Załącznik nr 1 do ZO 1/12/2020Karlino*
Wyposażenie dla PUR Karlino – Mierzyn 1a

Lp.

1

Nazwa

Zestaw
mebli

2

Zestaw
mebli

3

Zestaw
mebli

4

Biurko

Ilość

1

1

1

Opis
najważniejszych
cech
wynikających z
uwarunkowań
lokalowych i
przestrzennych

Dodatkowe
informacje/uwagi

Przykładowa prezentacja

wym. 275 x 41,5 x
201 cm

Meble wykonane z
białej płyty
laminowanej, o gr. 18
mm, fronty o gr. 18
mm pokryte trwałą
okleiną
termoplastyczną.

https://mojebambino.pl/zestawymebli-quadro/32951-quadro-zestaw124-biala-skrzynia.html

wym. 312,4 x 41,5
x 49,4 cm

wym. 195,8 x 41,5
x 49,4 cm

2

wym. 120 x 60 x
76 cm • wym.
frontu szuflady 37
x 18,3 cm • wym.
wewn. szuflady 32
x 43 x 9 cm • wym.
frontu szafki 37 x
37 cm • wym.
wewn. szafki 37 x
37 x 49 cm

5

Wieszak

1

Ścienny wieszak
ubraniowy
wykonany z
profilu
metalowego o
wym. 100 x 10 x
18 cm

6

Regał

1

wym. 79,2 x 41,5 x
161,6 cm
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Meble wykonane z
białej płyty
laminowanej, o gr. 18
mm, fronty o gr. 18
mm pokryte trwałą
okleiną
termoplastyczną.
Meble wykonane z
białej płyty
laminowanej, o gr. 18
mm, fronty o gr. 18
mm pokryte trwałą
okleiną
termoplastyczną.
Wykonane z białej
płyty laminowanej o
gr. 18 mm, z
kolorowymi
elementami
wykonanymi z płyty o
gr. 18 mm
pokrytej trwałą
okleiną
termoplastyczną.
Drzwiczki
wyposażone w
zawiasy 90 stopni z
cichym domykiem

kolor biały, 10
haczyków

Wykonana z białej
płyty laminowanej, o
gr. 18 mm

https://mojebambino.pl/zestawymebli-quadro/32944-quadro-zestaw114-biala-skrzynia.html

https://mojebambino.pl/zestawymebli-quadro/32952-quadro-zestaw125-biala-skrzynia.html

https://mojebambino.pl/biurka/34701quadro-biurko-z-szuflada-i-szafka90-cichy-domyk-biale-w-bialejskrzyni.html

https://mojebambino.pl/wieszaki-ilawki-szatniowe/11836-1946scienny-wieszak-z-10haczykami.html

https://mojebambino.pl/szafki-inadstawki-quadro/17953-quadroszafka-xl-z-3-polkami-biala.html

7

Krzesło

25

Krzesła z
siedziskiem i
oparciem
wykonanym z
lakierowanej sklejki
bukowej o gr. 6
mm. Stelaż został
wykonany z profilu
kwadratowego o
przekroju 20 x 20
mm.

8

Stół

7

120x80cm
przeznaczony dla 6
osób.

2

Kolor szary i
różowy, tkanina
trudnopalna, nóżki
białe.

9

10

Fotel Uszak

Krzesło
obrotowe

2

Regulowana
wysokość. Krzesło
na kółkach.
Materiał: 100%
włókno
syntetyczne. • śr.
63 cm wym.
siedziska 50 x 48
cm • wys.
siedziska 51-57 cm

Wyprofilowane
siedzisko eliminujące
ucisk pod kolanami w
trakcie siedzenia, a
szerokie i delikatnie
wygięte oparcie
zwiększające komfort
użytkowania.
Zatyczki z tworzywa
chroniące podłogę
przed zarysowaniem.
Krzesła można
stawiać jedno na
drugim. Zgodne z
normą PN-EN 17291:2016-2 oraz PN-EN
1729-2+A1:2016-2
stelaż szary, brzoza
stelaż szary, blat
brzoza

https://mojebambino.pl/krzesla-zmetalowym-stelazem-bezregulacji/6143-krzeslo-b-rozm-6srebrne.html

https://mojebambino.pl/stoly-zmetalowym-stelazem-bezregulacji/32899-29664-stol-mila120x80-6-os.html

