
Załącznik nr 3 do SIWZ

SIEDZISKA

Symbol: KW-S-F2 Fotel dyspozytorski 24/7

Kolor tapicerki:czarny/granatowy/grafitowy

zdjęcie przykładowe

• przeznaczenie: do pracy ciągłej-24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
• zintegrowane siedzisko i oparcie  wzmocnione sklejką,
• amortyzacja siedziska podczas siadania,
• regulowana wysokość siedziska ,
• bardzo gruba tapicerka wykonana z pianki ognioodpornej,
• atest wytrzymałościowy obciążenia  min. 150 kg
• mechanizm ruchowy pozwalający na zablokowanie oparcia fotela w pozycji pionowej i w 

każdej pozycji odchylonej. Możliwość swobodnego „bujania się” na fotelu, 
• chromowany, polerowany podnośnik do płynnej regulacji wysokości ,siłownik o wzmocnionej 

wytrzymałości,
• tapicerowany zagłówek z regulacją wysokości,
• podłokietniki  chromowane, polerowane z tapicerowanymi nakładkami,
• podstawa jezdna pięcioramienna,chromowana, polerowana na wysoki połysk,
• 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 niepalnej o wysokiej odporności na 

ścieranie – certyfikat odporności na ścieranie: 500 000 cykli Martindale'a.
WYMIARY

• wysokość całkowita:1195-1350mm,
• szer. podstawy jezdnej: 725 mm, 
• głębokość siedziska:500 mm



Załącznik nr 3 do SIWZ

SIEDZISKA

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, 
• mechanizm ruchowy pozwalający na zablokowanie oparcia fotela w pozycji pionowej i w 

każdej pozycji odchylonej. Możliwość swobodnego „bujania się” na fotelu.
• regulacja wysokości siedziska,
• wytrzymałość min. 150 kg, 
• wymagany aktualny atest ( świadectwo) badań wytrzymałościowych w zakresie 

wytrzymałości, trwałości i stateczności, miękkości siedzisk i oparć,
• podstawa jezdna – krzyżak stabilny, pięcioramienny z polerowanego aluminium/chrom 

(błyszcząca),
• podłokietniki-chrom, wykończeniem ze skóry naturalnej,
• kółka miękkie  (kauczuk, silikon) do parkietów, paneli i twardych powierzchni (płytki) 

ograniczające ich zużycie, o średnicy min. 65 mm,
• wykonanie - skóra naturalna licowa (przód pokryty jest skórą naturalną, natomiast tył 

tapicerowany jest skórą ekologiczną).

WYMIARY

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



Załącznik nr 3 do SIWZ

SIEDZISKA

Symbol: KW-S-K1 Krzesło gabinetowe 

Kolor tapicerki: czarny/popiel/grafitowy

zdjęcie przykładowe

• siedzisko i oparcie szerokie, komfortowe, 
• fotel  tapicerowany,  (z  obydwu  stron)  rama  z  litego  drewna  bukowego,  polerowana  

i lakierowana., 
• tapicerka- tkanina lub ekoskóra 
• siedzisko składające się z następujących warstw: płyta wiórowa, włóknina puszysta, pianka

tapicerska o podwyższonej gęstości, 
• oparcie  składające  się  z  tkaniny  materacowej,  pasa  tapicerskiego,  pianki  tapicerskiej,

włókniny puszystej i tkaniny lub ekoskóry, 
• nogi drewniane w kolorze: klon/ grusza polna calvados/dąb 

WYMIARY
•  wys. 970 mm, 
•  szer. 450 mm, 
•  gł. 450 mm,



Załącznik nr 3 do SIWZ

SIEDZISKA

Symbol:KW-S- K2 Krzesło socjalne

kolor: klon naturalny                          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

        



Załącznik nr 3 do SIWZ

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  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: min. 300 000 cykli  Martindale'a.

WYMIARY
• wysokość całkowita: 990-1170 mm
• szerokość siedziska:  500 mm
• głębokość siedziska: 460mm
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SIEDZISKA

Symbol: KW-S-K4 Krzesło biurowe, obrotowe

Kolor tapicerki: czarny/popiel/grafitowy

zdjęcie przykładowe

• fotel posiada mechanizm ruchowy pozwalający na zablokowanie oparcia fotela w pozycji 
pionowej i w każdej pozycji odchylonej. Możliwość swobodnego „bujania się” na fotelu.

• 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 pięcioramienna 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
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SIEDZISKA

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,
• 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


