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Załącznik nr 4 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WRAZ Z WIZUALIZACJĄ POKOI 

 

OPIS TECHNICZNY MEBLI OŚRODEK REHABILITACYJNO  - WYPOCZYNKOWY 

„SYRENA” W MIELNIE 

 

 

UWAGI OGÓLNE : 

 

- Meble muszą być skonstruowane , wykonane z takich materiałów i w taki sposób aby 

zapewnić bezawaryjne użytkowanie w trudnych warunkach ich eksploatacji przez 

młodzież i dzieci . Wymagana jest ich podwyższona wytrzymałość . 

- Meble muszą być wykonane zgodnie z projektem aranżacyjnym pomieszczeń . Należy 

dokonać inwentaryzacji wyremontowanych pomieszczeń po zakończeniu remontu pod 

kątem dostosowania wymiarów mebli do potrzeb . 

- W wezgłowiach , panelach ściennych , nad toaletkami i innych muszą być wycinane w 

trakcie montażu stosowne gniazda pod puszki elektryczne .  

 

ZESTAWIENIE MEBLI 

 

1. Łóżko kontynentalne  

   Wymiary szer. 800-900mm dł. 2000 mm wys. 500 mm 

 

 
BAZA BOX : Na ramie z LITEGO DREWNA o przekroju 120 x 45 . Pianka o podwyższonej 

twardości (gęstość 25 kg/m3, odbojność: 200N) o gr. 5 cm . Tapicerowana materiałem dobranym 

dla pozostałego wyposażenia ( MONOLITH 92). Grubość bazy 170 mm . 

 

            
Materac POCKET : Materac o średniej twardości . Wkład ze sprężyn kieszeniowych o 7 

strefach twardości, 248 sprężyny/m², średnica drutu 1,9/1,8 mm. Wkład obłożony obustronnie 

filcem i pianką poliuretanową T25 (gęstość 25 kg/m³) o gr. 2 cm. Pokrowiec zdejmowalny , na 



2 

 

zamku , do prania w temperaturze 60*C. Grubość materaca 180 mm. 

 
Nogi bukowe toczone i nogi z kółkiem o średnicy 60 mm i wysokości 150 mm  

 

 
 

2. Wezgłowie z panelami tapicerowanymi 

Wymiary  dł. 2820 – 3300mm gł. 150 mm wysokość 1220 

 

 
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm i 22 mm .  

Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm . Grubość wezgłowia 40mm pozwalająca na 

zagłębienie ściennych puszek montażowych dla instalacji elektrycznej. 

Dekor płyty KRONO K013 SU oraz KRONO 0164 PE 

Panele tapicerowane o grubości 40 mm – 8 szt., mocowane do płyty za pomocą rzepów z 

możliwością wielokrotnego ich odpinania i przetapicerowania . Materiał tapicerski paneli 

MONOLITH 77  

UWAGA: Po zakończeniu prac remontowych obiektu należy dokonać szczegółowych 

obmiarów z natury w celu dokładnego dopasowania długości wezgłowia. 
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3. Wezgłowie z panelami tapicerowanymi proste z obudową słupa  

Wymiary dł. 2820 gł. 460 mm  wys. 1220 mm 

 

 
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm i 22 mm .  

Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm . Grubość wezgłowia 40mm pozwalająca na 

zagłębienie ściennych puszek montażowych dla instalacji elektrycznej. 

Dekor płyty KRONO K013 SU oraz KRONO 0164 PE 

Panele tapicerowane grubości 40 mm – 8szt., mocowane do płyty za pomocą rzepów z 

możliwością wielokrotnego ich odpinania i przetapicerowania . Materiał tapicerski paneli 

MONOLITH 77  

UWAGA: Po zakończeniu prac remontowych obiektu należy dokonać szczegółowych 

obmiarów z natury w celu dokładnego dopasowania długości i głębokości wezgłowia.  

 

4. Wezgłowie z panelami tapicerowanymi proste z obudową grzejnika  

Wymiary  dł. 2970  gł. 220 mm wys. 1220 mm 

 
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm i 22 mm .  

Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm . Grubość wezgłowia 40 mm pozwalająca na 

zagłębienie ściennych puszek montażowych dla instalacji elektrycznej. 