Wyposażone w
wysokie,
ergonomicznie
wyprofilowane
oparcie,
zapewniające
optymalne wsparcie
dla kręgosłupa.

https://mojebambino.pl/krzeslaobrotowe/22485-krzeslo-obrotoweszaro-czarne.html

Wyposażenie dla PUR Koszalin
1

2

Dywan
okrągły

Zestaw
mebli

1

1

średnica: 200 cm,
kolor szary,
wysokość runa co
najmniej 7mm,

materiał:
polipropylen, pokryty
środkiem
uniepalniającym

wymiary 316,8 x
41,5 x 238,4 cm
(sz/gł/wys),

płyta meblowa
laminowana, kolor
klonu, gr. co
najmniej 18mm,
fronty o gr. 18mm
pokryte trwałą
okleiną
termoplastyczną,
kolor
frontów/drzwiczek:
biały głębokość : 4042cm, długość: 3003300,
podstawa: na cokole,
ilość półek: 6
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https://mojebambino.pl/dywanyjednokolorowe/12037-dywanokragly-o-sr-200-cm-szary.html

https://mojebambino.pl/zestawymebli-quadro/22626-quadro-zestaw121-90-st-klonowa-skrzynia.html

3

4

Stół owalny

Zestaw
mebli z
pojemnikami

1

2

na kółkach

5

6

7

Sztaluga
malarska

Krzesło
obrotowe

Ławeczka z
półką na
buty

wymiary 120 x
200cm,

korpus szafki z
miejscem na trzy
skrzynie: kolor
klon, 2 szt., dł:
110120cm,
głębokość40-45cm,
wysokość: 40-50
cm,
; skrzynie: 6 szt. (2
szt. Białe, 4
skrzynie - szare),
wyposażone w
kółka ułatwiające
wysuwanie,

2

wymiary 77 x 164
cm co najmniej,

1

Regulowana
wysokość. Krzesło
na kółkach.
Materiał: 100%
włókno
syntetyczne. • śr.
63 cm wym.
siedziska 50 x 48
cm • wys.
siedziska 51-57 cm
szerokość: 130140cm, głębokość:

2

40-45 cm,
wysokość: 32-45
cm, półka na buty

blat: kolor
klonu, płyta
laminowana, o gr.
25 cm wykończona
obrzeżem,
konstrukcja (rama i
nogi) metalowa o
kolorze aluminium,
nogi
wyposażone w
stopkę regulacyjną
do 2,5 cm
Wysokość blatu
76cm

https://mojebambino.pl/stolykonferencyjne/8000-stol-owalny-120x-200-cm-klon.html

płyta
laminowana o
grubości co najmniej
18mm, fronty: 18mm,
pokryte trwałą
okleiną
termoplastyczną

https://mojebambino.pl/zestawymebli-quadro/31896-quadro-zestaw147.html

drewno
lakierowane

Wyposażone w
wysokie,
ergonomicznie
wyprofilowane
oparcie,
zapewniające
optymalne wsparcie
dla kręgosłupa.

wykonana z płyty
laminowanej, kolor:
klon, grubość 18 mm,

https://mojebambino.pl/sztalugi-imeble-plastyczne/1169-sztalugaartystyczna.html

https://mojebambino.pl/krzeslaobrotowe/8878-krzeslo-obrotoweakord-popielato-czarne.html

https://mojebambino.pl/szatniequadro/19884-13483-quadrolaweczka-do-szatni-6.html#/163kolor_skrzyni-klonowy

* Oferent winien jest dołączyć do dokumentacji wizualizacje proponowanych produktów celem
zweryfikowania ich pod kątem oczekiwań wskazanych w Załączniku wskazanym powyżej.
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