
Szafa garderobiana 

 
Szafa o wymiarze gabarytowym 800 x 600 x 2050 mm. 

 Korpus i drzwi  wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości  o 

grubości 18mm. 

 Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości 8 mm co umożliwia 

wykorzystanie szaf jako wolnostojące. 

 Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy. 

 Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.  

 Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność 

na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu 

PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer).  

 Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1  

 Wieniec górny i dolny widoczny. 

 Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. 

 Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu. 

 Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe  

 Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°. 

 Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości 

korpusu. 

 1 półka płytowa o grubości min 18 mm, max 25 mm zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej 

podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce 

 W szafie zamontowany drążek garderobiany. 

 Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu 

trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi 

 Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach. 

 Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje 

meble.  

 Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony 

musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra 

 

 
 

 

 

 

 

Przykładowo – nie gorsze niż szafy Pro firmy MARO 

Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem/jak najciemniejszy odcień drewna zbliżony do czarnego 

  

Nadstawka z drzwiami skrzydłowymi  

 

Nadstawka o wymiarze 800 x 600 x 740 mm 

 

• Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności  E1 o podwyższonej trwałości o 

grubości 18 mm. 

• Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia 

wykorzystanie szaf jako wolnostojące. 

• Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.  

• Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność 

na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu 

PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo 

• Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1  

• Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. 

• Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu 



• Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe  

• Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°. 

• Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości 

korpusu. 

• 1 półka płytowa o grubości min 18mm, max 25 mm zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej 

podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. 

• Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu 

trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. 

• Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje 

meble.  

• Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony 

musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowo – nie gorsze niż szafy Pro firmy MARO 

Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem/jak najciemniejszy odcień drewna zbliżony do czarnego 

 

Biurko na nogach kwadratowych 

Biurko o wymiarze gabarytowym 1600x800 mm 

 Biurko musi posiadać płynną regulację wysokości w zakresie od 740mm- 820mm.  

 Blat wykonany z płyty 25mm,dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności 

na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. 

 Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. 

 Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność 

na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu 

PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo 

polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. 

 Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892. 

 Kolumna nogi stołu wykonana z profilu o przekroju kwadratowym 50x50mm. 

 Kolumny nogi spawane za pomocą profilu 55x25mm. 

 Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi. 

 Spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi. 

 Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi.  

 Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 50x25mm. 

 Łączenie belek podblatowych z profilami łączącymi nogi musi odbywać się poprzez nałożenie na siebie profili. Belki łączące posiadają 

specjalnie opracowane nacięcia, dzięki czemu  profile po nałożeniu na siebie wczepiają się jedna w drugi.  – dodatkowo 

zabezpieczone poprzez skręcenie niewidoczne dla użytkownika 

 Cała konstrukcja malowana proszkowo. 

 W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub.  

 

 

 

        

 

 

  

Przykładowo – nie gorsze niż biurka K-em firmy MARO 



Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem/jak najciemniejszy odcień drewna zbliżony do czarnego 

 

Krzesło na widownie 

Wymagane wymiary: 

 Szerokość siedziska 395 mm  

 Szerokość oparcia 390 mm  

 Wysokość oparcia 405 mm 

 Wysokość siedziska 455 mm  

 Wysokość krzesła 850 mm 

 Głębokość siedziska 435 mm 

 Całkowita szerokość krzesła 585 mm 

 Całkowita głębokość krzesła 600 mm 
 

Krzesło powinno posiadać: 

 Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo  

 Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości 9mm o kształtach zbliżonych do prostokąta  pokrytej obustronnie 
laminatem CPL w kolorze antracyt, czarny lub biały 

 Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .   

 kubełek na oparciu  ukształtowany w taki sposób , że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie 
lędźwiowe. 

 Na siedzisku i oparciu tapicerowana nakładka wykonana na bazie formatki sklejkowej oraz pianki o właściwościach trudnozapalnych  i 
materiału. Nakładki o wymiarze mniejszym niż siedzisko i oparcie o 5 mm z każdej strony.  

