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Pozycja nr 1
Meble biurowe i do pomieszczeń Oddziału Kardiologii
Opis:
Wyposażenie 17 pomieszczeń w meble. Meble wykonane z płyty melaminowej o grubości
18mm oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm, w klasie higieniczności E1.
Kolor płyty Dąb CHOCO H1354 ST15.
Wszystkie uchwyty aluminiowe, w pomieszczeniach socjalnych szafki pokryte blatem
kuchennym o grubości 38mm. Każde biurko posiada blat o grubości 36mm, wysuwkę pod
klawiaturę na prowadnicach umożliwiających pełen wysuw oraz z jednej strony podstawę do
stacji komputerowej.
POMIESZCZENIE - GABINET PIELĘGNIAREK
A. Meble o całkowitej szerokości 240cm składające się z:
- szafy przesuwnej o wymiarach (wysokość x szerokość x głębokość w cm) 209x80x60 na
nóżkach regulowanych zamkniętych cokołem o wysokości 10cm. Środek wyposażony w 5
półek. Szafa zamykana na zamek(obydwoje drzwi). System drzwi przesuwnych z torem
podwójnym, dolnym układem jezdnym.
- szafki zamkniętej pod zlewozmywak o wymiarach 82x60x55 z jedną półką w środku
- szafki o wymiarach 82x50x55 posiadającej trzy szuflady na prowadnicach metalbox
- szafki zamkniętej o wymiarach 82x50x55 posiadającej jedną półkę
Trzy ww. szafki przykryte blatem kuchennym.
- szafki wiszące o wymiarach 43x80x30 szt. 2 zamykane na siłownikach gazowych.
B. Ława o wymiarach 55x120x60 z blatem o grubości 38mm, boki blatu zaokrąglone, w
połowie wysokości jedna półka.
C. Półka wisząca o wymiarach 30x75x25 szt. 2
POMIESZCZENIE 2 – DYŻURKA NOCNA LEKARZY
A. Ława o wymiarach 55x90x50 z blatem o grubości 38mm, boki blatu zaokrąglone, w
połowie wysokości jedna półka.
B. Biurko o wymiarach 75x120x60 posiadające kontenerek o szerokości 45cm z
czterema szufladami na prowadnicach metalbox i zamkiem centralnym.
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POMIESZCZENIE 3 – PRACOWNIA ECHO
A. Biurko o wymiarach 75x120x60 posiadające z jednej strony kontenerek o szerokości
45cm z dwoma szufladami od dołu o wysokości 20 cm każda nad szufladami otwarta
półka na drukarkę. Szuflady zamykane zamkiem centralnym.
B. Szafa o wymiarach 209x100x45 z drzwiami zamykanymi na klucz posiadająca 4 półki
w środku. Cokół o wysokości 7cm.
C. Meble o całkowitej szerokości 180cm składające się z:
- szafki zamkniętej pod zlewozmywak o wymiarach 82x60x55 z jedna półką w środku
szt. 2
- szafki zamkniętej o wymiarach 82x60x55 z jedną półką w środku
Szafki pokryte blatem kuchennym.

