
 

 

Załącznik nr 2b do SIWZ 

Część II 

 

Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi,  

wymiary: szer. 80 cm, gł. 44,5 cm, wys.189,5 cm.   Blat górny wykonany z płyty dwustronnie 

melaminowanej o grubości 18 mm, półka wykonana z dwustronnie melaminowanej płyty 

grubości 18 mm, drzwi szafy wykonane z dwustronnie melaminowanej płyty grubości 18 

mm, plecy wykonane z 3 mm dwustronnie lakierowanej płyty HDF wpuszczonej w boki 

i wieńce. Boki szaf stanowią jednocześnie boki cokołu; szafa wyposażona w 4 regulatory 

poziomu, umożliwiające regulację w zakresie +15 mm. Cokół przedni tylny wysokości 100 

mm. Łączenie elementów korpusu, odbywa się na zasadzie połączenia mimośrodowego - 

w jeden element korpusu, 

wkręcany jest łącznik gwintowany (tzw. mufa), w drugi element korpusu, wkładany jest 

trzpień rozporowy, te dwa elementy są sczepiane przez mimośród, półki z możliwością 

swobodnej zmiany położenia w zakresie, co 32 mm. Uchwyty metalowe malowane w kolorze 

aluminiowym. Drzwi posiadają zamek z dwoma kluczami z numerem seryjnym. 

Powierzchnie melaminowane dwustronnie melaminą klasy E1.Wszystkie krawędzie 

wykończone obrzeżem ABS. 

Kolor dębowy – do ostatecznego potwierdzenie 

RAZEM: 3 SZT. (POKÓJ BIUROWY PARTER + II PIĘTRO) 

 

Biurko płycinowe prostokątne  

wyposażone w przelotkę do podłączeń komputera zaślepioną  wkładką z tworzywa 

sztucznego w kolorze zbliżonym do koloru biurka, wymiary 1400x700/750h, blat i nogi 

płytowe wykonane z płyty 25mm Wszystkie krawędzie wykończone  obrzeżem ABS 2mm. 

Łączenie blatu z nogą płytową odbywa się na zasadzie połączenia  mimośrodowego - w blat 

wkręcany jest łącznik gwintowany (tzw. mufa), w nogę wkładany  jest trzpień gwintowany, te 

dwa elementy są sczepiane przez mimośród. Biurko posiada  możliwość poziomowania 

w zakresie +10mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym  nadającym sztywność 

konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy  maskującej, wykonane z płyty 



o grubości 18mm umieszczanej w 1/3 głębokości blatu.  Użyty materiał to płyta dwustronnie 

melaminowana klasy E1, wszystkie krawędzie oklejone  obrzeżem ABS 2mm.   

Kolor dębowy – do ostatecznego potwierdzenie 

4 SZT. Poradnia dzieci Zdrowe 

4 SZT Poradnia dzieci  Chore 

3 szt. pokój biurowy parter 

3 szt II P. 

RAZEM:14 SZT. 

 

Kontener mobilny,  

wymiary: wys. 60 cm, gł. 60 cm, szer. 43 cm, podział: 3 szuflady metalowe plus piórnik 

z wkładem plastikowym. Mocowanie szuflad na prowadnicach rolkowych, uchwyty  

metalowe, szuflady wyposażone w zamek centralny z blokadą jednoczesnego wysuwu  dwóch 

szuflad. Zamek z dwoma kluczami z numerem seryjnym. Kontener wykonany z  płyty 

dwustronnie melaminowanej, klasy E1. Boki, wieniec dolny i plecy wykonane z płyty  

grubości 18 mm, wieniec górny z płyty grubości 25 mm, czoła szuflad płyta grubości 18  mm, 

kółka o średnicy 35 mm; Wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS.  

Kolor dębowy – do ostatecznego potwierdzenie 

4 SZT. Poradnia dzieci Zdrowe 

4 SZT Poradnia dzieci  Chore 

3 szt. pokój biurowy 

3 szt II P. 

RAZEM:14 SZT. 

 


