
 

Aranżacja Wypożyczalni dla Dorosłych 

 

 

 



Lada – 1 szt. 

Wszystkie elementy lady powinny być wykonane z płyty drewnopodobnej 18 – 25 mm 

wiórowej, o podwyższonej trwałości. W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania 

wymaga się użycia płyty o podwyższonej klasie ścieralności. 

Maksymalne wymiary lady: dł. 410 cm, wys. 112 cm, gł. 232 cm. (wymiary można 

modyfikować w granicach 10 cm). 

Przed zamówieniem lady kolorystykę i próbki materiałów należy przedstawić 

Zamawiającemu oraz autorowi niniejszego opracowania. 

Zamówienie obejmuje również transport, montaż i ustawienie lady w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 
 
Ilustracja: rysunki lady, materiały przygotowane przez autora 
opracowania, z dnia 24.07.2017, rysunek ma charakter jedynie 
poglądowy 

 

 

 

 



 

Ilustracje: lada, zdjęcia mają charakter jedynie poglądowy i zostało zamieszczone w celach informacyjnych, 

Źródło: http://shabbyandcharme.blogspot.it/2016/08/unantica-dimora-in-polonia.html z dnia 7.08.2017 

 

http://shabbyandcharme.blogspot.it/2016/08/unantica-dimora-in-polonia.html


 

Lada na kiermasz – 1 szt. 

Lada na kiermasz z 2 dolnymi szafkami, od góry z otwieranym blatem (wg ilustracji 

poniżej). Szafki dolne lady powinny posiadać po 2 półki na książki.  Wszystkie elementy 

lady powinny być wykonane z płyty drewnopodobnej 18 - 25mm (nie grubszej),  

o podwyższonej trwałości. W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się 

użycia płyty o podwyższonej klasie ścieralności. Drzwi dolnych szafek powinny być 

skrzydłowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie 

otwarcia 1000 z systemem samodomykania.  Z uwagi na trwałość konstrukcji lady 

wymagane jest fabryczne jej skręcenie i sklejenie. Mebel powinien być dostarczony  

w całości- zmontowany fabrycznie- nie dopuszcza się jej montażu na miejscu. 

Maksymalne wymiary lady: dł. 130cm, głęb. 65cm, wys. 75cm (wymiary można 

modyfikować w granicach 10 cm). 

Przed zamówieniem lady kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym oraz autorem 

niniejszego opracowania. 

Zamówienie obejmuje również transport i ustawienie lady w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

 

 
 
Ilustracja: rysunki lady na kiermasz, materiały przygotowane przez autora opracowania, z dnia 24.07.2017, rysunek ma charakter 
jedynie poglądowy 

 

 



 

Komoda – 1 szt. 

Wszystkie elementy komody powinny być wykonane z płyty drewnopodobnej  

18 - 25mm, o podwyższonej trwałości. W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania 

wymaga się użycia płyty o podwyższonej klasie ścieralności. Z uwagi na bezpieczeństwo 

dokumentów wymaga się aby w drzwiach komody zamontowany został zamek. Szafki 

boczne powinny posiadać po 2 półki. Z uwagi na trwałość konstrukcji mebla wymagane 

jest fabryczne jego skręcenie i sklejenie. Mebel musi być dostarczony w całości- 

zmontowany fabrycznie- nie dopuszcza się jego montażu na miejscu. 

Maksymalne wymiary lady: dł. 300 cm, wys. 100 cm, gł. 50 cm. (wymiary można 

modyfikować w granicach 10 cm). Komoda wykonana w tej samej stylistyce co lada. 

Przed zamówieniem komody kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym  

oraz autorem niniejszego opracowania. 

Zamówienie obejmuje również transport i ustawienie komody w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

 
Ilustracja: rysunek komody, materiały przygotowane przez autora opracowania, z dnia 24.07.2017, rysunek ma charakter jedynie 
poglądowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracja: komoda, zdjęcie ma charakter jedynie poglądowy i zostało zamieszczone w celach informacyjnych, 

źródło: http://shabbyandcharme.blogspot.it/2016/08/unantica-dimora-in-polonia.html z dnia 7.08.2017 

 

http://shabbyandcharme.blogspot.it/2016/08/unantica-dimora-in-polonia.html


Regał na rezerwacje – 2 szt. 

Wszystkie elementy regału powinny być wykonane z płyty drewnopodobnej 18 - 25mm,  

o podwyższonej trwałości. W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się 

użycia płyty o podwyższonej klasie ścieralności. Aby zagwarantować sztywność całej 

konstrukcji wymaga się aby plecy tylne regału również były wykonane z płyty meblowej  

o grubości 18 mm, w kolorze korpusu. Aby półki nie uginały się pod nadmiernym 

obciążeniem zastosowano pionowe ścianki działowe spinające i usztywniające półki. 

Wyposażenie regału to półki płytowe o grubości min.18 mm, max.20 mm zabezpieczone 

przed przypadkowym wysunięciem z ramy. Poziomowanie regału powinno być dostępne. 

Maksymalne wymiary regału: dł. 100cm, głęb. 25cm, wys. 100cm (wymiary można 

modyfikować w granicach 10 cm). Obciążenie pojedynczej półki powinno być min. 50kg. 

Regał wykonany w tej samej stylistyce co lada i komoda. Mebel musi być dostarczony  

w całości- zmontowany fabrycznie- nie dopuszcza się jego montażu na miejscu. 

Przed zamówieniem regału kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym oraz autorem 

niniejszego opracowania. 

Zamówienie obejmuje również transport i ustawienie regału w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustracja: rysunki regału, materiały przygotowane przez autora opracowania, z dnia 24.07.2017,  

rysunek ma charakter jedynie poglądowy 

 

 



 

Rama do obrazu -  1 szt. 

