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OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA
SKRZYDŁO MODERNIZOWANE: APARTAMENT
APARTAMENT – 1 apartament
1/25 Kanapa 3-osobowa z funkcją spania- 1 sztuka
- 230 x 100 x 90 [cm](dł x gł x w)
-z podłokietnikami, z pojemnikiem na pościel
- pojemnik na pościel: korpus z płyty laminowanej dwustronnie, dno z płyty HDF
- oparcie/siedzisko: podłoże elastyczne- pianka poliuretanowa wysokiej jakości
- stelaż: drewniano- sprężynowy
- system rozkładania: wózek/pojemnik
- całośd tapicerowana: siedzisko, oparcie obustronnie, podłokietniki obustronnie- na pełną wysokośd; widoczne tylko drewniane
nóżki - wybarwione na kolor, proste
- tkanina: 100% poliester, gramatura 857 gr/mtb, test wytrzymałościowy Martindale 40 000cykli,
- kanapa do ustawienia pośrodku pokoju
\

2/25 Fotel 1-osobowy- 1 sztuka
- 90 x 86 x 85[cm] (dł x gł x w)
-z podłokietnikami
- oparcie/siedzisko: podłoże elastyczne- pianka poliuretanowa wysokiej jakości
- stelaż: drewniany
- całośd tapicerowana: siedzisko, oparcie obustronnie, podłokietniki obustronnie- na pełną wysokośd; widoczne tylko drewniane
nóżki - wybarwione na kolor, proste
- tkanina: 100% poliester, gramatura 857 gr/mtb, test wytrzymałościowy Martindale 40 000cykli,
- fotel do ustawienia pośrodku pokoju

3/25 Komoda- 1 sztuka
- 120 x 60 x 72 [cm](dł x gł x w)
- 4 równej wysokości szuflady, na pełną szerokośd komody
- blat: płyta MDF, gr. 32mm, z doklejką drewnianą gr. 20mm, brzeg frontowy i boczne- zaoblone, frezowane; wierzchnia częśd
blatu pokryta laminatem HPL, doklejka i spodnia częśd blatu pokryte okleiną naturalną
- korpus: płyta wiórowa, gr. 22mm, okleinowana dwustronnie okleiną naturalną w I gatunku; krawędzie proste, okleinowane
obłogiem, gr. 2mm
- korpus szuflad: płyta meblowa, gr. 16mm, pokryta dwustronnie okleiną naturalną, krawędzie zabezpieczone obłogiem gr.
2mm; dno- płyta HDF
- front szuflad: płyta wiórowa gr.22mm, okleinowana obustronnie okleiną naturalna, krawędzie lekko zaokrąglone
- plecki: płyta laminowana dwustronnie, gr. 18mm
- uchwyty: stal nierdzewna, typ klasyczny, zaokrąglone, pokrycie galwaniczne, kolor: mosiądz, rozstaw 160mm
- nóżki z możliwością poziomowania, metalowe, typ klasyczny, kolor: mosiądz, wys. 10cm

4/25 Stolik okolicznościowy- 1 sztuka
- 120 x 60 x 50 [cm](dł x gł x w)
- blat: płyta MDF, gr. 32mm, z doklejką drewnianą gr. 20mm, brzeg frontowy i boczne- zaoblone, frezowane; wierzchnia częśd
blatu pokryta laminatem HPL, doklejka i spodnia częśd blatu pokryte okleiną naturalną
- nogi: 4 o przekroju kwadratu, drewniane, wybarwione na kolor, 50x 50 [mm]

5/25 Biurko z szafką i szufladą- 1 sztuka
- 140 x 60 x 83*cm+(dł x gł x w) w tym szafka (+szuflada- w= 13cm) na pełną wysokośd – do blatu-50 x 55 *cm+(dł x gł)
- nogi płycinowe: płyta meblowa, gr. 32mm, pokryta dwustronnie okleiną naturalną, wąskie krawędzie zabezpieczone
obłogiem, gr. 2mm, lekko zaokrąglone
- blat: płyta MDF, gr. 32mm, z doklejką drewnianą, brzeg frontowy i boczne- zaoblone, frezowane; wierzchnia częśd blatu
pokryta laminatem HPL, doklejka i spodnia częśd blatu pokryte okleiną naturalną- blat umieszczony na poziomie 75cm
- tylna blenda konstrukcyjna: -płyta meblowa, gr. 32mm z doklejką z drewnianą na krawędziach bocznych i górnej- krawędzie
zaoblone, frezowane; płyta i doklejka pokryte dwustronnie okleiną naturalną, pozostałe krawędzie zabezpieczone obłogiem
2mm

