SIEDZISKA- zgodnie z wymogami zapisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 01.12.1998
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Symbol: KW-S-F1

Fotel dyspozytorski 24/7
Kolor tapicerki: czarny/granatowy/grafitowy
zdjęcie przykładowe

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

przeznaczenie: do pracy ciągłej-24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
rozdzielne oparcie i siedzisko (wzmocnione sklejką o grubości min. 15mm, pokryte pianką
ognioodporną o grubości min. 60 mm),
regulacja wysuwu siedziska i jego wysokości (w zakresie 400 do 500 mm, licząc od podłogi),
atest wytrzymałościowy obciążenia do min. 150 kg,
mechanizm synchroniczny blokowany w 6 pozycjach, mechanizm dopasowujący krzywiznę oparcia
w okolicy lędźwiowej, umożliwiający niezależne ustawienie siedziska i oparcia oraz swobodne
bujanie się, z możliwością blokady w dowolnej pozycji, manualna regulacja siły potrzebnej do
odchylania, regulacja wysokości oparcia oraz pochylenia oparcia w zakresie 5o przód/ 30o tył,
chromowany, polerowany amortyzator gazowy do płynnej regulacji wysokości,
szeroki, tapicerowany zagłówek z regulacją kąta nachylenia i wysokości,
ochrona przed uderzeniem przez oparcie i regulacja oporu mechanizmu do wagi ciała,
regulowane podłokietniki góra/dół w zakresie 115-215mm oraz przód/tył,
nakładki podłokietników z miękkiej pianki PU,
podstawa jezdna pięcioramienna,aluminiowa o średnicy min. 700 mm,
kółka miękkie (kauczuk, silikon) do parkietów, paneli i twardych powierzchni (płytki) ograniczające
ich zużycie, o średnicy min. 65 mm,
świadectwo zgodności z normą bezpieczeństwa EN 1335-1-2-3,
pokrycie: fotel wykonany z tkaniny tapicerskiej trudno palnej, wg normy PN-EN 1021-1;2,
o wysokiej odporności na ścieranie – certyfikat odporności na ścieranie: 500 000 cykli Martindale'a.

WYMIARY
•
•
•

wysokość całkowita: 1210-1380mm
wysokość siedziska: 440-540mm, szerokość siedziska: 510 mm
wysokość oparcia: 600 mm, szerokość oparcia: 480 mm

Symbol: KW-S-F3

Fotel gabinetowy, obrotowy
Kolor tapicerki: czarny/ciemny brąz
zdjęcie przykładowe

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

podwyższone oparcie do wysokości głowy,
ergonomicznie wyprofilowane siedzisko oraz oparcie,
płynna regulacja za pomocą podnośnika pneumatycznego,
mechnizm multiblock, regulacja wysokości siedziska, regulacja kąta odchylania kubełka
z możliwością blokady w dowolnej pozycji,
wytrzymałość ok. 150 kg,
wymagany atest ( świadectwo) badań wytrzymałościowych aktualny na dzień wszczęcia
procedury i ważny przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty zakończenia postępowania
w zakresie wytrzymałości, trwałości i stateczności, miękkości siedzisk i oparć,
podstawa jezdna – krzyżak stabilny, pięcioramienny z polerowanego alumimium/chrom
(błyszcząca),
podłokietniki-chrom, wykończeniem ze skóry naturalnej najwyższej jakości,
kółka miękkie (kauczuk, silikon) do parkietów, paneli i twardych powierzchni (płytki)
ograniczające ich zużycie, o średnicy min. 65 mm,
wykonanie- skóra naturalna licowa najwyższej jakości (przód pokryty jest skórą naturalną,
natomiast tył tapicerowany jest skórą ekologiczną).
WYMIARY

•
•
•

wysokość oparcia:750 mm
szerokość całkowita:550 mm
głębokość siedziska:510 mm

Symbol: KW-S-K9

Krzesło biurowe siatkowe
Kolor tapicerki: grafit /czarny
zdjęcie przykładowe

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fotel z zagłówkiem o ergonomicznym kształcie zapewniający wygodne użytkowanie;
siedzisko wykonane z pianki o dużej gęstości;
regulowane podłokietniki z miękka nakładką;
regulacja wysokości i głębokości siedziska;
regulowany punkt podparcia pleców;
oparcie i zagłówek z siatki przepuszczającej powietrze;
funkcja anti-shock;
mechanizm Multi-block 5 pozycyjny z funkcją bujania i możliwością blokady w danej
pozycji
kółka miękkie przystosowane do powierzchni twardych;
wytrzymała 5-cio ramienna podstaw wykonana z wytrzymałego tworzywa;
max obciążenie 120 kg-130 kg
WYMIARY

