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OEM - STÓŁ PRODUKCYJNY – 10 szt. 
 
Stół warsztatowy o łącznej długości 210 cm, głębokości 60 cm, wysokość 80 cm z zamontowanym 
regulatorem poziomowania. W ramach montażu Wykonawca zapewni elementy łączące 
pozwalające na zestawienie 2 stołów oraz umożliwiające zawieszanie „kuwet” warsztatowych, 
organizerów, uchwytów na monitory. 
 
W blacie stołu mają zostać umiejscowione przelotki, miejsce przelotek zostanie wskazane przez 
Zamawiającego po ustawieniu stołów i podpięciu zasilania. 
 
Blat stołu powinien mieć grubość 25mm i być wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie 
klasy E1, powinien być oklejony obrzeżem PCV o grubości  2mm. Kolor grafit U164PE 
Wykonanie blatów musi pozwalać Zamawiającemu na zastosowanie w przyszłości nawierzchni 
kwarcowej.  
Kwarc: 
- kolor Blend Nero 
- grubość 5mm 
- format płyty Laminam Blend Nero 3000x1000x5mm 
- spieki kwarcowe muszą posiadać aprobatę ITB 
- spieki kwarcowe wykonane w technologii gazowo - elektrycznej  
 
Konstrukcja nośna stołu (rama wspierająca po obwodzie blat, nogi oraz łączyny stelaża) powinna 
zostać wykonana z profilu stalowego 50x30x2mm. Łączyna przykręcana do nóg za pomocą śrub 
M-8; łączyny malowane proszkowo w kolorze RAL 9006 
Nogi powinny zostać wykonane z profilu 50x50x2mm zakończone regulatorem z możliwością 
regulacji w kolorze czarnym lub popiel; nogi łączone z ramą za pomocą śruby M-8;  w nodze 
wykonana  tuleja pod gwint metodą termiczną bez wspawanych dodatkowych elementów; nogi 
malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. 
Konstrukcja musi gwarantować możliwość łatwej zmiany konfiguracji –ustawienia poszczególnych 
elementów względem siebie. 
 
Między poszczególnymi elementami składowymi stołu nie może być wolnych przestrzeni tj. 
otworów, szczelin. System mocowania ścianek pomocniczych musi gwarantować szczelność. Ze 
względu na konieczność dostosowania konstrukcji stołów do doprowadzonego zasilania 
elektrycznego do poszczególnych stołów, każdy profil musi posiadać wloty. Pod blatami należy 
zastosować kanały kablowe wykonane z blachy malowanej proszkowo RAL 9006 – minimalna 
szerokość rynny na kable musi wynosić 114 mm. 
 
Elementy dwustronne łączące biurka powinny posiadać szerokość 210 cm, wysokość całkowita 
145 cm, przestrzeń (prześwit) między blatem a panelem łącznika 20cm, wysokość panela łącznika 
40 cm. 
Panel wewnętrzny powinien być wykonany z płyty wiórowej oklejonej laminatem HPL gr. 0,8mm; 
HPL wg normy EN 438 kolor do uzgodnienia z inwestorem; panel wyposażony w dwie szyny z obu 
stron do zawieszania akcesoriów. 
Łączyny stelaża powinny być wykonane z profilu stalowego 50x30x2mm przykręcana do nóg za 
pomocą śrub M-8; łączyny malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. 
Nogi powinny być wykonane z profilu 50x50x2mm zakończone regulatorem z możliwością 
regulacji w kolorze czarnym lub popiel; nogi łączone z ramą za pomocą śruby M-8;  w nodze 
powinna być wykonana  tuleja pod gwint; nogi powinny zostać pomalowane proszkowo w kolorze 
RAL 9006. 
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POL- STÓŁ PRODUKCYJNY POD MASZYNY POLERSKIE – 5 szt. 
 
