
Załącznik Nr 7 do SIWZ  

 

 

WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI 

LP OPIS JM ILOŚĆ CENA 

NETTO 

PLN/ JM 

WARTOŚĆ 

NETTO 

PLN 

WARTO

ŚĆ 

BRUTTO 

PLN 

UWAGI 

1 Dostawa i montaż 7 podwójnych regałów 

przesuwnych z napędem elektrycznym i 

elektronicznym systemem sterującym i 2 

pojedynczych regałów stacjonarnych 

przeznaczonych do składowania książek. Regały 

należy zestawiać w bloki po 4 segmenty 

KPL 1     

2 Szafa na katalog kartkowy z wysuwanymi 

szufladkami  

szt 1     

3 Wózek biblioteczny na kółkach szt 2     

4 Regały do czytelni szt 11     

5 Regały do magazynu szt 9     

6 Regał szufladowy na kartoteki  szt 3     

7 Regał ekspozycyjny na czasopisma, nowości 

wydawnicze  

szt  2     

8 Biurka szt 6     

9 Lady  szt 2     

10 Szuflada pod klawiaturę szt 6     

11 Kubik- kontener niski szt 3     

12 Blenda do biurka  szt 1    Jedno biurko połączone z 

panelem recepcyjnym 

oraz blendą 

13 Panel recepcyjny szt 1     



14 Stoły konferencyjne składane szt 6     

15 Stół  szt 1     

16 Fotele kawowe  szt 2     

17 Krzesła biurowe szt 3     

18 Krzesła bez podłokietników szt 15     

19 Pufy okrągłe  szt 2     

20 Taborety szt. 2     

21 Rolety okienne szt.  7     

 

 
1. Wymagania techniczne i konstrukcyjne. 

 
1.1. Konstrukcja szyn i ich posadowienie. 

 
 szyny wykonane ze stopów aluminium, 

 szyny ułożone nawierzchniowo, 

 przestrzenie między szynami wypełnione płytą (podłoga własna regałów), 
 przed pierwszą szyną najazd. 

 
1.2. Konstrukcja regałów 

 
1. podstawy jezdne regałów powinny być wykonane ze stalowej blachy o grubości co najmniej 1,5 mm, kolor 

RAL7016, 
2. wymagana wysokość podstawy minimum 70 mm,  

3. podstawy jezdne muszą być wyposażone w antywyważniki stanowiące element stalowy w kształcie litery S 
zamocowany do podstawy jezdnej i umieszczone w kanałach szynowych oraz odboje gumowe o szerokości min. 

25 mm, 
4. ściana boczna regału powinna być wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor RAL 9002; 

lakierowanie ramy ma się odbyć po wykonaniu wszystkich otworów, 
5. ściana boczna pełna, wykonana z podwójnej blachy (bez możliwości wpadania nośników pomiędzy półkę a ścianę 

boczną), 



6. ściana boczna z wypełnieniem, 

7. w celu lepszej wentylacji i lepszej penetracji środka gaśniczego w przypadku pożaru, należy ściany boczne 

wykonać jako perforowane otworami 12 mm, 
8. usztywnienie ścian powinno stanowić odpowiednie jej wyprofilowanie z 

jednego elementu (zagięcie stanowiące profil zamknięty o wymiarach nie 
mniejszych niż 30 x 30 mm,  

9. szerokość ściany bocznej minimum 30 mm, maksimum 35 mm, 
10. w celu dostosowania wysokości światła półek do przechowywanych 

materiałów, otwory do zamieszczenia zaczepów półek w ścianie bocznej 
powinny być rozmieszczone co 20 mm,  

11. każda półka musi być koniecznie regulowana niezależnie, 
zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach w kształcie litery H 

zainstalowanych w słupkach ściany bocznej bez możliwości wypadania 
przy wkładaniu, bądź wyjmowaniu półki, 

12. półki powinny być wykonane z blachy malowanej proszkowo na kolor RAL 
9002, 

13. grubość półki powinna wynosić 25 mm, dłuższa krawędź półki powinna być wygięta co najmniej trzykrotnie a 

krótsza krawędź półki co najmniej dwukrotnie pod kątem prostym, dla uzyskania pełnego bezpieczeństwa osób 
obsługujących regały, 

14. wymagana wytrzymałość półek : 60 kg/mb. półki, 
15. w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów muszą być one wyposażone w tylne (regały pojedyncze) lub 

środkowe (regały podwójne) stężenia krzyżakowe, 
16. każdy regał od frontu musi być wyposażony w  panel ozdobny 

osłaniający system sterowania i napędu w kolorze jak wybranym przez 
projektanta, wykonane z płyty Flammex klasyfikowanej jako niepalna i 

posiadającej certyfikat klasyfikacji ogniowej w klasie odporności E1 B1 
(klasyfikacja ogniowa na płytę panelową powinna zostać dołączona do oferty); 

grubość płyty panelowej Flammex wynosi 19 mm, płyta jest zamocowana w 
okuciu z aluminium anodowanego wykończonego na półokrągło zgodnie 

z rysunkiem, 
17. każdy panel powinien być wyposażony w dwie metalowe tabliczki do opisu 

regałów, format A6, przymocowane w trwały sposób, 

18. regały podwójne wyposażone w listwy zapółkowe, montowane bez 



wyjmowania półki (wspólny dla dwóch półek). Ogranicznik powinien być wykonany z tworzywa sztucznego z 

uszczelką gumową, montaż bez przykręcania na stałe poprzez włożenie w szczelinę między dwiema sąsiednimi 

półkami, 
19. cały system regałów wyposażony dodatkowo w 50 szt. zawieszek z drutu stalowego, sprężystego, mocowanych do 

spodu półki, zabezpieczających przed przesuwaniem się książek. 
 

