Załącznik nr 1 SIWZ
Stół konferencyjny:
Zdjęcie przykładowe:

Opis:
- stół składany
- wymiary 80x80 cm
- melaminowy blat o grubości min. 25 mm
- nogi fi min. 35/30/25 mm
- możliwość składowania stołu po złożeniu
- nogi i elementy stołu metalowe chromowane
- kolor blatu jasny (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)

Krzesło tapicerowane ISO
Zdjęcie przykładowe:

Opis:
- miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie
- kolor czarny
- siedzisko o wymiarach 47,5x41,5 cm
- wymiary krzesła: szer . – 54,5cm, głęb. – 42,5 cm, wys. – 82 cm
- wytrzymała metalowa konstrukcja ramy
- możliwość składowania na stosie max 10 szt.
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Wieszak obrotowy do szatni:
Zdjęcie przykładowe:

Opis:
- solidny wykonany w całości z metalu (kolor czarny)
- mocowany do ściany za pomocą śrub
- 16 podwójnych haków na wieszanie odzieży
- długość ramienia min. 100 cm
- wymiary podstawy przykręcanej do ściany 50x25 cm

Lodówka:
Zdjęcie przykładowe:

PARAMETRY TECHNICZNE:
- Wysokość – min. 1430mm
- Szerokość – min. 550mm
- Głębokość – min. 580mm
- Pojemność użytkowa chłodziarki – min. 171 litrów
- Pojemność użytkowa zamrażarki – min. 41 litrów
- Kolor – biały/srebrny/czarny
- Klasa energetyczna – min. A+
- Bezpieczny czas przechowywania bez zasilania – 20h
- Temperatura w chłodziarce – (5) stopni
- Temperatura w zamrażalniku - (-18) stopni
- Poziom emitowanego hałasu – do 42dB
- no frost
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Telewizor
Zdjęcie przykładowe:

Opis:
- wielkość min. 40 cali FullHD
- Technologia LED
- technologia odświeżania obrazu 200hz
- przekątna ekranu min. 101 cm
- format 16:9
- rozdzielczość 1920x1080
- wejścia usb, hdmi

Ekspres do kawy:
Zdjęcie przykładowe:

Opis:
- ekspres automatyczny
- ciśnieniowy
- pojemność zbiornika na wodę min. 1,8 l
- pojemność zbiornika na kawę 275 g
- moc min. 1450 W
- automatyczny program czyszczenia i odkamieniania
- regulacja stopnia zmielenia kawy
- regulacja ilości wody na filiżankę
- wbudowany młynek
Laptop
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Przykładowe zdjęcie:

Opis:
- ekran min. 13,3 cala
- rozdzielczość min. 1366x768 pikseli
- procesor Intel core I3 6gen. 2,3 GHz
- System operacyjny Windows 10
- Pamięć Ram: 4GB
- Grafika min: Intel HD Graphics 520
- Dysk min. 500 GB
Odkurzacz
Zdjęcie przykładowe:

Opis:
- Moc silnika – min. 750 W
- Poziom hałasu – max – 78dB
- Typ filtra antyalergiczny
- Bezworkowy
- Pojemność pojemnika 1,6 l
- długość przewodu min. 6 m.
- Zasięg pracy min. 9 m.
Zmywarka do zabudowy:
Zdjęcie przykładowe:
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Opis:
- zmywarka do zabudowy z panelem, stal szlachetna
- min. szerokość 45 cm
- regulowana wysokość górnego kosza
- ochrona przed zalaniem pomieszczenia
- sensor załadunku
- 9 kompletów naczyń
- Klasa efektywności energetycznej: A+
- Zużycie energii w programie Eco 50: 220 kWh/rok przy 280 cyklach zmywania po
podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
- Zużycie energii w programie Eco 50: 0.78 kWh
- Zużycie energii off-mode / left-on mode: 0.1 W / 0.1 W
- Zużycie wody w programie Eco 50: 2520 l/rok przy 280 cyklach standardowych w ciągu
roku.
- Zużycie wody w programie Eco 50: 9 L
- Zużycie wody w programie Auto 45-65°C: od 7-16 L w zależności od poziomu zabrudzeń
naczyń
- Klasa efektywności suszenia: A
- Poziom hałasu: 46 dB (re 1 pW)

Mikrofalówka:
Zdjęcie przykładowe:
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Opis:
- pojemność min. 20l.
- szerokość min. 48 cm
- moc min. 800 W
- sterowanie elektroniczne
- funkcje rozmrażania, podgrzewania, gotowania

Sofy
Zdjęcia przykładowe:

