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Część I Meble warsztatowe i ekspozycyjne  

 

Nazwa Specyfikacja Wymiary (mm) Kolor Ilość sztuk 

Szafa  typu  „pokój 

nauczycielski” 

Szafa z płyty meblowej  laminowanej, 

zawierająca 

12 zamykanych na oddzielnie na kluczyki 

schowków, każdy schowek z otworem do 

wrzucania korespondencji 

min. 

wys. 1900 

szer.  800 

głeb. 400 

 

okleina płyty meblowej w 

kolorze wenge 

2 

Biurko dla 

nauczycieli  

z kontenerem 

Biurko z płyty meblowej  laminowanej, 

na metalowym stelażu z kontenerem,  

kontener na kółkach zawierający 4 

szuflady z zamkiem centralnym, 

umieszczany obok blatu 

grubość blatu min. 25  

 

wys. blatu biurka i kontenera 

nr 6 wg normy PN–EN 1729-

1:2007 

 

szer. biurka 1800 

głęb. biurka 800 

 

wymiary kontenera: 

szer. 700 

głęb. 800 

 wymiary biurka i kontenera 

musza być tak dobrane, aby 

kontener mógł stanowić 

przedłużenie biurka 

okleina płyty meblowej 

biurka w kolorze buk,  

okleina płyty meblowej 

kontenera w kolorze 

zielonym, 

stelaż kolor ALU 

1+1 
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Nazwa Specyfikacja Wymiary (mm) Kolor Ilość sztuk 

Stół do pracowni Stół trapezowy z płyty meblowej  

laminowanej, na metalowym stelażu – 

dwa zestawione dłuższym bokiem stoły 

tworzą sześciokąt foremny, przy którym 

wygodnie usiąść może 6 osób. 

grubość blatu min. 25  

 

wys. nr 5 wg normy PN–EN 

1729-1:2007 

 

inne wymiary min: 

szer. 1300 

głęb. 600 

 

 

 

 

okleina płyty meblowej w 

kolorze buk 

stopki poziomujące, stelaż 

kolor ALU 

10 

Krzesło do 

pracowni 

Krzesło z siedziskiem i oparciem 

wykonanym ze sklejki, wyprofilowanej 

tak, aby niwelować ucisk na nogi podczas 

siedzenia,  

na stelażu metalowym, regulowanym,  

z możliwością zawieszenia na blacie 

stołu 

regulowana wys.  

nr 5-6 wg normy PN–EN 

1729-1:2007 

 

Sklejka bejcowana  

w kolorze zielonym, stelaż 

w kolorze ALU 

32 

Stół dla dzieci Stół okrągły z płyty meblowej  

laminowanej na metalowym stelażu, przy 

którym wygodnie usiąść może 4 dzieci. 

grubość blatu min. 25  

 

wys. nr 4 wg normy PN–EN 

1729-1:2007 

 

średnica:  

min. 1300  

 

 

 

 

okleina płyty meblowej w 

kolorze zielonym 

stelaż ALU 

1 
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Nazwa Specyfikacja Wymiary (mm) Kolor Ilość sztuk 

Stół dla dzieci Stół okrągły z płyty meblowej  

okleinowanej na metalowym stelażu, 

przy którym wygodnie usiąść może 4 

dzieci. 

grubość blatu min. 25  

 

wys. nr 4 wg normy PN–EN 

1729-1:2007 

 

średnica:  

min. 1300  

 

 

 

okleina płyty meblowej w 

kolorze niebieskim 

stelaż ALU 

2 

Stół dla dzieci Stół okrągły z płyty meblowej  

okleinowanej na metalowym stelażu, 

przy którym wygodnie usiąść może 4 

dzieci. 

grubość blatu min. 25  

 

wys. nr 4 wg normy PN–EN 

1729-1:2007 

 

średnica:  

min. 1300  

 

 

 