1.3. System napędu i zabezpieczeń 
 

 we wszystkich regałach jezdnych należy zastosować nowoczesny napęd elektryczny ze sterowaniem 
elektronicznym mikroprocesorowym zapewniającym bardzo łagodny start regału ruchem jednostajnie 

przyspieszonym od 0 do 0,2 m/s w czasie 1,5 s, jednostajny ruch o prędkości 0,2 m/s i bardzo łagodne 
zatrzymanie ruchem jednostajnie opóźnionym, zarówno w regałach częściowo jak i całkowicie załadowanych, 

zapobiegając niekontrolowanemu przesuwaniu się książek po półce, 
 napęd regałów silnikiem elektrycznym jedno fazowym,  o mocy 24 V (tzw. bezpiecznym) z odpowiednio dobraną 

przekładnią (podłączany do standardowej instalacji elektrycznej) 
- moc silnika 25 W, 

 zasilanie układu – standardowa instalacja 230 VAC/16A. , pobór całego bloku systemowego nie powinien 

przekraczać 300 W, 
 sterowanie regałem poprzez panel sterujący znajdujący się na ścianie frontowej jak również sterowane serwisowe 

komputerem, wszystkie regały przesuwane za pomocą jednego dotyku (przycisku), 
 panel posiada  trzy przyciski tj. jazda w prawo, stop, jazda w lewo, według załączonego wzoru, 

 
 

 
 w pierwszym (lewym) regale przesuwnym musi znajdować się rozszerzona wersja  pulpitu sterującego; pulpit 

musi posiadać ciekłokrystaliczny, dotykowy wyświetlacz umożliwiający dostęp do funkcji i ustawień parametrów 



bez konieczności podłączenia komputera, 

 wymagane funkcje wyświetlacza dotykowego: menu w jęz. polskim, zegar cyfrowy wbudowany w pulpit 

umożliwiający automatyczną zmianę czasu z okresu letniego na zimowy i odwrotnie, możliwość zaprogramowania 
czasu (godziny) przejścia regału w stan spoczynku tzn. stanu ograniczonego poboru prądu, możliwość 

zaprogramowania godziny w której regały mają rozsunąć się na ustaloną odległość (5-20 cm), by umożliwić 
wentylację,  możliwość ustawienia odległości (z poziomu menu) w jakiej powinny zatrzymywać się regały jeden 

od drugiego, 
 system regałów winien być wyposażony w tzw. „kontrolę dostępu” bez użycia dodatkowych kluczy lub czujników 

bazujących na technologii RFID. Identyfikacja użytkownika przeprowadzana będzie za pomocą co najmniej 
czterocyfrowego kodu PIN wpisywanego na pierwszym pulpicie sterującym, 

 regały połączone przewodami poprowadzonymi w plastikowych pantografach znajdującymi się nad regałami, 
 cała instalacja regałowa, wszelkie prowadzenie przewodów, ze względów bezpieczeństwa musi być prowadzone w 

napięciu 24V; zmiana napięcia sieciowego na 24V musi odbyć się bezpośrednio przy podłączeniu do instalacji 230 
VAC/16A, 

 w przypadku zaniku zasilania możliwość przesunięcia ręcznego regałów,  
 regały wyposażone w system przeciążeniowy (elektroniczny, rozłączający napęd regałów), reagujący na wzrost 

prądu w obwodzie elektrycznym przy natrafieniu na przeszkodę między rozsuniętymi regałami, 

 
 

1.4. Wymiary i pojemności regałów. 
Wysokość regałów: 2154 mm + 123 mm (podwozie + podłoga własna)  

Głębokość półek: 250 mm, 
Długość  półek: 1000 mm, 

Ilość półek w regale: 7 + 1 kryjąca, 
Prześwit między półkami: 275 mm, 

Rozmieszczenie zgodnie z załączonym rysunkiem. 
 

Wymagana minimalna gwarancja na dostarczone regały: 36 miesięcy 
 

 
 

Dodatkowe wymagania: 

Regały powinny posiadać następujące dokumenty: 



 w zakresie własności, wytrzymałościowych i rodzaju stali szyn regałów, 

 niepalności (opinia w zakresie niepalności),  

 higienicznych (atest higieniczny),  
 bezpieczeństwa pracy (świadectwo bezpieczeństwa pracy) oraz zgodności z polskimi normami ( deklaracja 

zgodności).  
 Certyfikat zatwierdzenia wymagań normy EN ISO 9001:2008 

 Deklaracja zgodności CE 
 

Powyższe dokumenty powinny być ważne w dniu składania ofert i powinny być wystawione na 
oferenta i oferowany wybór. 

 

 



 

 
 



 

 
 



 



 



2. Szafa na katalog kartkowy z wysuwanymi szufladkami - 1645 x 1150 x 390 - 49 szufladek, stalowy, 

lakierowany proszkowo, fronty szuflad przezroczyste z plexi  

 
Szafka pozwala na uporządkowanie i usystematyzowanie księgozbiorów w każdej bibliotece. Wyposażona jest w 49 

estetycznych, z przezroczystym frontem z pleksi, wyjmowanych szuflad na prowadnicach rolkowych, przystosowanych 
do skatalogowania kart o wym. 110 x 170 mm. Z zabezpieczeniem przed dowolnym wyjmowaniem kart. Korpus 

wykonany z blachy stalowej gr. 1,0mm malowany farbą proszkową, wytłumiony watą mineralną, pokrywa płaszcz z 
wysoko-gatunkowej stali nierdzewnej. Ustawiona jest na podstawie z profilu zamkniętego 40 x 40mm z regulacją 

wysokości, również ze stali nierdzewnej.  
 

Wymiary w mm 
wysokość x szerokość x głębokość 

1645 x 1150 x 390 



 

 



3. Wózek biblioteczny na kółkach 

 

Wymiary wózka na książki: 75 cm x 33 cm x 91 cm (dł. x szer. x wys.)  

Konstrukcja wózka dla bibliotek na książki: stalowa, spawana, lakierowana proszkowo. 

Półki: 55 cm x 30 cm (dł. x szer.), odległość między półkami wynosi 37 cm.  

Koła: 4 skrętne, w tym 2 z hamulcem totalnym, łożyska kulkowe, bieżnia szara, nierysująca. 

Średnica kół: 10 cm (samego koła)Nośność wózka bibliotecznego: 150 kg 

 

 
 

 
 



 

 

4 Regały do czytelni 
 

4.1 Regał na książki do czytelni 800 x 300 x 2154  - 9 sztuk 
 

Wymagania techniczne i konstrukcyjne. 
 