•
•

wysokość całkowita min. 125 cm,
szerokość siedziska min. 50 cm

Symbol:KW-S- K2
kolor: klon naturalny

Krzesło socjalne
kolor: grusza polna/calvados

kolor: dąb jasny/sonoma

zdjęcie przykładowe

•
•
•
•
•

siedzisko i oparcie z jednego kawałka sklejki lakierowanej, powleczonej trwale lakierem
bezbarwnym -grubość sklejki min. 12mm,
stelaż – chromowany, polerowany, 4 nogi, średnica rurki stelaża min.19mm, grubość rurki
stelaża min. 1,8 mm,
stopki wykonane z tworzywa sztucznego, do miękkich powierzchni,
możliwość sztaplowania (dystanse zapobiegające uszkodzeniom podczas sztaplowania),
atest: wytrzymałościowy zgodnie z normą PN EN 16139:2013, PN EN 1022:2007 oraz
atest w zakresie higieniczności,
WYMIARY

•
•
•

wysokość całkowita: 855mm
szerokość siedziska: 405 mm
głębokość siedziska: 395mm

Symbol:KW-S- K5

Krzesło miękkie typu ISO
Kolor tapicerki: czarny/granatowy/grafitowy

zdjęcie przykładowe

•
•
•
•

miękkie, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną odporną na ścieranie i niepalną,
ścieralność winna wynosić min. 150 tys. cykli Martindala trudnopalną i nietokstyczną,
stelaż metalowy z rurki o przekroju owalnym, stabilny, chromowany, bez podłokietników;
płyta siedziska oraz oparcie wykonane z pianki poliuretanowej
atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny;

WYMIARY
wys. min. 820 mm, szer. min. 540 mm, wys. siedziska od podłogi min. 450 mm, szer. siedziska min. 450 mm, głębokość
siedziska min. 420 mm;

SIEDZISKA- zgodnie z wymogami zapisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 01.12.1998
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Symbol: KW-S-K3

Krzesło pracownicze, obrotowe
Kolor tapicerki: czarny/granatowy/grafitowy
zdjęcie przykładowe

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

rozdzielne siedzisko i oparcie wzmocnione sklejką,
oddzielna regulacja wysokości siedziska -dźwignia i oparcia,
oparcie tapicerowane z obu stron,
regulacja głębokości siedziska-dźwignia,
podłokietniki ze wspornikiem i nakładkami umożliwiającymi regulację: obracania,
wysokości, szerokości i głębokości,
możliwość blokady ruchu w 5 pozycjach,
podstawa jezdna pięcioramienna,chromowana, polerowana na wysoki połysk,
kółka miękkie (kauczuk, silikon) do parkietów, paneli i twardych powierzchni (płytki)
ograniczające ich zużycie,
atest wytrzymałościowy obciążenia do min. 150 kg obciążenia,
świadectwo zgodności z normą bezpieczeństwa EN 1335-1-2-3,
pokrycie: fotel wykonany z tkaniny tapicerskiej niepalnej o wysokiej odporności na
ścieranie – certyfikat odporności na ścieranie: 500 000 cykli Martindale'a.
WYMIARY
wysokość całkowita: 990-1170 mm
szerokość siedziska: 500 mm
głębokość siedziska: 460mm

SIEDZISKA- zgodnie z wymogami zapisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 01.12.1998
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Symbol: KW-S-K4

Krzesło biurowe, obrotowe
Kolor tapicerki: czarny/popiel/grafitowy
zdjęcie przykładowe

•
•
•
•
•
•
•

fotel posiada mechanizm ruchowy MULTIBLOCK lub równoważny, pozwalający na
zablokowanie fotela w dowolnie wybranej pozycji kołyski (wychylenia) - efekt „bujania”,
płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,
maksymalne obciążenie do 140 kg,
kółka miękkie (kauczuk, silikon) do parkietów, paneli i twardych powierzchni (płytki)
ograniczające ich zużycie,
podstawa jezdna aluminiowa,wykonana z polerowanego aluminium, podłokietniki-chrom,
podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami,
tapicerka fotela i ochraniaczy : skóra naturalna lub ekologiczna.
WYMIARY