Rama do obrazu powinna być wykonana z frezowanego drewna dobrej jakości i starannie 

wykończona. Elementy powinny być połączone specjalnym zszywkami typu V i dodatkowo 

klejone, aby zapewnić solidność i wytrzymałość całej ramy. Rama powinna posiadać dwie 

zawieszki. Rodzaj frezu i kolor ramy do ustalenia z Zamawiającym – powinna być 

dopasowana stylistyką do lady i komody (zdjęcie poglądowe poniżej). 

Wymiary obrazu: 

wysokość: 120 cm 

szerokość: 180 cm 

Wymiary profilu : 

szerokość: do 7 cm 

wysokość:  do 4 cm 

wysokość wejścia pod płytę/blejtram: 1 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracje: lada, zdjęcia mają charakter jedynie poglądowy i zostało  

zamieszczone w celach informacyjnych, 

Źródło: http://shabbyandcharme.blogspot.it/2016/08/unantica-dimora-in-

polonia.html z dnia 7.08.2017 

 

 

 

Aranżacja wnętrza Wypożyczalni dla Dorosłych opracowana przez Martę Czernik, 

Elementy wyposażenia Wypożyczalni dla Dorosłych opracowane przez Aleksandrę Wiktorzak.

Ilustracja: komoda, zdjęcie ma charakter jedynie poglądowy i 

zostało zamieszczone w celach informacyjnych, 

źródło: http://shabbyandcharme.blogspot.it/2016/08/unantica- 

dimora-in-polonia.html z dnia 7.08.2017  

 

http://shabbyandcharme.blogspot.it/2016/08/unantica-dimora-in-polonia.html
http://shabbyandcharme.blogspot.it/2016/08/unantica-dimora-in-polonia.html
http://shabbyandcharme.blogspot.it/2016/08/unantica-%0bdimora-in-polonia.html
http://shabbyandcharme.blogspot.it/2016/08/unantica-%0bdimora-in-polonia.html


 

Lada recepcyjna mała z kontenerami 

Lada powinna być funkcjonalna z możliwością połączenia z innymi meblami i akcesoriami, 

aby stworzyć kompleksowe rozwiązanie. Blat z przestrzenią roboczą zapewniający dużo 

miejsca na dokumenty i urządzenia takie jak laptop, drukarka, telefon itp. Blat powinien być 

wykonany z płyty meblowej o grubości 25 mm, odpornej na zarysowania, uderzenia  

i zabrudzenia. W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się użycia płyty  

o podwyższonej klasie ścieralności  3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Pod biurkiem 

znajdować powinna się półka podwieszana na klawiaturę na prowadnicach rolkowych 

metalowych z dożywotnią gwarancją.  

Kontenery  powinny być wykonane w tej samej stylistyce i z tymi samymi parametrami  

co lada. Kontener powinien posiadać 3 szuflady i dodatkowo kółka gumowe, a przy 2 kółkach 

hamulec. Kontener powinien mieć zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie 

szuflady jednocześnie. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym 

kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego 

domówienia po numerze spisanym z cylindra. 

Zamawiana lada recepcyjna mała stanowić będzie komplet z posiadaną już dużą ladą 

recepcyjną i powinna być wykonana w tej samej kolorystyce i z tych samych materiałów 

(zdjęcia poniżej).  

Przed zamówieniem wszystkich mebli ich kolorystykę i próbki materiałów należy uzgodnić  

i przedstawić Zamawiającemu. 

Zamówienie obejmuje również transport, montaż i ustawienie mebli w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

 opis Ilość / szt. 

1. 
lada recepcyjna, wymiar całkowity 2025x2025x1130mm, front wykonany  

z połyskującej płyty HPL 
1 

 kontener 3-szufladowy na kółkach 3 

Zdjęcia obecnej lady wykonane w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance 



Stanowiska komputerowe 8-osobowe 

Stanowiska powinny być funkcjonalne z możliwością połączenia z innymi meblami  

i akcesoriami, aby stworzyć kompleksowe rozwiązanie. Blat powinien być wykonany z płyty 

meblowej o grubości 25 mm, odpornej na zarysowania, uderzenia  

i zabrudzenia. W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się użycia płyty  

o podwyższonej klasie ścieralności  3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Pod każdym 

stanowiskiem znajdować powinna się półka podwieszana na klawiaturę na prowadnicach 

rolkowych metalowych z dożywotnią gwarancją oraz zawiesie na komputer i kanał 

podwieszany na kable.  

Zamawiane stanowiska stanowić będą komplet z posiadaną już dużą ladą recepcyjną  

i powinny być wykonane w tej samej kolorystyce i z tych samych materiałów.  

Przed zamówieniem wszystkich mebli ich kolorystykę i próbki materiałów należy uzgodnić  

i przedstawić Zamawiającemu. 

Zamówienie obejmuje również transport, montaż i ustawienie mebli w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lustracja: stanowiska komputerowe 8-ososbowe, zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, 

Źródło: http://www.blog.contino.pl/wp-content/uploads/2012/10/call-center.jpg z dnia 3.08.2017 

 opis Ilość / szt. 
2. Stanowisko komputerowe 8-osobowe, wymiar całkowity, 4800x1404x750mm 1 
 przegroda tapicerowana dwustronnie, wym. 1200x350mm 4 
 przegroda wolnostojąca tapicerowana, wym. 640x350mm 6 
 szuflada pod klawiaturę, płytowa w kolorze biurka 8 
 zawiesie na komputer 8 
 kanał podwieszany na kable, wym. 1200x150mm  8 

http://www.blog.contino.pl/wp-content/uploads/2012/10/call-center.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ilustracja: kanał podwieszany na kable, 
zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, 
źródło: http://www.contino.pl/wp-content/uploads/2017/03 
/Wuteh_kosz-na-kable-4.jpg z dnia 3.08.2017 