 Konstrukcja regałów 
 

 
1. ściana boczna regału powinna być wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor RAL 9002; 

lakierowanie ramy ma się odbyć po wykonaniu wszystkich otworów, 
2. ściana boczna pełna, wykonana z podwójnej blachy (bez możliwości wpadania nośników pomiędzy półkę a ścianę 

boczną), 
3. ściana boczna z wypełnieniem, 

4. w celu lepszej wentylacji i lepszej penetracji środka gaśniczego w przypadku pożaru, należy ściany boczne wykonać 

jako perforowane otworami 12 mm, 
5. usztywnienie ścian powinno stanowić odpowiednie jej wyprofilowanie z jednego 

elementu (zagięcie stanowiące profil zamknięty o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 30 
mm,  

6. szerokość ściany bocznej minimum 30 mm, maksimum 35 mm, 
w celu dostosowania wysokości światła półek do przechowywanych materiałów, otwory do 

zamieszczenia zaczepów półek w ścianie bocznej powinny być rozmieszczone co 20 
mm,  

7. każda półka musi być koniecznie regulowana niezależnie, zamontowana na oddzielnych 
czterech zaczepach w kształcie litery H zainstalowanych w słupkach ściany bocznej 

bez możliwości wypadania przy wkładaniu, bądź wyjmowaniu półki, 
8. półki powinny być wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor 

RAL 9002, 
9. grubość półki powinna wynosić 25 mm, dłuższa krawędź półki powinna być wygięta co najmniej trzykrotnie a krótsza 

krawędź półki co najmniej dwukrotnie pod kątem prostym, 10. dla uzyskania pełnego bezpieczeństwa osób 

obsługujących regały, 



wymagana wytrzymałość półek : 60 kg/mb. półki, 

11. w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów muszą być one wyposażone w tylne (regały pojedyncze) lub 

środkowe (regały podwójne) stężenia krzyżakowe,  
12. każdy regał od frontu musi być wyposażony w  panel ozdobny osłaniający wykonany z 

płyty Flammex klasyfikowanej jako niepalna i posiadającej certyfikat klasyfikacji ogniowej 
w klasie odporności E1 B1 (klasyfikacja ogniowa na płytę panelową powinna zostać 

dołączona do oferty); grubość płyty panelowej Flammex wynosi 19 mm, płyta jest 
zamocowana w okuciu z aluminium anodowanego wykończonego na półokrągło 

zgodnie z rysunkiem, 
13. Regały powinny posiadać stopki do poziomowania 

 
Wymiary i pojemności regałów. 

 
Wysokość regałów: 2154 mm  

Głębokość półek: 300 mm, 
Długość  półek: 800 mm, 

Ilość półek w regale: 7 + 1 kryjąca, 

Prześwit między półkami: 275 mm, 
 

Wymagana minimalna gwarancja na dostarczone regały: 36 miesięcy 
 

Dodatkowe wymagania: 
 

Regały powinny posiadać następujące dokumenty: 
 niepalności (opinia w zakresie niepalności),  

 higienicznych (atest higieniczny),  
 bezpieczeństwa pracy (świadectwo bezpieczeństwa pracy) oraz zgodności z polskimi normami ( deklaracja 

zgodności).  
 Certyfikat zatwierdzenia wymagań normy EN ISO 9001:2008 

 Deklaracja zgodności CE 
Powyższe dokumenty powinny być ważne w dniu składania ofert i powinny być wystawione na oferenta i oferowany 

wybór. 

 



 

 



4.2 Regał na książki do czytelni 800 x 600 x 2154  (podwójny) – 2 sztuki 

 

  Konstrukcja regałów 
 

1. ściana boczna regału powinna być wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor RAL 9002; 
lakierowanie ramy ma się odbyć po wykonaniu wszystkich otworów, 

2. ściana boczna pełna, wykonana z podwójnej blachy (bez możliwości wpadania nośników pomiędzy półkę a ścianę 
boczną), 

3. ściana boczna z wypełnieniem, 
4. w celu lepszej wentylacji i lepszej penetracji środka gaśniczego w przypadku pożaru, należy ściany boczne wykonać 

jako perforowane otworami 12 mm, 
5. usztywnienie ścian powinno stanowić odpowiednie jej wyprofilowanie z jednego 

elementu (zagięcie stanowiące profil zamknięty o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 30 
mm,  

6. szerokość ściany bocznej minimum 30 mm, maksimum 35 mm, 
7. w celu dostosowania wysokości światła półek do przechowywanych materiałów, otwory 

do zamieszczenia zaczepów półek w ścianie bocznej powinny być rozmieszczone co 20 

mm,  
8. każda półka musi być koniecznie regulowana niezależnie, zamontowana na oddzielnych 

czterech zaczepach w kształcie litery H zainstalowanych w słupkach ściany bocznej 
bez możliwości wypadania przy wkładaniu, bądź wyjmowaniu półki, 

9. półki powinny być wykonane z blachy malowanej proszkowo na kolor RAL 9002, 
10. grubość półki powinna wynosić 25 mm, dłuższa krawędź półki powinna być wygięta 

co najmniej trzykrotnie a krótsza krawędź półki co najmniej dwukrotnie pod kątem prostym, dla uzyskania pełnego 
bezpieczeństwa osób obsługujących regały, 

11. wymagana wytrzymałość półek : 60 kg/mb. półki, 
12. w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów muszą być one wyposażone w tylne 

(regały pojedyncze) lub środkowe (regały podwójne) stężenia krzyżakowe,  
13. każdy regał od frontu musi być wyposażony w  panel ozdobny w kolorze według zaleceń 

projektanta wykonane z płyty Flammex klasyfikowanej jako niepalna i posiadającej 
certyfikat klasyfikacji ogniowej w klasie odporności E1 B1 (klasyfikacja ogniowa na 

płytę panelową powinna zostać dołączona do oferty); grubość płyty panelowej Flammex 

wynosi 19 mm, płyta jest zamocowana w okuciu z aluminium anodowanego wykończonego 



na półokrągło zgodnie z rysunkiem, 

14. regały podwójne wyposażone w listwy zapółkowe, montowane bez wyjmowania półki (wspólny dla dwóch półek). 

Ogranicznik powinien być wykonany z tworzywa sztucznego z uszczelką gumową, montaż bez przykręcania na stałe 
poprzez włożenie w szczelinę między dwiema sąsiednimi półkami, 

15. Regały powinny posiadać stopki do poziomowania 
 

Wymiary i pojemności regałów. 
 

Wysokość regałów: 2154 mm  
Głębokość półek: 300 mm, 

Długość  półek: 800 mm, 
Ilość półek w regale: 7 + 1 kryjąca, 

Prześwit między półkami: 275 mm, 
 

 
Wymagana minimalna gwarancja na dostarczone regały: 36 miesięcy 

 

Dodatkowe wymagania: 
 

Regały powinny posiadać następujące dokumenty: 
 w zakresie własności, wytrzymałościowych i rodzaju stali szyn regałów, 

 niepalności (opinia w zakresie niepalności),  
 higienicznych (atest higieniczny),  

 bezpieczeństwa pracy (świadectwo bezpieczeństwa pracy) oraz zgodności z polskimi normami ( deklaracja 
zgodności).  

