
 

1 
 

 
 

Załącznik nr 1 Opis zamówienia – meble  

          

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 

meble  

LP Nazwa Ilość 

 
Opis 

1 Komplet mebli do  
sal dla dzieci 

2 9 korpusów szafek ( 4 w jednej Sali i 5 w drugiej) Korpus szafki: 
Konstrukcja szafki z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnego klonu 
wykończonej obrzeżem PCV w kolorze płyty. 
BIAŁY – Konstrukcja szafki z laminowanej płyty wiórowej w kolorze białym 
wykończonej obrzeżem PCV w kolorze płyty. 
Plecówka wewnątrz szafki biała 
Wymiary 
szerokość  90 cm 
głębokość  39,5 cm 
wysokość  140 cm 
korpusy – wykończone laminatem w kolorze jasnego klonu  
fronty drzwiczek, szuflad – wykonane z płyty MDF lakierowanej na kolory  
niebieski lub pomarańczowy 
Do Sali nr 1: Drzwiczki do modułów – front podcięciem do otwierania z płyty 
lakierowanej: na biało 8 sztuk , na niebiesko 7 sztuk 
Do Sali nr 2:Drzwiczki do modułów – front z płyty lakierowanej na biało 8 sztuk i  
pomarańczowo z podcięciem do otwierania 7 sztuk 
Wymiary 42×42 
Każde drzwiczki wyposażone w zawiasy wewnętrzne w kolorze aluminium.  
Szuflady  front z płyty lakierowany, z podcięciem do otwierania, wnętrza szuflad białe. 
Prowadnice rolkowe. szuflady o wymiarach 42×14 do modułów opisanych powyżej w 
następujących kolorach:  
Do sali nr 1: 20 sztuk białych i 7 sztuk niebieskich oraz  
Do sali nr 2: 14 sztuk białych i 13 sztuk pomarańczowych 
Do sali nr 2 ponadto 3 półki wewnętrzne o wymiarach 

Półki wewnętrzne 42×38 cm  wykonane z płyty laminowanej w kolorze jasnego 
klonu lub białym, w zależności od korpusu szafki, do półki dołączone bolce do 
zamocowania. 
Zestaw szafek z modułu meblowego spełnia wymagania zawarte w normach: 
PN-EN 14749:2007, PN-F06009:2001, PN-F-06010-05:1990 

  

 

2 Stolik dziecinny 6-
osobowy z 
regulowana 
wysokością 

8 Konstrukcja stołu z laminowanej płyty wiórowej w kolorze białym. 
Blat laminowany (laminat wysokiej jakości) w kolorze niebieskim, wykończony 
kolorowym obrzeżem PCV . Wymiary blatu 120×75 cm 
4 okrągłe nogi wykonane z lakierowanego na biało drewna bukowego z dokręcanymi 
końcówkami regulującymi wysokość. Ostatnia końcówka lakierowana na kolor 
niebieski. Nogi wkręcane na śrubę wewnętrzną. Wszystkie stoły spełniają wymagania 
zawarte w normach: 
PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001 

3 Stolik dziecinny 4-
osobowy z 
regulowana 
wysokością 

1 Konstrukcja stołu z laminowanej płyty wiórowej w kolorze białym. 
Blat laminowany (laminat wysokiej jakości) w kolorze niebieskim, wykończony 
kolorowym obrzeżem PCV . Wymiary blatu 75×75 cm 
4 okrągłe nogi wykonane z lakierowanego na biało drewna bukowego z dokręcanymi 
końcówkami regulującymi wysokość. Ostatnia końcówka lakierowana na kolor 
niebieskiego. Nogi wkręcane na śrubę wewnętrzną. Wszystkie stoły spełniają 
wymagania zawarte w normach: 
PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001 
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4 Krzesełka dziecinne  53 Krzesełka wykonane są z naturalnej sklejki liściastej klasy I/I. Wszystkie elementy 
mebla pokryte są lakierami wodnymi. 
Boki i oparcie krzesła białe pokryte lakierem kryjącym białym. Siedziska krzeseł 
lakierowane na niebiesko znajdują się na wysokości 22 cm i przeznaczone dla dzieci o 
wzroście od 80 do 95 cm 
Krzesełka spełniają wymagania zawarte w normach PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-
2:2007, PN-F-06009:2001 

 

 

 


