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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla Części I 

1. Sofa dwuosobowa ze skóry ekologicznej do poczekalni – 12 szt.  
OPIS: sofa dwuosobowa ze skóry ekologicznej (kolor czarny matowy), miękko wyściełana (miękka 
elastyczna pianka z dużą odpornością na odkształcanie), zaokrąglone oparcie (forma kubełkowa), oparcie 
przechodzące w podłokietniki. Nóżki lub płozy chromowane. Dopuszczalne inne elementy chromowane w 
konstrukcji zewnętrznej. 
Wymiary: 
- szerokość od 1300 do 1400 mm; 
- wysokość całkowita od 680 mm do 780 mm; 
- wysokość siedliska od 400 mm do 500 mm; 
- głębokość od 660 mm do 780 mm; 
 
2. Stojaki na parasole – 12 szt. 
OPIS: stojak z ozdobną perforacją boczną, wykonany z metalu z powłoką epoksydową z poliestru   i gumy, 
kolor czarny lub ciemny granat, pojemność 28 – 30 litra, wymiary w granicach (W x Ø) 590 – 270 mm. 
   
3. Fotel biurowy ergonomiczny – 128 szt. 
Fotel biurowy ergonomiczny o regulowanej wysokości, na stelażu metalowym w formie pięcioramiennego 
krzyżaka, wyposażony w podgumowane rolki jezdne. Wymiary fotela: siedzisko o szer. min. 47, głębokość. 
min. 45, tapicerowane tkaniną. Oparcie: wys. minimum 55 cm, regulowane (minimum 2 pozycje): wysokość, 
odległość od siedziska, wyprofilowane w części lędźwiowej, zapewniające prawidłową postawę, pokryte 
tkaniną siatkową. Obciążenie fotela maksymalne 150 kg, regulacja synchronicznego odchylania oparcia i 
siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego, 
podłokietniki regulowane góra/dół, z miękkimi nakładkami. Kolor tkaniny siedziska i oparcia: ciemny szary 
lub czarny.  
 
4. Fotel okolicznościowy  - 8 szt. 
Kolor: brąz lub czarny, Materiał wykonania ramy (płóz): drewno + żelazo, Wymiary fotela: 59 x 74 x 101 cm 
(szer. x gł. x wys.) Szerokość siedziska: 51 cm, Głębokość siedziska: 50 cm, Wysokość siedzenia nad 
ziemią: 40 cm, anty-poślizgowe, gumowe nóżki. Zamawiający dopuszcza tolerancję na każdy wymiar +/- 2 
cm. 
 
5. Fotel gabinetowy -5 szt. 
Fotel gabinetowy ergonomiczny o regulowanej wysokości, na pięcioramiennym metalowym, chromowanym 
krzyżaku, wyposażonym w podgumowane rolki jezdne, tapicerka skórzana w kolorze beżowym, siedzisko 
o szer. min. 47 cm, głęb. min. 45 cm, oparcie wysokie, o ergonomicznym profilu mnim. 70 cm, regulowane, 
możliwość blokady siedziska i oparcia w min. 3 pozycjach, mechanizm zabezpieczający przed uderzeniem 
oparcia w plecy, podłokietniki regulowane góra/dół, z miękkimi nakładkami, regulacja synchronicznego 
odchylania oparcia i siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru 
siedzącego.  

 

6. Krzesła tapicerowane – 24. szt. 
Krzesła tapicerowane, stelaż drewniany, z wysokim zakończonym półokrągło/kwadratowo oparciem, 
tapicerowane siedzisko i oparcie wewnątrz stelaża, kolor stelaża olcha, tapicerka brąz/ ciemny szary, bez 
oparć bocznych. Wymiary szer. 44, głębok. 56, wys. 44. Zamawiający dopuszcza tolerancję na każdy 
wymiar +/- 2 cm. 

 

7.   Krzesła drewniane wyściełane – 10 szt. 
Krzesła drewniane wyścielane 2 szt. W kolorze zbliżonym do calvadosu, z tapicerką (siedzenie 
i oparcie) z grubego materiału o kolorze stonowanym (nie jasnym) – średni brąz. 