 Certyfikat zatwierdzenia wymagań normy EN ISO 9001:2008 
 Deklaracja zgodności CE 

 
Powyższe dokumenty powinny być ważne w dniu składania ofert i powinny być wystawione na oferenta i oferowany 

wybór. 



 



 

 

 
 

 



 

5. Regały na książki do magazynu 800 x 250 x 2154 

 
Wymagania techniczne i konstrukcyjne. 

 
Konstrukcja regałów 

 
 

1. ściana boczna regału powinna być wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor RAL 9002; 
lakierowanie ramy ma się odbyć po wykonaniu wszystkich otworów, 

2. ściana boczna pełna, wykonana z podwójnej blachy (bez możliwości wpadania nośników pomiędzy półkę a ścianę 
boczną), 

3. ściana boczna z wypełnieniem, 
4. w celu lepszej wentylacji i lepszej penetracji środka gaśniczego w przypadku pożaru, należy ściany boczne wykonać 

jako perforowane otworami 12 mm, 
5. usztywnienie ścian powinno stanowić odpowiednie jej wyprofilowanie z jednego 

elementu (zagięcie stanowiące profil zamknięty o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 30 

mm,  
6. szerokość ściany bocznej minimum 30 mm, maksimum 35 mm, 

w celu dostosowania wysokości światła półek do przechowywanych materiałów, otwory do 
zamieszczenia zaczepów półek w ścianie bocznej powinny być rozmieszczone co 20 

mm,  
7. każda półka musi być koniecznie regulowana niezależnie, zamontowana na oddzielnych 

czterech zaczepach w kształcie litery H zainstalowanych w słupkach ściany bocznej 
bez możliwości wypadania przy wkładaniu, bądź wyjmowaniu półki, 

8. półki powinny być wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor 
RAL 9002, 

9. grubość półki powinna wynosić 25 mm, dłuższa krawędź półki powinna być wygięta co najmniej trzykrotnie a krótsza 
krawędź półki co najmniej dwukrotnie pod kątem prostym, 10. dla uzyskania pełnego bezpieczeństwa osób 

obsługujących regały, 
wymagana wytrzymałość półek : 60 kg/mb. półki, 

11. w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów muszą być one wyposażone w tylne (regały pojedyncze) lub 

środkowe (regały podwójne) stężenia krzyżakowe,  



12. każdy regał od frontu musi być wyposażony w  panel ozdobny osłaniający wykonany z 

płyty Flammex klasyfikowanej jako niepalna i posiadającej certyfikat klasyfikacji ogniowej 

w klasie odporności E1 B1 (klasyfikacja ogniowa na płytę panelową powinna zostać 
dołączona do oferty); grubość płyty panelowej Flammex wynosi 19 mm, płyta jest 

zamocowana w okuciu z aluminium anodowanego wykończonego na półokrągło 
zgodnie z rysunkiem, 

13. Regały powinny posiadać stopki do poziomowania 
 

Wymiary i pojemności regałów. 
 

Wysokość regałów: 2154 mm  
Głębokość półek: 250 mm, 

Długość  półek: 800 mm, 
Ilość półek w regale: 7 + 1 kryjąca, 

Prześwit między półkami: 275 mm, 
 

Wymagana minimalna gwarancja na dostarczone regały: 36 miesięcy 

 
Dodatkowe wymagania: 

 
Regały powinny posiadać następujące dokumenty: 

niepalności (opinia w zakresie niepalności),  
higienicznych (atest higieniczny),  

bezpieczeństwa pracy (świadectwo bezpieczeństwa pracy) oraz zgodności z polskimi normami ( deklaracja zgodności).  
Certyfikat zatwierdzenia wymagań normy EN ISO 9001:2008 

Deklaracja zgodności CE 



Powyższe dokumenty powinny być ważne w dniu składania ofert i powinny być wystawione na oferenta i oferowany 



wybór. 

 

6. Regał szufladowy na kartoteki 4 szuflady głębokość 600, szerokość 800 , głębokość szuflady 150 
 

Konstrukcja wieńcowa. Korpus sklejany fabrycznie na prasie dla podniesienia sztywności konstrukcji oraz estetyki 
poprzez wyeliminowanie dodatkowych połączeń na konfirmaty czy mimośrody.  

Wszystkie elementy płytowe szaf wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, 
klasa higieniczności E1. Kolorystyka płyty wg wzornika Egger zgodnie z wytycznymi projektanta. 

Boki oraz fronty szaf (drzwi) z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w 
kolorze płyty. 

Półki z płyty o grubości 18 mm, wąskie, widoczne  krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. 
Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, regulacja półek 

co 30 mm, odległość między półkami standardowo 327 mm.  
Wieniec dolny i górny wykonane z płyt o grubości 25 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w 

kolorze płyty. 
 

Wieniec dolny wyposażony w otwory do poziomowania cokołów metalowych od wewnątrz szafy.  

Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, o grubości 8 mm, wpuszczana we 
wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm. 

Fronty szuflad z płyty o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. 
 

Rolę uchwytu pełni również plastikowa listwa dystansowa między frontami a ścianą boczną kontenera pozwalająca 
swobodnie włożyć palce rąk i wysunąć szuflady. 

 
Zamek i klucz posiadające swój indywidualny numer, w zestawie 1 kluczyk łamany + 1 prosty). Zamek 

centralny, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady. 
 

Wymiary zewnętrzne (długość x głębokość x wysokość) 
 

800 x 600 x (zależnie od konstrukcji – 4 szuflady z wewnętrznym podziałem na 4 rzędy, wysokość frontu 
150 mm) 

 

Cokół metalowy z profili stalowych z regulowanymi stopkami do poziomowania od wewnątrz szafy. 



Całość lakierowana dwukrotnie wzmacniająca odporność na zarysowania i uderzenia. Grubość powłoki lakierniczej min 

120 mikrometrów. Kolor - Lakier proszkowy kolor RAL 9006 + lakier bezbarwny nadający połysk. 

 
Szuflady na prowadnicach teleskopowych z pełnym wysuwem o udźwigu do 30 kg z blokadą wysuwu 

więcej niż jednej naraz. 
 