•
•
•

wysokość całkowita:1080 mm-1160 mm
szerokość całkowita: 520 mm
głębokość siedziska: 470 mm

Symbol:KW-S- KŁ

Krzesła łączone (3 szt)
Kolor :czarny/granatowy/grafitowy
zdjęcie przykładowe

•
•
•
•
•
•
•

siedziska wykonane z polipropylenu,
krzesło łączone 3 osobowe, siedziska i oparcia wykonane z tworzywa sztucznego,
antypoślizgowa powierzchnia siedziska,
podłokietniki stalowe z nakładkami plastikowymi,
siedzisko i oparcie złączone w jedność,
stabilna rama metalowa, lakierowana proszkowo na kolor czarny lub szary,
konstrukcja ramy zapobiega uszkodzeniu ściany (w przypadku ustawienia ławki przy
ścianie).

WYMIARY
•
•
•

wysokość :780mm
długość: 1780 mm
szerokość: 600 mm

MEBLE DREWNIANE
Meble muszą być zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości poniżej podanych norm, przy czym zgodność ta musi
być potwierdzona atestami niezależnych jednostek badawczych:
– PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe – Meble do przechowywania – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa,
– PN-EN 527-2:2004 Meble biurowe – Stoły robocze i biurka – Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa,
– PN-EN 14074:2006 Meble biurowe – Stoły, biurka i meble do przechowywania – Metody badań wytrzymałości i trwałości części
ruchomych (dotyczy drzwi i szuflad).

Symbol: wymiary
KW-D/B1: dł. 1400 mm, szer. 600 mm, wys. 750 mm
KW-D/B1/2: dł. 1400 mm, szer. 700 mm, wys. 750 mm
kolor: klon naturalny

BIURKO PROSTE

kolor: grusza polna/calvados

kolor: dąb jasny/sonoma

zdjęcie przykładowe

•

biurko z półką pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych ( z zabezpieczeniem z tyłu przed
wypadaniem klawiatury) na całej długości biurka,

•

blat biurka wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości min. 25 mm z obrzeżem
PCV grubości 2 mm (w kolorze blatu),

•

nogi biurka wyposażone od spodu w plastikowe stopki,

•

blacie znajduje się przelot kablowy średnicy 60 mm, który posiada estetyczną zaślepkę
w kolorze biurka (konkretne miejsce do ustalenia przed realizacją),

•

przesłona czołowa o wysokości 35cm, montowana pod blatem do obu boków,

•

nogi i przesłona wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1
obustronnie melaminowanej (w kolorze biurka) o grubości min 18mm, z obrzeżem PCV
w kolorze biurka .

Symbol:
KW-D/B2 /2 dł. 1400 mm, szer. 600 mm, wys. 750 mm
KW-D/B2 /3 dł. 1400 mm, szer. 700 mm, wys. 750 mm
kolor: klon naturalny

BIURKO z szufladami - prawe/lewe

kolor: grusza polna/calvados

kolor: dąb jasny/sonoma

zdjęcie przykładowe-biurko z szufladami prawe

•

biurko z półką pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych z zabezpieczeniem z tyłu przed
wypadaniem klawiatury,

•

UWAGA: z prawej lub lewej

strony szafka z trzema szufladami (jak na zdjęciu)

– zamykane zamkiem centralnym z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na
wyginanie , szuflady na prowadnicach rolkowych ; nad szufladami przerwa,
•

uchwyty metalowe- satyna ; nad szufladami lub szafką zamykaną przerwa,

•

tył biurka zabudowany od góry ku dołowi płytą o długości 400mm (nie zabudowane
pozostaje 350 mm),

•

blat biurka wykonany z płyty laminowanej o grubości 28 mm z obrzeżem PCV grubości
2 mm (w kolorze płyty), a nogi oraz osłona przednia wykonane zostały z płyty gr. 18 mm
z obrzeżem PCV w kolorze biurka o gr. 2 mm. W blacie znajduje się przelot kablowy
średnicy 60 mm, który posiada estetyczną zaślepkę w kolorze biurka (konkretne miejsce do
ustalenia przed realizacją).

