Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 1
POZYCJA NR 1
Krzesło konferencyjne- 9 sztuk

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)
Produkt fabrycznie nowy.
Krzesło o wymiarach:
•
•
•
•
•

•

wysokość siedziska 45cm (+/-0,5)
głębokość siedziska 45cm (+/-0,5)
szerokość siedziska 48cm (+/-0,5)
ogólna wysokość 83cm (+/-0,5)
ogólna głębokość 56cm (+/-0,5)
ogólna szerokość 56cm (+/-0,5)

Wyprofilowane siedzisko z polipropylenu PP o zwiększonej wytrzymałości z dodatkowym użebrowaniem
w części spodniej dającej większą elastyczność siedziska, z tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej
typ wylewany o wysokich walorach użytkowych, o grubości 20 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem
części miednicowo-udowej.
Poduszka siedziska musi posiadać zaokrąglenie krawędzi przedniej oraz tylny wypukły profil siedziska
ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie miednicy. Poduszka z możliwością łatwej wymiany.
Oparcie z profilowanego tworzywa (polipropylen) z otworami nakładanymi na tragarz oparcia
zintegrowany ze stelażem, z nakładaną tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej typ wylewany.
Podstawa krzesła to stelaż 4-nożny wykonany z rurki stalowej precyzyjnej gat. ST52 o podwyższonej
wytrzymałości o średnicy 20 mm, malowany proszkowo w kolorze RAL 9006 pokryty lakierem
ochronnym.
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Nogi stelaża zakończone stopkami samoregulującymi pochylnymi, z podstawą okrągłą wykonaną z
tworzywa o średnicy 55 mm osadzone na stalowym trzpieniu.
Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną, o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale’a.
Tkanina spełniająca normy trudnopalności wg EN 1021 część I i II , DIN 4102 B2.
Pożądane cechy tkaniny:
•
•
•

Wodoodporność
Odporność na światło
Odporność na działanie krwi

•
•

Odporność na działanie moczu
Antybakteryjność

Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 10 próbek, w tym brąz, czarny, turkus,
niebieski, zielony, melon, rubin, cream , sisal, cobre. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego.
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POZYCJA NR 2
Fotel obrotowy - 21 sztuk

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)
Produkt fabrycznie nowy.
Fotel o wymiarach:
•
•
•
•
•
•

wysokość siedziska 43 do 52cm (+/-0,5)
głębokość siedziska 45cm (+/-0,5)
szerokość siedziska 48cm (+/-0,5)
ogólna wysokość 100 do 116cm (+/-0,5)
ogólna głębokość 64cm (+/-0,5)
ogólna szerokość 66cm (+/-0,5)

Krzesło obrotowe z podłokietnikami z tworzywa w kolorze grafitowo-czarnym odpornymi na uszkodzenia
i zadrapania, osadzonymi na dwóch prętach stalowych mocowanych do mechanizmu krzesła,
regulowanymi na wysokość zakresie min. 75 mm.
Krzesło wyposażone w siłownik gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie
min. 90 mm oraz mechanizm synchroniczny umożliwiający jednoczesną zmianę kąta nachylenia oparcia i
siedziska z możliwością ustawiania ich w 4 pozycjach i możliwością regulacji siły nacisku w stosunku do
ciężaru ciała.
Wyprofilowane siedzisko z polipropylenu PP o zwiększonej wytrzymałości z dodatkowym użebrowaniem
w części spodniej dającej większą elastyczność siedziska, z tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej
typ wylewany o wysokich walorach użytkowych, o grubości 40 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem
części miednicowo-udowej.
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Poduszka siedziska posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na mięśnie ud i
zapobiega drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. W
przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia możliwość łatwej wymiany poduszek siedziska i oparcia.
Oparcie z profilowanego tworzywa w kolorze mleczno-białym z trójkątnymi otworami ułatwiającymi
cyrkulację powietrza między oparciem a plecami użytkownika, z nakładaną tapicerowaną poduszką z
pianki poliuretanowej typ wylewany.
Oparcie z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 75 mm poprzez jednoczesne wciśnięcie dwóch
przycisków umieszczonych po obu stronach, w dolnej części oparcia, co pozwala na regulację jego
wysokości z dopasowaniem wygięcia części lędźwiowej do wymagań użytkownika. Regulacja możliwa do
wykonania z pozycji siedzącej.
Na tylnej części oparcia zamontowany jest metalowy wieszak na marynarkę w kolorze RAL 9006 pokryty
lakierem ochronnym.
Podstawa pięcioramienna o średnicy min. 620 mm wykonana z aluminium, malowana proszkowo w
kolorze RAL 9006 pokryty lakierem ochronnym, wyposażona w podwójne rolki samohamowne do podłóg
twardych.
Mechanizm regulacji wysokości siedziska, pochylenia i wysokości oparcia oraz wysokości podłokietników
powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze i tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w
pozycji siedzącej.
Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną, o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale’a.
Tkanina spełniająca normy trudnopalności wg EN 1021 część I i II , DIN 4102 B2.
Pożądane cechy tkaniny:
•
•
•
•
•

Wodoodporność
Odporność na światło
Odporność na działanie krwi
Odporność na działanie moczu
Antybakteryjność

Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 10 próbek, w tym brąz, czarny, turkus,
niebieski, zielony, melon, rubin, cream, sisal, cobre. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego.
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POZYCJA NR 3
Krzesło z siedziskiem nieckowym – 14 sztuk