Wymiary w milimetrach :  wysokość – 880 mm  głębokość- 560 mm  szerokość – 410 mm  wysokość 
siedziska - 470 mm. Zamawiający dopuszcza tolerancję na każdy wymiar +/- 2 cm. 

 
8. Krzesło – 36 szt. 
Krzesło tapicerowane, stelaż drewniany z wysokim zakończonym półokrągło oparciem, tapicerowane 
siedzisko i oparcie wewnątrz stelaża. Kolor stelaża Calvados, kolor tapicerki beżowy. Wymiary: wys. 
całkowita 95-100 cm, siedzisko: szer. 40-50 cm, głęb. 40-50 cm, wys. siedziska  45-50 cm.  
 
9. Krzesło do stołu konferencyjnego - 47 szt.  
Krzesło konferencyjne tapicerowane, na metalowym chromowanym stelażu/płozach, z podłokietnikami i 
drewnianymi nakładkami pod łokcie w kolorze orzech ciemny, tapicerka siedziska i oparcia - imitacja skóry 
w kolorze beżowym (do uzgodnienia z zamawiającym), wypełniona gąbką tapicerską . Wymiary: wys. 
całkowita 85-105 cm, siedzisko: szer. 55-60 cm, głęb. 45-50 cm, wys. siedziska 45-50 cm.  

 
10. Stolik okolicznościowy - 12 szt. 
Stolik z płyty meblowej min. 18 mm. Wymiary: blat 70 x 70 cm, wys. 55 - 60 cm, płyta wiórowa kolor 
Calvados struktura, obrzeże PCV, nogi metalowe, kolor aluminium. 
 
11. Ława – 2 szt. 
Szerokość 80x80cm, wysokość 50cm, kolor:  Całość w okleinie calvados struktura. 
 
12. Stolik okolicznościowy – 2  szt. 
Stolik okolicznościowy- blat z płyty meblowej laminowanej 18 mm. Wymiary: blat 60cm x 60 cm, wys. 60 
cm, 4 nogi metalowe o średnicy 60 cm, kolor aluminium satyna. Płyta kolor Calvados struktura, obrzeże 
PCV. 

13.  Stolik okolicznościowy - 5 szt.  
Stolik okolicznościowy do dwóch foteli, okrągły lub kwadratowy, blat z płyty meblowej o gr. 36 mm 
wykończony obrzeżem z PCV, nogi z płyty meblowej, całkowity wymiary: blat 90 x 90 cm, (lub średnica ok. 
90 cm), wys. 50-55 cm, całość w okleinie orzech ciemny.  
 
14. Stół – 2 szt. 
Stół - blat z płyty meblowej o gr. 36 mm. Wymiary blatu: 100 cm x 100 cm, wys. 75 cm, 4 nogi rurowe 
metalowe o średnicy 70 cm z regulacją, kolor aluminium satyna. Całość w okleinie calvados struktura, 
obrzeża PCV. 
 
15. Stół konferencyjny – 3.. szt. 
Stół konferencyjny do 6 krzeseł, prostokątny, blat z płyty meblowej o gr. 36 mm wykończony obrzeżem z 
PCV, nogi z płyty meblowej, całkowity wymiary: blat 200 x 90 cm, wys. 75 cm, całość w okleinie olcha 
struktura.  
 
16. Stół konferencyjny mobilny z blatem uchylnym 1600x800x760 - 11 szt. 
Stoły konferencyjne na kółkach pozwalający na wygodne formowanie potrzebnych układów stołów 
konferencyjnych lub stworzenie dowolnego kształtu modułowego stołu konferencyjnego. Kółka stołów z 
możliwością zablokowania w określonej pozycji. Mechanizm praktycznego składania, blokady i 
składowania stołów. Wymiary stołów: 1600mmx800mmx760 mm. Blaty stołów z wysokiej jakości płyty 
wiórowej o grubości 25 mm – dwustronnie pokrytej melaminą o podwyższonej trwałości. Krawędzie boczne 
wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu r=3mm. Stelaż o konstrukcji 
stalowej, samonośnej składający się z zespawanych ze sobą elementów: dwie nogi i stelaż. Stoły z 
zapinkami do łączenia stołów. 
 