Symbol: wymiary
KW-D-B3 dł. 1600 mm, szer. 700 mm, wys. 750 mm
kolor: klon naturalny

BIURKO PROSTE - gabinetowe

kolor: grusza polna/calvados

kolor: dąb jasny/sonoma

zdjęcie przykładowe

•

biurko z półką pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych ( z zabezpieczeniem z tyłu przed
wypadaniem klawiatury) na całej długości biurka,

•

blat biurka wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 28 mm z obrzeżem PCV
grubości 2 mm (w kolorze blatu),

•

nogi biurka wyposażone od spodu w plastikowe stopki,

•

blacie znajduje się przelot kablowy średnicy 60 mm, który posiada estetyczną zaślepkę
w kolorze biurka (konkretne miejsce do ustalenia przed realizacją),

•

przesłona czołowa o wysokości 35cm, montowana pod blatem do obu boków,

•

nogi i przesłona wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1
obustronnie melaminowanej (w kolorze biurka) o grubości min 18mm, z obrzeżem PCV
w kolorze biurka .

Symbol: wymiary
KW-D-B4 dł. 2400 mm, szer. 700 mm, wys. 760 mm

BIURKO sekretariat

kolor: grusza polna/calvados

•

blat biurka wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 28 mm z obrzeżem PCV
grubości 2 mm (w kolorze blatu), nogi biurka wyposażone od spodu w plastikowe stopki,

•

blacie znajduje się przelot kablowy średnicy 60 mm, który posiada estetyczną zaślepkę
w kolorze biurka (konkretne miejsce do ustalenia przed realizacją),

•

przesłona czołowa o wysokości 35cm, montowana pod blatem do obu boków,

•

nogi i przesłona wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1
obustronnie melaminowanej (w kolorze biurka) o grubości min 18mm, z obrzeżem PCV
w kolorze biurka .

Symbol: wymiary
KW-D-B4/1 gł. 600 mm, szer. 440 mm, wys. 600-650

Kontenerek sekretariat

mm ( z 4 kółkami)
kolor: grusza polna/calvados

•

kontener mobilny z 3 wysuwanymi szufladami na dokumenty formatu A4 do biura KW-DB4, wysokość dostosowana do wysokości biurka ( minimalny odstęp pomiędzy dolną częścią a
blatem kontenerka)

•

kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie,

•

zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie - wymagany
jest klucz łamany,

•

blat kontenera wykonany z płyty laminowanej o grubości 28 mm z obrzeżem PCV grubości
2 mm (w kolorze płyty), całość wykonana z płyty laminowanej gr. 18 mm,

•

kontener powinien swobodnie mieścić się pod biurkiem pracowniczym lub przystawką do
biurka, uchwyty metalowe-satyna

Symbol: wymiary
KW-D-B4/2 dł. 2400 mm, szer. 300 mm, wys. 400 mm

Nadstawka sekretariat

kolor: grusza polna/calvados

•
•

nadstawka pasująca do biurka KW-D-B4, wykonana z płyty laminowanej obrzeżem PCV
(w kolorze blatu biurka);
po wewnętrznej stromie nadstawki 3 półki, odstęp między blatem biurka a półką ok. 30 cm.

Symbol:KW-D-KM1
Wymiary: szer. 440 mm, gł. 600 mm, wys. 600-650 mm
(z 4 kółkami)
kolor: klon naturalny

KONTENER mobilny do biurka

kolor: grusza polna/calvados

kolor: dąb jasny/sonoma

zdjęcie przykładowe

•

kontener mobilny z 3 wysuwanymi szufladami na dokumenty formatu A4,

•

kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie,

•

zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie - wymagany
jest klucz łamany,

•

blat kontenera wykonany z płyty laminowanej o grubości 28 mm z obrzeżem PCV grubości
2 mm (w kolorze płyty),

•

całość wykonana z płyty laminowanej gr. 18 mm,

•

kontener powinien swobodnie mieścić się pod biurkiem pracowniczym lub przystawką do
biurka,

•

uchwyty metalowe-satyna

Symbol:wymiary:
KW-D-S1/2

SZAFKA DO BIURKA
PRACOWNICZEGO

gł. 500 mm, szer.700 mm, wys.750mm

kolor: klon naturalny

kolor: grusza polna/calvados

kolor: dąb jasny/sonoma

zdjęcie przykładowe

•

szafka jednodrzwiowa, jednokomorowa, w środku z 1 półką z możliwością regulacji jej
wysokości,