 

 

Ilustracja: zawiesie na komputer, zdjęcie ma jedynie charakter 
poglądowy, źródło: http://www.contino.pl/wp-
content/uploads/2017/03/Wuteh_zawiesie-na-komputer-4.jpg  
z dnia 3.08.2017 

http://www.contino.pl/wp-content/uploads/2017/03%0b/Wuteh_kosz-na-kable-4.jpg
http://www.contino.pl/wp-content/uploads/2017/03%0b/Wuteh_kosz-na-kable-4.jpg
http://www.contino.pl/wp-content/uploads/2017/03/Wuteh_zawiesie-na-komputer-4.jpg
http://www.contino.pl/wp-content/uploads/2017/03/Wuteh_zawiesie-na-komputer-4.jpg
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SPIS ZAWARTOŚCI 
 Opis techniczny 

 Spis rysunków 

 

Nr rys. Nazwa rysunku skala 

AW_01 Projekt aranżacji 1:100 

AW_02 Wizualizacje wypożyczalni  

AW_03 Wizualizacje pomieszczenia dla maluchów  

 

 

 

 

 

 



 

OPIS ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ  

ODDZIAŁU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

W BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  

GMINY I MIASTA TRZCIANKA 
 

1. Zleceniodawca 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Trzcianka 

ul. Sikorskiego 22 

64-980 Trzcianka 

2. Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest nowa aranżacja i wykończenie Oddziału dla Dzieci  

i Młodzieży w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Trzcianka w Trzciance  

przy ul. Sikorskiego 22.  

3. Podstawa opracowania 

Podstawą do stworzenia projektu były: 

- inwentaryzacja budowlana 

- inwentaryzacja fotograficzna 

- wytyczne inwestora 

 

4. Wymagania Zamawiającego co do Wykonawcy  

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia 

meblowego. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych  

do określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Jednak oferta równoważna musi 

spełniać wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakościowe ujęte w SIWZ. 

Zaproponowany asortyment nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami 

technicznymi od założonych przez Zamawiającego. W przypadku złożenia oferty 

równoważnej Wykonawca wskaże różnice, które jednoznacznie zostaną opisane  

w kartach katalogowych zaoferowanych produktów wraz    z podaniem nazwy 

handlowej i nazwy producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku 

stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem 

natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Ewentualne 

wskazanie nazw produktów oraz ich producentów ma na celu jedynie przybliżyć 

wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych 

i zrozumiałych określeń. Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów w zakresie  

+/- 3%.  



Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie 

produkowane. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można 

łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na 

rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą załączył karty 

katalogowe lub foldery przedstawiające proponowane systemy – biurek, foteli  

i krzeseł. 

W celu potwierdzenia, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom 

lub specyfikacjom technicznym, do oferty należy załączyć: 

1. Wszystkie wymienione w opisie certyfikaty i atesty. Certyfikaty mają być 

wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju 

zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości  

do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą 

systemu w przedstawionym katalogu, folderze). Nie dopuszcza się oświadczenia 

producenta mebli. 

2. W przypadku mebli płytowych do oferty należy dołączyć próbki płyt. 

3. W przypadku tkanin tapicerskich należy do oferty dołączyć próbnik tkanin oraz 

atesty potwierdzające skład oraz wymaganą wytrzymałość tkanin na ścieranie. 

Atesty te mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do 

wydawania tego rodzaju dokumentów. Próbnik i atesty mają być opisane w sposób 

nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane. 

4. W celu potwierdzenia spełnienia podanych wymogów do każdego mebla należy 

przedstawić minimum jedną, osobną kartę katalogową (formatu minimum A4),  

na której będzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi 

zawierać nazwę mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta 

mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający 

dostrzec szczegóły – optymalnie rozmiar zdjęcia A5), wymiary oraz szczegóły 

techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany mebel spełnia 

wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywać w przypadku mebli  

wg indywidualnego projektu. 

Zgodnie z art. 97 ust 2 Ustawy PZP po zakończeniu postępowania, Zamawiający 

zwróci ww. materiały Wykonawcom, których oferty nie zostaną wybrane, na ich 

wniosek. Materiały dostarczone przez firmę, której oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza zostaną zatrzymane do zakończenia dostawy przez Wykonawcę  

i mogą zostać zaliczone w poczet dostawy lub będą zwrócone. 

5. Elementy wyposażenia Oddziału dla Dzieci i Młodzieży: 

- Regały R1 – 29szt, R2 – 9szt, R3 – 5szt, R7 – 1szt 

Regały należy wykonać w całości z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej  

o grubości 18mm. Płyta powinna być w kolorze białym. 

Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne regału 

również były wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm, obustronnie 



melaminowanej w kolorze korpusu. Ściana tylna powinna być wpuszczona  

w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Aby 

półki nie uginały się pod nadmiernym obciążeniem zastosowano pionowe ścianki 

działowe poprzesuwane względem siebie spinające i usztywniające półki. 

Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie 

elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone były doklejką  

z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi być spójna 

kolorystycznie z kolorem płyty. Aby uniknąć nieestetycznych zabrudzeń pomiędzy 

płyta a obrzeżem w czasie użytkowania oraz zwiększyć odporność na działanie 

płynów, wymagane jest aby obrzeże tworzyło idealną całość.  

Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest fabryczne jej skręcenie i sklejenie. 

Regały muszą być dostarczone w całości – zmontowane fabrycznie - nie dopuszcza się 

montażu mebli na miejscu. 

Wyposażenie regału to półki płytowe o grubości min.18 mm, max.20 mm 

zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej 

podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. 

