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WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE

„MEBLE Z PŁYTY MEBLOWEJ I METALOWE „
NR
POM.

NAZWA
POMIESZCZENIA

OPIS

WYMIARY
(cm)

ILOŚĆ

1.2.

hall wejściowy

Wieszak przyścienny, obrotowy, kąt obrotu
180st. Malowany proszkowo, kolor RAL
7035 , profil 30-35/15mm , po 13
podwójnych haczyków z każdej strony .

Dł. 140, h=70

4

1.6.

szatnia

Szafka ubraniowa typu L, 4-ro komorowa ,
z ławką , metalowa – blacha gr. min.
0,7mm, malowana proszkowo . Korpus w
kolorze jasnoszarym RAL 7035 , drzwi :
RAL 5009, ławeczka z płyty meblowej w
kolorze jasnoszarym lub z drewna
sosnowego , lakierowanego.
Każda
komora wyposażona w wieszak na ubranie
i zamek cylindryczny.

80/49-55/175180

6

2.16.

pokój socjalny

Szafka ubraniowa dwukomorowa . Każda
komora dzielona na 2 części ( część brudna
+ cz. czysta) . Szafka metalowa, malowana
proszkowo, na nóżkach .
Korpus w kolorze RAL7035 , drzwi –
RAL1013. Każda komora wyposażona w
wieszak na ubranie i zamek cylindryczny.

80/49/194

3

Zestaw meblowy :
2 szafki stojące;
zlewozmywakowa szer. 80 cm i szafka
szer. 40cm z 4 szufladami (3 wąskie , 1
szeroka) + 2 szafki wiszące szer. 80 + 40
cm i wysokości po 60cm otwierane ,
wewnątrz w szafce nad zlewem ociekacz ,
w drugiej 1 półka.
Korpus i front szafek z płyty meblowej gr
1,8cm. Krawędzie wykończone listwą pcv
tzw. abs w kolorze płyty meblowej. Szuflady
w systemie metabox. Szafki skręcone ze
sobą , stojące -(bez cokołu) na nóżkach
metalowych kolor aluminium, wys. 10,0cm.
Uchwyty metalowe o dł.30cm , wysok.
31mm, szer. 10mm tzw. reling kolor:
aluminium .
Blat roboczy : odporny na: ścieranie
powierzchni, uderzenia,
zarysowania,
podwyższoną temperaturę,
działanie
wrzącej wody, gorące dno naczynia (180
stopni Celsjusza),
gorącą wilgoć (100
stopni Celsjusza), zaplamienie, działanie
światła, działanie pary wodnej, żar z
papierosa. gr. 3,8cm, zakończenie :profil E,
od spodu szczelina przeciwwilgociowa i
folia przeciwprężna , pokrycie laminat HPL.
Styk blatu i ściany uszczelnić i wykończyć
listwą przyścienną w kolorze blatu lub
bezbarwną.
KOLOR: korpusy i fronty – jasnoszary

dł. zestawu
l=120 cm
(80+40)

1

schemat
w załączniku
graficznym

ZESTAW 1

zbliżony do RAL7035 , blat ciemno szary
zbliżony do RAL 7037
W blat wpuszczony zlew dwukomorowy, ze
stali szlachetnej , gładkiej
,
wym.
zewnętrzne : 78/45cm, wym. komory min.
34/37/17.
2.17.