Gwarancja 36 miesięcy. 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

7. Regał ekspozycyjny na czasopisma, nowości wydawnicze szer 250 x 800 x  
 

 Konstrukcja regałów 
 

1. ściana boczna regału powinna być wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor RAL 9002; 
lakierowanie ramy ma się odbyć po wykonaniu wszystkich otworów, 

2. ściana boczna pełna, wykonana z podwójnej blachy (bez możliwości wpadania nośników pomiędzy półkę a ścianę 
boczną), 

3. ściana boczna z wypełnieniem, 
4. w celu lepszej wentylacji i lepszej penetracji środka gaśniczego w przypadku pożaru, należy ściany boczne wykonać 

jako perforowane otworami 12 mm, 
5. usztywnienie ścian powinno stanowić odpowiednie jej wyprofilowanie z jednego 

elementu (zagięcie stanowiące profil zamknięty o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 30 
mm,  

6. szerokość ściany bocznej minimum 30 mm, maksimum 35 mm, 

7. w celu dostosowania wysokości światła półek do przechowywanych materiałów, otwory 
do zamieszczenia zaczepów półek w ścianie bocznej powinny być rozmieszczone co 20 

mm,  
8. każda półka musi być koniecznie regulowana niezależnie, zamontowana na oddzielnych 

czterech zaczepach w kształcie litery H zainstalowanych w słupkach ściany bocznej 
bez możliwości wypadania przy wkładaniu, bądź wyjmowaniu półki, 

9. półki ekspozycyjne według rysunku poniżej, powinny być wykonane z blachy malowanej 
proszkowo na kolor RAL 9002, 

10. grubość półki powinna wynosić 25 mm, dłuższa krawędź półki powinna być wygięta co najmniej trzykrotnie a 
krótsza krawędź półki co najmniej dwukrotnie pod kątem prostym, dla uzyskania pełnego 

bezpieczeństwa osób obsługujących regały, 
11. wymagana wytrzymałość półek : 60 kg/mb. półki, 

12. w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów muszą być one wyposażone w tylne 
(regały pojedyncze) lub środkowe (regały podwójne) stężenia krzyżakowe,  

13. każdy regał od frontu musi być wyposażony w  panel ozdobny w kolorze według zaleceń 

projektanta wykonane z płyty Flammex klasyfikowanej jako niepalna i posiadającej 



certyfikat klasyfikacji ogniowej w klasie odporności E1 B1 (klasyfikacja ogniowa na płytę panelową powinna zostać 

dołączona do oferty); grubość płyty panelowej Flammex wynosi 19 mm, płyta jest zamocowana w okuciu z aluminium 

anodowanego wykończonego na półokrągło zgodnie z rysunkiem, 
14. regały podwójne wyposażone w listwy zapółkowe, montowane bez wyjmowania półki (wspólny dla dwóch półek). 

Ogranicznik powinien być wykonany z tworzywa sztucznego z uszczelką gumową, montaż bez przykręcania na stałe 
poprzez włożenie w szczelinę między dwiema sąsiednimi półkami, 

15. Regały powinny posiadać stopki do poziomowania 
 

 Wymiary i pojemności regałów. 
 

Wysokość regałów: 2154 mm  
Głębokość półek: 300 mm, 

Długość  półek: 800 mm, 
Ilość półek w regale: 7 + 1 kryjąca, 

Prześwit między półkami: 275 mm, 
 

 

Wymagana minimalna gwarancja na dostarczone regały: 36 miesięcy 
 

Dodatkowe wymagania: 
 

Regały powinny posiadać następujące dokumenty: 
 w zakresie własności, wytrzymałościowych i rodzaju stali szyn regałów, 

 niepalności (opinia w zakresie niepalności),  
 higienicznych (atest higieniczny),  

 bezpieczeństwa pracy (świadectwo bezpieczeństwa pracy) oraz zgodności z polskimi normami ( deklaracja 
zgodności).  

 Certyfikat zatwierdzenia wymagań normy EN ISO 9001:2008 
 Deklaracja zgodności CE 

 
Powyższe dokumenty powinny być ważne w dniu składania ofert i powinny być wystawione na oferenta i oferowany 

wybór. 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
8 . BIURKA 

8.1 Biurko prostokątne nieregulowane 1200 / 600 / H735 – 3 szt. 
 

Warunki wykonania / aprobaty atesty 
  

Stoły systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Stoły z systemu 
posiadającego  certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 oraz 

PN-EN 527-3. 
Dokument wydany przez niezależną jednostkę uprawniona do kontroli jakości, potwierdzający ze całkowita grubość 

powłoki lakierniczej elementów metalowych malowanych proszkowo wynosi min. 120 mikrometrów. Atest higieniczności 
na kleje używane do wąskich krawędzi. Certyfikat klasy higieniczności na płytę E1. 

 
Parametry  

 

Blat 
Blat wykonany z płyty wiórowej  trzywarstwowej o  klasie higieniczności E1, grubości 25 mm pokrytej obustronnie 

melaminą. Blaty oklejone obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty. W blatach plastikowe przelotki 
na kable o średnicy 60 mm w kolorze metalik. 

 
Stelaż 

 
Stelaż metalowy składający się z dwóch nóg o kształcie zbliżonym do odwróconej litery „V” zgodnie z załączonymi 

rysunkami technicznymi oraz zdjęciami. Każda noga wykonana ze stalowej rury o średnicy 70 - 74 mm oraz z dwóch 
stóp wykonanych z aluminium lub stali nierdzewnej wyposażonych w czarne, plastikowe krążki do regulacji poziomu w 

zakresie ok. 15 mm. Połączenie rury stalowej ze stopami musi odbywać się za pomocą śrub, ze względu na estetykę 
wykonania nie dopuszcza się połączeń  spawanych. Nogi połączone są ze sobą za pośrednictwem stalowej podłużnicy o 

przekroju prostokątnym 60x40 mm. Połączenie podłużnicy z nogami za pomocą złącz śrubowych. Dodatkowo do górnej 
części stelaża przykręcone ,,łapy” odlewane z aluminium lub stali nierdzewnej, do których z kolei przymocowany jest 

blat. Montaż blatu z łapami musi odbywać się przy pomocy połączeń rozłącznych (metalowe mufy osadzone od spodu w 

blacie) dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia.  



Stelaż biurka kątowego uzupełnić noga rozetową podpierającą wystającą część blatu, wykonana ze stalowej rury o 

średnicy 70 - 74 mm, zakończoną regulacją umożliwiającą poziomowanie.  

 
Całość lakierowana dwukrotnie wzmacniająca odporność na zarysowania i uderzenia. Grubość powłoki 

lakierniczej min 120 mikrometrów. Kolor - Lakier proszkowy kolor RAL 9006 + lakier bezbarwny nadający 
połysk. 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
8.2 Mirage - biurko prostokątne nieregulowane 1800 / 800 / H735 – 2 szt. 

 

Warunki wykonania / aprobaty atesty 

  
Stoły systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Stoły z systemu 

posiadającego  certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 oraz 
PN-EN 527-3. 