17.  Stół konferencyjny mobilny z blatem uchylnym 1800x800x760 - 1 szt. 
Stół konferencyjny na kółkach. Kółka stołu z możliwością zablokowania w określonej pozycji. Mechanizm 
praktycznego składania, blokady i składowania stołu. Wymiary stołu: 1800mmx800mmx760 mm. Blat stołu 
z wysokiej jakości płyty wiórowej o grubości 25 mm – dwustronnie pokrytej melaminą o podwyższonej 
trwałości. Krawędzie boczne wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu 



r=3mm. Stelaż o konstrukcji stalowej, samonośnej składający się z zespawanych ze sobą elementów: dwie 
nogi i stelaż. Stół z zapinkami do łączenia stołów. 
 
18. Biurko – 21 szt.  
Biurko z płyty meblowej laminowanej min. 18 mm, zabudowa dwustronna (z lewej strony 4 szuflady na 
metalowych prowadnicach, zabezpieczone przed wypadnięciem w trakcie wysuwania, z prawej strony 
szafka z drzwiczkami z zamkiem bębenkowym i 1 półką wewnątrz szafki, wysuwana półka na klawiaturę. 
Wymiary biurka: blat 135 - 140 cm x 58 - 60 cm, wysokość biurka 76 – 78 cm. Z przodu biurka 
przymocowana do blatu płyta czołowa o wysokości 40 - 50 cm z prześwitem na kable, krawędzie blatu 
wykończone obrzeżem PCV, całość w okleinie calvados struktura. 
 
19.  Biurko komputerowe małe – 4 szt.  
Biurko z płyty meblowej laminowanej 25-28 mm, zabudowa dwustronna (z lewej strony 4 szuflady na 
metalowych prowadnicach, zabezpieczone przed wypadnięciem w trakcie wysuwania, z prawej strony 
szafka z drzwiczkami z zamkiem bębenkowym i 1 półką wewnątrz szafki, wysuwana półka na klawiaturę. 
Wymiary biurka: blat 135-140 cm x 67 cm, wysokość biurka 76 – 78 cm. Z przodu biurka przymocowana 
do blatu płyta czołowa o wysokości 40 - 50 cm z prześwitem na kable, krawędzie blatu wykończone 
obrzeżem PCV, całość w okleinie olcha struktura. 
 
20.  Biurko komputerowe duże – 6. szt. 
Biurko z płyty meblowej laminowanej 25-28 mm, zabudowa dwustronna. Wymiary biurka: blat 160 cm x 80 
cm, wysokość biurka 76 – 78 cm. Z przodu biurka przymocowana do blatu płyta czołowa o wysokości 45 - 
50 cm z prześwitem na kable, krawędzie blatu wykończone obrzeżem PCV, całość w okleinie olcha 
struktura. 
 
21. Biurko małe – 1 szt. 
Biurko z płyty meblowej laminowanej 18 mm. Grubość blatu 18 mm. Wymiary: blat 90 cm x 60cm, wys. 75 
cm. Blenda czołowa 40 cm z prześwitem na kable 5 cm na szerokości. Półka na klawiaturę pod blatem 
umocowana od prawej strony o długości 60 cm wysuwaną na dwóch metalowych prowadnicach 
rolkowych. Z lewej strony 1 drzwiczki o szer. 30 cm z uchwytem metalowym dwupunktowym w kolorze 
aluminium satyna, 2 półki wewnątrz, zamek meblowy bębenkowy. Całość w okleinie w kolorze calvados 
struktura, obrzeża PCV. 
 