Dekor płyty KRONO K013 SU oraz KRONO 0164 PE 

Kratki wywietrzników aluminiowe w kolorze czarnym zapewniające skuteczny przepływ 

ogrzanego powietrza. W panelu przednim wycięcie w celu zapewnienia konwekcji . 

Panele tapicerowane grubości 40 mm – 8 szt.,  mocowane do płyty za pomocą rzepów z 

możliwością wielokrotnego ich odpinania i przetapicerowania . Materiał tapicerski paneli 

MONOLITH 77  

Puszki elektryczne gr wys. 40 mm 

UWAGA: Po zakończeniu prac remontowych obiektu należy dokonać szczegółowych 

obmiarów z natury w celu dokładnego dopasowania długości i głębokości wezgłowia. 
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5. Wezgłowie łóżek z panelami tapicerowanymi , mocowane do bazy łóżka 

Wymiary szer. 1620 mm gr. 60 mm wys. 1220 mm 

 
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm.  

Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm .  

Dekor płyty KRONO K013 SU  

Panele tapicerowane grubości 40 mm – 4 szt.,  mocowane do płyty za pomocą rzepów z 

możliwością wielokrotnego ich odpinania i przetapicerowania . Materiał tapicerski paneli 

MONOLITH 77  

 

6. Panel ścienny z półką długość 1400 – 3230mm 

Wymiary szer. 1400-3230 mm gł. 170 mm wys. 1000 mm 

 

 
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm i 22 mm .  

Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm . Grubość panelu 40 mm pozwalająca na 

zagłębienie ściennych puszek montażowych dla instalacji elektrycznej. 

Dekor płyty KRONO K013 SU oraz KRONO 0164 PE 

UWAGA: Po zakończeniu prac remontowych obiektu należy dokonać szczegółowych 

obmiarów z natury w celu dokładnego dopasowania wymiarów panelu. 
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7. Stolik nocny o szerokości  

Wymiary szer. 300-400 mm gł. 320 mm wys. 500 mm 

 
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm   

Dekor płyty KRONO K013 SU oraz KRONO 0164 PE 
Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm , również tył mebla.       

Ściana tylna płyta wiórowa KRONO 0164 PE 

Konstrukcja łączona za pomocą kołków , klejona . 

Ślizgacze tworzywowe 

 

 

8. Toaletka z obudową chłodziarki: szer. 1150 – 1400mm  

Wymiary szer. 1150-1400 mm gł. 520 mm wys. 760 mm 

 
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm i 36 mm .  

Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm .  

Dekor płyty KRONO K013 SU oraz KRONO 0164 PE 

Konstrukcja łączona za pomocą kołków , klejona . 

Ściana tylna płyta wiórowa KRONO 0164 PE 
Zawiasy z firmy Hettich ,  Häfele , Blum 

Uchwyty Techno C-1144 P61 firmy Nomet 

Wywietrznik aluminiowy w kolorze czarnym . Wcięcia wentylacyjne w wieńcu dolnym. 
Płozy w formie konstrukcji spawanej z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 16x16 mm, 

malowane proszkowo na kolor czarny matowy. Stelaż wyposażony w stopki z regulacją 

wysokości .   

Uwaga : toaletki prawe i lewe w zależności od aranżacji  
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9. Toaletka prosta 

Wymiary szer. 900-1400 mm gł. 520 mm wys. 760 mm 

 

 
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm i 36 mm .  

Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm. 

Dekor płyty KRONO K013 SU oraz KRONO 0164 PE 

Konstrukcja łączona za pomocą kołków , klejona . 

Ściana tylna płyta wiórowa KRONO 0164 PE 
Płozy w formie konstrukcji spawanej z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 16x16 

malowane proszkowo na kolor czarny matowy. Stelaż wyposażony w stopki z regulacją 

wysokości. 

 

 

10. Szafa dwudrzwiowa  

Wymiary 700-800-900 mm gł. 520 mm wys. 2150 mm 

 
Dwoje drzwi uchylnych 

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm.  

Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm .. 

Dekor płyty KRONO K013 SU oraz KRONO 0164 PE, przegroda pionowa i półki z 

płyty laminowanej w kolorze białym . Ściana tylna HDF biała gr 4 mm .  