POMIESZCZENIE 4 - PRACOWNIA PRÓB WYSIŁKOWYCH
A. Biurko o wymiarach 75x120x60
B. Szafka zamknięta o wymiarach 82x60x55 posiadająca jedną półkę
C. Szafka o wymiarach 82x60x55 posiadająca trzy szuflady na prowadnicach metalbox
Szafki B i C pokryte blatem kuchennym.
POMIESZCZENIE 5 – DYŻURKA LEKARSKA
A. Biurko o wymiarach 75x120x60 posiadające jeden kontenerek o szerokości 45 cm z
trzema szufladami z zamkiem centralnym na prowadnicach metalbox szt. 5
B. Stolik okrągły o średnicy blatu 70cm i grubości 36mm na jednej nodze metalowej
C. Szafka o wymiarach 70x120x40 podzielona na 16 półek posiadająca roletę w kolorze
aluminium otwieraną pod górę plus zamek.
D. Szafa o całkowitej szerokości 150cm składająca się z:
- szafki zamkniętej o wymiarach 209x50x48 posiadającej dwoje drzwi oraz 5 półek w
środku szt. 2( jedna prawa jedna lewa)
– szafki zamkniętej o wymiarach 209x50x48 posiadającej dwoje drzwi z ramką
aluminiową oraz szybą lakomat, w środku 5 półek.
–
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POMIESZCZENIE 6 – GABINET SEKRETAREK
A. Biurko dwustanowiskowe o wymiarach 75x230x55 posiadające jeden kontenerek o
szerokości 45cm z trzema szufladami z zamkiem centralnym na prowadnicach
metalbox. Po prawej stronie blat biurka zaokrąglony.
B. Szafa przesuwna o wymiarach 250x230x45 na nóżkach regulowanych zamkniętych
cokołem o wysokości 10cm. Środek wyposażony w przegrodę i po 6 półek. Szafa
zamykana na zamek(obydwoje drzwi). System drzwi przesuwnych z torem
podwójnym, dolnym układem jezdnym.
POMIESZCZENIE 7 – GABINET ODDZIAŁOWEJ
A. Ciąg mebli o łącznej szerokości 275cm. składający się z:
- szafy zamykanej na klucz o wymiarach 209x80x40 dzielonej na dwoje drzwi
posiadającej 4 półki na cokole zamykanym szt. 2
- szafy zamykanej na klucz o wymiarach 209x80x40 dzielonej na dwoje drzwi. Każde
drzwi podzielone na 2 części od dołu 70cm drzwi pełne, górne drzwi w ramce
aluminiowej z szybą mleczną lakomat. W środku 5 półek.
- szafki otwartej o wymiarach 209x35x40 z 6 półkami półokrągłymi
B. Półka wisząca o wymiarach 30x75x25 szt. 2
C. Stolik okrągły o średnicy blatu 50cm i grubości 36mm na jednej nodze aluminiowej
D. Biurko narożnikowe o wymiarach 75x150x100x60 posiadające jeden kontenerek z
trzema szufladami z zamkiem centralnym na prowadnicach metalbox.
POMIESZCZENIE
8
–
PRZESIONEK
KARDIOLOGICZNEGO / INK/

INTENSYWNEGO

NADZORU

A. Szafa ubraniowa o wymiarach 180x114x35 z drzwiami przesuwnymi posiadająca po
każdej stronie 2 półki oraz po 6 wieszaków na ubrania mocowane na ścianie. Szafa na
nóżkach regulowanych zamkniętych cokołem o wysokości 10cm. Szafa zamykana na
zamek(obydwoje drzwi). System drzwi przesuwnych z torem podwójnym, dolnym
układem jezdnym.
POMIESZCZENIE 9 – KUCHNIA CZYSTA
A. Szafka wisząca o wymiarach 72x71x30 z dwoma drzwiczkami zamykanymi
posiadająca po 2 półki po każdej stronie szt.3
POMIESZCZENIE 10 – GABINET ZABIEGOWY
A. Ciąg szafek o całkowitej szerokości 300cm składający się z:
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- szafki zamkniętej pod zlewozmywak o wymiarach 82x80x55 posiadającej jedną półkę szt.2
- szafki o wymiarach 82x80x55 posiadającej 5 szuflad z miękkim domykiem(typu Blum) na
pełen wysuw.
- szafki zamkniętej o wymiarach 82x60x55 posiadającej jedną półkę
Ww. szafki pokryte blatem kuchennym.
B. Ciąg szafek wiszących o łącznej szerokości 360 cm składający się z 4 szafek o wymiarach
72x90x30 każda. Wszystkie szafki posiadają ramki aluminiowe i szybę lakomat, w środku po
2 półki.
Meble w tym pomieszczeniu muszą posiadać certyfikat.
POMIESZCZENIE 11 – SALA INK
A. Ciąg szafek (zabudowa narożnika) o szerokości 300cmx160cm składający się z:
- szafy o wymiarach 209x60x58 podzielonej na dwoje drzwi, z czego jedne są pełne a jedne z
ramką aluminiową i szybą lakomat. Po każdej stronie 5 półek.
- szafki o wymiarach 82x40x55 posiadającej 5 szuflad z miękkim domykiem (typu Blum) na
pełen wysuw
- szafki zamkniętej o wymiarach 82x90x55 posiadającej jedną półkę
- szafki zamkniętej o wymiarach 82x110x55 typu narożnik prosty posiadającej jedną półkę
- szafki o wymiarach 82x90x55 posiadającej 5 szuflad z miękkim domykiem (typu Blum) na
pełen wysuw
Cały ciąg szafek pokryty blatem kuchennym.
B. Szafki wiszące:
- szafka o wymiarach 72x87x30 dzielona na dwoje drzwiczek z ramką aluminiową i
szybą mleczną typu lakomat, posiadająca 2 półki szt.2
- szafka o wymiarach 72x85x30 dzielona na dwoje drzwiczek z ramką aluminiową i
szybą mleczną typu lakomat, posiadająca 2 półki szt.2
C. Recepcja narożnikowa o wymiarach 114x 240x200(wys. x szer. x szer.). Górny blat
30cm, dolny 50cm. Dodatkowo dwa kontenery o szerokości 45cm do wysokości dolnego
blatu posiadające po 4 szuflady z zamkiem centralnym na prowadnicach metalbox.
Meble w tym pomieszczeniu muszą posiadać certyfikat.
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POMIESZCZENIE 12 (SZATNIA DAMSKA)
A. Szafka zamknięta o wymiarach 209x39,5x58 posiadająca 4 zawiasy i zamek z
kluczem. Szafka posiada jedną półkę umiejscowioną 30 cm od góry a pod półką
przegrodę pionową dzielącą szafkę na 2 równe części. W każdej części drążek na
wieszaki. Szafka na nóżkach aluminiowych kwadratowych o wysokości 10cm. Szt. 12