22.  Biurko duże gabinetowe – 1 szt. 
Biurko z płyty meblowej laminowanej 18 mm. Grubość blatu 25 mm. Wymiary: blat 150 cm x 70 cm, wys. 
80 cm. Blenda czołowa 40 cm z prześwitem na kable 5 cm. Wysuwana półka na klawiaturę  
na prowadnicach rolkowych. Lewa strona: 4 szuflady o szer. 40 cm z uchwytami metalowym 
dwupunktowymi w kolorze aluminium satyna z zamkiem centralnym. Prawa strona: szafka  
z drzwiczkami o szer. 40 cm. z uchwytem metalowym dwupunktowym w kolorze aluminium satyna  
z zamkiem bębenkowym, 1 półka wewnątrz szafki. Całość w okleinie w kolorze calvados struktura, obrzeża 
PCV. 
 
23.  Biurko z okrągłą dostawką – 1 szt. 
Biurko z płyty meblowej laminowanej 18 mm. Grubość blatu 25 mm. Wymiary: blat 160 cm x 70 cm, wys. 
biurka 77 cm, blenda czołowa 50 mm z prześwitem na kable 5 cm na całej szerokości, podwieszana 
i wysuwana półka pod klawiaturę o dł. 55 cm  na prowadnicach rolkowych, montowana po środku biurka. 
Dostawka – grubość blatu 25 mm. Kształt 3/4 koła o średnicy 110 cm, przymocowana trwale 4 łącznikami 
do lewego górnego rogu biurka. 2 nogi metalowe regulowane o średnicy 7 cm, kolor aluminium satyna. 
Całość w okleinie meblowej calvados struktura, obrzeża PCV 
 
24. Biurka- 2 szt. 
Biurko z płyty meblowej laminowanej 18 mm, zabudowa dwustronna. Wymiary biurka: blat 160 cm x 80 cm, 
wysokość biurka 76cm – 78 cm. Z przodu biurka przymocowana do blatu płyta czołowa o wysokości 45cm 
- 50 cm z prześwitem na kable, krawędzie blatu wykończone obrzeżem PCV, całość w okleinie calvados 
struktura. 
 
 



25. Zestaw biurek na nogach z płyty - 1 szt. 
Biurko 140x70 cm, h=75 cm (z jednej strony  4 szuflady na metalowych prowadnicach, zabezpieczone 
przed wypadnięciem w trakcie wysuwania)  + łącznik 70x70 cm, h=75 cm + biurko 110x70 cm, h=75 cm (z 
jednej strony szafka z jedną szufladą i z drzwiczkami z zamkiem bębenkowym.  Blaty i podpory z płyty o 
gr. 25 mm,  półka pod klawiaturę z płyty o gr.18 mm, na prowadnicach rolkowych, łącznik na nodze 
metalowej o średnicy 60 mm, całość w okleinie calvados struktura  
 
26. Kontener mobilny podbiurkowy - 3 szt. 
Kontener biurkowy z płyty meblowej min. 18 mm. Wymiary: wys. 60 - 63 cm, szer. 40 - 45 cm, głęb. 50 - 55 
cm, 1 drzwi + 1 szuflada, krawędzie blatu wykończone obrzeżem PCV, zamek bębenkowy, front nakładany, 
szuflada na prowadnicach rolkowych, kółka podgumowane. Uchwyty metalowe przy drzwiach 
dwupunktowe w kolorze aluminium,. Całość w okleinie calvados struktura.  
 
27. Kontener biurkowy mobilny -  3 szt. 
Kontener biurkowy mobilny z płyty meblowej laminowanej wym.: wys. 65 cm, szer. 40 cm, głęb. 50 cm, 1 
drzwiczki, półka wewnątrz, zamek bębenkowy. Uchwyt metalowy dwupunktowy w kolorze aluminium 
satyna, całość w okleinie meblowej calvados struktura, obrzeża PCV. 

