Załącznik nr 4C do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa: SIEDZIBA RCKIK WROCŁAW, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław
LP

Nazwa wyposażenia

1

Krzesło biurowe
obrotowe

2

Krzesło obrotowe PU

Opis wyposażenia

Materiał

ilość

-podnośnik gazowy zapewniający płynną
regulację wysokości siedziska.
-regulacja synchronicznego odchylania oparcia /
siedziska z możliwością dostosowania
sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru
siedzącego z dodatkowymi funkcjami: wysuwu
siedziska, pochylenia siedziska / oparcia.
- kółka - do powierzchni twardych (pcv) 4 szt –(2
granat, 1 szary, 1 szary z tkaniny typu skay),
kółka do powierzchni dywanowych – 1szt (1
granat)
-Siedzisko profilowane z pianki wylewanej o
gęstości 80 kg/m3.
-Oparcie regulowane, wysokie z pianki
wylewanej, o gęstości 80 kg/m3.
-Regulacje oparcia: regulacja wysokości, funkcja
dodatkowego pochylenia oparcia
- Maskownica oparcia – plastikowa, kolor
czarny.
- podłokietnik regulowany góra-dół, regulacja
odległości od siedziska, nakładka poliuretanowa.
- Kolor stelaża podłokietnika: czarny
- podstawa pięcioramienna ,na kółkach

-siedzisko i oparcie
kolor granat
tkanina
plamoodporna
poliestrowa -3szt
siedzisko i oparcie
kolor szary tkanina
plamoodporna
poliestrowa -1 szt
-siedzisko i oparcie
kolor szary, tkanina
zmywalna typu
skay- 1szt

5 szt

-PU

7 szt

Wymiary (szerokość x
głębokość x
wysokość) mm

1

3

Taboret obrotowy na
stopkach

4

Biurko narożne lewe z
kontenerem

5

Szafka niska

- siedzisko i oparcie pod plecy PU
- regulacja wysokości za pomocą podnośnika
pneumatycznego
- możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w
wybranej pozycji
-regulowana wysokość oparcia
-podłokietniki
-kółka - do powierzchni twardych (pcv)
-siedzisko i oparcie kolor czarny
- taboret bez oparcia ,
- siedzisko obrotowe PU,
- regulowana wysokość siedziska za pomocą
podnośnika pneumatycznego
- metalowa lakierowana obręcz pod stopy o
regulowanej wysokości
-siedzisko kolor czarny
- blat płyta meblowa melaminowana
gr.28mm,obrzeże PCV 2 mm - przelotka
- podstawa metalowa typu "T" wykonana z
profila zamkniętego z wypełnieniem z blachy
perforowanej - malowana proszkowo,
- frontowa łączyna nóg - płyta meblowa gr18mm
- zawiesie na komputer wyk. z metalowych
płaskowników malowanych proszkowo, kolor
Ral 9006
- półka wysuwana na klawiaturę, wyk. z płyty
meblowej gr.18mm
- kontener na kółkach 4 szufladami wyk. z płyty
meblowej melaminowanej gr.18mm,zamek
centralny
- wykonanie płyta meblowa melaminowana
gr.18mm
- 2 drzwi pełnych, 1półka

PU

3 szt

1 szt

1800/1400x750/600*750

1szt

460x540x640

1szt

600x420x800

2

6

Szafki osobiste

-na stopkach/nóżkach meblowych
-zamek
- wykonanie płyta meblowa gr.18mm
- szafka z 5 szafkami osobistymi o wymiarach
pojedynczej szafki 400x400x400
-każda szafka zamykana zamkiem
- całość na stelażu ze stopkami do regulacji

2 szt

400x400x2000

do wszystkich szaf, szafek i regałów- ściana tylna wykonana z min 3,2mm HDF
uchwyty kolor alu ral 9006 o rozstawie minimum 128mm
wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV
szuflady na prowadnicach rolkowych

3