•

całość poza górą (blatem) wykonana z płyty laminowanej gr.18mm,

•

blat szafki gr. 28 mm, brzegowana taśmą PCV 2mm,

•

plecy wykonane z płyty grubości min. 3 mm w kolorze białym,

•

szafka zamykana zamkiem z kluczykiem metalowym odpornym na zgięcie, tył szafki min.
gr. 3 mm w kolorze białym,

•

uchwyt metalowy (satyna),

•

stopki poziomujące /4 kółka

Symbol:wymiary:
KW-D-S2 wys. 2000 mm, szer. 850 mm , gł. 550 mm
KW-D-S2/1: wys. 2000 mm, szer. 1000 mm , gł. 550 mm
kolor: klon naturalny

SZAFA UBRANIOWA

kolor: grusza polna/calvados

kolor: dąb jasny/sonoma

zdjęcie przykładowe

•

szafa dwudrzwiowa, dwukomorowa, w górnej części półka stałą na wysokości 1550 mm,
pod nią - lewa komora o szer. 300 mm podzielna na 4 półki z możliwością regulacji ich
wysokości (min. 2 pozycje od środkowego położenia),

•

prawa komora o szer. 500 mm na całej szerokości komory szafy drążek metalowy na
wieszaki ubraniowe,

•

szafa zamykana zamkiem z kluczykiem metalowym (łamanym) z materiału odpornego na
wyginanie,

•

plecy wykonane z płyty grubości min. 3 mm w kolorze białym,

•

szafa wykonana z płyty laminowanej o grubości 18mm, spełniającej normy klasy
higieniczności E-1,

•

uchwyty metalowe (satyna),

•

stopki poziomujące.

Symbol:KW-D-KO1

KOMODA

wymiary: wys.1200 mm, szer. 1600 mm,gł. 550mm
(2 szafki + 3 szuflady)
kolor: klon naturalny

kolor: grusza polna/calvados

kolor: dąb jasny/sonoma

zdjęcie przykładowe

•

całość poza górą (blatem) wykonana z płyty laminowanej gr.18mm,

•

blat gr. 28 mm, brzegowana taśmą PCV 2mm,

•

szafa barowa, 1x drzwi uchylna typu barek + 1x drzwi skrzydłowe + 3x szuflada

•

cokół z wbudowanymi stopkami poziomującymi umożliwiającymi regulację w zakresie min
15mm,

•

regulacja poziomowania powinna odbywać się od strony wewnętrznej szafy,

•

szuflady z bokami metalowymi w kolorze srebrnym wyposażone w prowadnice kulkowe
z cichym domykiem, pełnym wysuwem, samodociągiem i dopuszczalnym obciążeniem
30kg,

•

drzwi skrzydłowe wyposażyć w zawiasy puszkowe umożliwiające otwarcie o kącie min
110° oraz cichy domyk,

•

front uchylny wyposażyć w siłowniki powodujące powolne opadanie klapy do kąta 90°.
otwieranie powinno odbywać się za pomocą bocznego pochwytu lub za górną krawędź (nie
dopuszcza się zastosowania uchwytów),

•

stopki poziomujące.

Symbol: wymiary:
KW-D-S4: wys. 2000 mm, szer. 800 mm, gł. 550 mm
KW-D-S4/1: wys. 2000 mm, szer. 1000 mm, gł. 550 mm
KW-D-S4/2: wys. 2000 mm, szer. 800 mm, gł. 350 mm
KW-D-S4/3: wys. 2000 mm, szer. 1000 mm, gł. 350 mm
kolor: klon naturalny

SZAFA kancelaryjna

kolor: grusza polna/calvados

kolor: dąb jasny/sonoma

zdjęcie przykładowe

•

szafa dwudrzwiowa, jednokomorowa, półki 5 szt (6 komór)- środkowa półka stała,
z możliwością regulacji na dowolnej wysokości,

•

krawędzie boków oraz krawędzie frontów szaf brzegowane taśmą PCV 2 mm,

•

zamykana zamkiem z kluczykiem metalowym (łamanym) odpornym na wyginanie,

•

plecy wykonane z płyty grubości min. 3 mm w kolorze frontu,

•

szafa wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm, spełniającej normy higieniczności klasy E1,
uchwyty metalowe (satyna),

•

stopki poziomujące.

