonane z drewna bukowego lakierowanego na
kolor zbliżony do jasnego klonu (wybielane) z dokręcanymi końcówkami regulującymi
wysokość. Ostatnia końcówka lakierowana na kolor obrzeża. Obrzeża blatu – PCV w
kolorze zielony/limonka, Rozmiar „0” - 1 szt.

1

119

Stolik dziecięcy

Stolik dziecięcy o wymiarach 120x75 dostosowany do wzrostu dziecka rozmiar „1”
konstrukcja – laminowana płyta wiórowa w kolorze jasnego klonu. Blat – laminowany w
odcieniu jasnego klonu, nogi – lakierowane drewno bukowe, ostatnia dokrętka
lakierowana na kolor blatu, obrzeża blatu – PCV w kolorach: niebieski, zielony, fuksja,
pomarańczowy, żółty. Łącznie 7 szt. w tym: 1 – limonka, 2 niebieskie, 2 żółte, 2 fuksja

7

120

Stolik dziecięcy

Stolik dziecięcy o wymiarach 120x75 dostosowany do wzrostu dziecka rozmiar „2”
konstrukcja – laminowana płyta wiórowa w kolorze jasnego klonu. Blat – laminowany w
odcieniu jasnego klonu. 4 okrągłe nogi wykonane z drewna bukowego lakierowanego na
kolor zbliżony do jasnego klonu (wybielane) z dokręcanymi końcówkami regulującymi
wysokość. Ostatnia końcówka lakierowana na kolor obrzeża. obrzeża blatu – PCV
pomarańczowy. Łącznie 2 szt.- pomarańczowe

2

121

Krzesło dziecięce Krzesło dziecięce w rozmiarze „0”. Wykonane z naturalnej sklejki liściastej klasy I/I.
Szkielet krzesełka jasny klon. Kolor siedziska: limonka

6

122

Krzesło dziecięce Krzesło dziecięce w rozmiarze „1”. Wykonane z naturalnej sklejki liściastej klasy I/I.
Szkielet jasny klon. Łącznie 42 szt. w tym: 6 szt. kolor siedziska: limonka, 12 szt. kolor
siedziska: niebieskie, 12 szt. kolor siedziska żółty, 12 szt. kolor siedziska: fuksja

42

123

Krzesło dziecięce Krzesło dziecięce w rozmiarze „2”. Wykonane z naturalnej sklejki liściastej klasy I/I.
Szkielet krzesełka jasny klon, kolor siedziska: pomarańczowe

12
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CZĘŚĆ 5
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA SALI
GIMNASTYCZNEJ
Lp.

Ilość

Nazwa
produktu
Lustra
gimnastyczne
zawieszane

Opis
Lustra gimnastyczne zawieszane
- podklejone folią (zapobiega rozpryśnięciu odłamków w razie stłuczenia),
- budowa modułowa, nieograniczona szerokość ściany luster
- grubość szkła 4mm, polerowane brzegi
- wymiary 200 cm x 100cm
- możliwość zawieszenia poziomo
- lustro klejone na laminowanej płycie wiórowej, grubości 18mm
- waga 1m2 ok 20kg
- rożne sposoby zamocowania

5

2.

Drabinka
gimnastyczna
pojedyncza

Drabinki gimnastyczne z zaczepami do montowania do ścian.
• lakierowane drewno wym. 90 x 256 cm

3

3.

Ścianka
wspinaczkowa
z kamieniami

Ścianka wspinaczkowa z kamieniami (10-15 sztuk kamieni). Ścianka z metalowymi
zaczepami do montowania. Ścianka o wym. 90 x 220 cm wykonana ze sklejki o gr. 18
mm (boki ze sklejki o gr. 25 mm). Ścianka do oparcia o zwykłą drabinkę gimnastyczną
tak, by zaczep stabilnie trzymał się na drążku. Średnica zaczepu 5 cm • wym. 80,7 x 12 x
230 cm

1

4.

Ścianka
wspinaczkowa
z otworami

Ścianka wspinaczkowa z otworami. Ścianka z metalowymi zaczepami do montowania.
Ścianka o wym. 90 x 220 cm wykonana ze sklejki o gr. 18 mm (boki ze sklejki o gr. 25
mm). Ścianka do oparcia o zwykłą drabinkę gimnastyczną tak, by zaczep stabilnie
trzymał się na drążku

1

1.
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5.

Ścianka
wspinaczkowa
z ramą

Ścianka wspinaczkowa z ramą
Ścianki wspinaczkowe wykonane ze sklejki o gr. 18 mm (boki ze sklejki o gr. 25 mm).
Każda ścianka proponuje inną formę pokonywania wysokości: ścianka wspinaczkowa z
kamieniami lub z otworami i drewnianymi belkami lub drabinka linowa. Ścianki są
bardzo proste w użyciu - wystarczy oprzeć je o zwykłą drabinkę gimnastyczną tak, by
zaczep stabilnie trzymał się na drążku. Dzięki temu można także regulować kąt
nachylenia ścianki. • średnica zaczepu 5 cm • wym. 80,7 x 12 x 230 cm
- z ramą

1

6.

Materac
czerwonogranatowy

Materace z pianki pokryte bawełną (część niebieska) i trwałą tkaniną PCV (część
czerwona), łatwą do utrzymania w czystości.
• wym. 120 x 60 x 8 cm

5

7.

Materac
antypoślizgowy

, niebieski Stanowią podkład do ćwiczeń. Obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą
ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości, ich podłoże jest antypoślizgowe. Wysokość
swobodnego upadku HIC wynosi 2,1 m (wg PN-EN 1177:2009).• wym. 150 cm x 90 cm
x 8 cm

4

8.

Gruszki
rehabilitacyjne

Mini gruszki rehabilitacyjne
- zielona
- szara
- żółta
- pomarańczowa
- czerwona
Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do
osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w
czystości. Waga: 1,8 kg, śr. 40 cm, wys. 60 cm
Granulat styropianowy w zależności od intensywności użytkowania ulega naturalnemu

5
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zużyciu/utlenianiu się. Zalecamy uzupełnianie go w zależności od stopnia
zapotrzebowania.

9.

Szafa sportowa

Szafa sportowa z drzwiami perforowanymi
Szafa wyposażona w 5 półek z rantem. Drzwi perforowane zamykane na zamek
kluczowy. Posiada otwory, które umożliwiają połączenie szaf ze sobą lub
przytwierdzenie ich do ściany. Każdy zamek wyposażony w standardzie w dwa kluczyki.
• wym. 100 x 50 x 200 cm

1

10.

Ławka
gimnastyczna

Ławka wykonana z lakierowanego drewna iglastego. Drewniane nogi posiadają
niebrudzące stopki z gumy. Wsporniki stalowe łączące elementy ławki usztywniają jej
konstrukcję zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie
krawędzie płyty, belki oraz nóg są zaokrąglone. Ławka posiada stały zaczep
umożliwiający zawieszanie na drabince, drążku lub skrzyni gimnastycznej. Po
odwróceniu belka ławki o szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia. • wys. 31
cm • dł. 2 m

5

11.

Ławka
gimnastyczna

Ławka wykonana z lakierowanego drewna iglastego. Drewniane nogi posiadają
niebrudzące stopki z gumy. Wsporniki stalowe łączące elementy ławki usztywniają jej
konstrukcję zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie
krawędzie płyty, belki oraz nóg są zaokrąglone. Ławka posiada stały zaczep
umożliwiający zawieszanie na drabince, drążku lub skrzyni gimnastycznej. Po
odwróceniu belka ławki o szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia. • wys. 31
cm • dł. 3 m

5
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