 Stelaż  czteronożny wykonany z stalowej  rury o średnicy 18x2 mm malowanej proszkowo na kolor czarny 

 Konstrukcja  krzesła wzmocniona dodatkowym elementem metalowym w miejscu połączenia tylnej nogi z poprzeczką pod 
siedziskiem – badania wytrzymałości poziom 2- 200 kg 

 Nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami  

 Nogi wykonane z symetrycznie ugiętych dwóch odcinków rury połączonej spawem pod siedziskiem 

 Nogi wystają poza obrys siedziska   

 Podłokietniki stanowią przedłużenie tylnych nóg o kształcie odwróconej litery L 

 Nakładki na podłokietniki skierowane do przodu wykonane z czarnego poliuretanu 

 Wymiary nakładek długość: 200mm, szerokość: 40mm, grubość: 17mm. Nakładka posiada zaokrąglone krawędzie o promieniu: 5mm 

 Pod siedziskiem zamontowane chromowane zaczepy chowane pod siedzisko służące do łączenia krzeseł w rzędy.  

 Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych dopasowanych do kształtu rury. Otwory 
montażowe w sklejce wyposażone w metalowe gwintowane  okucia. Siedzisko nie jest przewiercane na wylot. 

 Pod siedziskiem zamontowany panel chroniący siedzisko podczas funkcji sztaplowania 
 

Na siedzisku i oparciu nakładka o właściwościach zmywalnych o strukturze tkaniny plecionej z nici o udokumentowanych 

parametrach nie gorszych niż : 

 Ścieralność : 300 000 cykli   

 Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) 

 Odporność na światło minimum >7 

 Gramatura 685 g/m2 

 Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester  

 Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi 

 Odporność na urynę i krew i pot 

 Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza 
 

Wymagane dokumenty: 

 Świadectwo z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN PN EN 
16139:2013-07 minimum poziom 2 w zakresie wytrzymałości , trwałości  i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych .  

 Sprawozdanie z badań zapalności sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z 
wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014 

 Sprawozdanie z badań toksycznych produktów spalania sklejki  wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące 
zgodności produktu z wymaganiami normy PN-B-2855:1988  

 Należy dołączyć oświadczenie producenta, że w danej partii siedzisk zastosuje sklejkę oraz piankę o właściwościach trudno zapalnych.  

 Wymaga się aby producent siedzisk posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001  

 



Przykładowo – nie gorsze niż krzesła ORTE firmy BEJOT 

tapicerka na siedzisku i oparciu, bez pulpitu do notatek, Kolorystyka krzesła laminat czarny, nogi – czarne tapicerka – szara. 

Krzesło obrotowe  

Wymagane wymiary: 

 Szerokość siedziska 475 mm  

 Szerokość oparcia 460 mm  

 Wysokość siedziska 455 mm – 585 mm  

 Wysokość krzesła 885- 1020 mm 

 Głębokość siedziska 435 mm 

 Całkowita szerokość krzesła 695 mm 

 Całkowita głębokość krzesła 680 mm 
 

Krzesło powinno posiadać następujące cechy i wyposażenie: 

 Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną , nie dopuszcza się plastikowych maskownic 

 Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości 9 mm. 

 Siedzisko wraz z oparciem kubełkowe wykonane jako jeden element .   

 Kubełek o prostym geometrycznym kształcie w całości tapicerowany  

 Tapicerka z przodu i z tyłu poprzecznie pikowana na całej powierzchni. Przeszycia w odległości 50 mm.  

 Tapicerka zszywana z dwóch formatek tkaniny stanowiących przód i tył 

 Pianka na kubełku o właściwościach trudnozapalnych 

 Wszystkie krawędzie wokół kubełka w miejscu zszycia tapicerki tworzą margines w formie kedra  

 Mechanizm regulacji wysokości siedziska za pomocą amortyzatora oraz dźwigni pod siedziskiem 

 Podstawa pięcioramienna wykonana z tworzywa w kolorze czarnym 

 Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na  twarde podłoże 
 

Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż : 

 Ścieralność : 300 000 cykli   

 Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) 

 Odporność na światło minimum >7 

 Gramatura 685 g/m2 

 Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester  

 Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi 

 Duża odporność na różnice temperatury 

 Odporność na urynę i krew i pot 

 Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza 
 

Wymagane dokumenty 

 Świadectwo z badań  wytrzymałościowych wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą 
PN-EN 1335-1:2004, 1335-2:2009, 1335-3:2009 , PN-EN 1022:2007 , PN EN 15373:2010, PN EN 12520:2010: PN EN 16139:2013_07 

 Oświadczenie producenta siedzisk, że w danej partii krzeseł zastosuje piankę o właściwościach trudnozapalnych 

 Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 . 
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