pralnia

2.22

pom. socjalne

Zestaw meblowy : szafka stojąca o szer dł. zestawu ok.
ok. 100 cm - zlewozmywakowa + 1 szafki
l=170cm
wiszące
szer. ok. 100 cm , wysokości (2x50+68 cm
60cm gł. 40cm, otwierana . Wewnątrz 1
wnęka na
półka z możliwością regulacji wysokości
wstawienie
montażu. Nad pralką półka dł. ok. 68cm gł.
pralki )
40 cm.
Korpus i front szafek z płyty meblowej gr
1,8cm. Krawędzie wykończone listwą pcv
tzw.abs. Szafki skręcone ze sobą , stojące schemat
bez cokołu , na nóżkach metalowych , kolor
w załączniku
aluminium,
wys. 10,0cm.
Uchwyty
graficznym
metalowe o dł.30cm , wysok. 31mm, szer.
ZESTAW
2
10mm tzw. reling kolor: aluminium .
Blat roboczy pomiędzy ścianami ( nad
szafkami i pralką ) : odporny na: ścieranie
powierzchni, uderzenia,
zarysowania,
podwyższoną temperaturę,
działanie
wrzącej wody, gorące dno naczynia (180
stopni Celsjusza),
gorącą wilgoć (100
stopni Celsjusza), zaplamienie, działanie
światła, działanie pary wodnej,
żar z
papierosa. gr. 3,8cm, zakończenie :profil E,
od spodu szczelina przeciwwilgociowa i
folia przeciwprężna , pokrycie laminat HPL.
Styk blatu i ściany uszczelnić i wykończyć
listwą przyścienną w kolorze blatu lub
bezbarwną.
KOLOR: korpusy i fronty – jasnoszary
zbliżony do RAL7035 , blat ciemno szary
zbliżony do RAL 7037
W blat wpuszczony zlew jednokomorowy
okrągły , ze stali szlachetnej , gładkiej ,
wym. zewnętrzne średnica 48-50cm
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Zestaw meblowy :
3 szafki stojące;
zlewozmywakowa szer. 80 cm , szafka
szer. 40cm z 4 szufladami (3 wąskie , 1
szeroka), szafka szer. 40 cm otwierana + 2
szafki wiszące szer. 80cm i wysokości
60cm, otwierane , wewnątrz w szafce nad
zlewem ociekacz , w drugiej 1 półka z
możliwością regulacji wysokości montażu.
Szafki skręcone ze sobą , stojące - bez
cokołu , na nóżkach metalowych kolor
aluminium wys. 10,0cm.
Uchwyty
metalowe o dł.30cm , wysok. 31mm, szer.
10mm tzw. reling kolor: aluminium .
Korpus i front szafek z płyty meblowej gr
1,8cm. Krawędzie wykończone listwą pcv
tzw.abs w kolorze płyty meblowej. Szuflady
w systemie tzw ; metabox.
Blat roboczy odporny na: ścieranie
powierzchni, uderzenia,
zarysowania,
podwyższoną temperaturę,
działanie
wrzącej wody, gorące dno naczynia (180

1

dł. zestawu
l=160cm
(80+40+40)

schemat
w załączniku
graficznym

ZESTAW 3

stopni Celsjusza),
gorącą wilgoć (100
stopni Celsjusza), zaplamienie, działanie
światła, działanie pary wodnej, żar z
papierosa. gr. 3,8cm, zakończenie :profil E,
od spodu szczelina przeciwwilgociowa i
folia przeciwprężna , pokrycie laminat HPL.
Styk blatu i ściany uszczelnić i wykończyć
listwą przyścienną w kolorze blatu lub
bezbarwną.
KOLOR: korpusy i fronty – jasnoszary
zbliżony do RAL7035 , blat ciemno szary
zbliżony do RAL 7037
W blat wpuszczony zlew dwukomorowy, ze
stali szlachetnej , gładkiej
,
wym.
zewnętrzne : 78/45cm, wym. komory min.
34/37/17.
Szafka ubraniowa dwukomorowa . Każda
komora dzielona na 2 części ( część brudna
+ cz. czysta) . Szafka metalowa, malowana
proszkowo, na nóżkach .
Korpus w kolorze RAL7035 , drzwi –
RAL1013 . Każda komora wyposażona w
wieszak na ubranie i zamek cylindryczny.

80/49/194

Uwaga;
przed realizacją zamówienia sprawdzić wymiary zabudowy w naturze, po wykończeniu ścian !.
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