Opis sofy dwuosobowej kolor czarnoniebieski
Wysokość z poduchami oparcia: 80 cm
Szerokość: 171 cm
Głębokość: 98 cm
Wysokość pod meblem: 4 cm
Wysokość podłokietnika: 65 cm
Szerokość siedziska: 141 cm
Głębokość siedziska: 55 cm
Wysokość siedziska: 45 cm
Rama sekcji 2-osobowej:
Rama: lite drewno, sklejka, Płyta pilśniowa, Płyta wiórowa, watolina poliestrowa, Pianka
poliuretanowa 20 kg/m3, włóknina polipropylenowa
Części metalowe: stal
Wewnętrzna poducha siedziska:
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Pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 35 kg/m3, watolina poliestrowa
Wewnętrzna poducha oparcia:
30% ciętej pianki poliuretanowej/70% włókien poliestrowych
Rama podłokietnika:
Rama: lite drewno, sklejka, Płyta pilśniowa, Pianka poliuretanowa 30 kg/m3, watolina
poliestrowa, Płyta wiórowa
Części metalowe: stal
Noga: Tworzywo polipropylenowe
Pokrycie sekcji 2-osobowej:
Skład łączny: 65% poliester, 35% bawełna
Pokrycia na powierzchnie pozostałe: 100% poliester,
Pokrycie podłokietnika:
65% poliester, 35% bawełna
Opis sofy trzyosobowej kolor czarno niebieski
Wysokość z poduchami oparcia: 80 cm
Szerokość: 241 cm
Głębokość: 98 cm
Wysokość pod meblem: 4 cm
Podłokietnik szerokość: 15 cm
Wysokość podłokietnika: 65 cm
Szerokość siedziska: 211 cm
Głębokość siedziska: 55 cm
Wysokość siedziska: 45 cm
Opis produktu
Wewnętrzna poducha siedziska:
Pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 35 kg/m3, watolina poliestrowa
Wewnętrzna poducha oparcia:
30% ciętej pianki poliuretanowej/70% włókien poliestrowych
Rama podłokietnika:
Rama: lite drewno, sklejka, Płyta pilśniowa, Pianka poliuretanowa 30 kg/m3, watolina
poliestrowa, Płyta wiórowa
Części metalowe: stal
Noga: Tworzywo polipropylenowe
Rama sekcji 3-osobowej:
Rama: lite drewno, sklejka, Płyta pilśniowa, Płyta wiórowa, watolina poliestrowa, Pianka
poliuretanowa 20 kg/m3, włóknina polipropylenowa
Części metalowe: stal
Pokrycie podłokietnika:
65% poliester, 35% bawełna
Pokrycie sekcji 3-osobowej:
Skład łączny: 65% poliester, 35% bawełna
Pokrycia na powierzchnie pozostałe: 100% poliester
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KUCHENKA ELEKTRYCZNA

PARAMETRY TECHNICZNE:
Szerokość – 300mm
Wysokość – 44mm
Głębokość – 520mm
Kolor płyty – czarny
Moc przyłączeniowa – 3kW
Napięcie zasilania – 230V
Pola grzewcze - 2 pola
Materiał wykonania płyty – płyta ceramiczna
Sterowanie – sensorowe(dotykowe)
Naczynia
Zdjęcia przykładowe:

Komplet naczyń – 70 kpl.
1kpl. obejmuje:
- kubek i szklankę
- sztućce (po 1szt.: widelec, łyżka, łyżeczka, nóż) – ze stali nierdzewnej o jednolitym wzorze
- talerz i miseczka – szkło hartowane o jednolitym wzorze
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Czajnik
Zdjęcie przykładowe:

Opis:
- Pojemność min. 1,5 l
- płaska grzałka płytkowa
- moc grzałki 2400 W
- kolor biały/srebrny/czarny – obudowa ze stali nierdzewnej

Zabudowa kuchenna:
1.
2.
3.
4.
5.

Pięć szafek dwudrzwiowe z pojedynczymi półkami (80cm)
Dwie szafki narożne z półkami dopasowane do wielkości zabudowy
Jedna szafka z szufladami jezdnymi (60cm).
5 szafek wiszących z półką (60cm).
Blat kuchenny o grubości 38mm o długości dopasowanej do wielkości zabudowy

Dla poprawnego wykonania produktu należy dokonać obmiarowania na miejscu.
Kolorystyka – dąb sonoma(fronty szafek)/grafitowy(blat)/popielaty, srebrne okucia.
Materiał wykonania:
- płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości
25mm (korpus oraz wieniec górny i dolny) oraz płyta HDF 3mm biała (plecy - ściana tylna mebla)
- w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie
ścieralności
- Ze względów estetycznych wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były
skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
- Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów
płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości
2mm.
- Drzwi płytowe z płyty o grubości 18mm.
- Uchwyty aluminiowe.
- Szafki stojące postawione na nóżkach od frontu przykryte zaślepką w tym samym kolorze co fronty
szafek.