Drążki ubraniowe ze stali chromowanej .  
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Konstrukcja montowana za pomocą mimośrodów i kołków. 
Zawiasy w ilości 4 szt. na każde skrzydło z firmy Hettich , Häfele , Blum 

Uchwyty Techno C-1144 P61 firmy Nomet 

Ślizgacze regulowane – stopki meblowe - ANGOLO z firmy SISO 

 

 

11. Szafa dwudrzwiowa z mocowaniem sejfu 

Wymiary 800 mm gł. 520 mm wys. 2150 mm 

 

     
 

Dwoje drzwi uchylnych 

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm.  

Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm .. 

Dekor płyty KRONO K013 SU oraz KRONO 0164 PE, przegroda pionowa i półki z 

płyty laminowanej w kolorze białym . Ściana tylna HDF biała gr 4 mm .  

Drążki ubraniowe ze stali chromowanej .  

Konstrukcja montowana za pomocą mimośrodów i kołków. 
Zawiasy w ilości 4 szt. na każde skrzydło z firmy Hettich , Häfele, Blum 

Uchwyty Techno C-1144 P61 firmy Nomet 

Ślizgacze regulowane – stopki meblowe - ANGOLO z firmy SISO 

Dwa ustalone trwale konstrukcyjnie wieńce środkowe do zamocowania sejfu . 

Konstrukcja wieńcy pod sejf musi pozwalać na awaryjne otwieranie sejfów . 
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12. Szafa trzydrzwiowa  
Wymiary 1000-1100 mm gł. 520 mm wys. 2150 mm 

 

    
Toje drzwi uchylnych 

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm.  

Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm .. 

Dekor płyty KRONO K013 SU oraz KRONO 0164 PE, przegroda pionowa i półki z 

płyty laminowanej w kolorze białym . Ściana tylna HDF biała gr 4 mm .  

Drążki ubraniowe ze stali chromowanej .  

Konstrukcja montowana za pomocą mimośrodów i kołków. 
Zawiasy w ilości 4 szt. na każde skrzydło z firmy Hettich , Häfele , Blum 

Uchwyty Techno C-1144 P61 firmy Nomet 

Ślizgacze regulowane – stopki meblowe - ANGOLO z firmy SISO 

 

13. Szafa trzydrzwiowa z mocowaniem sejfu 
Wymiary 1000-1100 mm gł. 520 mm wys. 2150 mm 
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Troje drzwi uchylnych 

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm.  

Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm .. 

Dekor płyty KRONO K013 SU oraz KRONO 0164 PE, przegroda pionowa i półki z 

płyty laminowanej w kolorze białym . Ściana tylna HDF biała gr 4 mm .  

Drążki ubraniowe ze stali chromowanej .  

Konstrukcja montowana za pomocą mimośrodów i kołków. 
Zawiasy w ilości 4 szt. na każde skrzydło z firmy Hettich , Häfele, Blum 

Uchwyty Techno C-1144 P61 firmy Nomet 

Ślizgacze regulowane – stopki meblowe - ANGOLO z firmy SISO 

Dwa ustalone trwale konstrukcyjnie wieńce środkowe do zamocowania sejfu . 

Konstrukcja wieńcy pod sejf musi pozwalać na awaryjne otwieranie sejfów . 

 

 

14.  Szafa czterodrzwiowa z zabudową sejfu 
Wymiary 1600 mm gł. 520 mm wys. 2150 mm 

 

   
 

Czworo drzwi uchylnych 

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm.  

Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm .. 

Dekor płyty KRONO K013 SU oraz KRONO 0164 PE, przegroda pionowa i półki z 

płyty laminowanej w kolorze białym . Ściana tylna HDF biała gr 4 mm .  

Drążki ubraniowe ze stali chromowanej .  

Konstrukcja montowana za pomocą mimośrodów i kołków. 
Zawiasy w ilości 4 szt. na każde skrzydło z firmy Hettich , Häfele, Blum 

Uchwyty Techno C-1144 P61 firmy Nomet 

Ślizgacze regulowane – stopki meblowe - ANGOLO z firmy SISO 

Dwa ustalone trwale konstrukcyjnie wieńce środkowe do zamocowania sejfu . 

Konstrukcja wieńcy pod sejf musi pozwalać na awaryjne otwieranie sejfów . 
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15. Zabudowa kuchenna z oświetleniem LED 
Wymiary 2770 mm gł. 600 mm wys. 2030 mm 

 

  

 

 
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm.  

Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm . Dekor płyt frontowych  KRONO K013 SU.  

Boki i wieńce ozdobne oraz cokół z płyty w dekorze  KRONO 0164 PE. Skrzynie mebli, 

ściany wewnętrzne i półki wykonane z płyty laminowanej białej. Blat roboczy Kronospan 

o  grubości 38mm, dekor blatu KRONO K211 PE „Black Porphyry”. Okucia z firmy 

Blum : zawiasy , szuflady TANDEMBOX , podnośniki klap AVENTOS  . Uchwyty UKW5 

firmy Zobal. Zabudowa dolna szufladowa , szafki górne z klapami podnoszonymi. 

Pod szafkami górnymi  oświetlenie LED z transformatorem i okablowaniem do 

zainstalowania pod włącznik .  

Parametry oświetlenia : 
- obudowa taśmy LED – profil aluminiowy kątowy z kloszem mlecznym , z zaślepkami 

- moc oświetlenia ok. 7,2 W/mb 

- barwa światła 4000-4500 K 

- transformator 12V o mocy stosownej do zapotrzebowania 
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Kuchnia wyposażona w następującą technologię: 
 

- zlewozmywak FRANKE OID 611-62 Onyx 

 

   
 

- bateria zlewozmywakowa FRANKE  Pola Onyx 

 

    
 

- płyta indukcyjna dwustrefowa Candy CDI 30 
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- chłodziarka pod zabudowę Electrolux 1300AOW 

                                 
 

16. Panel pod TV z półkami nad toaletkę z oświetleniem LED 

Wymiary szer. 900-1400 mm gł. 170 mm wys. 930 mm 

 
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm i 22 mm .  

Brzegi oklejone doklejką ABS gr. 2 mm . Grubość panelu 40 mm pozwalająca na 

zagłębienie ściennych puszek montażowych dla instalacji elektrycznej i antenowej. 

Dekor płyty KRONO K013 SU oraz KRONO 0164 PE 
Dolna półka wyposażona oświetlenie LED z transformatorem i okablowaniem do 

zainstalowania pod włącznik . Parametry oświetlenia : 

- obudowa taśmy LED – profil aluminiowy kątowy z kloszem mlecznym , z zaślepkami 

- moc oświetlenia ok. 7,2 W/mb 

- barwa światła 4000-4500 K 

- transformator 12V o mocy stosownej do zapotrzebowania 

 

 

17. Panel z półkami nad toaletkę z oświetleniem LED  

Wymiary szer. 900-1400 mm gł. 170 mm wys. 300 mm 

 

 
 

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm i 22 mm .  

Brzegi oklejone doklejką ABS gr. 2 mm . Grubość panelu 40 mm pozwalająca na 

zagłębienie ściennych puszek montażowych dla instalacji elektrycznej. 

Dekor płyty KRONO K013 SU oraz KRONO 0164 PE 
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Półka wyposażona oświetlenie LED z transformatorem i okablowaniem do zainstalowania 

pod włącznik . Parametry oświetlenia : 

- obudowa taśmy LED – profil aluminiowy kątowy z kloszem mlecznym , z zaślepkami 

- moc oświetlenia ok. 7,2 W/mb 

- barwa światła 4000-4500 K 

- transformator 12V o mocy stosownej do zapotrzebowania 

 

 

18. Panel pod TV z półkami nad bagażnik  

Wymiary szer. 700 mm gł. 170 mm wys. 1225 mm 

 

 
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm i 22 mm .  

Brzegi oklejone doklejką ABS gr. 2 mm . Grubość panelu 40 mm pozwalająca na 

zagłębienie ściennych puszek montażowych dla instalacji elektrycznej i antenowej. 

Dekor płyty KRONO K013 SU oraz KRONO 0164 PE 

 

19. Panel z półkami nad bagażnik  

Wymiary szer. 700 mm gł. 170 mm wys. 1225 mm 

 

 
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm i 22mm.  

Brzegi oklejone doklejką ABS gr. 2 mm . Grubość panelu 40 mm pozwalająca na 

zagłębienie ściennych puszek montażowych dla instalacji elektrycznej. 

Dekor płyty KRONO K013 SU oraz KRONO 0164 PE 

 

 

 

 

 



14 

 

20. Bagażniki  

Wymiary szer. 700-1500 mm gł. 520-420 mm wys. 454 mm 

 

  
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm i 36 mm .  

Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm. 

Dekor płyty KRONO K013 SU oraz KRONO 0164 PE 

Płozy w formie konstrukcji spawanej z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 

16x16 malowane proszkowo na kolor czarny matowy. Stelaż wyposażony w stopki z 

regulacją wysokości. 

 
 

21. Panel garderobiany z lustrem o szer. 650 -800mm 

Wymiary szer. 650-1500 mm gr. 36 mm wys. 1698 mm 

 

 

 
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. 

Brzegi oklejone doklejką ABS gr. 2 mm . Dekor płyty KRONO K013 SU oraz KRONO 

0164 PE. Lustro szlifowane , narożnik zaokrąglone R 20.  Wieszaki Nomet ARTO czarny mat.   
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22. Panel pod TV 

Wymiary szer. 800 mm gr. 40 mm wys. 2000 mm 

 

 
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Niewidoczne mocowanie 

do ściany. Brzegi oklejone doklejką ABS gr. 2 mm . Grubość panelu 40 mm pozwalająca 

na zagłębienie ściennych puszek montażowych dla instalacji elektrycznej i antenowej. 

Dekor płyty KRONO K013 SU oraz KRONO 0164 PE 

 

23. Stojak na leżaki z garderobianką 

Wymiary szer. 900-1000 mm gr. 340 mm wys. 2150 mm 

 

 

 
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Brzegi oklejone doklejką 

ABS gr. 2 mm . Dekor płyty KRONO K013 SU oraz KRONO 0164 PE. Wieszaki Nomet 

ARTO czarny mat. Ślizgacze z regulacją wysokości . 

UWAGA: Po zakończeniu prac remontowych obiektu należy dokonać szczegółowych 

obmiarów z natury w celu dokładnego dopasowania właściwych wymiarów. 

 

24. Panel ścienny o wys. 400mm  

Wymiary szer. 500-2500 mm gr. 18 mm wys. 400 mm 
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Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Niewidoczne mocowanie 

do ściany. Brzegi oklejone doklejką ABS gr. 2 mm . Dekor płyty KRONO K013 SU 

UWAGA: Po zakończeniu prac remontowych obiektu należy dokonać szczegółowych 

obmiarów z natury w celu dokładnego dopasowania właściwych wymiarów. 

 

25. Stojak na leżaki 2 

Wymiary szer. 300 mm gł. 520 mm wys. 2150 mm 

 

 
  

 Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Brzegi oklejone doklejką 

 ABS gr. 2 mm . Dekor płyty KRONO K013 SU oraz KRONO 0164 PE.  

UWAGA: Po zakończeniu prac remontowych obiektu należy dokonać szczegółowych 

obmiarów z natury w celu dokładnego dopasowania właściwych wymiarów. 

 

26. Stolik okolicznościowy i stoły na postumencie stalowym o średnicy 600 i 900mm 

Wymiary fi 600-900 wys. 650-750 mm 

 

 
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej Kronospan , dekor KRONO K013 SU 

Blat o grubości 36mm.  Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm . 

Postument stalowy malowany proszkowo w kolorze czarnym matowym zapewniający  

stabilność stoły . Podstawa stalowa o średnica 2/3 średnicy blatu .  

Blaty mocowane do podstawy na minimalnie 8 wkrętów 4,5/30 .  
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27. Regał prosty o szerokości 350 -400 mm 

Wymiary szer. 350-400 mm gł. 420 mm wys. 1000 mm 

 

   
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm   

Dekor płyty KRONO K013 SU oraz KRONO 0164 PE 
 Brzegi oklejone doklejką ABS gr 2 mm , również tył mebla. 

UWAGA: Po zakończeniu prac remontowych obiektu należy dokonać szczegółowych 

obmiarów z natury w celu dokładnego dopasowania właściwych wymiarów. 

 

 

28. Stolik okolicznościowy kwadratowy i prostokątny 
Wymiary szer. 600-900 mm gł. 600 mm wys. 430 mm 

 

   
Szerokość 600mm( kwadrat) lub 900mm ( prostokąt) 

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej Kronospan , dekor KRONO K013 SU 

Blat o grubości 36mm.  Brzegi oklejone doklejką ABS gr. 2 mm . 