- płyty korpusu i plecki z wycięciem (na cokół wykładziny)umożliwiającym dosunięcie biurka do ściany
- szafka po prawej stronie biurka
- spód i lewy bok: płyta meblowa, gr. 32mm, pokryta dwustronnie okleiną naturalną, wąskie krawędzie zabezpieczone
obłogiem, gr. 2mm. lekko zaokrąglone
- fronty- płyta wiórowa gr.22mm, okleinowana obustronnie okleiną naturalna, krawędzie lekko zaokrąglone
- korpus szuflady: płyta meblowa, gr. 16mm, pokryta dwustronnie okleiną naturalną, krawędzie zabezpieczone obłogiem gr.
2mm; dno- płyta HDF
- uchwyty: stal nierdzewna, typ klasyczny, zaokrąglone, pokrycie galwaniczne, kolor: mosiądz, rozstaw 160mm

6/25 Stół- 1 sztuka
- 140 x 90 x 78*cm+(dł x gł x w)
- blat: płyta MDF, gr. 32mm, z doklejką drewnianą gr. 20mm, brzeg frontowy i boczne- zaoblone, frezowane; wierzchnia częśd
blatu pokryta laminatem HPL, doklejka i spodnia częśd blatu pokryte okleiną naturalną
- nogi: 4 o przekroju kwadratu, drewniane, wybarwione na kolor, 100x 100 [mm]
- stelaż ramowy, drewniany, wybarwiony na kolor

7/25 Panel zagłówkowy- 1 sztuka
- 230x 90 [cm] (dł x w)
- płyta meblowa, gr. 32mm z doklejką z drewnianą na krawędziach bocznych i górnej- krawędzie zaoblone, frezowane;
zewnętrzna częśd panela i doklejki pokryta okleiną naturalną, częśd tylna- materiałem przeciwprężnym
- krawędź dolna: obrzeże ABS, gr. 2mm, klejone na gorąco

8/25 Szafka nocna (szuflada +półka) - 2 sztuki
- 45 x 45 x 50 [cm](dł x gł x w): ½- szuflada + ½ półka
- blat górny- wieniec: płyta MDF, gr. 32mm, z doklejką drewnianą, brzeg frontowy i boczne- zaoblone, frezowane; wierzchnia
częśd blatu pokryta laminatem HPL, doklejka i spodnia częśd blatu pokryte okleiną naturalną
- korpus i front: płyta wiórowa, gr. 22mm, okleinowana dwustronnie okleiną naturalną
- wieniec dolny: płyta wiórowa, gr. 32mm, okleinowana dwustronnie okleiną naturalną
-krawędzie: lekko zaoblone, okleinowane obłogiem 2mm
-plecki: z płyty meblowej laminowanej dwustronnie, gr.18mm
- korpus szuflad: płyta meblowa, gr. 16mm, pokryta dwustronnie okleiną naturalną, krawędzie zabezpieczone obłogiem gr.
2mm; dno- płyta HDF
- uchwyty: stal nierdzewna, typ klasyczny, zaokrąglone, pokrycie galwaniczne, kolor: mosiądz, rozstaw 160mm
- nóżki z możliwością poziomowania, metalowe, typ klasyczny, kolor: mosiądz, wys. 10cm