Dokument wydany przez niezależną jednostkę uprawniona do kontroli jakości, potwierdzający ze całkowita grubość 



powłoki lakierniczej elementów metalowych malowanych proszkowo wynosi min. 120 mikrometrów. Atest higieniczności 

na kleje używane do wąskich krawędzi. Certyfikat klasy higieniczności na płytę E1. 

 
Parametry  

 
Blat 

Blat wykonany z płyty wiórowej  trzywarstwowej o  klasie higieniczności E1, grubości 25 mm pokrytej obustronnie 
melaminą. Blaty oklejone obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty. W blatach plastikowe przelotki 

na kable o średnicy 60 mm w kolorze metalik. 
 

Stelaż 
 

Stelaż metalowy składający się z dwóch nóg o kształcie zbliżonym do odwróconej litery „V” zgodnie z załączonymi 
rysunkami technicznymi oraz zdjęciami. Każda noga wykonana ze stalowej rury o średnicy 70 - 74 mm oraz z dwóch 

stóp wykonanych z aluminium lub stali nierdzewnej wyposażonych w czarne, plastikowe krążki do regulacji poziomu w 
zakresie ok. 15 mm. Połączenie rury stalowej ze stopami musi odbywać się za pomocą śrub, ze względu na estetykę 

wykonania nie dopuszcza się połączeń  spawanych. Nogi połączone są ze sobą za pośrednictwem stalowej podłużnicy o 

przekroju prostokątnym 60x40 mm. Połączenie podłużnicy z nogami za pomocą złącz śrubowych. Dodatkowo do górnej 
części stelaża przykręcone ,,łapy” odlewane z aluminium lub stali nierdzewnej, do których z kolei przymocowany jest 

blat. Montaż blatu z łapami musi odbywać się przy pomocy połączeń rozłącznych (metalowe mufy osadzone od spodu w 
blacie) dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia.  

 
Całość lakierowana dwukrotnie wzmacniająca odporność na zarysowania i uderzenia. Grubość powłoki 

lakierniczej min 120 mikrometrów. Kolor - Lakier proszkowy kolor RAL 9006 + lakier bezbarwny nadający 
połysk. 

Wymiary biurka (długość x głębokość x wysokość)  1800 x 800 x H735 
 

 
 



 
 

 
 

 



8.3 Biurko 1600 x 600 x h 735 – 1 szt. 

 

Stoły systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Stoły z systemu 
posiadającego  certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 oraz 

PN-EN 527-3. 
Dokument wydany przez niezależną jednostkę uprawniona do kontroli jakości, potwierdzający ze całkowita grubość 

powłoki lakierniczej elementów metalowych malowanych proszkowo wynosi min. 120 mikrometrów. Atest higieniczności 
na kleje używane do wąskich krawędzi. Certyfikat klasy higieniczności na płytę E1. 

 
Parametry  

 
Blat 

Blat wykonany z płyty wiórowej  trzywarstwowej o  klasie higieniczności E1, grubości 25 mm pokrytej obustronnie 
melaminą. Blaty oklejone obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty. W blatach plastikowe przelotki 

na kable o średnicy 60 mm w kolorze metalik. 
 

Stelaż 

 
Stelaż złożony z nóg rurowych stalowych wyposażonych w odlewane aluminiowe stopy dolne ze stopkami 

poziomującymi (+15 mm), połączonych podłużnicą o przekroju prostokątnym. 
 

Całość lakierowana dwukrotnie wzmacniająca odporność na zarysowania i uderzenia. Grubość powłoki 
lakierniczej min 120 mikrometrów. Kolor - Lakier proszkowy kolor RAL 9006 + lakier bezbarwny nadający 

połysk. 



 



 

9.  Lady biblioteczne 

9.1 lada wysoka 1400 / 700 / H1160 – 1 szt. 
 

Parametry  
 

Blat roboczy wykonany z płyty wiórowej  trzywarstwowej o  klasie higieniczności E1, grubości 25 mm pokrytej 
obustronnie melaminą. Blaty oklejone obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty. Pozostałe elementy 

wykonane z płyty wiórowej  trzywarstwowej o  klasie higieniczności E1, grubości 18 mm pokrytej obustronnie 
melaminą, oklejone obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty.  

Atest higieniczności na kleje używane do wąskich krawędzi. Certyfikat klasy higieniczności na płytę E1. 
Kolorystyka płyty według wytycznych projektanta. Wszystkie płyty u podstawy impregnowane dla zabezpieczenia przed 

wilgocią. Moduły lad z regulacją umożliwiającą ich poziomowanie. Wykończenie cokołu laminatem HPL, kolor zgodnie z 
wytycznymi projektanta. Wysokość cokołu 150 mm. 

 
Oświetlenie LED w kolorze białym, umiejscowione na wysokości cokołu. 

 

Blat roboczy lady wysokiej wyposażyć w dwa przepusty po prawej i po lewej. Przystosować lady do 
zestawienia bokami i połączenia ze sobą. 

 
Półka górna wykonana ze szkła bezpiecznego hartowanego, malowanego o grubości 12 mm, szlifowana i  

osadzona na blacie. 



 



9.2 Lada niska 800 / 850 / H735 – 1 szt. 

 

Parametry  
 

Blat roboczy wykonany z płyty wiórowej  trzywarstwowej o  klasie higieniczności E1, grubości 25 mm pokrytej 
obustronnie melaminą. Blaty oklejone obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty. Pozostałe elementy 

wykonane z płyty wiórowej  trzywarstwowej o  klasie higieniczności E1, grubości 18 mm pokrytej obustronnie 
melaminą, oklejone obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty.  

Atest higieniczności na kleje używane do wąskich krawędzi. Certyfikat klasy higieniczności na płytę E1. 
Kolorystyka płyty według wytycznych projektanta. Wszystkie płyty u podstawy impregnowane dla zabezpieczenia przed 

wilgocią. Moduły lad z regulacją umożliwiającą ich poziomowanie. Wykończenie cokołu laminatem HPL, kolor zgodnie z 
wytycznymi projektanta. Wysokość cokołu 150 mm. 

 
Oświetlenie LED w kolorze białym, umiejscowione na wysokości cokołu połączone z ladą wysoką. 

 
Blat roboczy lady  bez przepustów. Przystosować lady do zestawienia bokami i połączenia ze sobą. 