Płozy stalowe z profilu zamkniętego o przekroju kwadratowym o 20x20 mm  malowanej proszkowo w 

kolorze czarnym matowym. 
 

29.  Lustro okrągłe 

Wymiary fi 800 gr.22 mm 

 
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej Kronospan o grubości 18mm i średnicy 800 mm.  , dekor 

KRONO K013 SU, Lustro szlifowane o średnicy 780mm i gr. 4mm 
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Brzegi płyty oklejone doklejką ABS gr. 2 mm 

 

30. Lustro prostokątne 

Wymiary szer. 400 mm gł. 22 mm wys. 1550 mm 

 

 
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej Kronospan o grubości 18mm. , dekor KRONO K013 SU,. 
Brzegi płyty oklejone doklejką ABS gr. 2 mm. 
Lustro szlifowane o wymiarach 380 x 1530mm gr. 4mm , narożniki zaokrąglone R20 

 

 
31. Fotelik 1  

 
Mieszana kolorystyka : materiał tapicerski  MONOLITH 77 oraz MONOLITH 63  

i MONOLITH 37. Podstawa metalowa, nogi drewniane toczone , malowane na kolor czarny 
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32. Fotelik 2  

        
materiał tapicerski MONOLITH 77 

stelaż podstawy z prętów stalowych malowany proszkowo na kolor czarny matowy. 

 

33. Krzesło  

 

  
 

materiał tapicerski MONOLITH 77 

podstawa metalowa, nogi drewniane toczone , malowane na kolor czarny 
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34. Kanapa DL ( zdjęcie poglądowe, elementy wystroju nie stanowią wyposażenia kanapy) 

Wymiary szer. 1980 mm gł. 880 mm wys. 970 mm 

 

 
materiał tapicerski MONOLITH 92_ 

 powierzchnia spania 140 x198 cm 

 na sprężynach bonelowych 

  pojemnik na pościel, automat do rozkładania funkcji spania 

 

35. Sofa rozkładana z funkcją spania  

Wymiary szer. 1420 mm gł. 950 mm wys. 850 mm 

 
 

materiał tapicerski MONOLITH 92 

powierzchnia spania 117 x 203 cm 

na sprężynach bonelowych 

pojemnik na pościel. Długość po rozłożeniu 208cm 
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36. Narożnik wypoczynkowy  

Wymiary szer. 3360 mm gł. 1540/2140 mm wys. 890 mm 

 

 
materiał tapicerski MONOLITH 92 

 powierzchnia spania 125 x 288 cm  

 drewniany stelaż, sprężyna falista, elastyczna pianka poliuretanowa, 

 pojemnik na pościel, drewniane nóżki 

 

 

37. Chłodziarka hotelowa HARTMANN HTM T 40-01 FD 104 

 
- chłodzenie układ Peltiera,  

- pojemność 40 litrów 

 

38. Kinkiet ścienny Nowodvorski ALICE 9080  

 

    
  

Zasilanie:230; Materiał: biały abażur PVC, stal; Wysokość:30 cm; Szerokość:23 cm 

Źródło światła:1 x E27 max 60W 
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39. Plafon sufitowy Nowodvorski CAMERON 9605 

     
Zasilanie:230 V; Materiał: biały abażur: papier PVC; 

Wysokość:15 cm; Średnica:35 cm; Źródło światła:LED 2 x E27 max 25W 

 

40. Obudowa drzwi łazienkowych z oklejeniem płycin 

Wymiary szer. 2000-2200 mm gł. 70 mm wys. 2000-2200 mm 
 

     
Zabudowa ościeżnic drzwi przesuwnych. Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 

18 mm. Brzegi oklejone doklejką ABS gr. 2 mm . Obudowa w formie opaski-kątownika o 

wymiarach 80x50 mm .  Dekor płyty KRONO 0164 PE.  

Oklejenie jednostronnie płycin folią ozdobną stosownie do ich wielkości. Zadrukowana folia 

PVC z ochroną polimerową dekor do ustalenia o tematyce geometrycznej .  

UWAGA: Po zakończeniu prac remontowych obiektu należy dokonać szczegółowych obmiarów 

z natury w celu dokładnego dopasowania właściwych wymiarów. 

 
41. Reprodukcje o wymiarach 800 x 600mm w ramach metalowych z przesłoną z plexi 

 

   


