WYKAZ WYPOSAŻENIA
L.P.

OPIS

ILOŚĆ

WIDOK POGLĄDOWY

CENA z
VAT
/szt

WYPOSAŻENIE SEGMENTU A
BIURKO PROSTOKĄTNE

01

Biurko wykonane z melaminy i płyty
wiórowej w kolorze dębu i białym o
wysokim połysku. 3 szuflady, 1 półka.
Rozmiar po zmontowaniu:
Cechy szuflady: blokowanie szuflady.
Do samodzielnego montażu
Waga: 57 kg. Ilość paczek: 2
Wymiary: 110x70x74 cm

1

529 zł

2

250 zł

3

450zł

3

935zł

KRZESŁO BIUROWE OBROTOWE

02

03

Siedzisko i oparcie miękkie
tapicerowane, ergonomiczne
wyprofilowane.
Mechanizm maksymalny kąt wychylenia
oparcia wynosi 17˚, możliwość blokady
oparcia w wybranej pozycji. Regulacja
wysokości oparcia, regulacja głębokości
siedziska, płynna regulacja wysokości
krzesła za pomocą podnośnika
pneumatycznego.
Podstawa biała, plastikowa.
Kółka samohamowne do powierzchni
dywanowych lub do powierzchni
twardych.
REGAŁ BIUROWY
Regał z 3 szufladami w dolnej części
wykonany z płyty laminowanej o gr. 18
mm.
Kolor: dąb
wym. 90 x 40 x 185 cm
SZAFKI PRACOWNICZE

04

szafa szatniowa wykonana jest z
obustronnie laminowanej płyty wiórowej
o grubości 18 mm, krawędzie są
zabezpieczone obrzeżem ABS grubości 1
mm, drzwi są zamykane na zamek
cylindryczny, do którego zawsze
dołączane są dwa klucze,
w standardowym wyposażeniu znajduje
się podwójny haczyk i dwie półki,
w tylnej części szafy znajdują się otwory
zapewniające wentylację górnej i dolnej
części szafy, Kolor: dąb, Ilość boksów2
Wymiary w x sz x gł (mm)
1900 x 600 x 400

SZAFKA BIUROWA

05

Szafa 2-drzwiowa wykonana z płyty
laminowanej o gr. 18 mm.
Kolor: dąb
wym. 70 x 40 x 185 cm

2

700zł

7

350zł

1

375,00 zł

1

315 zł

1

225 zł

REGAŁ DREWNIANY

06

Posiada regulowane półki.
Wykonany z płyty wiórowej, okleiny
brzozowej, Bezbarwny lakier akrylowy
Tył wykonany z płyty pilśniowej. Powierzchnia wykonana z naturalnej
okleiny drewnianej.
Wymiary: Szer. / Gł. / Wys.
80 x 30 x 200 [cm]
BLAT DREWNIANY NA WSPORNIKACH

07

Blat zawiera górną warstwę z litego
dębu o szer. 3 mm, która pokrywa płytę
wiórową.
Blat drewniany z wierzchnią warstwą z
litego drewna, wytrzymałego
naturalnego materiału, który można
szlifować i olejować według uznania.
Płyta wiórowa grubości 38mm, w
kolorze jasnego drewna – dąb,
mocowana do ściany wspornikami
aluminiowymi.
wym. blatu 1: 340x60 cm.
SZAFKA 80cm STOJĄCA POD ZLEW

08

Wykonane z płyty laminowanej MDF
gr 18mm.
Kolor: limba, boki - orzech
Klamki, okucia i nóżki: aluminium.
Szerokość
80 cm
Wysokość
86 cm
Głębokość
52 cm
ZLEW JEDNOKOMOROWY Z
OCIEKACZEM

09

Materiał: Stal szlachetna dekor
Wymiar ( dł./szer./głęb. ): 800/500/165
mm
Wymiar komory: 377/342/165 mm
Kolor: Stal szlachetna

SZAFKA 60cm STOJĄCA

10

11

Wykonane z płyty laminowanej MDF
gr 18mm. Blat w kolorze beżowym gr.
38mm.
Trzy szuflady.
Kolor: limba, boki - orzech
Klamki, okucia i nóżki: aluminium.
Szerokość
60 cm
Wysokość
86 cm
Głębokość
52 cm
STOLIK BUFETOWY
Stolik kawiarniany, mobilny, składany
z blatem ze sklejki, konstrukcji
metalowej, kwadratowy
o wym. blatu 100x80 cm.