Stół produkcyjny pod maszyny polerskie powinien posiadać wymiary: długość 80 cm, głębokość 
80 cm, wysokość 74 cm, powinien być wyposażony w regulator wypoziomowania w nogach stołu.  
Konstrukcja musi gwarantować możliwość dokładnej regulacji poziomu dla ustawionej na blacie 
stołu polerki. 
Całość stołu powinna być wykonana z blachy ocynkowanej odpornej na zarysowania,  działanie 
alkoholu izopropylowego oraz wody destylowanej. Konstrukcja nośna stołu powinna być 
wykonana z profili stalowych 50x50 mm (rama podtrzymująca blat, nogi, łączenia stelaża), 
stabilna i umożliwiająca przenoszenie obciążeń do 60 kg. 
Z dwóch tylnych nóg stołu powinny wychodzić rurki o średnicy zewnętrznej 32 mm i wysokości 
130 cm licząc od blatu stołu. Na rurkach powinna być możliwość szybkiego zamontowania (i 
zdemontowania) poprzecznych ramion o długości 60 cm. Poprzeczne ramiona powinny mieć 
możliwość obrotu na rurce. Każde poprzeczne ramię powinno przenosić obciążenia do 6 kg. Na 
każdej pionowej rurce powinna być możliwość zamontowania do 4 poprzecznych ramion oraz 
powinna być blokada umożliwiająca ustawienie poprzecznych ramion na zadanej wysokości rurki.  
Stół powinien być wyposażony w ochronną płytę wykonaną z plexiglasu, zamontowaną do 
konstrukcji stołu za pionowymi rurkami, płyta powinna wystawać ponad blat na wysokość 70cm. 
Płyta ochronna powinna mieć grubość zapewniającą odpowiednią sztywność oraz bezpieczne 
mocowanie do konstrukcji stołu. 
Stół powinien być wyposażony w półkę zamontowaną pod blatem stołu o prześwicie 3 cm i 
głębokości 20 cm. Półka powinna przenosić obciążenia do 1 kg. Półka powinna być zainstalowana 
od frontu stołu na całej długości. 
Do prawej tylnej nogi stołu powinna być przymocowana półka o długości 20 cm i głębokości 22,5 
cm. Półka powinna być zainstalowana 34 cm od podłoża i powinna przenosić obciążenia do 6kg. 
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JAKOŚĆ - BIURKA DLA DZIAŁU JAKOŚCI – 6 szt. 
 
Stół warsztatowy o łącznej długości 160 cm, głębokości 80 cm wysokości  80cm z zamontowanym 
regulatorem poziomowania. 
W ramach montażu Wykonawca zapewni elementy łączące pozwalające na zestawienie 2 stołów 
oraz umożliwiające zawieszanie „kuwet” warsztatowych, organizerów, uchwytów na monitory. W 
blacie stołu mają zostać umiejscowione przelotki, miejsce przelotek zostanie wskazane przez 
Zamawiającego po ustawieniu stołów i podpięciu zasilania. 
 
Blat stołu powinien mieć grubość 25mm i być wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie 
klasy E1 lub wyższej, powinien być oklejony obrzeżem PCV o grubości 2mm. Kolor grafit U164PE. 
Wykonanie blatów musi pozwalać Inwestorowi na zastosowanie w przyszłości nawierzchni 
kwarcowej  
Kwarc - Opis techniczny: 
- kolor Blend Nero 
- grubość 5mm 
- format płyty Laminam Blend Nero 3000x1000x5mm 
- spieki kwarcowe muszą posiadać aprobatę ITB 
- spieki kwarcowe wykonane w technologii gazowo - elektrycznej  
 
Konstrukcja nośna stołu (rama wspierająca po obwodzie blat, nogi oraz łączyny stelaża) powinny 
zostać wykonane z profilu stalowego 50x30x2mm. Łączyna przykręcana do nóg za pomocą śrub 
M-8; łączyny malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. 
Nogi powinny zostać wykonane z profilu 50x50x2mm zakończone regulatorem z możliwością 
regulacji w kolorze czarnym lub popiel; nogi łączone z ramą za pomocą śruby M-8;  w nodze 
wykonana  tuleja pod gwint metodą termiczną bez wspawanych dodatkowych elementów; nogi 
malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. 
Konstrukcja musi gwarantować możliwość łatwej zmiany konfiguracji –ustawienia poszczególnych 
elementów względem siebie. 
 
Między poszczególnymi elementami składowymi stołu nie może być wolnych przestrzeni tj. 
otworów, szczelin. System mocowania ścianek pomocniczych musi gwarantować szczelność. 
 