Poziomowanie regału powinno być dostępne od wnętrza szafy. Pomiędzy półkami 

przegrody pionowe z płyty 18 mm z czterech stron zabezpieczone doklejką  

z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. 

Wymiary poszczególnych regałów:  

- R1: szer. 100cm, głęb. 35cm, wys. 222cm: 29szt, w tym 14szt z pionowym podziałem 

półek jako odbicie lustrzane podziału widocznego na rysunku 

- R2: szer. 100cm, głęb. 35cm, wys. 152cm: 9szt w tym 4szt z pionowym podziałem 

półek jako odbicie lustrzane podziału widocznego na rysunku 

- R3: szer. 100cm, głęb. 35cm, wys. 152cm: 5szt w tym 2szt z pionowym podziałem 

półek jako odbicie lustrzane podziału widocznego na rysunku 

- R7: szer. 160cm, głęb. 35cm, wys. 77cm: 1szt 



 
Ilustracja 1: rysunki regałów, materiały przygotowane przez autora opracowania, z dnia 24.06.2017 

 

 

 
Ilustracja 2: rysunki regału na obuwie, materiały przygotowane przez autora opracowania, z dnia 24.06.2017 

 

- Regał R4 zamek – 1szt 

Regał / półka / domek dla lalek powinien być  wykonany z drewna. Gabaryty zamku: 
szer. 80cm x wys. 80 cm i głęb. 20 cm. Regał z powodzeniem może służyć jako domek 
dla lalek, jak również jako wolno stojący regał na książki czy inne drobiazgi. Malowany 
farbami z atestem, bezpieczny dla dzieci.  

Przed zamówieniem regału kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym oraz 

autorem niniejszego opracowania.  

 



 
Ilustracja 3: regał zamek, źródło: https://pl.dawanda.com/product/98056915-polka-zamekdomek-dla-lalek#product_description  
z dnia 24.06.2017, zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy i zostało zamieszczone jedynie w celach informacyjnych 

 

- Regał R5 owieczka – 1szt 

Regał drewniany w formie owieczki na zabawki książki. Regał wyposażony w osiem 
półek. Symetryczne segmenty pomieszczą zabawki, książki, pomoce naukowe. 
Wymiary regału: wys. 98cm, dł. 152cm, szer. 76cm, a znajdujące się w regale półki 
szer. 38cm, głęb. 30cm oraz wys. 20cm. 

Przed zamówieniem regału jego kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym oraz 

autorem niniejszego opracowania.  

 

 
Ilustracja 4: regał owieczka, źródło: https://pl.dawanda.com/product/85953571-owca-regal-drewniany-do-pokoju-na-zabawki-
ksiazki  z dnia 24.06.2017, zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy i zostało zamieszczone jedynie w celach informacyjnych 

 

- Regał R6 na prasę – 1szt 

Regał na katalogi lub książki powinien łączyć w sobie funkcję ekspozycji  

i magazynowania. Ustawione pod kątem ekspozytory służą do umieszczenia na nich 

czasopism w sposób widoczny. Równocześnie można je magazynować poziomo  

na półce pod ekspozytorem. Regał wykonany z płyty laminowanej drewnopodobnej  

o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie powinny być wykończone okleiną ABS-PCV.  

Minimalne wymiary regału: 151 x 59 x 45 cm -  powinien być wyposażony  

w 8 przegródek. 

Przed zamówieniem regału jego kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym  

oraz autorem niniejszego opracowania.  

https://pl.dawanda.com/product/98056915-polka-zamekdomek-dla-lalek#product_description
https://pl.dawanda.com/product/85953571-owca-regal-drewniany-do-pokoju-na-zabawki-ksiazki
https://pl.dawanda.com/product/85953571-owca-regal-drewniany-do-pokoju-na-zabawki-ksiazki


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustracja 5: regał na prasę, źródło: http://www.bartnikowski.pl/files/images/gallery/regal_na_katalogi_REKW_0023.jpg z dnia 
24.06.2017, zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy i zostało zamieszczone jedynie w celach informacyjnych 

 

- Półka ścienna P1 – 6szt 

Półka ścienna o minimalnych wymiarach: dł. 190cm, głęb. 26cm, gr. 5cm, powinna  

być w całości wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej. Płyta powinna 

być w kolorze białym. 

Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie 

elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone były doklejką  

z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi być spójna 

kolorystycznie  

z kolorem płyty. Aby uniknąć nieestetycznych zabrudzeń pomiędzy płyta a obrzeżem 

w czasie użytkowania oraz zwiększyć odporność na działanie płynów, wymagane jest 

aby obrzeże tworzyło idealną całość. Półkę należy mocować do ściany za pomocą 

śrub i wkrętów. Maks obciążenie 8-20kg w zależności od rodzaju ściany i mocowań. 

Przed zamówieniem półki jej kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym  

oraz autorem niniejszego opracowania.  

 

- Szafy aktowe Sz1 – 3szt, Sz2 – 1szt, Sz3 – 1szt 

Szafy aktowe powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm. 

Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były 

wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm, dwustronnie melaminowanej  

w kolorze korpusu, ściana tylna powinna być wpuszczona w stosunku do korpusu 

szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Widoczny tył szafy (nie 

zakryty frontami) powinien być wykonany z melaminy drewnopodobnej, fronty, 

korpus oraz niewidoczne półki (zakryte frontami) należy wykonać z płyty 

melaminowanej w kolorze białym. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami 

wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również 

niewidoczne) zabezpieczone były doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  

i promieniu r=3mm. Doklejka musi być spójna kolorystyczniez kolorem płyty. 