1

370,00 zł

2

550 zł

4

250 zł

1

795 zł

1

165,00 zł

KRZESŁO PROSTE

12

Siedzisko ze sklejki, konstrukcja
metalowa, kol. dobrana do kolorystyki
pomieszczenia.
SZAFKA GOSPODARCZA NA ŚRODKI
CZYSTOŚCI

13

- konstrukcja szaf wykonana z blachy
stalowej
- podzielona wewnątrz na dwie komory
- jedną do przechowywania szczotek,
mopów, odzieży ochronnej - drugą
wyposażoną w półki, np. na środki
czystości
- brak ścianki rozdzielającej na dole
szafki pozwala na umieszczenie np.
wiadra
- malowane farbami proszkowymi
strukturalnymi
wymiary (szer. x gł. x wys.): 700 x 400
x 1800 mm
- masa: 43 kg
ZLEW GOSPODARCZY

14

- komora gospodarcza z tworzywa
sztucznego
- wymiary zewnętrzne: 495 x 345 mm
- wymiary komory: 495 x 345 x 200 mm
- średnica odpływu: 60 mm
- materiał: polipropylen
- kolor: biały

UMYWALKA WISZĄCA

15

Umywalka wisząca meblowa
mocowana na śrubach. Bateria
z mieszalnikiem. Do kompletowania
z szafką podumywalkową. Z otworem
oraz z przelewem. Biały połysk.
Montować na wysokości 60 cm od
posadzki.
Wymiary: Szer. / Gł./ Wys.
40 x 33 x 16 [cm]

1

200,00 zł

2

120,00 zł

1

110,00 zł

KUBEŁ NA ODPADY

16

17

• wymiary gabarytowe:
- wysokość: 935 mm
- szerokość: 513 mm
- głębokość: 445 mm
• pojemność: 80l
• waga: 10,0 kg
• kolor: szary
• materiał: PE_HD (produkcja
wtryskowa)
• odporne na zimno, nagrzewanie i
chemikalia
• układ jezdny z solidnym
ogumieniem (z pełnymi gumowymi
oponami) z obciążeniem 100
kg/koło
• pojemniki odpowiadają normom
unijnym i posiadają stosowne
atesty dotyczące ochronyprzed
hałasem oraz znak CE (poziom
akustyczny)
DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE
Wyposażony jest w praktyczny i
ergonomiczny przycisk dozowania mydła
oraz wizjer do kontrolowania ilości
mydła w dozowniku. :
•Materiał obudowy: szczotkowana stal
nierdzewna, kolor: srebrny
•Pojemność zbiornika na mydło: 0,8 litra
•Sprężyna: ze stali hartowanej
•Sposób dozowania: ręczny (przycisk
dozowania)
•Sposób napełniania mydłem:
zalewanie, można uzupełniać z kanistra
•Wymiary (wys/szer/gł.):
160x105x85mm
•Rodzaj montażu: ścienny, przykręcany

DOZOWNIK NA RĘCZNIK PAPIEROWY

18

19

Pojemnik (podajnik, dozownik) na
ręczniki papierowe w listkach typu ZZ (o
wymiarach 23 x 25 cm) wykonany jest
ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
Wyposażony jest w zamykaną
kluczykiem komorę na ręczniki oraz
wizjer do kontrolowania ilości ręczników
w podajniku.
Parametry techniczne i użytkowe:
•Materiał obudowy: stal nierdzewna
szczotkowana
•Maksymalna pojemność dozownika:
600 listków
•Sposób dozowania: ręczny wyciągnięcie jednego listka powoduje
wysunięcie się kolejnego
•Wyposażenie / Funkcje: zamek z
kluczem metalowym; wizjer kontrolny
•Wymiary: 380 x 295 x 135 mm
Rodzaj montażu: ścienny, przykręcany
KOSZ NA ŚMIECI
- poj. 5L
- wykonany ze stali nierdzewnej
- wymiary: wys. 290 x Ø 250 mm

1

150,00 zł

1

85 zł

B - WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW
UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT
Owalna porcelanowa umywalka. Produkt
przeznaczony jest do instalacji w blacie.
Zaletą tego modelu są głębokość oraz
wystające brzegi, dzięki którym łatwiej
utrzymać suchą przestrzeń wokół niej.
20a Gładka powierzchnia daje gwarancję
bezproblemowego czyszczenia.
- wymiary: 60 x 48 cm
- waga: 8,5 kg
- z otworem
- z przelewem
- biała

7

267,00 zł

7

238,00 zł

BATERIA CZASOWA Z MIESZALNIKIEM
Samozamykająca
się
bateria
umywalkowa z mieszaczem wody zimnej
i gorącej w głowicy. Podłączenie do
instalacji za pomocą mimośrodów,
20b
standardowy
rozstaw
króćców
przyłączeniowych. Czas wypływu wody
regulowany od 0 do 15 sekund. Bateria
wyposażona w filtry siatkowe. Wylewka
obrotowa - dwie możliwe długości: 150
lub 200 mm.