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)
Produkt fabrycznie nowy.
Siedzisko wykonane z polipropylenu.
Powierzchnia antypoślizgowa.
Podstawa spawana z rurek stalowych ze stopkami podłogowymi. Stelaż malowany proszkowo na kolor
Real 9006 pokryty bezbarwnym lakierem ochronnym, o minimalnej grubości powłoki lakierniczej 130μm
oraz o zwiększonej odporności na ścieranie – 700-800 obrotów pasków ściernych CS-10 do warstwy
kryjącej farby, bez jej naruszenia.
Wymiary : wysokość 810 +/- 20 mm
wysokość siedziska 450 +/- 20 mm
Możliwość składania w stos max 4 szt.
Kolorystyka siedziska do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej kolory brąz, czarny, turkus,
niebieski, melon, zielony, rubin, cream, sisal, cobre.
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POZYCJA NR 4
Wieszak na ubrania stojący – 20 sztuk

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)
Stojak na garderobę z obrotową koroną i min. 5 wieszakami. Stabilna ciężka podstawa. Stojak wykonany
ze stali nierdzewnej – kolor matowy.
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POZYCJA NR 5
Fotel – 2 sztuki

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)
Produkt fabrycznie nowy.
Fotel o wymiarach:
• szerokość siedziska 570 mm
• szerokość oparcia 570 mm
• wysokość fotela 780 mm
• głębokość siedziska 520 mm
• wysokość siedziska 435 mm
• wysokość oparcia 370 mm od poziomu siedziska
• szerokość całkowita 810 mm
• głębokość całkowita 825 mm
• elementy boków o szerokości 120 mm

Fotel jednoosobowy. Szkielet fotela wykonany na bazie sklejki, płyty wiórowej i drewnianych listew. Oparcie
posiada ramową drewnianą konstrukcję, na której rozpięte są gumowe pasy tapicerskie. Oparcie ma kształt klina
zwężającego się ku górze.
Siedzisko posiada ramową drewnianą konstrukcję, na której rozpięte są sprężyny faliste. Nie dopuszcza się
braku sprężyn w siedzisku.
Elementy boczne opadające do przodu. Elementy boczne o mniejszej głębokości niż fotel.
Tapicerka elementów bocznych zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami.
Stelaż o kształcie płozy wykonany z kształtownika o profilu 40 mm x 5 mm o długości 725 mm i wysokości 125
mm. Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL 9007. Płozy montowane do elementów bocznych. Fotel
tapicerowany tkaniną zmywalną typu SILVERTEX o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale’a.
Skład 100% VINYL, gramatura 685g/m2. Tkanina posiada powłokę SilverGuard – Silver Ion Technology –
zapewnia antybakteryjność i system PermaBlok – ułatwia czyszczenie.
Tkanina spełnia normy trudnopalności wg EN 1021 część I i II , DIN 4102 B2.
Pożądane cechy tkaniny:
• Wodoodporność
• Odporność na światło
• Odporność na działanie krwi
• Odporność na działanie moczu
Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 20 próbek, w tym melon 122-6062, rubin 1226004, cream 122-1077, sisal 122-1051, cobre 122-2003.
Sklejka oparcia barwiona pod kolor mebli.
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POZYCJA NR 6
Kanapa duża rozkładana – 3 sztuki

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)
Produkt fabrycznie nowy.
Kanapa czteroosobowa o wymiarach:
• szerokość siedziska 1900 mm
• szerokość oparcia 1900 mm
• wysokość kanapy 780 mm
• głębokość siedziska 520 mm
• wysokość siedziska 435 mm
• wysokość oparcia 370 mm od poziomu siedziska
• szerokość całkowita 2140 mm
• głębokość całkowita 825 mm

• elementy boków o szerokości 120 mm
• pojemnik na pościel

Kanapa czteroosobowa. Szkielet fotela wykonany na bazie sklejki, płyty wiórowej i drewnianych listew.Oparcie
posiada ramową drewnianą konstrukcję, na której rozpięte są gumowe pasy tapicerskie. Oparcie ma Kształt klina
zwężającego się ku górze.
Siedzisko posiada ramową drewnianą konstrukcję, na której rozpięte są sprężyny faliste. Nie dopuszcza się
braku sprężyn w siedzisku.
Elementy boczne opadające do przodu. Elementy boczne o mniejszej głębokości niż fotel.
Tapicerka elementów bocznych zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami.
Stelaż o kształcie płozy wykonany z kształtownika o profilu 40 mm x 5 mm o długości 725 mm i wysokości 125
mm. Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL 9007. Płozy montowane do elementów bocznych. Kanapa
tapicerowana tkaniną zmywalną typu SILVERTEX o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale’a.
Skład 100% VINYL, gramatura 685g/m2. Tkanina posiada powłokę SilverGuard – Silver Ion Technology –
zapewnia antybakteryjność i system PermaBlok – ułatwia czyszczenie. Tkanina spełnia normy trudnopalności
wg EN 1021 część I i II , DIN 4102 B2.
Pożądane cechy tkaniny:
• Wodoodporność
• Odporność na światło
• Odporność na działanie krwi
• Odporność na działanie moczu

Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 20 próbek, w tym melon 122-6062, rubin
122-6004, cream 122-1077, sisal 122-1051, cobre 122-2003. Sklejka oparcia barwiona pod kolor mebli.

..........................................................
Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

....................................
data