Aby uniknąć nieestetycznych zabrudzeń pomiędzy płyta a obrzeżem w czasie 

użytkowania oraz zwiększyć odporność na działanie płynów, wymagane jest aby 

http://www.bartnikowski.pl/files/images/gallery/regal_na_katalogi_REKW_0023.jpg


obrzeże tworzyło idealną całość. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest 

fabryczne jej skręcenie i sklejenie. Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana 

fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. 

Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min co 27 cm na całej wysokości 

korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów 

dokumentów.  

Wyposażenie szaf Sz1 i Sz2 to półki płytowe o grubości min.18 mm, max.20 mm 

zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej 

podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Wyposażenie  szafy Sz3 to 

drążek do wieszania ubrań wraz z 6 wieszakami i jedną półką. Poziomowanie szafy 

dostępne od wnętrza szafy. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, 

numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi 

być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. 

Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego 

klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi płytowe 

skrzydłowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych  

o kącie otwarcia 1000 z systemem samodomykania. Minimum 4 zawiasy na skrzydło. 

W drzwiach płytowych zamontowane uchwyty gałkowe o średnicy min 36 mm,  

w którym umiejscowiony jest cylinder zamka. 

Z uwagi na bezpieczeństwo dokumentów wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy 

zamontowany został zamek baskwilowy. 

Przed zamówieniem szaf ich kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym  

oraz autorem niniejszego opracowania.  

 



 
Ilustracja 6: rysunki szaf aktowych, materiały przygotowane przez autora opracowania, z dnia 24.06.2017 

 



 
Ilustracja 7: rysunek szafy odzieżowej, materiały przygotowane przez autora opracowania, z dnia 24.06.2017 

 

- Biurko B1 – 4szt 

Biurko prostokątne na 4 kwadratowych nogach stalowych malowanych proszkowo  

na kolor biały 

Wymiary minimalne: 

 szerokość 1000 mm  
 głębokość 600 mm  
 wysokość 740 mm 



Blat biurka powinien być wykonany z płyty wiórowej warstwowej o grubości 36 mm 

pokrytej obustronnie białą melaminą, klasa higieniczności E1. Blat oklejony z każdej 

strony obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, wykonanym w technologii 

bezspoinowej charakteryzujący się: wysoką odpornością na odrywanie obrzeża nie 

mniejszą niż 2,8N/mm2, Blat wyposażony w owalny przepust kablowy plastikowy  

w kolorze białym. 

Pod blatem należy zamontować ramę wykonaną ze stalowych profili prostokątnych, 

zamkniętych, malowanych proszkowo na kolor biały, które nadadzą sztywność blatu 

oraz zabezpieczą go przed złamaniem, wypaczeniem pod wpływem nagłych, 

niespodziewanych obciążeń. Wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o 

grubości 2 mm, w kolorze płyty. Nogi wykonane z profili stalowych zamkniętych o 

przekroju kwadratowym, malowanych proszkowo na kolor biały.  

Przed zamówieniem biurka jego kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym  

oraz autorem niniejszego opracowania.  

 

- Przegroda do biurka B2 – 2szt 

Przegroda wykonana z płyty o grubości 25mm, wiórowej, me laminowanej, w klasie 
higieniczności E1 o podwyższonej trwałości,  
w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej 
klasie ścieralności  3A zgodnie z normą DIN EN 14322 Aby zabezpieczyć płytę przed 
uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla 
(również niewidoczne)  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 
2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi  być spójna kolorystycznie z kolorem płyty. 
Aby uniknąć nieestetycznych zabrudzeń pomiędzy płyta a obrzeżem w czasie 
użytkowania oraz zwiększyć odporność na działanie płynów, wymagane jest  
aby obrzeże tworzyło idealną całość  
Panel montowany od czoła biurka za pomocą niewidocznych uchwytów metalowych 

znajdach się po spodem blatu biurka. Uchwyty wykonane z płaskownika 2 mm 

malowanego proszkowo pod kolor stelaża biurka o szerokości 4 cm długość min 35. 

Płaskownik zagięty pod kątem 90o w proporcji 20 do15 cm. 

Przed zamówieniem przegrody jej kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym oraz 

autorem niniejszego opracowania.  

 

- Stół B3 – 1szt 

Stół nierozkładany o wymiarach dł. 210 x szer. 100cm x wys. 74cm powinien mieć blat 

z rdzeniem z płyty wiórowej o grubości 36mm, pokryty mocno sprężonym 

tworzywem warstwowym (laminatem HPL) w kolorze białym. Powierzchnia blatu  

o delikatnej strukturze. Brzegi oklejone obrzeżem ABS lub wykonane z tego samego 

laminatu HPL co powierzchnia.  

Blat powinien być odporny na działanie promieni UV i łatwy w utrzymaniu czystości, 

charakteryzować się wysoką odpornością na zarysowania, podobną jak w blatach 

kuchennych. 



Noga stołu powinna być wykonana z drewna dębowego o przekroju kwadratowym, 

na tyle dużym, by przenieść ciężar blatu.  

Blat powinien być dodatkowo usztywniony podkonstrukcją, która zapewni sztywność 

płycie i będzie zapobiegać jej wypaczeniom lub złamaniu pod wpływem nadmiernego 

jej obciążenia.  

Stół powinien być stabilny i bezpieczny dla jego użytkowników.  

Przed zamówieniem stołu jego kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym oraz 

autorem niniejszego opracowania.  