9/25 Toaletka- 1 sztuka
- 90 x 60 x 83[cm](dł x gł x w)
- nogi płycinowe: płyta meblowa, gr. 32mm, pokryta dwustronnie okleiną naturalną, wąskie krawędzie zabezpieczone
obłogiem, gr. 2mm, lekko zaokrąglone
- blat: płyta MDF, gr. 32mm, z doklejką drewnianą, brzeg frontowy i boczne- zaoblone, frezowane; wierzchnia częśd blatu
pokryta laminatem HPL, doklejka i spodnia częśd blatu pokryte okleiną naturalną- blat umieszczony na poziomie 75cm
- tylna blenda konstrukcyjna: -płyta meblowa, gr. 32mm z doklejką z drewnianą na krawędziach bocznych i górnej- krawędzie
zaoblone, frezowane; płyta i doklejka pokryte dwustronnie okleiną naturalną, pozostałe krawędzie zabezpieczone obłogiem
2mm
- płyty korpusu i plecki z wycięciem (na cokół wykładziny)umożliwiającym dosunięcie biurka do ściany

10/25 Lustro do toaletki- 1 sztuka
- wymiar całkowity: 70 x 90[cm](sz x w), w tym tafla lustra (lustro wysokiej jakości) 62 x 82[cm]
- płyta wiórowa, gr. 22mm, okleinowana dwustronnie okleiną naturalną
- rama lustra: płyta wiórowa, gr.32mm i szer. 40mm z doklejkami z drewna po zewnętrznych krawędziach, krawędzie zaoblone,
frezowane; cała rama pokryta obustronnie okleiną naturalną
- lustro przyklejone na całej powierzchni do płyty- tak aby w razie stłuczenia- szkło nie rozsypało się
- krawędzie lustra gładkie- fazowane

11/25 Krzesło - 6 sztuk
- wymiary siedziska: 48,5 x 54[cm](sz x gł), całkowita wysokośd krzesła: 90cm
- konstrukcja drewniana, drewniane nóżki i podłokietniki
-oparcie i siedzisko- konstrukcja z drewna klejonego, tapicerowane (przód i tył oparcia oraz siedzisko) pianką tapicerską
3
3
(25kg/m dla oparcia i 35kg/m dla siedziska)

- tkanina: 100% poliester, gramatura 857 gr/mtb, test wytrzymałościowy Martindale 40 000cykli,

12/25 Szafa- 1 sztuka
- 155*x 60x 200[cm](sz x gł x w)
- ½ długości szafy –częśd garderobiana: na ubrania wiszące, ½ długości szafy –częśd bieliźniana: 4 półki w równych odstępach;
ostatnia czwarta półka- na pełną szerokośd szafy
- częśd garderobiana od części bieliźnianej odgrodzone płytą pionową obustronnie laminowaną, gr. 18mm
- wieniec górny: płyta wiórowa, gr. 32mm, z doklejką z drewna gr. 20mm, obustronnie pokryta okleiną naturalną, obrzeża
zaokrąglone, frezowane
- boki szafy: płyta meblowa, gr.32, dwustronnie pokryta okleiną naturalną- wąskie krawędzie zabezpieczone obłogiem, gr. 2mm
-fronty- drzwi przesuwne: płyta meblowa, gr. 22mm, dwustronnie pokryta okleiną naturalną- wąskie krawędzie zabezpieczone
obłogiem gr.2mm
- wieniec dolny: płyta wiórowa, gr. 32mm, pokryta dwustronnie okleiną naturalną
- plecki: płyta laminowana dwustronnie, gr. 18mm
- półki wewnętrzne: płyta wiórowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm
-wszystkie widoczne krawędzie płyt laminowanych: obrzeże ABS, gr. 2mm, klejone na gorąco
- pozostałe krawędzie płyt laminowanych: obrzeże ABS, gr. 0,5mm, klejone na gorąco
- drążek na wieszaki metalowy, kolor: mosiądz
- wieszak ubraniowy: metalowy sztyft i zaczep, częśd do wieszania garderoby-drewniana w odcieniu zbliżonym do koloru mebli,
z nacięciami do powieszenia ubrao i listewką poziomą- 6 wieszaków
- uchwyty: stal nierdzewna, typ klasyczny, zaokrąglone, pokrycie galwaniczne, kolor: mosiądz, rozstaw 160mm
- nóżki z możliwością poziomowania, metalowe, typ klasyczny, kolor: satyna chrom, wys. 10cm
*szafa na pełną długośd wnęki