Symbol:wymiary:
KW-D-S5/1: wys. 2000 mm, szer. 500 mm , gł.550 mm
kolor: klon naturalny

SZAFA ubraniowa wąska

kolor: grusza polna/calvados

kolor: dąb jasny/sonoma

zdjęcie przykładowe

•

jednodrzwiowa, jednokomorowa , w górnej części półka stała na wysokości 1550 mm na
całej szerokości szafy, pod nią na całej szerokości drążek metalowy na wieszaki ubraniowe,

•

szafa zamykana zamkiem z kluczykiem metalowym z materiału odpornego na wyginanie;

•

na dole półka z możliwością regulacji położenia ( wys. 25-40 cm),

•

plecy wykonane z płyty grubości min. 3 mm w kolorze białym; szafa wykonana z płyty
laminowanej grubości 18 mm,

•

uchwyty metalowe (satyna),

•

stopki poziomujące .

Symbol:wymiary:
KW-D-S6: szer. 800mm, wys. 600mm, gł. 300mm
KW-D-S6/1: szer. 600mm, wys. 600mm, gł. 300mm
kolor: klon naturalny

SZAFKA kuchenna wisząca

kolor: grusza polna/calvados

kolor: dąb jasny/sonoma

zdjęcie przykładowe

•

dwudrzwiowa, jednokomorowa , w środku z 2 półkami z możliwością regulacji ich
wysokości,

•

wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm, brzegowana taśmą PCV 2mm,

•

zamykana na zatrzaski magnetyczne, przystosowana do zawieszenia na ścianie,

•

plecy wykonane z płyty grubości min. 3 mm w kolorze białym; szafa wykonana z płyty
laminowanej grubości 18 mm,

•

uchwyty metalowe (satyna)

Symbol:KW-D-S7
Wymiary: szer.800 mm, wys. 850 mm, gł. 550 mm
kolor: klon naturalny

SZAFKA kuchenna stojąca
ze zlewozmywakiem

kolor: grusza polna/calvados

kolor: dąb jasny/sonoma

zdjęcie przykładowe

•

obudowa zlewozmywaka: szafka dwudrzwiowa,wykonana z płyty wiórowej laminowanej
o grubości 18mm, brzegowana taśmą PCV grubości 0,6m,

•

w środku z półką z możliwością regulacji jej wysokości,

•

szafka przeznaczona do montażu zlewu jednokomorowego z ociekaczem, prostokątnego,
ze stali nierdzewnej gładkiej, bez wejścia na baterię, typu nakładanego, matowego o barwie
srebrnej,

•

uchwyty szafki: metalowe (satyna)

•

uwaga: umiejscowienie ociekacza do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do
realizacji zamówienia

•

stopki poziomujące

Symbol:wymiary:
KW-D-S8: szer.800 mm, wys. 850 mm, gł. 550 mm
KW-D-S8/1: szer.800 mm, wys. 800 mm, gł. 400 mm
kolor: klon naturalny

SZAFKA gospodarcza

kolor: grusza polna/calvados

kolor: dąb jasny/sonoma

zdjęcie przykładowe

•

dwudrzwiowa, jednokomorowa, w środku z 1 półką z możliwością regulacji jej wysokości,

•

wykonana z płyty laminowanej gr.18mm, brzegowana taśmą PCV 2mm,

•

blat szafki gr. 28 mm, brzegowana taśmą PCV 2mm,

•

plecy wykonane z płyty grubości min. 3 mm w kolorze białym; szafa wykonana z płyty
laminowanej grubości 18 mm,

•

zamykana na zatrzaski magnetyczne,

•

uchwyty szafki:metalowe (satyna)

Symbol:KW-D-S9
kolor: klon naturalny

SZAFKA wisząca na notatniki
służbowe A4
kolor: grusza polna/calvados

kolor: dąb jasny/sonoma

zdjęcie przykładowe

•

szafka na całej swojej szerokości poprzedzielana przegródkami ze sklejki składająca się
4 rzędów po 10 przegródek.

•

każda przegródka o wymiarach:

wys 60 mm szer 250 mm gł 330 mm

tak aby swobodnie zmieściły się notatniki formatu A4,
•

poniżej każdego rzędu przegródek znajduje się zamontowana listwa z przezroczystego
tworzywa typu pleksi,

•

listwa wysokości 30 – 40 mm i długości- całej szafki. Listw ma być -tyle co rzędów szafki.
Listwy te mają służyć do umieszczenia za nimi fiszek z imieniem i nazwiskiem,

•

całość szafki wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm,

•

w tylnej części szafki zamontowane plecy z płyty o grubości 3 mm w kolorze białym oraz
uchwyty do jej zawieszenia. Szafka powinna posiadać system montażowy, w tym haki
i dyble służące do jej zawieszenia.