 

- Lada L1 – 1szt 

Wszystkie elementy lady powinny być wykonane z płyty 25mm (nie grubszej) 
wiórowej melaminowanej, w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości.  
W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się użycia płyty  
o podwyższonej klasie ścieralności  3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Minimalna 
grubość paneli wysokich min. 90 mm max. 110mm. Panele wysokie powinny być 
wykonane z materiału drewnopodobnego. Wszystkie łączenia pod kątem 90o, 

wykonane na ucios pod kątem 45o. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami 
wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również 
niewidoczne)  zabezpieczone były doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  
i promieniu r=3mm. Doklejka musi  być spójna kolorystycznie z kolorem płyty.  
Aby uniknąć nieestetycznych zabrudzeń pomiędzy płyta a obrzeżem w czasie 
użytkowania oraz zwiększyć odporność na działanie płynów, wymagane jest aby 
obrzeże tworzyło idealną całość. Wszystkie łączenia płyt należy wykonać po kątem. 
Front lady prosty z cofniętym od dołu o 5 cm cokołem. Front i blat lady należy 
wykonać w kolorze białym. Cokół wykonany z pasa aluminium szczotkowanego  
o wysokości 10 cm. Od strony siedzącego, blat co 80 cm wsparty na całej głębokości. 
Niedopuszczalne jest aby elementy wspierające blat ograniczały swobodę poruszania 
się osoby siedzącej za ladą. Konieczne jest wykonanie ich w taki sposób aby 
przestrzeń pomiędzy blatem a podłogą miała co najmniej 70 cm. Integralną częścią 
lady są trzy kontenery podbiurkowe, mobilne s.430 g.590 w.600mm wyposażone  
w piórnik, 3 szuflady metalowe, uchwyt metalowy. Elementy płytowe kontenera 
wykonane z płyty wiórowej o grubości  18mm. Korpus kontenera tak skonstruowany 
aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne. Szerokość kontenera nie 
mniejsza niż 425 mm i nie większa niż 435mm, głębokość kontenera nie mniejsza niż 
600mm, wysokość kontenera nie mniejsza niż 530mm i nie większa niż 550mm.  
Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie 
elementów płytowych mebla (również niewidoczne)  zabezpieczone były doklejką  
z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi  być 
spójna kolorystycznie z kolorem płyty. Aby uniknąć nieestetycznych zabrudzeń 
pomiędzy płyta a obrzeżem w czasie użytkowania oraz zwiększyć odporność  
na działanie płynów, wymagane jest aby obrzeże tworzyło idealną całość.  
Ze względów funkcjonalnych, kontener powinien posiadać uchwyt galwanizowany  
o rozstawie 128mm. Kontener  musi mieć zamontowane podwójne zakryte  
rolki o wysokości nie mniejszej niż 35mm co ułatwi jego przesuwanie. Kółka muszą 
być o podwyższonym wytrzymałości min 90 kg. Kontener musi mieć zamontowane  
3 szuflady na dokumenty A4 + piórnik jako osobna szuflada Szuflady kontenera 
wykonane z metalu. Szuflady kontenera muszą mieć zamontowany opcję 
spowalniacza szuflady i opcję samodomyku, co oznacza iż pchając szufladę przed 
końcem domykania zwolni i samoczynnie się domknie, bez efektu trzasku. Szuflady 



muszą mieć możliwość wyposażenia  w przegródki ukośne potrzebne do segregacji 
dokumentów i przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni 
szuflady. Kontener  posiada  blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. 
Należy zwrócić uwagę aby w sytuacji gdy ciągniemy dwie szuflady jednocześnie nie 
było możliwości ich otwarcia, wymóg konieczny ze względów bezpieczeństwa.  
W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady 
jednocześnie. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym 
kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość 
jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. Zamek musi być systemowy  
co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym 
otworzy wszystkie swoje meble. Kontener wyposażony w cztery kółka, z czego dwa  
z hamulcem,wymóg konieczny ze względów bezpieczeństwa. Lada  powinna być 
wykonana z płyty meblowej posiadającej atest higieniczności E1. 
Przed zamówieniem mebla jego kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym oraz 

autorem niniejszego opracowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracja 8: rysunki lady, materiały przygotowane przez autora opracowania, z dnia 24.06.2017 
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 Aw_01_ Projekt aranżacji 



 

Aw_03_Wizualizacje pomieszczenia dla maluchów 

Aw_02_Wizualizacje wypożyczalni 



Zestaw biurowy 1:  

biurko narożne + kontener + 2 komody  

+ 2 szafki wiszące + stół  

Biurko narożne stacjonarne do nowoczesnego biura, powinno być funkcjonalne i odporne  

na zużycie z możliwością połączenia z innymi meblami i akcesoriami, aby stworzyć 

kompleksowe rozwiązanie. Blat z przestrzenią roboczą zapewniający dużo miejsca  

na dokumenty i urządzenia takie jak drukarka, telefon itp. Blat powinien być wykonany  

z płyty meblowej lakierowanej na wysoki połysk o grubości 25 mm, odpornej na zarysowania, 

uderzenia i zabrudzenia. W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się użycia 

płyty o podwyższonej klasie ścieralności  3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Biurko może 

posiadać z jednej strony panel frontowy/osłonę z tej samej płyty co blat, który zapewni 

prywatność i ukryje przechowywane przedmioty. Pod biurkiem znajdować powinna się półka 

podwieszana na laptopa na prowadnicach rolkowych metalowych z dożywotnią gwarancją. 

Front/osłona i blat biurka należy wykonać w kolorze śnieżnobiałym/wysoki połysk (ilustracja 

nr 3). Dopuszczalne jest wsparcie biurka na nogach stalowych okrągłych w kolorze srebrnej 

satyny, wykończonych stopkami do poziomowania (stopki w kolorze grafitowym). 

Zamówienie obejmuje również transport, montaż i ustawienie biurka w siedzibie 

Zamawiającego. 