28. Kontener biurkowy - 1 szt. 
Kontener biurkowy z płyty meblowej laminowanej wym.: wys. 65 cm, szer. 40 cm, głęb. 50 cm,  
1 drzwiczki, półka wewnątrz, zamek bębenkowy. Uchwyt metalowy dwupunktowy w kolorze aluminium 
satyna, stopki z regulacją poziomowania, całość w okleinie meblowej calvados struktura, obrzeża PCV. 
 
29. Kontener biurkowy mobilny - 1 szt. 
Kontener biurkowy mobilny z płyty meblowej laminowanej wym.: wys. 65 cm, szer. 40 cm, głęb. 50 cm, 1 
szufladowy u góry na metalowych prowadnicach rolkowych, 1 drzwiczki, zamki bębenkowe. Uchwyty 
metalowe dwupunktowe w kolorze aluminium satyna, całość w okleinie meblowej calvados struktura, 
obrzeża PCV. 

30. Kontener biurkowy - 1 szt. 
Kontener biurkowy z płyty meblowej laminowanej wym.: wys. 65 cm, szer. 40 cm, głęb. 50 cm,  
1 szufladowy u góry na metalowych prowadnicach rolkowych, 1 drzwiczki, zamki bębenkowe. Uchwyty 
metalowe dwupunktowe w kolorze aluminium satyna, stopki z regulacją poziomowania, całość w okleinie 
meblowej calvados struktura, obrzeża PCV. 

31. Kontener biurkowy mobilny - 1 szt. 
Kontener biurkowy mobilny z płyty meblowej laminowanej wym.: wys. 65 cm, szer. 40 cm, głęb. 50 cm, 4 
szufladowy na metalowych prowadnicach rolkowych, zamek centralny. Uchwyty metalowe  dwupunktowe 
w kolorze aluminium satyna, całość w okleinie meblowej calvados struktura, obrzeża PCV. 

32. Kontenery szufladowe – 4 szt. 
Kontener biurkowy z płyty meblowej 18 mm. Wymiary: wys. 60cm-63 cm, szer. 40cm-45 cm, głęb. 50cm-
55 cm, 1 drzwi + 1 szuflada, krawędzie blatu wykończone obrzeżem PCV, zamek bębenkowy, front 
nakładany, szuflada na prowadnicach rolkowych, kółka podgumowane. Uchwyty metalowe przy drzwiach 
dwupunktowe w kolorze aluminium, stopki z regulacją poziomowania. Całość w okleinie calvados struktura. 
 
33. Kontener mobilny podbiurkowy – 2szt. 
Kontener biurkowy z płyty meblowej laminowanej  18 – 35 mm. Wymiary: wys. 60-63 cm, szer. 40-45 cm, 
głęb. 50-55 cm, 1 drzwi + 1 szuflada, krawędzie blatu wykończone obrzeżem PCV, zamek bębenkowy, 
front nakładany, szuflada na prowadnicach rolkowych, kółka podgumowane. Uchwyty metalowe przy 
drzwiach dwupunktowe w kolorze aluminium, stopki z regulacją poziomowania. Całość w okleinie calvados 
struktura. 
34. Kontener mobilny podbiurkowy - 2 szt. 
Kontener biurkowy z płyty meblowej 18 mm. Wymiary: wys. 60-63 cm, szer. 40-45 cm, głęb. 50-55 cm, 4 
szuflady na prowadnicach rolkowych., zamek bębenkowy, wyposażony w rolki jezdne. Uchwyty metalowe 
przy szufladach w kolorze aluminium,. Całość w okleinie calvados struktura.  
 
35. Kontener biurkowy z szufladą - 20 szt. 



Kontener biurkowy z płyty meblowej 18 mm. Wymiary: wys. 60-63 cm, szer. 40-45 cm, głęb. 50-55 cm, 1 
drzwi + 1 szuflada, krawędzie blatu wykończone obrzeżem PCV, zamek bębenkowy, front nakładany, 
szuflada na prowadnicach rolkowych. Uchwyty metalowe przy drzwiach dwupunktowe w kolorze aluminium, 
stopki z regulacją poziomowania. Całość w okleinie calvados struktura.  
 