LUSTRO ŁAZIENKOWE

21

-wymiary: 500 x 800 mm
- montowane naściennie
- grubość szkła 50mm
- w ramie ze stali nierdzewnej

7

300,00 zł

10

110,00 zł

3

535,00 zł

10

85 zł

DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE

22

Wyposażony jest w praktyczny i
ergonomiczny przycisk dozowania mydła
oraz wizjer do kontrolowania ilości
mydła w dozowniku. :
•Materiał obudowy: szczotkowana stal
nierdzewna, kolor: srebrny
•Pojemność zbiornika na mydło: 0,8 litra
•Sprężyna: ze stali hartowanej
•Sposób dozowania: ręczny (przycisk
dozowania)
•Sposób napełniania mydłem:
zalewanie, można uzupełniać z kanistra
•Wymiary (wys/szer/gł.):
160x105x85mm
•Rodzaj montażu: ścienny, przykręcany
SUSZARKA DO RĄK

23

Parametry techniczne i użytkowe:
•Materiał obudowy: stal nierdzewna
szczotkowana, kolor srebny
•Moc znamionowa: 2500 W
•Napięcie znamionowe zasilania: 230
V~
•Częstotliwość znamionowa prądu:
50Hz
•Sposób uruchamiania: automatyczny
(fotokomórka)
•Szybkość nawiewu: >30 m/s
•Temperatura suszenia: 60±15 °C
•Średni czas suszenia: 15 sekund
•Poziom hałasu: 70 dB
•Wymiary: 240x270x142mm
•Rodzaj montażu: naścienny
•CE deklaracja zgodności producenta
•Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1
KOSZ NA ŚMIECI

24

- poj. 12L
- wykonany ze stali nierdzewnej
- wymiary: wys. 290 x Ø 250 mm

PISUAR

25

Dopływ z góry, odpływ poziomy.
Śruby do montażu w komplecie.
Dostępne sitko do pisuaru. Rozstaw
otworów montażowych 340 mm.
Wym: 275x570mm

2

250,00 zł

6

615,00 zł

7

180,00 zł

7

29 zł

ZESTAW – MISKA USTEPOWA ZE
STELAŻEM

26

Zestaw składający się ze stelaża, miski
wiszącej, deski sedesowej miękkiej
wolnoopadającej oraz przycisku
spłukującego
Wymiary:
gł. 53,0cm
Szer. 35,0 cm
DOZOWNIK NA PAPIER TOALETOWY

27

Pojemnik (podajnik, dozownik) na
papier toaletowy w rolkach wykonany
jest ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
Wyposażony jest w zamykaną
kluczykiem komorę na papier oraz wizjer
do kontrolowania ilości papieru w
podajniku. Parametry techniczne i
użytkowe:
•Materiał obudowy: stal nierdzewna
szczotkowana
•Przeznaczenie: papier toaletowy w
rolkach
•Rozmiar rolki: Ø 18 - 23 cm,
•trzpień 4,5 cm
•Sposób dozowania: ręczny
•Wyposażenie / Funkcje: zamek z
kluczem metalowym; wizjer kontrolny
•Wymiary: 290 x 268 x 130 mm
•Rodzaj montażu: ścienny, przykręcany
SZCZOTKA DO WC

28

-

stal nierdzewna
waga: 0,442 kg
szerokość: 100 mm
głębokość: 100 mm
wysokość: 265 mm

DRZWI DO PRYSZNICA

29

Drzwi pod prysznic z regulowaną
szerokością od 78 do 83 cm, wpasują
się w przestrzeń. Zamknięcie prysznica
posiada aluminiowe ramy, szkło
natomiast jest dodatkowo wzmacniane.
Podwójne drzwi zapewnią maksimum
komfortu przy wejściu i wyjściu spod
prysznica.

2

460,00 zł

2

531,00 zł

1

1300 zł

1

710 zł

3

170 zł

ZESTAW PRYSZNICOWY Z BATERIĄ
CZASOWĄ NA WODĘ ZMIESZANĄ

30

Zestaw natynkowy prysznicowy, z
regulatorem temperatury, czas
przepływu wody 15-55 sekundy.
Odporna na wandalizm wykonana z
litego mosiądzu w kolorze błyszczącego
chromu.
W zestawie bateria, przyłącze mocujące,
drążek, głowica prysznicowa.