Nawis blatu od strony klienta 150 mm. 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



10. Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36 

 

Pulpit na klawiaturę 560x275xh36 
 

Parametry  
 

Pulpit na klawiaturę z czarnego PCV. Z zagłębieniem, zapobiegającym przesuwaniu się klawiatury podczas pisania. 
Pulpit mocowany do spodu blatu biurka. Wysuwany, na prowadnicach kulkowych, z blokowaniem położenia po 

całkowitym wysunięciu. 
 

 

 
 

 
 



11. Kubik- kontener niski 428 / 574 / H593 

 

Kontener na kółkach  428x574xh593  
 

Warunki wykonania / aprobaty atesty  
 

System kontenerów stanowiący uzupełnienie systemów biurek, stołów i szaf. Kontenery o wysokości dostosowanej do 
schowania pod biurko. Kolorystyka i użyte materiały spójne z kolorystyka i materiałami użytymi do produkcji zarówno 

biurek i stołów jak i szaf. Kontenery wykonane w technologii zapewniającej długoletnią trwałość w warunkach 
intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej.  

 
Parametry  

 
Korpus kontenera z płyty wiórowej trzywarstwowej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm pokrytej obustronnie 

melaminą, oklejonej obrzeżem PCV  grubości 1 mm w kolorze płyty. Kolorystyka płyty z wzornika Egger zgodnie z 
wytycznymi projektanta. 

Ściana tylna użytkowa, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Korpus sklejany fabrycznie – 

zamawiający nie dopuszcza aby kontener miał jakiekolwiek łączenia za pomocą śrub, konfirmantów, mimośrodów itp.  
Wieniec dolny wyposażony w kółka plastikowe wciskane Ø40 mm w kolorze czarnym. 

Front kontenera z płyty wiórowej trzywarstwowej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, obustronnie pokrytej, 
oklejoną obrzeżem PCV  grubości 1 mm w kolorze płyty. Kolorystyka płyty z wzornika Egger zgodnie z wytycznymi 

projektanta.  
Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie 128 mm. 

Rolę uchwytu pełni również plastikowa listwa dystansowa między frontami a ścianą boczną kontenera pozwalająca 
swobodnie włożyć palce rąk i wysunąć szuflady. 

 
Kontenery wyposażony w trzy szuflady z czarnego PCV oraz nakładany na szufladę, piórnik z tworzywa PVC 

w kolorze czarnym. Zamek i klucz posiadające swój indywidualny numer, w zestawie 1 kluczyk łamany + 1 
prosty). Zamek centralny, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady. 

 
 

 

 



 



12. Blenda płytowa do biurka H 300 (+100) x 800 długość 

 

Elementy płytowe wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa 
higieniczności E1. Kolorystyka płyty wg wzornika Egger zgodnie z wytycznymi projektanta. 

Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Elementy mocujące w kolorze stelaży 
biurek.  

 
Wymiary zewnętrzne (długość x wysokość )      800 x 300 (+100 – wystające ponad blendę mocowania) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



13. panel recepcyjny  800 / 300 / H1087 

 

Parametry  
 

Panel recepcyjny wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej gr. 25 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa 
higieniczności E1. Kolorystyka płyty wg wzornika Egger zgodnie z wytycznymi projektanta. 

Dolna oraz boczne krawędzie wykończone listwą aluminiową, lakierowaną dwukrotnie: lakier proszkowy kolor RAL 9006 
+ lakier bezbarwny nadający połysk co wzmacnia odporność na zarysowania i uderzenia.  

W górnej części, panel zwieńczony półką, półka z płyty z płyty wiórowej trzywarstwowej gr. 25 mm, pokrytej 
obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, oklejonej PCV w kolorze płyty. Kolorystyka płyty wg wzornika 

Egger zgodnie z wytycznymi projektanta. 
Półka o wymiarach 1400x300 połączona z panelem za pomocą dystansów w kolorze listew. Dystans między panelem a 

półką 30 mm. Półka zamocowana niesymetrycznie, wysunięcie na około 2/3 szerokości półki po jednej stronie.  
Cały panel wyposażyć w stopki umożliwiające poziomowanie. 

 

 



14. Stół konferencyjny składany- format blatu 1400 / 700 

 

Parametry 
 

Stelaż stołu składanego z możliwością blokady w pozycji złożonej oraz rozłożonej.  
Dolna, pozioma część nogi z rury stalowej Ø32 mm, wyposażonej w plastikowe ślizgacze do podłóg, połączona z górną 

rurą, dwiema pionowymi kształtownikami o profilu 30x18 mm. Górna, pozioma część nogi z rury Ø25 mm, umocowana 
w otworze stopy wykonanej z profilu 30x50 mm, wykończonego zaślepką z tworzywa sztucznego, dla zabezpieczenia 

magazynowanych w stosie stołów, przez uszkodzeniem blatu stelażem. 
Blat z płyty wiórowej  trzywarstwowej o  klasie higieniczności E1, grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą, 

oklejoną obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty. Kolorystyka płyty zgodnie z wytycznymi 
projektanta. 

Pod blatem zamocowana ramka z profili stalowych 30x18 mm, podnosząca odporność  blatu stołu, na pojawiający się w 
podobnych konstrukcjach, uwis środkowej części blatu. 

 
Stelaż malowany proszkowo na kolor RAL 9006. 

 



 

 

 



15. Stół śr. 600 

 

Parametry  
 

Blat z płyty wiórowej  trzywarstwowej o  klasie higieniczności E1, grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą, 
oklejoną obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty. Kolorystyka płyty Egger zgodnie z decyzją 

projektanta. 
Podstawa stołu metalowa. Kolumna z rury w kolorze chrom, zakończona chromowaną 4-ramienną podstawą o rozstawie 

stopek około 600 mm. Stopki podstawy z czarnego tworzywa. 
Podstawa stołu dopasowana do podstawy fotela kawowego. 

 
 

 



16. Fotel kawowy 

 

Parametry  
 

Podstawa fotela metalowa. Kolumna z rury, w kolorze chrom, zakończona chromowaną 4-ramienną podstawą o 
rozstawie stopek około 730 mm. Stopki podstawy z czarnego tworzywa.  

 
Wysokość całkowita fotela 830 mm, głębokość całkowita 730 mm, szerokość całkowita fotela 730 mm. 

 
Czasza fotela w postaci wyściełanego elastyczna pianką PU kubełka, obitego tkaniną od wewnętrznej i zewnętrznej 

strony- w całości. Siedzisko wyposażone w dodatkową poduszkę z pianki PU, tapicerowaną tą samą tkaniną co czasza 
fotela. Szerokość czaszy siedziska 600 mm. 