13/25 Lustro - 1 sztuka
- wymiar całkowity: 65x 140*cm+(sz x w), w tym tafla lustra (lustro wysokiej jakości) 57 x 132[cm]
- płyta wiórowa, gr. 22mm, okleinowana dwustronnie okleiną naturalną
- rama lustra: płyta wiórowa, gr.32mm i szer. 40mm z doklejkami z drewna po zewnętrznych krawędziach, krawędzie zaoblone,
frezowane; cała rama pokryta obustronnie okleiną naturalną
- lustro przyklejone na całej powierzchni do płyty- tak aby w razie stłuczenia- szkło nie rozsypało się
- krawędzie lustra gładkie- fazowane

14/25 Bagażnik- 1 sztuka
- 78 x 50*x 50[cm](dł x gł x w)
- korpus: płyta wiórowa okleinowana dwustronnie okleiną naturalną, gr. 22mm
- półka dolna: płyta wiórowa okleinowana dwustronnie okleiną naturalną, gr. 32mm
-krawędzie: proste, okleinowane
- blat górny- wieniec: płyta MDF, gr. 32mm, z doklejką drewnianą, brzeg frontowy i boczne- zaoblone, frezowane; wierzchnia
częśd blatu pokryta laminatem HPL, doklejka i spodnia częśd blatu pokryte okleiną naturalną
- plecki: z płyty pilśniowej twardej laminowanej dwustronnie, gr. 4mm
- nóżki z możliwością poziomowania, metalowe, typ klasyczny, kolor: satyna chrom, wys. 10cm
*na pełną głębokośd wnęki

15/25 Panel odzieżowy- 1 sztuka
- wymiar całkowity: 78x 150[cm](sz x w)
- płyta meblowa, gr. 22mm z doklejką z drewnianą na krawędziach bocznych i górnej- krawędzie zaoblone, frezowane;
zewnętrzna częśd panela i doklejki pokryta okleiną naturalną, częśd tylna- materiałem przeciwprężnym
- krawędzie pozostałe: proste, zabezpieczone obłogiem, gr. 2mm
- na panelu zamocowane 3 pojedyncze wieszaki: stal nierdzewna, pokrycie galwaniczne, kolor: mosiądz

16/25 Szafka górna witryna- 2 sztuki
- 45x 32x 36cm](sz x gł x w)
- korpus: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm
- plecki: z płyty pilśniowej twardej laminowanej jednostronnie, gr. 4mm
- front- drzwi uchylne „w górę”: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm,
-krawędzie: zabezpieczone obrzeżem ABS, gr.2mm, klejonym na gorąco
- teleskopy gazowe
- uchwyty: metalowe, proste, kolor: mosiądz, rozstaw: 220mm,

17/25 Szafka górna witryna- 2 sztuki
- 70* x 32x 36cm+(sz x gł x w)
- korpus: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm
- plecki: z płyty pilśniowej twardej laminowanej jednostronnie, gr. 4mm
- front- drzwi uchylne „w górę”: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm,
-krawędzie: zabezpieczone obrzeżem ABS, gr.2mm, klejonym na gorąco
- teleskopy gazowe
- uchwyty: metalowe, proste, kolor: mosiądz, rozstaw: 220mm,
* szerokośd szafki należy dopasowad do przestrzeni pozostawionej pomiędzy lodówką a słupem

18/25 Szafka dolna z szufladami - 1 sztuka
- 60 x 56x 82[cm](sz x gł x w)
- 3 szuflady: górna o wysokości 150mm, pozostałe równe
- korpus: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm
- plecki: z płyty pilśniowej twardej laminowanej jednostronnie, gr. 4mm
- krawędzie: zabezpieczone obrzeżem ABS, gr.2mm, klejonym na gorąco
- front: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm
- korpus szuflad: płyta meblowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm
- dno szuflady: płyta HDF, lakierowana, biała
- uchwyty: metalowe, proste, kolor: mosiądz, rozstaw: 220mm,
- nóżki z możliwością poziomowania, osłonięte cokołem z płyty meblowej, wys. 5cm