POMIESZCZENIE 13 (SZATNIA MĘSKA)
A. Szafka zamknięta o wymiarach 209x42,5x58 posiadająca 4 zawiasy i zamek z
kluczem. Szafka posiada jedną półkę umiejscowioną 30 cm od góry a pod półką
przegrodę pionową dzielącą szafkę na 2 równe części. W każdej części drążek na
wieszaki. Szafka na nóżkach aluminiowych kwadratowych o wysokości 10cm. Szt. 8

POMIESZCZENIE 14 – MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY
A. Szafa w zabudowę narożną o wymiarach 209x434x159x55 (wys. x szer. x szer. x
głęb.) posiadająca 5 drzwi przesuwnych zamykanych na zamek. Każda z pięciu części
szafy posiada 5 półek. Szafa na nóżkach regulowanych zamkniętych cokołem o
wysokości 10cm. System drzwi przesuwnych z torem podwójnym, dolnym układem
jezdnym. Każde drzwi posiadają rączki aluminiowe obustronnie przez całą wysokość
drzwi.

POMIESZCZENIE 15 - BRUDOWNIK
A. Szafa o wymiarach 209x399x55 posiadająca 4 drzwi przesuwne zamykane na zamek.
Każda z czterech części szafy posiada przegrodę pionową pośrodku szerokości i w
każdej części po 5 półek. Szafa na nóżkach regulowanych zamkniętych cokołem o
wysokości 10cm. System drzwi przesuwnych z torem podwójnym, dolnym układem
jezdnym. Każde drzwi posiadają rączki aluminiowe obustronnie przez całą wysokość
drzwi.
POMIESZCZENIE 16
A. Komoda o wymiarach 83x180x40 posiadająca po bokach dwoje drzwiczek o
szerokości 60 cm każde i po jednej półce wewnątrz, natomiast pośrodku komoda
posiada 4 szuflady na prowadnicach pełen wysuw. Blat grubości 36mm.
B. Ława o wymiarach 48x70x70. Blat o grubości 36mm, pod blatem jedna półka.
C. Witryna o wymiarach 192x50x40. Dolne drzwiczki pełne o wysokości 72cm, górne
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drzwiczki przeszklone w ramce aluminiowej. W dolnej części jedna półka a w górnej
trzy. Witryna na nóżkach aluminiowych kwadratowych o wysokości 10cm.
D. Szafa ubraniowa o wymiarach 192x50x58 posiadająca jedne drzwi zamykane na
klucz. Wewnątrz jedna półka na wysokości 30 cm od góry a pod nią drążek na
wieszaki. Szafa na nóżkach aluminiowych kwadratowych o wysokości 10cm.
E. Biurko o wymiarach 75x150x70 posiadające dwa kontenerki. Jeden kontenerek
posiada pełen front i półkę wewnątrz a drugi 4 szuflady na prowadnicach pełen
wysuw. Blat o grubości 36mm. Szt.2
POMIESZCZENIE 17 (ARCHIWUM ZAKŁADOWE)
A. Biurko o wymiarach 75x150x70 posiadające kontenerek na kółkach o szerokości
45cm z trzema szufladami z zamkiem centralnym na prowadnicach metalbox.
B. Biurko o wymiarach 75x130x70 posiadające kontenerek na kółkach o szerokości
45cm z trzema szufladami z zamkiem centralnym na prowadnicach metalbox.
C. Szafka zamknięta o wymiarach 110x55x37 posiadająca trzy półki wewnątrz.
Drzwiczki z zamkiem oraz aluminiowym uchwytem.
D. Szafa o wymiarach 190x150x65 dzielona na dwoje drzwi przesuwnych zamykanych
na zamek. Szafa na nóżkach regulowanych zamkniętych cokołem o wysokości 10cm.
System drzwi przesuwnych z torem podwójnym, dolnym układem jezdnym. Każde
drzwi posiadają rączki aluminiowe obustronnie przez całą wysokość drzwi.
Każda z dwóch części szafy posiada pięć półek.
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