36.  Kontener mobilny podbiurkowy – 30 szt.  
Kontener biurkowy z płyty meblowej 18 mm. Wymiary: wys. 60-63 cm, szer. 40-45 cm, głęb. 50-55 cm, 1 
drzwi + 1 szuflada, krawędzie blatu wykończone obrzeżem PCV, zamek bębenkowy, front nakładany, 
szuflada na prowadnicach rolkowych, kółka podgumowane. Uchwyty metalowe przy drzwiach 
dwupunktowe w kolorze aluminium, stopki z regulacją poziomowania. Całość w okleinie calvados struktura.  
 
37. Kontener biurkowy z szufladą - 4 szt. 
Kontener biurkowy z płyty meblowej min.18 mm. Wymiary: wys. 60 - 63 cm, szer. 40 - 45 cm, głęb. 50 - 55 
cm, 1 drzwi + 1 szuflada, krawędzie blatu wykończone obrzeżem PCV, zamek bębenkowy, front nakładany, 
szuflada na prowadnicach rolkowych. Uchwyty metalowe przy drzwiach dwupunktowe w kolorze aluminium, 
stopki z regulacją poziomowania. Całość w okleinie calvados struktura.  
 
38. Szafka  pod drukarkę (Kontener biurkowy z szufladą) – 4 szt. 
Kontener biurkowy z płyty meblowej 18 mm. Wymiary: wys. 60-70 cm, szer. 45-50 cm, głęb. 50-55 cm, 1 
drzwi + 1 szuflada, krawędzie blatu wykończone obrzeżem PCV, zamek bębenkowy, front nakładany, 
szuflada na prowadnicach rolkowych. Uchwyty metalowe przy drzwiach dwupunktowe w kolorze aluminium. 
Całość w okleinie olcha struktura.  
 
39. Komoda dwudrzwiowa - 4 szt. 
Komoda dwudrzwiowa z płyty meblowej min. 18 mm. Wymiary: wysokość 100  - 105 cm, głębokość 38 - 
40 cm, szerokość 70 cm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV, wewnątrz 2 półki z możliwością regulacji. 
Uchwyty metalowe przy drzwiach dwupunktowe w kolorze aluminium, stopki z regulacją poziomowania. 
Całość w okleinie calvados struktura.  
 
40. Komoda (szafka) biurowa – 5 szt. 
Komoda dwudrzwiowa z płyty meblowej 18 mm. Wymiary: wysokość 100 -120 cm, głębokość 38 -46 cm, 
szerokość 78-80 cm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV, wewnątrz 2 półki. Uchwyty metalowe przy 
drzwiach dwupunktowe w kolorze aluminium. Całość w okleinie olcha struktura.  
 
41. Komoda dwudrzwiowa -  10 szt. 
Komoda dwudrzwiowa z płyty meblowej 18 mm. Wymiary: wysokość 100 -105 cm, głębokość 38-40 cm, 
szerokość 80 cm, wewnątrz 2 półki. Zamek bębenkowy. Uchwyty metalowe przy drzwiach dwupunktowe w 
kolorze satyna aluminium, stopki z regulacją poziomowania. Całość w okleinie calvados struktura, obrzeża 
PCV. 
 
42. Komoda (szafka) biurowa - 2 szt. 
Komoda dwudrzwiowa z płyty meblowej min. 18 mm. Wymiary: wysokość 100  - 105 cm, głębokość 38 - 
40 cm, szerokość 78 - 80 cm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV, z prawej strony u góry 2 szuflady na 
metalowych prowadnicach z zamkiem bębenkowym, zabezpieczone przed wypadnięciem w trakcie 
wysuwania oraz szafka z drzwiczkami, wewnątrz 1 półka. Z lewej strony szafka z drzwiczkami, wewnątrz 2 
regulowane półki. Uchwyty metalowe przy drzwiach dwupunktowe w kolorze aluminium, stopki z regulacją 
poziomowania. Całość w okleinie calvados struktura. 