 

okleina płyty meblowej w 

kolorze czerwonym 

stelaż ALU 

2 

Krzesło dla dzieci Krzesło z siedziskiem i oparciem 

wykonanym ze sklejki, wyprofilowanej 

tak, aby niwelować ucisk na nogi podczas 

siedzenia,  

na stelażu metalowym, regulowanym, z 

możliwością zawieszenia na blacie stołu 

regulowana wys. nr 3-4 wg 

normy PN–EN 1729-1:2007 

 

Sklejka w kolorze 

naturalnym, stelaż ALU 

20 
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Nazwa Specyfikacja Wymiary (mm) Kolor Ilość sztuk 

Krzesło 

ekspozycyjne 

Krzesło plastikowe na metalowym 

stelażu bez poręczy, typu click 

(możliwość łączenia w rzędy) razem z 

niezbędnymi do łączenia akcesoriami, z 

możliwością składowania w stosie po 6 

sztuk 

wys. 770 

siedzisko: 

szer. 440  

głęb. 380  

Siedzisko w kolorze 

niebieskim,  

stelaż ALU 

15 

Krzesło 

ekspozycyjne 

Krzesło plastikowe na metalowym 

stelażu bez poręczy, typu click 

(możliwość łączenia w rzędy) razem z 

niezbędnymi do łączenia akcesoriami, z 

możliwością składowania w stosie po 6 

sztuk 

wys. 770 

siedzisko: 

szer. 440  

głęb. 380  

Siedzisko w kolorze 

czerwonym 

stelaż ALU 

15 

Krzesło 

ekspozycyjne 

Krzesło plastikowe na metalowym 

stelażu bez poręczy, typu click 

(możliwość łączenia w rzędy) razem z 

niezbędnymi do łączenia akcesoriami, z 

możliwością składowania w stosie po 6 

sztuk 

wys. 770 

siedzisko: 

szer. 440  

głęb. 380  

Siedzisko w kolorze 

zielonym 

stelaż ALU 

15 

Krzesło 

ekspozycyjne 

Krzesło plastikowe na metalowym 

stelażu bez poręczy, typu click 

(możliwość łączenia w rzędy) razem z 

niezbędnymi do łączenia akcesoriami, z 

możliwością składowania w stosie po 6 

sztuk 

wys. 770 

siedzisko: 

szer. 440  

głęb. 380  

Siedzisko w kolorze ecru 

stelaż ALU 

35 

Regał metalowy Regał metalowy o wzmocnionej 

konstrukcji, 5 półek profilowanych z 

blachy, z możliwością regulacji odstępów 

miedzy półkami, dopuszczalne 

obciążenie pojedynczej półki 70 kg 

Grubość blachy półek min. 

0,8 

Wymiary regału min. 

wys. 2000 

szer. 900 

głęb. 500 

Kolor ALU 10 
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Nazwa Specyfikacja Wymiary (mm) Kolor Ilość sztuk 

Regał 

magazynowy 

Regał magazynowy na metalowych 

ramach z półkami z płyty meblowej  

laminowanej, 5 półek, z możliwością 

regulacji odstępów miedzy półkami, min. 

dopuszczalne obciążenie pojedynczej 

półki 50 kg 

Grubość półek min. 25 

Wymiary regału min. 

wys. 1900 

szer. 900 

głęb. 400 

Okleina płyty meblowej 

biurka w kolorze buk, 

stelaż kolor ALU 

3 

Pufa gruszka Miękka pufa-gruszka wypełniona 

granulatem, kształtem dopasowująca się 

do osoby siedzącej, pokrycie trwałe, 

zmywalne. 

Min wymiary: 

Wys. 600 

Średnica 800 

Kolor czerwony 4 

Pufa gruszka Miękka pufa-gruszka wypełniona 

granulatem, kształtem dopasowująca się 

do osoby siedzącej, pokrycie trwałe, 

zmywalne. 

Min wymiary: 

Wys. 600 

Średnica 800 

Kolor zielony 3 

Pufa gruszka Miękka pufa-gruszka wypełniona 

granulatem, kształtem dopasowująca się 

do osoby siedzącej, pokrycie trwałe, 

zmywalne. 

Min wymiary: 

Wys. 600 

Średnica 800 

Kolor niebieski 3 

 

 

 