Kontener i komody wykonane w tej samej stylistyce i z tymi samymi parametrami co biurko 

narożne. Kontener powinien posiadać 3 szuflady i dodatkowo kółka gumowe, a przy  

2 kółkach hamulec. Kontener powinien mieć zamontowany zamek centralny, który zamyka 

wszystkie szuflady jednocześnie. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, 

numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być 

możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. Komody: jedna z 4 szufladami 

na prowadnicach rolkowych metalowych z dożywotnią gwarancją; druga z 2 szafkami, drzwi 

płytowe skrzydłowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych  

o kącie otwarcia 1000 z systemem samodomykania.  Z uwagi na trwałość konstrukcji mebli 

wymagane jest fabryczne ich skręcenie i sklejenie. Meble muszą być dostarczone w całości- 

zmontowane fabrycznie- nie dopuszcza się ich montażu na miejscu. Kolor 

śnieżnobiały/wysoki połysk (ilustracje: 4 i 5). 

Szafki wiszące z żaluzją powinny być wykonane w tej samej stylistyce i z tymi samymi 

parametrami co biurko narożne. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest fabryczne 

ich skręcenie i sklejenie. Szafki muszą być dostarczone w całości- zmontowane fabrycznie- 

nie dopuszcza się montażu szafek na miejscu. Front szafek stanowić powinna żaluzja boczna 

wysokiej jakości zamykana na kluczyk. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, 

numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany - gdy klucz zostanie zagubiony musi być 

możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. Kolor korpusu szafek 

śnieżnobiały/wysoki połysk, a żaluzji srebrna satyna. 

Stół powinien być wykonany w tej samej stylistyce i z tymi samymi parametrami co biurko 

narożne. Kolor blatu śnieżnobiały/wysoki połysk. Dopuszczalne jest wsparcie stołu na nogach 

stalowych okrągłych w kolorze srebrnej satyny, wykończonymi stopkami do poziomowania 

(kolor grafit). 



Ilustracja 1: biurko, zdjęcie ma charakter jedynie poglądowy i zostało zamieszczone w celach informacyjnych, 
źródło: http://deccoria.pl/galeria/foto,id,117490,1454534,1,architekt-wnetrz-warszawa-siedlce.html z dnia 8.08.2017 

Ilustracja 2: biurko, zdjęcie ma charakter jedynie poglądowy i zostało 
zamieszczone w celach informacyjnych, źródło: 
http://www.arteam.pl/aktualnosci/biurka-narozne-biura/ z dnia 8.08.2017 

Ilustracja 3: biurko, zdjęcie ma charakter jedynie poglądowy i 
zostało zamieszczone w celach informacyjnych, 
źródło: http://imged.pl/nowoczesne-biurko-biale-wysoki-polysk-
gabinet-140-2449175.html z dnia 8.08.2017 

Wymiary biurka: 

dłuższy blat: dł. 210 cm/ głębokość 60 cm  

krótszy blat: dł. 150 cm/ głębokość 70 cm 

wysokość: 75 – 80 cm 

Półka na laptopa: szer. 60 cm /  głębokość: min. 30 cm (po wysunięciu / obszar roboczy) 

Wymiary kontenera: 

wysokość: 60 – 65 cm 

szerokość: 35 – 45 cm 

głębokość: 40 – 50 cm 

Wymiary komody: 

wysokość: 100 cm 

szerokość: 80 cm 

głębokość: 40 cm 

Wymiary szafki wiszącej: 

Wysokość: 35-45 cm 

szerokość: 60-70 cm 

głębokość: 35-40 cm 

Wymiary stołu: 

wysokość: 75 – 80 cm  

szerokość: 70x70 

Przed zamówieniem wszystkich mebli ich kolorystykę należy uzgodnić oraz przedstawić 

próbki materiałów Zamawiającemu. 
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Ilustarcja 10: rzut biura 

Ilustracja 4: komoda, zdjęcie ma charakter jedynie poglądowy i zostało 
zamieszczone w celach informacyjnych, 
źródło: https://www.homebook.pl/produkty/12543995/dla-domu-do-
salonu-meble-do-salonu-komody-komoda-beti z dnia 8.08.2017 

Ilustracja 5: kontener, zdjęcie ma charakter jedynie poglądowy  
i zostało zamieszczone w celach informacyjnych, 
źródło: https://behome.pl/product-pol-7656-Kontener-Bottom.html?utm_ 
term=[hb_id:d8e8cbbb-16da-4f0c-a9ac-09b225a328c8]&utm_source=homebook&utm_ 
medium=cpc&utm_campaign=homebook z dnia 8.08.2017 

Ilustracja 6: szafka wisząca, zdjęcie ma charakter jedynie 
poglądowy i zostało zamieszczone w celach informacyjnych, 
źródło: https://www.mojebambino.pl/meble-flexi/12168-
szafka-wiszaca-flexi-z-zaluzja.html z dnia 8.08.2017 

Ilustracja 7: stół z krzesłami, zdjęcie ma charakter jedynie poglądowy  
 i zostało zamieszczone w celach informacyjnych, 
źródło: http://www.meble.pl/p1452139,stol-lucente-i-szer-120-cm-bialy-
i22928.html z dnia 9.08.2017 