 
43. Komoda dwudrzwiowa - 1 szt.  
Komoda dwudrzwiowa z płyty meblowej 18 mm. Wymiary: wysokość 100 -105 cm, głębokość 38-40 cm, 
szerokość 70 cm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV, wewnątrz 2 półki. Uchwyty metalowe przy 
drzwiach dwupunktowe w kolorze aluminium, stopki z regulacją poziomowania. Całość w okleinie calvados 
struktura.  
 
44. Komoda (szafka) biurowa - 15 szt. 
Komoda dwudrzwiowa z płyty meblowej 18 mm. Wymiary: wysokość 100 -105 cm, głębokość 38-40 cm, 
szerokość 78-80 cm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV, z prawej strony u góry 2 szuflady na 



metalowych prowadnicach z zamkiem bębenkowym, zabezpieczone przed wypadnięciem w trakcie 
wysuwania oraz szafka z drzwiczkami, wewnątrz 1 półka. Z lewej strony szafka z drzwiczkami, wewnątrz 2 
półki. Uchwyty metalowe przy drzwiach dwupunktowe w kolorze aluminium, stopki z regulacją 
poziomowania. Całość w okleinie calvados struktura.  
 
45.  Szafa dwudrzwiowa  - 4 szt. 
Szafa biurowa dwudrzwiowa z płyty meblowej min. 18 mm. Wymiary szafy: wys. 185-190 cm, szer. 80 cm., 
głęb. 45 cm. Wieniec górny, wieniec dolny płyta, 4 półki wewnątrz z możliwością regulacji, plecy z płyty 
HDF Szafa zamykana na zamek meblowy bębenkowy, uchwyty metalowe przy drzwiach dwupunktowe 
w kolorze aluminium, Całość w okleinie olcha struktura.  
 
46. Szafa biurowa z nadstawką - 4 szt. 
Szafa biurowa dwudrzwiowa z płyty meblowej min. 18 mm, z nadstawką. Wymiary szafy: wysokość 165 
cm, szerokość 80 cm, głębokość  45 cm. Wymiary nadstawki: wysokość 75 cm szerokość 80 cm, głębokość 
45 cm. Szafa i nadstawka zamykane na zamki bębenkowe, regulowane półki wewnętrzne (min. 4 w szafie, 
min. 1 w nadstawce). Uchwyty metalowe przy drzwiach dwupunktowe w kolorze aluminium, stopki z 
regulacją poziomowania. Całość w okleinie calvados struktura.  
 
47.  Szafa biurowa z nadstawką -  1 szt. 
Szafa biurowa dwudrzwiowa z płyty meblowej 18 mm, z nadstawką. Wymiary: wysokość  
165 cm, szerokość 80 cm, głębokość 45 cm. Wymiary nadstawki: wysokość 75 cm szerokość 80 cm, 
głębokość 45 cm. Szafa i nadstawka zamykane na zamki bębenkowe, półki wewnątrz z możliwością 
regulacji (3 w szafie, 1 w nadstawce). Uchwyty metalowe przy drzwiach dwupunktowe w kolorze aluminium 
satyna, stopki z regulacją poziomowania. Całość w okleinie calvados struktura, obrzeża PCV. 
 
48. Szafa z nadstawką brązowa – 4 szt. 
Szafa biurowa dwudrzwiowa z płyty meblowej 18 mm, z nadstawką. Wymiary szafy: wysokość 165 cm, 
szerokość 80 cm, głębokość 45 cm. Wymiary nadstawki: wysokość 75 cm szerokość 80 cm, głębokość 45 
cm. Szafa i nadstawka zamykane na zamki bębenkowe, półki wewnątrz z możliwością regulacji (4 w szafie, 
1 w nadstawce). Uchwyty metalowe przy drzwiach dwupunktowe w kolorze aluminium, stopki z regulacją 
poziomowania. Całość w okleinie calvados struktura. 
 