Ze względu na konieczność dostosowania konstrukcji stołów do doprowadzonego zasilania 
elektrycznego do poszczególnych stołów, każdy profil musi posiadać wloty. 
Pod blatami należy zastosować kanały kablowe wykonane z blachy malowanej proszkowo RAL 
9006 – minimalna szerokość rynny na kable musi wynosić 114 mm. 
 
Elementy dwustronne łączące biurka powinny posiadać szerokość 160 cm, wysokość całkowita 
145 cm, przestrzeń (prześwit) między blatem a panelem łącznika 20cm, wysokość panela łącznika 
40 cm. 
Panel wewnętrzny powinien być wykonany z płyty wiórowej oklejonej laminatem HPL gr. 0,8mm; 
HPL wg normy EN 438 kolor do uzgodnienia z inwestorem; panel wyposażony w dwie szyny z obu 
stron do zawieszania akcesoriów, 
Łączyny stelaża powinny być wykonane z profilu stalowego 50x30x2mm przykręcana do nóg za 
pomocą śrub M-8; łączyny malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. 
Nogi powinny być wykonane z profilu 50x50x2mm zakończone regulatorem z możliwością 
regulacji w kolorze czarnym lub popiel; nogi łączone z ramą za pomocą śruby M-8;  w nodze 
powinna być wykonana  tuleja pod gwint; nogi powinny zostać pomalowane proszkowo w kolorze 
RAL 9006. 
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BHP - SZAFKI PRODUKCYJNE – 10 szt. 
 
Dwudrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm). 
Szafa powinna być wyposażona w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk 
na ręcznik,  lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Światło pomiędzy 
półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, 
pozostałe elementy (wyposażenie komór) z blachy 0,5 mm. Nogi z blachy 
ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką regulacyjną, zamek cylindryczny zamykany w 
jednym punkcie.  
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BHP - SZAFKI DLA DZIAŁU JAKOŚĆ – 6 szt. 
 
Dwudrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm). Szafa 
powinna być wyposażona w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na 
ręcznik,  lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Światło pomiędzy 
półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, 
pozostałe elementy (wyposażenie komór) z blachy 0,5 mm. Nogi z blachy 
ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką regulacyjną, zamek cylindryczny zamykany w 
jednym punkcie. 
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SZAFKI WARSZTATOWE – 6 szt. 
 
Szafy z szufladami, skręcane, powinny zostać wykonane w technologii umożliwiającej montaż i 
demontaż szaf bez uszkodzenia jej elementów. Boki, fronty szafy oraz ściana tylna wykonane z 
płyty melaminowanej trójwarstwowej grubości 18 mm w strukturze molet. Kolor do ustalenia z 
zamawiającym. Wieńce górny i dolny powinny być z płyty melaminowej trójwarstwowej grubości  
25mm. Krawędź wzdłużna boków zamknięta obrzeżem ABS 0,5 mm. Krawędź wzdłużna przednia 
i tylna wieńców zamknięta obrzeżem ABS 2 mm, krawędzie boczne zamknięte obrzeżem ABS 0,5 
mm. Krawędź wzdłużna przednia półek zamknięta obrzeżem ABS 2,  krawędź wzdłużna tylna 
półek zamknięta folią. Obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Usłojenie wszystkich elementów 
płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Wieniec górny i dolny widoczny  
licowany z szufladami szafy.  Plecy szafy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w 
celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. Szafa musi posiadać regulację 
poziomowania od wewnątrz  w zakresie 1,5 cm. Półki powinny być mocowane do korpusu 
systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półek. 
Regulacja półek według modułu 32 mm na całej wysokości.  Szafa powinna zostać wyposażona w 
zamek. Szafka powinna posiadać uchwyty aluminiowe w kształcie litery T o rozstawie 160 mm. 
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KRZESŁO PRODUKCYJNE – 20 szt. 
 