ZESTAW DO TOALETY dla
niepełnosprawnego

31

Zestaw składający się ze stelaża, miski
wiszącej, deski sedesowej miękkiej
wolnoopadającej oraz przycisku
spłukującego
Wymiary:
gł. 70 cm
Szer. 36 cm
UMYWALKA WISZĄCA dla
niepełnosprawnego

32

wymiary: 65 x 55 cm
bez przelewu
z otworem pod armaturę
mocowanie: na śrubach
kolor: biały
do kompletowania z syfonem
podtynkowym i sitkiem odpływowym

PORĘCZ UCHYLNA

33

Poręcz uchylna łukowa dla
niepełnosprawnych wykonana z rur stali
węglowej o średnicy 32mm,
wykończona białą farbą epoksydową,
mocowana za pomocą śrub i kołków
rozporowychWymiary: 112x150x800 mm

PORĘCZ KĄTOWA

34

Poręcz kątowa dla niepełnosprawnych
wykonana z rur stali węglowej o
średnicy 32mm, wykończona białą farbą
epoksydową, mocowana za pomocą
śrub i kołków rozporowychWymiary: 102x400x800 mm

1

120 zł

1

675 zł

1

1155 zł

5

40,00 zł

LUSTRO UCHYLNE DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

35

Opis:
wykonanie: stal nierdzewna AISI
304 (rama), laminowane szkło (lustro)
kolor ramy: matowy
grubość szkła: 4 mm
mocowanie: 2 metalowe wsporniki
Wymiary:
wysokość: 700 mm
szerokość: 500 mm
głębokość: 75 mm
PRZEWIJAK

36

Przewijak poziomy montowany jest do
ściany dłuższym bokiem, a podczas
przewijania dziecko leży bokiem do
opiekuna.
Zamontowany dozownik na 50
rozścielanych wkładek.
Statyczne obciążenie 113 kg.
Wykonany z wysokiej jakości
polietylenu.
Wymiary wkładu: 330 x 457 mm (120 x
165 po złożeniu)
Przewijak zgodny z wymogami A.D.A.
(przystosowany dla osób
niepełnosprawnych)
Przewijak spełnia wymogi CPSIA
(bezpieczeństwo dzieci)
Przewijak wyprodukowany zgodnie z
normami RoHS (w trakcie produkcji nie
używa się szkodliwych pierwiastków)
Certyfikat CE
Wymiary (mm): 860 x 400 x 460
LISTWA WIESZAKOWA

37

Wymiary 40x280mm
Kolor – chrom
Materiał – stal nierdzewna.
Wyposażona w 3 podwójne wieszaki.

ŁAWKA DREWNIANA NA WSPORNIKACH

38

Deski drewniane świerkowe heblowane,
malowane lakierami wodoodpornymi na
kolor: jasny orzech.
Montować na wysokości 45cm,
szerokość: 60cm. Cena za 1m bieżący.

5

300,00zł

C - WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE
STOJAK ROWEROWY

39

40

41

- ilość stanowisk: 2
- szerokość: 100 [cm]
- wysokość: 80 [cm]
- parkowanie: dwustronne
- wymiary rury: 42,4x2 [mm]
- powłoka antykorozyjna: ocynk
ogniowy malowany proszkowo
-kolor: ciemny grafit zbliżony do RAL
7021
-odporność na zniszczenie: wysoka
-odporność na korozję: bardzo wysoka
-waga: około 7,0 [kg]
KOSZ NA SMIECI Z DASZKIEM
- wykonany z blachy ocynkowanej
- rama z profilu ø4cm
- malowany farbami proszkowymi: rama
kolor ciemny grafit zbliæony do RAL
7021, pojemnik kolor piaskowy zbliæony
do RAL 7032
- kosze s¹ opróæniane po uwolnieniu
zamka przez obrót pojemnikiem
- wym. szerokość: 42, wysokość: 95 cm
ŁAWKA TYPU PARKOWEGO
- wym. 180/57cm
- siedzisko i oparcie z desek
drewnianych o wym. 36/90/1600mm
malowane na kolor – dąb antyczny
- stelaæ z rury stalowej Ø40mm,
ocynkowany ogniowo, malowany
proszkowo w kolorze ciemny grafit
zbliæonym do RAL7021
- zamocowana na stałe w podłożu

8

170,00

3

460,00 zł

1

630,00 zł

Uwaga! Kolorystkę oraz model sprzętów skonsultować z Inwestorem, Projektantem
oraz przyszłym Użytkownikiem.