Ilustracja 8: przykładowa aranżacja biura, zdjęcie ma charakter jedynie poglądowy  
 i zostało zamieszczone w celach informacyjnych, 
źródło: http://www.homesquare.pl/aranzacja/aranzacja-nowoczesnego-biura-bieli/  
z dnia 9.08.2017  
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Zestaw biurowy 2:  

biurko narożne + kontener + 3 regały  

+ 2 szafki wiszące  

Biurko narożne stacjonarne do nowoczesnego biura, powinno być funkcjonalne i odporne  

na zużycie z możliwością połączenia z innymi meblami i akcesoriami, aby stworzyć 

kompleksowe rozwiązanie. Blat z przestrzenią roboczą zapewniający dużo miejsca  

na dokumenty i urządzenia takie jak monitor, drukarki, telefon itp. Blat powinien być 

wykonany z płyty meblowej melaminowanej o grubości 25 mm, odpornej na zarysowania, 

uderzenia i zabrudzenia. W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się użycia 

płyty o podwyższonej klasie ścieralności  3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Biurko może 

posiadać z jednej strony panel frontowy/osłonę z tej samej płyty co blat, który zapewni 

prywatność i ukryje przechowywane przedmioty. Pod biurkiem znajdować powinna się półka 

podwieszana na klawiaturę na prowadnicach rolkowych metalowych z dożywotnią 

gwarancją. Biurko wyposażone powinno być w zawiesie na komputer montowane do spodu 

blatu oraz kanał podwieszany na kable (ilustracje nr 1 i 2). Dopuszczalne jest wsparcie biurka 

na nogach stalowych okrągłych w kolorze srebrnej satyny, wykończonych stopkami  

do poziomowania. Przed zamówieniem mebla jego kolorystykę należy uzgodnić  

z Zamawiającym. 

Zamówienie obejmuje również transport, montaż i ustawienie biurka w siedzibie 

Zamawiającego. 

Kontener wykonany w tej samej stylistyce i z tymi samymi parametrami co biurko narożne. 

Kontener powinien posiadać 3 szuflady i dodatkowo kółka gumowe, a przy 2 kółkach 

hamulec. Kontener powinien mieć zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie 

szuflady jednocześnie. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym 

kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego 

domówienia po numerze spisanym z cylindra. Z uwagi na trwałość konstrukcji mebli 

wymagane jest fabryczne ich skręcenie i sklejenie. Meble muszą być dostarczone w całości- 

zmontowane fabrycznie- nie dopuszcza się ich montażu na miejscu. Przed zamówieniem 

mebla jego kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Szafki wiszące z żaluzją powinny być wykonane w tej samej stylistyce i z tymi samymi 

parametrami co biurko narożne. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest fabryczne 

ich skręcenie i sklejenie. Szafki muszą być dostarczone w całości- zmontowane fabrycznie- 

nie dopuszcza się montażu szafek na miejscu. Front szafek stanowić powinna żaluzja boczna 

wysokiej jakości zamykana na kluczyk. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, 

numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany - gdy klucz zostanie zagubiony musi być 

możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. Przed zamówieniem mebla 

jego kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Regał należy wykonać w całości z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 

18mm. Płyta powinna być w takim samym kolorze jak biurko. Aby zabezpieczyć płytę przed 

uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla 



(również niewidoczne) zabezpieczone były doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  

i promieniu r=3mm. Doklejka musi być spójna kolorystycznie z kolorem płyty. Aby uniknąć 

nieestetycznych zabrudzeń pomiędzy płyta a obrzeżem w czasie użytkowania oraz zwiększyć 

odporność na działanie płynów, wymagane jest aby obrzeże tworzyło idealną całość. Z uwagi 

na trwałość konstrukcji wymagane jest fabryczne jej skręcenie i sklejenie. Regały muszą być 

dostarczone w całości – zmontowane fabrycznie - nie dopuszcza się montażu mebli  

na miejscu. Wyposażenie regału to półki płytowe o grubości min.18 mm, max.20 mm 

zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki 

która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Przed zamówieniem mebla jego kolorystykę 

należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Wymiary biurka: 

dłuższy blat: dł. 180 cm/ głębokość 60 cm  

krótszy blat: dł. 160 cm/ głębokość 70 cm 

wysokość: 75 – 80 cm 

Półka na klawiaturę: szer. min.50 cm/głębokość: 20 - 25 cm (po wysunięciu / obszar 

roboczy). 

Wymiary kontenera: 

wysokość: 60 – 65 cm 

szerokość: 35 – 45 cm 

głębokość: 40 – 50 cm 

Wymiary szafki wiszącej: 

Wysokość: 35-45 cm 

szerokość: 60-70 cm 

głębokość: 35-40 cm 

Wymiary regału: 

wysokość: 180 – 200 cm 

szerokość: 80 cm 

głębokość:  25 cm 

światło półki: 30 cm 

ilość półek: 6 półek (bez kryjącej – patrz ilustracja nr 5). 

Przed zamówieniem wszystkich mebli ich kolorystykę należy uzgodnić oraz przedstawić 

próbki materiałów Zamawiającemu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ilustracja 1: kanał podwieszany na kable, 
zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, 
źródło: http://www.contino.pl/wp-content/uploads/2017/03 
/Wuteh_kosz-na-kable-4.jpg z dnia 3.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracja 4: biurko, zdjęcie ma charakter jedynie poglądowy i zostało 
zamieszczone w celach informacyjnych, 

źródło: http://www.4plan.pl/meble_biurowe/meble_pracownicze/oxi 

 z dnia 8.08.2017 

Ilustracja 3: biurko, zdjęcie ma charakter jedynie poglądowy i zostało 
zamieszczone w celach informacyjnych, źródło: 
http://abea.wm.pl/sklep.php?show=produkty&p_id=823&md=products&i
d_c=1_81&name=meble-pracownicze  z dnia 8.08.2017 

 

Ilustracja 2: zawiesie na komputer, zdjęcie ma jedynie charakter 
poglądowy, źródło: http://www.contino.pl/wp-
content/uploads/2017/03/Wuteh_zawiesie-na-komputer-4.jpg z 
dnia 3.08.2017 

Ilustracja 5: regał 

Ilustracja 6: szafka wisząca, zdjęcie ma charakter jedynie 
poglądowy i zostało zamieszczone w celach informacyjnych, 
źródło: https://www.mojebambino.pl/meble-flexi/12168-
szafka-wiszaca-flexi-z-zaluzja.html z dnia 8.08.2017 
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