Fotel obrotowy o kształcie i wymiarach jak na zdjęciu poglądowym.  
Fotel obrotowy z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz regulowanymi 
podłokietnikami.  
Siedzisko: szkielet powinien być wykonany jest ze sklejki bukowej 6 warstw. o gr.9 mm, obłożony 
gąbką o gęstości 25kg/m3 – gr.40 mm. Osłona siedziska powinna być czarna polipropylenowa. 
Oparcie: szkielet powinien być wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony gąbką o gęstości 
21kg/m3 – gr.40 mm. Osłona oparcia czarna polipropylenowa. Podłokietniki powinny być 
regulowane w wymiarze góra-dół z miękkimi nakładkami. 
Podstawa: stalowa, chromowana wyposażona w kółka samohamowne do powierzchni twardych o 
średnicy min. 50 mm. 
Fotel powinien być tapicerowany tkaniną o następujących parametrach: 
Skład: 100% poliester pokryty warstwą PCV. Gramatura min. 460 g/m2. Odporność na ścieranie 
min. 30 000 cykli Martindale. Tapicerka niepalna według normy: EV1021 (papieros i zapałka), 
BS5852: part 1: 1979. Kolorystyka tkaniny do ustalenia z zamawiającym. 
 
Fotel musi spełniać następujące funkcje mechanizmu: 
 Możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji, która umożliwia przyjęcie odpowiedniej dla 

użytkownika pozycji. 
 Regulowana głębokość siedziska, a więc jego odległość od oparcia. Pomiędzy przednią 

krawędzią siedziska i częścią podkolanową powinna być zachowana 2 cm odległość, która 
chroni przed zmęczeniem i bólem nóg. Ta funkcja pozwala na dopasowanie siedziska do 
potrzeb prawie wszystkich 

 użytkowników. 
 Regulowana wysokość oparcia. Funkcja pozwala dostosować wysokość oparcia do wzrostu 

użytkownika, tak aby jego kręgosłup był odpowiednio podparty. Oparcie pozostaje w stałym 
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kontakcie z plecami użytkownika bez zmiany pozycji siedziska. 
 Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji w zakresie od +17˚ do -6˚. 
 Regulowana wysokość fotela w zakresie: 44-57 cm 
 Fotel musi posiadać odpowiednie atesty wytrzymałościowe spełniające następujące normy: 

EN1335, EN1022 
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KRZESŁO BIUROWE PRODUKCJA – 10 szt. 
 
Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym powinien 
posiadać: 

 Szerokość oparcia: 425 mm  

 Promień krzywizny oparcia: 900 mm 

 Szerokość siedziska: 470 mm 

 Średnica podstawy: 670 mm 

 Regulacja wysokości podłokietników: 200 mm – 280 mm, liczona od poziomu siedziska 

 Regulacja wysokości siedziska: 405 mm – 515 mm 

 Wysokość całkowita: 1025 mm – 1135 mm 

 Wysokość oparcia:  575 mm  

 Głębokość siedziska: 475 mm  

 Podłokietniki z nakładkami o szerokości 85 mm, długości 230 mm  

 Głębokość całkowita krzesła: 640 mm 

 Szerokość całkowita krzesła: 680 mm 

 Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej popielatej 
membrany. Rama powinna stanowić integralną część wspornika w kształcie litery T 
mocowanego do mechanizmu. 

 Pomiędzy przednią częścią wspornika oparcia a membraną powinno znajdować się 
regulowane na wysokość podparcie lędźwiowe. 

 Rama oparcia wraz z membraną połączone powinny być bez używania dodatkowych 
elementów mocujących (np. śruba, klej). 

 Podparcie lędźwiowe wykonane na bazie formatki plastikowej tapicerowana od przodu pianką i 
czarną tkaniną. 

 Regulacja wysokości poduszki lędźwiowej w zakresie 80 mm.  

 Poduszka lędźwiowa samodopasowująca do krzywizny pleców. 

 Siedzisko posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków 
tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków. 

 Siedzisko powinno zostać wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm oraz 
wtryskowej pianki. Ze względu na parametry nie dopuszcza się pianki ciętej. 

 Siedzisko o całkowitej grubości 60 mm. 

 Siedzisko powinno posiadać przeszycie zapobiegające marszczeniu tkaniny. 

 Podstawa powinna być pięcioramienna plastikowa o ramionach z wyraźnymi krawędziami i 
płaskiej górnej powierzchni.  
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 Kółka powinny mieć średnicę 65 mm i być przeznaczone do  twardego podłoża. 

 Podłokietniki powinny być plastikowe z regulacją wysokości i miękką nakładką z PU. Zakres 
regulacji ich wysokości min 80 mm. 