49. Szafa biurowa - 1 szt. 
Szafa biurowa dwudrzwiowa z płyty meblowej 18 mm. Wymiary szafy: wys. 185-190 cm, szer. 90 cm.,  
głęb. 45 cm. Szafa podzielona na dwie części płytą pionową. – jedna część przeznaczona na wieszanie 
ubrań, w drugiej 4 półki z możliwością regulacji. Wieniec górny, wieniec dolny płyta, plecy z płyty HDF Szafa 
zamykana na zamek meblowy bębenkowy, uchwyty metalowe przy drzwiach dwupunktowe w kolorze 
aluminium,  Całość w okleinie calvados struktura.  
 
50. Szafa biurowa - 1 szt. 
Szafa biurowa dwudrzwiowa z płyty meblowej 18 mm. Wymiary szafy: wys. 185-190 cm, szer. 100 cm.,  
głęb. 45 cm. Szafa podzielona na dwie części płytą pionową, w każdej części 4 półki z możliwością regulacji. 
Wieniec górny, wieniec dolny płyta, plecy z płyty HDF Szafa zamykana na zamek meblowy bębenkowy, 
uchwyty metalowe przy drzwiach dwupunktowe w kolorze aluminium. Całość w okleinie calvados struktura.  
 
51. Szafa biurowa z nadstawką - 8 szt. 
Szafa biurowa dwudrzwiowa z płyty meblowej 18 mm, z nadstawką. Wymiary szafy: wysokość 165 cm, 
szerokość 80 cm, głębokość 45 cm. Wymiary nadstawki: wysokość 75 cm szerokość 80 cm, głębokość 45 
cm. Szafa i nadstawka zamykane na zamki bębenkowe, półki wewnątrz z możliwością regulacji (4 w szafie, 
1 w nadstawce). Uchwyty metalowe przy drzwiach dwupunktowe w kolorze aluminium, stopki z regulacją 
poziomowania. Całość w okleinie calvados struktura.  
 
52. Regał biurowy narożny  – 3 szt. 
Regał biurowy otwarty z płyty meblowej min. 18 mm, krawędzie boków i półek wykończone obrzeżem PCV. 
Wymiary: wys. 180 - 190 cm, szer. 39 - 45 cm., głęb. 39 - 45 cm. Min. 4 półki wewnątrz z możliwością 
regulacji, plecy z płyty HDF, stopki z regulacją poziomowania, Całość w okleinie calvados struktura. 
 



53.  Regał aktowy  - 6 szt. 
Regał aktowy otwarty (bez drzwi) z płyty meblowej 18 mm. Wymiary regału: wysokość 180 cm, szerokość 
80 cm, głębokość 40 cm, 4 półki wewnątrz, stopki z regulacją poziomowania. Całość  
w okleinie calvados struktura.  
 
54. Regał aktowy  - 2 szt. 
Regał aktowy otwarty (bez drzwi) z płyty meblowej 18 mm. Wymiary regału: wysokość 100-110 cm, 
szerokość 70-80 cm, głębokość 40 cm, 2 półki wewnątrz, stopki z regulacją poziomowania. Całość  
w okleinie calvados struktura.  
 
55. Regał aktowy (komoda)  - 2 szt. 
Regał aktowy dwudrzwiowy z płyty meblowej 18 mm. Wymiary regału: wysokość 100-110 cm, szerokość 
70-80 cm, głębokość 40 cm, 2 półki wewnątrz, Szafa zamykana na zamek meblowy bębenkowy, uchwyty 
metalowe przy drzwiach dwupunktowe w kolorze aluminium, stopki z regulacją poziomowania. Całość w 
okleinie calvados struktura.  

56. Regał aktowy  - 2 szt. 
Regał aktowy otwarty (bez drzwi) z płyty meblowej 18 mm, Wymiary regału: wysokość 80 cm, szerokość 
80 cm, głębokość 40 cm, 2 półki wewnątrz, stopki z regulacją poziomowania. Całość w okleinie calvados 
struktura. 
 
57. Wieszak stojący – 1 szt. 
Wieszak stojący na ubrania, drewniany w kolorze calvados lub metalowy. 
 

 

 

. 

 