19/25 Szafka pod zlewozmywak- 1 sztuka
- 60x 56x 82*cm+(sz x gł x w)
- jedna szuflada na pełną wysokośd
- blenda osłaniająca komorę poniżej blatu- niewidoczna przy zamkniętej szafce; płyta wiórowa laminowana dwustronnie, gr.
18mm
- korpus: płyta wiórowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm
- plecki: z płyty pilśniowej twardej laminowanej jednostronnie, gr. 4mm
- krawędzie: zabezpieczone obrzeżem ABS, gr.2mm, klejone na gorąco
- front: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm
- korpus szuflady: płyta meblowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm
- dno szuflady: płyta meblowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm
- uchwyty: metalowe, proste, kolor: mosiądz, rozstaw: 220mm,
- dwa poziomy koszy metalowych, kosze zabezpieczone przed korozją, kolor: biały
- nóżki z możliwością poziomowania, osłonięte cokołem z płyty meblowej, wys. 5cm

20/25 Szafka pod płytę grzewczą- 1 sztuka
- 90x 56x 82*cm+(sz x gł x w)
- 3 szuflady: górna o wysokości 150mm, pozostałe równe
- korpus: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm
- plecki: z płyty pilśniowej twardej laminowanej jednostronnie, gr. 4mm
- krawędzie: zabezpieczone obrzeżem ABS, gr.2mm, klejonym na gorąco
- front: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm
- korpus szuflad: płyta meblowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm
- dno szuflady: płyta HDF, lakierowana, biała
- uchwyty: metalowe, proste, kolor: mosiądz, rozstaw: 220mm,
- nóżki z możliwością poziomowania, osłonięte cokołem z płyty meblowej, wys. 5cm

21/25 Szafka dolna narożna- 1 sztuka
- 105*x 56x 82[cm](sz x gł x w)
- drzwi pełne lewe o szerokości maksymalnej możliwej, częśd frontu osłonięta w sposób trwały
- korpus: płyta wiórowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm
- plecki: z płyty pilśniowej twardej laminowanej jednostronnie, gr. 4mm
- krawędzie: zabezpieczone obrzeżem ABS, gr.2mm, klejonym na gorąco
- front: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm
- półka: z płyty płyta wiórowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm
- uchwyty: metalowe, proste, kolor: mosiądz, rozstaw: 220mm,
- nóżki z możliwością poziomowania, osłonięte cokołem z płyty meblowej, wys. 5cm
*wymiar należy dostosowad, tak by uzyskad pełną zabudowę wzdłuż danej ściany

22/25 Blat
- płyta MDF gr.38mm, laminowana dwustronnie, na wierzchu laminat HPL
- nie dopuszcza się podziałów blatu wzdłuż jednej ściany
- wycięcie w blacie na zlewozmywak i na płytę grzewczą
- krawędzie: wyoblone

23/25 Płyta ceramiczna
-60 x 52 *cm+(sz x gł)
- 4pola grzejne
- sterowana sensorowo, sterowanie zespolone z płytą
- timer z sygnałem akustycznym
- wskaźnik zalegania ciepła
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wyłącznik bezpieczeostwa
- pobór mocy 6400W
- płyta grzewcza szkło czarne, brzegi fazowane, bez ramki
- data wprowadzenia na rynek polski nie starsza niż dwa lata przed dniem złożenia oferty

24/25 Lodówka z zamrażarką
- do zabudowy
- 54 x55 x 177[cm] (sz x gł x w)
- pojemnośd chłodziarki: 210l
- pojemnośd: 70l
- automatyczne rozmrażanie
- klasa energetyczna A
- chłodziarka: półki szklane (szkło bezpieczne), regulowane, 5szt.+ 2 szuflady
- drzwi lewe, z balkonikami (4 szt.)
- zamrażarka: 3 szuflady
- poziom hałasu: maksymalnie 36dB
- data wprowadzenia na rynek polski nie starsza niż dwa lata przed dniem złożenia oferty
- zabudowa w standardzie i kolorze pozostałych mebli kuchennych

25/25 Pralka
- 60 x 42 x 85*cm+ (sz x gł x w)
- sposób załadunku od przodu, drzwiczki prawe
obrotów
- prędkośd wirowania: 1000
/min
- wielkośd załadunku: 5kg
- klasa energetyczna A+
- zużycie wody: max 49l
- szybki program prania