 Krzesło powinno posiadać mechanizm synchroniczny z blokadą w 4 pozycjach odchylenia i z 
regulacją głębokości siedziska oraz regulacją siły nacisku na oparcie. 

 Obsługa wszystkich funkcji mechanizmu winna znajdować się po prawej stronie pod 
siedziskiem. 

 
Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 

 Ścieralność : 150.000 cykli Martindale 

 Trudnopalność według normy BN EN 1021-1:2007  

 Odporność na pilling 4-5  

 Skład : poliester 100% 

 Gramatura 366 g/m2 
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EV/KT - BIURKO BIUROWE PRODUKCJA – 6 szt. 
 
Blat roboczy wykonany płyty melaminowanej trójwarstwowej grubości 18mm, wykończony 
obrzeżem ABS 2mm, mocowany do metalowego stelaża. 
Stelaż biurka spawany wykonany ze stali DC-01 i S-235 malowanej proszkowo metodą 
elektrostatyczną z profilu o przekroju 40/20 i grubości ścianki 2mm. Stelaż wraz ze wspornikami 
do mocowania nóg i łączników malowany proszkowo metodą elektrostatyczną. Wsporniki do 
mocowania nóg zespolone ze stelażem techniką spawania w celu uzyskania maksymalnej 
sztywności. Blenda wykonana z blachy stalowej o gr.1,5 mm, posiadająca sprężyste elementy do 
łatwego spinania z nogą. W dolnej części blendy wycięcie w kształcie łukowym umożliwiające 
wyprowadzenie na zewnątrz okablowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kontener jezdny 3 szufladowy 
 
Kontener posiada 3 szuflady płytkie + wkładka piórnikowa plastikowa w 
szufladzie najwyższej. Kontener wykonany jest z płyty melaminowanej 
trójwarstwowej grubości 18 mm w strukturze molet. Kolor do ustalenia z 
zamawiającym. Wieniec górny widoczny  licowany z frontem szuflad, 
wieniec dolny schowany za frontem szuflady dolnej.  Krawędzie wąskie 
oklejone są obrzeżem ABS 0,5 i 2 mm. Kontener posadowiony jest na 
kółkach jezdnych plastikowych średnicy 40 mm (dwa z funkcją „stop”) -
wysokość kółka całkowita H-58mm. Kontener wyposażony jest w 
centralną listwę zamykającą. Piórnik wykonany z czarnego tworzywa 
sztucznego. Szuflady płycinowe, czarne Ral 9011, zawieszone na 
prowadnicach z 70% wysuwem. Udźwig 25 kg/ szufladę. Wygląd jak na 
rysunku poglądowym:  
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3OH - SZAFKA BIUROWA PRODUKCJA – 6 szt. 
 
Szafka z drzwiami uchylnymi, powinna zostać skręcana 
wykonana w technologii umożliwiającej montaż i demontaż szafy 
bez uszkodzenia jej elementów. Boki, drzwi szafy oraz ściana 
tylna powinny zostać wykonane z płyty melaminowanej 
trójwarstwowej grubości 18 mm w strukturze molet. Kolor do 
ustalenia z zamawiającym. Wieńce górny i dolny oraz półki z 
płyty melaminowanej trójwarstwowej grubości  25mm. Krawędź 
wzdłużna boków zamknięta obrzeżem ABS 0,5 mm. Krawędź 
wzdłużna przednia i tylna wieńców zamknięta obrzeżem ABS 2 
mm zaoblonym promieniem R=2 mm, krawędzie boczne 
zamknięte obrzeżem ABS 0,5 mm. Krawędź wzdłużna przednia 
półek zamknięta obrzeżem ABS 2 mm zaoblonym promieniem 
R=2 mm,  krawędź wzdłużna tylna półek zamknięta folią. 
Obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Usłojenie wszystkich 
elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych 
krawędzi. Szafa powinna posiadać 2 zawiasy na skrzydło, drzwi o kącie rozwarcia do 110st. 
Wieniec górny i dolny widoczny  licowany z drzwiami szafy.  Plecy szafy frezowane na obwodzie, 
wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. 
Szafa musi posiadać regulację poziomowania od wewnątrz  w zakresie 1,5 cm. Szafa powinna 
posiadać rozwiązanie uniemożliwiające przedostawanie się zanieczyszczeń pod wieniec.  Półki 
powinny być mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe 
poziome wysunięcie się półek. Regulacja półek powinna być możliwa na całej wysokości.  Szafa 
powinna zostać wyposażona w zamek baskwilowy 3 punktowy wzmocniony przez całą wysokość 
drzwi stalową sztangą. Szafka powinna być wyposażona w uchwyty aluminiowe w kształcie litery 
T o rozstawie 160 mm.  
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PL-STOŁY WARSZTATOWE – 6 szt. 
 