Symbol:wymiary:
KW-D-R1: wys. 2000 mm,szer.800 mm, gł. 400mm- 5 półek
KW-D-R1/1: wys. 1200 mm, szer. 800 mm, gł.400 mm-3 półki
kolor: klon naturalny

kolor: grusza polna/calvados

REGAŁ
kolor: dąb jasny/sonoma

zdjęcie przykładowe

•

półki 5 szt (6 komór), z możliwością regulacji na dowolnej wysokości,

•

krawędzie boków oraz krawędzie frontów szaf brzegowane taśmą PCV 2 mm, plecy
wykonane z płyty grubości min. 3 mm w kolorze półek,

•

regał wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm, spełniającej normy higieniczności klasy E1,

•

półki o podwyższonej wytrzymałości na obciążenie,

•

półki mocowane są za pomocą złącz zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem.

Symbol: KW-D-P1

Przystawka

WYMIAR: promień 700 mm
kolor: klon naturalny

kolor: grusza polna/calvados

kolor: dąb jasny/sonoma

zdjęcie przykładowe

•

kształt 1/4 koła ,

•

przystawka z systemem mocowania z możliwością ustawienia z dowolnej strony biurka,

•

wykonana z płyty laminowanej gr. 28 mm, brzegowana taśmą PCV 2 mm, z kompletem
elementów metalowych niezbędnych do połączenia z biurkiem,

•

podstawa: noga metalowa chromowana z regulacją wysokości,

•

całość odporna na uszkodzenia

Symbol: wymiary:
KW-D-ST1 szer.1400mm, gł.700mm, wys.750mm
kolor: klon naturalny

kolor: grusza polna/calvados

Stół
kolor: dąb jasny/sonoma

zdjęcie przykładowe

•

blat o grubości 36 mm wykonany z płyty laminowanej zakończony obrzeżem z PCV
o grubości 2 mm w kolorze stołu.

•

stół posiadający 4 metalowe nogi chromowane z regulacją wysokości,

•

całość odporna na uszkodzenia

Symbol: wymiary:
KW-D-ST2/1 szer. 800mm, gł.800mm, wys. 750mm
kolor: klon naturalny

kolor: grusza polna/calvados

Stół
kolor: dąb jasny/sonoma

zdjęcie przykładowe

•

blat z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie
melaminowanej o grubości 25mm,

•

wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty,

•

krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm,

•

blat umieszczony na płozie aluminiowej malowanej proszkowo na kolor szary,

•

całość odporna na uszkodzenia

Symbol: wymiary:
KW-D-ST4:dł.2000 mm, szer.800 mm, wys. 750 mm
kolor: klon naturalny

Stół
do sali konferencyjnej

kolor: grusza polna/calvados

kolor: dąb jasny/sonoma

zdjęcie przykładowe

•

blat stołu o grubości 36 mm wykonany z płyty laminowanej zakończony obrzeżem z PCV
o grubości 2 mm w kolorze stołu,

•

blat umieszczony na stelażu metalowym zapewniającym stabilność konstrukcji,

•

stół posiadający nogi metalowe (np.chrom) z regulacją wysokości,

•

w blacie ewentualnie przelot kablowy średnicy 60 mm, który posiada estetyczną zaślepkę
(konkretne miejsce do ustalenia przed realizacją),

•

całość odporna na uszkodzenia

Symbol: wymiary:
KW-D-ST5:dł.2000 mm, szer.800 mm, wys. 750 mm
KW-D-ST5/1:dł.1600 mm, szer.800 mm, wys. 750 mm
kolor: klon naturalny

kolor: grusza polna/calvados

Stół
do sal odpraw
kolor: dąb jasny/sonoma

zdjęcie przykładowe

•

blat stołu o grubości 36 mm wykonany z płyty laminowanej zakończony obrzeżem z PCV
o grubości 2 mm w kolorze stołu,

•

blat umieszczony na stelażu metalowym zapewniającym stabilność konstrukcji,

•

stół posiada metalowe nogi wykonane z profilu aluminiowego 50x50 mm,

•

w blacie ewentualnie przelot kablowy średnicy 60 mm, który posiada estetyczną zaślepkę
(konkretne miejsce do ustalenia przed realizacją),

•

całość odporna na uszkodzenia

