
1 
 

Część  I  (16 zestawów)  Załącznik nr 2a do SIWZ 

Zabudowy pod wymiar:  

Szafki górne i dolne korpusowe, korpusy samonośne, wykonane z płyty wiórowej o grubości 

18 mm obustronnie laminowanej w kolorze BIAŁYM. Szafki na nóżkach metalowych 

z regulacją wysokości.  

Czołowe elementy korpusu: boki, wieńce, półki, przegrody dzielące, maskownice wykonane 

z płyty wiórowej o grubość 18 mm oklejone obrzeżem z ABS lub PCV o grubości 2 mm, 

pozostałe nie widoczne elementy obrzeżem o grubości 0,5 mm. Wszystkie krawędzie połączone 

z materiałem za pomocą kleju poliuretanowego, który cechuje się znakomitą adhezją oraz dużą 

wytrzymałością.  

Uchwyty drzwi metalowe dwupunktowe (pręt ze stali szlachetnej szczotkowanej). 

W dolnej części szafek wiszących dodatkowo panel z  wbudowana taśma LED oświetlająca 

blat. 

Fronty szafek wyposażone w amortyzator poliuretanowy osadzony w strukturze materiału, 

całość frontów oklejona obrzeżem z ABS lub PCV za pomocą kleju poliuretanowego. 

Drzwi oraz fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie laminatem HPL - 

prawa strona – LAMINAT o grubości 1,2 mm FORMICA AR+ WYSOKI POŁYSK. 

Szafki dolne stojące na nóżkach metalowych z regulacja wysokości. 

Ścianki tylne szafek stojących i wiszących wykonane z płyty wiórowej laminowanej 

o grubości 10 ÷ 12 mm. 

Szuflady  metalowe o głębokości nie mniejszej niż 500 mm, ze spowalniaczami.  

Zawiasy puszkowe śr. 35 mm, o kącie otwarcia minimum 110° ze spowalniaczami  

Blat biały pokryty płytą akrylowo – mineralną STARON (rdzeń blatu – płyta wiórowa), 

umywalka i zlew w blacie. 

Płyta szklana  o grubości 4 mm, szkło bezpieczne – hartowane w przestrzeni między szafkowej, 

kolor zgodnie z RAL 4001 

W celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z wymaganiami 

Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą do Części I - próbki 

elementu korpusu czołowego szafek (Laminat AR+) oklejonego obrzeżem ABS lub PCV 

za pomocą kleju poliuretanowego. Próbka o wymiarach minimum 150mm x150 oklejone 

wszystkie krawędzie. 

W przypadku kiedy próbka Wykonawcy po nasiąknięciu wodą spuchnie, oferta 

Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp 