Stół warsztatowy o łącznej długości 160 cm, głębokości 80 cm wysokość  85 cm z zamontowanym 
regulatorem poziomowania.  
W ramach montażu Wykonawca zapewni elementy łączące pozwalające na zestawienie 2 stołów 
oraz umożliwiające zawieszanie „kuwet” warsztatowych, organizerów, uchwytów na monitory. 
 
W blacie stołu mają zostać umiejscowione przelotki, miejsce przelotek zostanie wskazane przez 
Zamawiającego po ustawieniu stołów i podpięciu zasilania. 
 
Blat stołu powinien mieć grubość 25mm i być wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie 
klasy E1, powinien być oklejony obrzeżem PCV o grubości  2mm. Kolor grafit U164PE 
Wykonanie blatów musi pozwalać Zamawiającemu na zastosowanie w przyszłości nawierzchni 
kwarcowej.  
Kwarc: 
- kolor Blend Nero 
- grubość 5mm 
- format płyty Laminam Blend Nero 3000x1000x5mm 
- spieki kwarcowe muszą posiadać aprobatę ITB 
- spieki kwarcowe wykonane w technologii gazowo - elektrycznej  
 
Konstrukcja nośna stołu (rama wspierająca po obwodzie blat, nogi oraz łączyny stelaża) powinno 
zostać wykonane z profilu stalowego 50x30x2mm. Łączyna przykręcana do nóg za pomocą śrub 
M-8; łączyny malowane proszkowo w kolorze RAL 9006 
Nogi powinny zostać wykonane z profilu 50x50x2mm zakończone regulatorem z możliwością 
regulacji w kolorze czarnym lub popiel; nogi łączone z ramą za pomocą śruby M-8;  w nodze 



 

 

9 
 

wykonana  tuleja pod gwint metodą termiczną bez wspawanych dodatkowych elementów; nogi 
malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. 
Konstrukcja musi gwarantować możliwość łatwej zmiany konfiguracji –ustawienia poszczególnych 
elementów względem siebie. 
 
Między poszczególnymi elementami składowymi stołu nie może być wolnych przestrzeni tj. 
otworów, szczelin. System mocowania ścianek pomocniczych musi gwarantować szczelność. Ze 
względu na konieczność dostosowania konstrukcji stołów do doprowadzonego zasilania 
elektrycznego do poszczególnych stołów, każdy profil musi posiadać wloty. Pod blatami należy 
zastosować kanały kablowe wykonane z blachy malowanej proszkowo RAL 9006 – minimalna 
szerokość rynny na kable musi wynosić 114 mm. 
 
Elementy dwustronne łączące biurka powinny posiadać szerokość 160 cm, wysokość całkowita 
145 cm, przestrzeń (prześwit) między blatem a panelem łącznika 20cm, wysokość panela łącznika 
40 cm. 
Panel wewnętrzny powinien być wykonany z płyty wiórowej oklejonej laminatem HPL gr. 0,8mm; 
HPL wg normy EN 438 kolor do uzgodnienia z inwestorem; panel wyposażony w dwie szyny z obu 
stron do zawieszania akcesoriów, 
Łączyny stelaża powinny być wykonane z profilu stalowego 50x30x2mm przykręcana do nóg za 
pomocą śrub M-8; łączyny malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. 
Nogi powinny być wykonane z profilu 50x50x2mm zakończone regulatorem z możliwością 
regulacji w kolorze czarnym lub popiel; nogi łączone z ramą za pomocą śruby M-8;  w nodze 
powinna być wykonana  tuleja pod gwint; nogi powinny zostać pomalowane proszkowo w kolorze 
RAL 9006.  
 

           
 
 
 
 

 