Fotel zaopatrzyć mechanizm pamiętający ustawienie pierwotne czaszy wobec podstawy zwany mechanizmem powrotu. 
Tapicerka skład - 30% naturalna wełna i 70% poliester, o wytrzymałości na ścieranie minimum 90 tys. cykli w skali 

Martindala. Maskownica z czarnego tworzywa pod siedziskiem. 
 

 

Kolor tapicerki uzgodnić z projektantem na etapie realizacji. 
 

Fotel kawowy i stolik okrągły na podstawach identycznych stylistycznie. 



17. Krzesło biurowe  

 

Krzesło biurowe obrotowe 
 

Warunki wykonania / aprobaty atesty  
 

Fotel biurowy (ergonomiczny) obrotowy z certyfikatem zgodności z normą PN-EN 1335 oraz certyfikatem GS. Fotel 
obrotowy spełniający założenia określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).  
 

Parametry  
 

Podstawa pięcioramienna o rozstawie ramion Ø660-680 mm gwarantująca wysoką stabilność krzesła, wykonana z 
aluminium polerowanego. Podstawa wyposażona w kółka jezdne Ø 65 mm, do podłóg miękkich. Kółka z hamulcem.  

Siedzisko ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU (wykonaną w technologii wtryskowej, w 
formach), gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia. Przednia krawędź 

odpowiednio zaokrąglona, zapobiegająca niepożądanemu uciskowi na tętnice w okolicy podudzia. Poduszka siedziska 

przymocowana do konstrukcji krzesła za pomocą zatrzasków, dzięki czemu w łatwy i szybki  sposób poduszkę siedziska 
można zdemontować bez użycia dodatkowych narzędzi.  

Teleskop gazowy, zapewniający miękkie resorowanie oraz płynną regulację wysokości. Regulacja wysokości siedziska w 
zakresie min. 400-520 mm (nie dopuszcza się rozwiązań, w których zakres zaczyna się np. od 410mm).  

Szerokość siedziska 490 mm, głębokość siedziska 430 mm. 
Oparcie – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU, z regulacją wysokości z możliwością w zakresie 

70 mm, tył oparcia wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Wysokość podparcia lędźwiowego nad poziom 
powierzchni siedziska regulowana jest  przy wykorzystaniu mechanizmu podnoszenia całego oparcia działającego w 

systemie skokowym pętli- po osiągnięciu najwyższego położenia oparcia, wraca ono do położenia najniższego. Oparcie  
powinno podążać za ruchem ciała użytkownika w zakresie 86-125 stopni. 

 
Wysokość oparcia 550-620 mm, szerokość oparcia 460 mm.  

 
Wysokość całkowita 950-1140 mm, głębokość całkowita 680 mm, szerokość całkowita 680 mm. 

Podłokietniki - z miękką, elastyczną nakładką, z możliwością  regulacji góra – dół w zakresie 70 mm. 

Fotel wyposażony w mechanizm synchroniczny z automatycznym dopasowaniem siły odchylenia do wagi użytkownika w 



zakresie 40-120 kg (tzw. mechanizm samoregulujący). Nie dopuszcza się zastosowania mechanizmu, gdzie siła nacisku 

na oparcie regulowana jest ręcznie. 

Tapicerka - skład - 30% naturalna wełna i 70% poliester, o wytrzymałości na ścieranie minimum 90 tys. cykli w skali 
Martindala.  

 
Kolor tapicerki uzgodnić z projektantem na etapie realizacji. 

 

 
 

 
 

 



 



18. Krzesło  bez podłokietników 

 

Parametry  
 

Stelaż krzesła oparty na 4 nogach z rury stalowej Ø22x1,5mm w wykończeniu chrom, ze stopkami z czarnego 
tworzywa. Wysokość krzesła 818 mm, głębokość całkowita krzesła 550 mm, szerokość całkowita krzesła 470 mm. 

 
Siedzisko pokryte elastyczną pianką PU. Przednia krawędź lekko zaokrąglona, zapobiegająca niepożądanemu uciskowi 

na tętnice w okolicy podudzia. Szerokość siedziska 470 mm, głębokość 460 mm. 
Oparcie wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Odpowiednio wyprofilowane dla zapewnienia prawidłowej 

postawy podczas siedzenia. Oparcie szersze u góry, od przegięcia lędźwiowego zwęża się ku dołowi, co zapewnia 
odpowiednią wytrzymałość i jednocześnie elastyczność oparcia. 

Oparcie o wysokości 380 mm i szerokości 430 mm.  
Tapicerka siedziska - skład - 30% naturalna wełna i 70% poliester o wytrzymałości na ścieranie minimum 

90 tys. cykli w skali Martindala. Maskownica z czarnego tworzywa pod siedziskiem.Kolor tapicerki uzgodnić z 
projektantem na etapie realizacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



19. Puf okrągły MOVE śr. 550 / H440 

 

Siedzisko typu puf  śr.550xh440 
 

Parametry  
 

Siedzisko w postaci cylindra wyściełanego elastyczna pianką PU, obitego tkaniną. Stopki podstawy z czarnego 
tworzywa. Wysokość całkowita 440 mm, średnica całkowita 550 mm. 

 
Tapicerka - skład - 30% naturalna wełna i 70%, o wytrzymałości na ścieranie minimum 90 tys. cykli w skali Martindala. 

Maskownica z czarnego tworzywa pod siedziskiem. 
 

Kolor tapicerki uzgodnić z zamawiającym na etapie realizacji. 
 

 

 
 

 
 

 
 



20. Noga, stopa słonia - taboret / podstawa / podest - umożliwia dostęp do wyższych półek w 

 bibliotece 

 
Stopa słonia - podest - umożliwia dostęp do wyższych półek w bibliotece, księgarni, antykwariacie. 

Specjalny system kółek pozwala ma swobodne przemieszczanie podstawy / podestu po podłożu. 

Pod ciężarem człowieka podest osiada na antypoślizgowych gumach. 

Uniemożliwia to wysunięcie się podestu  spod nóg - bardzo stabilny. 

Konstrukcja stopy słonia ze stopu polimerów 

Udźwig nogi słonia -  150 kg. 
Wysokość podestu - 42 cm 



 

21. ROLETY OKIENNE – 7 szt.  

 
Parametry okien w przybliżeniu: 144cm szerokości i 240cm wysokości 

Kolor rolet uzgodnić z inwestorem. Zamontować na stałe w sposób umożliwiający uchylenie okna przy zasłoniętych 
roletach. Przy otwieraniu okna rolety nie mogą zahaczać o ścianę  

 


