
1 

Zał. Nr.2 poz.1 

BIURKO DO SALI WYKŁADOWEJ 

Opis produktu: 

Nowoczesne biurko. Prostokątny blat wykonany z wysokiej jakości płyty 
melaminowanej, która umożliwia szybszą i dokładniejszą dezynfekcję. Opiera się na dwóch 
solidnych metalowych nogach zapewniających dużą stabilność z pionowym prowadzeniem 
kabli i  regulatorami poziomującymi w przypadku nierównej podłogi. Dodatkowo biurko 
posiada nowoczesną blendę osłaniającą jego dolną partię i nadającą więcej estetyki. Wykonana 
została z tej samy płyty melaminowanej. 

Rysunek poglądowy z wymiarami: 
− blat o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm 
− blenda z płyty o grubości 18mm
− regulatory poziomu w nodze
− nogi metalowe o smukłym profilu
− blat biurka prostokątny
− wymiary blatu: 70/140 cm
− Wysokość: 73,5 cm
− Waga: około 40 kg
− kolor: brzoza 

Szt.15 
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KRZESŁO 

Opis produktu: 

Smukłe i stylowe krzesło, które sprawdzi się w miejscach, gdzie trzeba posadzić wiele osób 
jednocześnie. Krzesło można układać w stos, co ułatwia sprzątanie i zapewnia oszczędność 
miejsca podczas przechowywania. Siedzisko i oparcie z litego drewna brzozowego są łatwe do 
wytarcia, co czyni krzesło doskonałym wyborem do klas wykładowych itp. Przednia krawędź 
siedziska zaokrąglona dla dodatkowego komfortu. Rama z rur stalowych posiada zakrzywione 
nogi zapewniające jeszcze większą stabilność. 

Rysunek poglądowy z wymiarami: 
− kolor stelaża: chrom
− kolor siedziska: brzoza
− materiał podstawy: stal
− materiał siedziska: sklejka
− waga: 4 kg
− montaż: zmontowane
− pełna wysokość:82 cm
− wysokość siedziska: 45 cm
− głębokość siedziska: 38 cm
− szerokość siedziska: 38 cm 

Szt.30 



3 

Zał. Nr.2 poz.3 

FOTEL BIUROWY 

Opis produktu: 

Gabinetowy biurowy fotel obrotowy  
− Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
− Siedzisko i oparcie tapicerowane skórą naturalną.
− Kolor: czarny.
− Mechanizm ruchowy TILT.
− Szerokość siedziska 53 cm, głębokość siedziska 52 cm, wysokość oparcia 67 cm.

Mechanizm TILT 
− Swobodne obracanie się 360o.
− Regulacja wysokości.
− Możliwość swobodnego kołysania się.
− Regulowana siła oporu oparcia przy odchylaniu.
− Blokada w pozycji do pracy.
− Siedzisko i oparcie znajduje się w stałym kontakcie z ciałem.

Rysunek poglądowy z wymiarami: 

Szt.15 
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UCHWYT PODWIESZANY NA KOMPUTER 

Opis produktu: 

Chwyt przeznaczony jest do pionowego montażu komputera pod blatem biurka, to idealne 
rozwiązanie na optymalne wykorzystanie przestrzeni pracy. Zastosowanie uchwytu zwiększa 
ilość wolnego miejsca na biurku, a jednocześnie utrzymuje komputer nad podłogą, z daleka od 
stóp, kurzu i ładunków elektrostatycznych.  Co najważniejsze komputer ciągle jest na 
wyciągnięcie ręki. 

Rysunek poglądowy z wymiarami: 

− wysokość komputera: 300-533 mm
− szerokość komputera: 88-203 mm
− maksymalne obciążenie: 10 kg
− kolor: czarny

Szt.15 
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KOSZYK NA KABLE POD BIURKO 

Opis produktu: 

Metalowy, lekki koszyk/kanał na kable podwieszany pod blatem biurka. Posiada metalową, 
wytrzymałą konstrukcję, malowany proszkowo na kolor aluminium RAL 9006.  
Pomoże w zachowaniu porządku z kablami i zapewnieniu więcej miejsca i estetyki pod 
biurkiem. 
Rozstaw oczek około 6 cm. 
Prosty montaż na 4 wkręty ( w zestawie) 

Rysunek poglądowy z wymiarami: 

− szerokość 15 cm
− długość 80 cm
− kolor: aluminium

Szt.15 
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SZAFA LABORATORYJNA  Z NADSTAWKĄ 

Opis produktu: 

Szafy laboratoryjne  to doskonała propozycja do biur i laboratoriów. Zgrzewana konstrukcja 
z wysokiej jakości blachy stalowej posiada doskonałe parametry mechaniczne i 
antykorozyjne powłoki lakierniczej. Standardowe wyposażenie zawiera drzwi ze szkła 
hartowanego, cztery póki przestawne o nośności 60 kg oraz zamek cylindryczny. Malowanie 
proszkowe w standardowym kolorze: popielaty RAL 7035. 

Rysunek poglądowy z wymiarami: 

 Szafa:            Nadstawka:      
− wysokość: 195 cm
− szerokość: 100 cm
− głębokość: 43 cm

 

– wysokość: 46 cm
– szerokość: 100 cm
– głębokość: 43 cm

 

Szt. 6 
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