
DO SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: MEBLE KUCHENNE

A- 800 mm

B- 830 mm

C- 530 mm

D- 400 mm

E- 730 mm

ilość- 8 szt.

A- 600 mm

B- 830 mm

C- 530 mm

D- 300 mm

E- 730 mm

ilość- 2 szt.

A- 600 mm

B- 830 mm

C- 530 mm

D- 300 mm

E- 730 mm

ilość- 1 szt.

A- 400 mm

B- 830 mm

C- 530 mm

D- 150 mm

E- 280 mm

ilość- 5 szt.

A- 400 mm

B- 830 mm

C- 530 mm

D- 730 mm

ilość- 4 szt.

Szafka zlewozmywakowa "80"

Korpus i front płyta meblowa laminowana 18 mm, z obrzeżami PCV minimum 1 mm. Zawiasy- po 

dwa na skrzydło, umozliwiające regulację elementów frontowych. Uchwyty metalowe w kolorze 

aluminium.                                                                 Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. Wólczańska 17: 

budynek A- parter, Ip, IIp, budynek B- parter, IIp, budynek C- Ip

Korpus i front płyta meblowa laminowana 18 mm, z obrzeżami PCV minimum 1 mm. Zawiasy- po 

dwa na skrzydło, umozliwiające regulację elementów frontowych. Uchwyty metalowe w kolorze 

aluminium.                                                             Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. Wólczańska 17: 

budynek A- parter, Ip, IIp, budynek B- parter, IIp, budynek C- Ip

Korpus i front płyta meblowa laminowana 18 mm, z obrzeżami PCV minimum 1 mm, płyta tylna 

HDF. Zawiasy- po dwa na skrzydło, umozliwiające regulację elementów frontowych. Uchwyty 

metalowe w kolorze aluminium. Półka dzieląca na dwa równe poziomy z mozliwością regulacji w 

zakresie 5 cm góra lub dół.                     Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. Wólczańska 17: budynek 

A- parter, Ip, IIp, budynek B- parter, IIp, budynek C- Ip

Szafka zlewozmywakowa "60"

Szafka z półką

Fronty- dąb lancelot

Korpus- szary grenola

Fronty- dąb lancelot

Korpus- szary grenola

Fronty- dąb lancelot

Korpus- szary grenola

Korpus i front płyta meblowa laminowana 18 mm, z obrzeżami PCV minimum 1 mm, płyta tylna 

HDF. Szuflady o pełnym wysuwie z blokadą przeciw wypadnięciu. Uchwyty metalowe w kolorze 

aluminium.                                                                                   Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. 

Wólczańska 17: budynek A- parter, Ip, IIp, budynek B- parter, IIp, budynek C- Ip

Fronty- dąb lancelot

Korpus- szary grenola

Fronty- dąb lancelot

Korpus- szary grenola

Korpus i front płyta meblowa laminowana 18 mm, z obrzeżami PCV minimum 1 mm, płyta tylna 

HDF. Zawiasy- po dwa na skrzydło, umozliwiające regulację elementów frontowych. Uchwyty 

metalowe w kolorze aluminium. Półka dzieląca na dwa równe poziomy z mozliwością regulacji w 

zakresie 5 cm góra lub dół.                           Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. Wólczańska 17: 

budynek A- parter, Ip, IIp, budynek B- parter, IIp, budynek C- Ip

ZAŁĄCZNIK NR 9c

Szafka z szufladami

Szafka z półką



A- 800 mm

B- 720 mm

C- 300 mm

D- 400 mm

ilość- 8 szt.

A- 600 mm

B- 720 mm

C- 300 mm

D- 300 mm

ilość- 6 szt.

A- 600 mm

B- 2200 mm

C- 280 mm

ilość- 1 szt.

A- 600 mm

B- 3000 mm

C- 280 mm

ilość- 1 szt.

A- 600 mm

B- 1950 mm

C- 280 mm

ilość- 1 szt.

A- 600 mm

B- 1200 mm

C- 280 mm

ilość- 1 szt.

Korpus i front płyta meblowa laminowana 18 mm, z obrzeżami PCV minimum 1 mm, płyta tylna 

HDF. Zawiasy- po dwa na skrzydło, umozliwiające regulację elementów frontowych. Uchwyty 

metalowe w kolorze aluminium. Półka dzieląca na dwa równe poziomy z mozliwością regulacji w 

zakresie 5 cm góra lub dół. Regulowany mechanizm do zawieszania szafki.                                                                                                      

Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. Wólczańska 17: budynek A- parter, Ip, IIp, budynek B- parter, 

IIp, budynek C- Ip

Korpus i front płyta meblowa laminowana 18 mm, z obrzeżami PCV minimum 1 mm, płyta tylna 

HDF. Zawiasy- po dwa na skrzydło, umozliwiające regulację elementów frontowych. Uchwyty 

metalowe w kolorze aluminium. Półka dzieląca na dwa równe poziomy z mozliwością regulacji w 

zakresie 5 cm góra lub dół. Regulowany mechanizm do zawieszania szafki.                                                                                                      

Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. Wólczańska 17: budynek A- parter, Ip, IIp, budynek B- parter, 

IIp, budynek C- Ip

blat- jasny atelier

Blat z płyty wiórowej pokrytej z jednej strony laminatem, z drugiej papierem przeciwprężnym. 

Listwy boczne montowane na zakończenie blatu, listwy łączące blat ze ścianą z narożnikami i 

zakończeniami. W meblach ustawionych obok siebie nie dopuszcza się dzielenia blatu na części. 

W blacie otwór na zlewozmywak, wymiar do uzgodnienia.                                                                                                                         

Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. Wólczańska 17: budynek A- parter

Korpus- szary grenola

Fronty- dąb lancelot

Korpus- szary grenola

Fronty- dąb lancelot

Blat kuchenny

Blat z płyty wiórowej pokrytej z jednej strony laminatem, z drugiej papierem przeciwprężnym. 

Listwy boczne montowane na zakończenie blatu, listwy łączące blat ze ścianą z narożnikami i 

zakończeniami. W meblach ustawionych obok siebie nie dopuszcza się dzielenia blatu na części. 

W blacie otwór na zlewozmywak, wymiar do uzgodnienia.                                                                                                                         

Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. Wólczańska 17: budynek A- IIp

blat- jasny atelier

Blat kuchenny
Blat z płyty wiórowej pokrytej z jednej strony laminatem, z drugiej papierem przeciwprężnym. 

Listwy boczne montowane na zakończenie blatu, listwy łączące blat ze ścianą z narożnikami i 

zakończeniami. W meblach ustawionych obok siebie nie dopuszcza się dzielenia blatu na części. 

W blacie otwór na zlewozmywak, wymiar do uzgodnienia.                                                                                                                        

Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. Wólczańska 17: budynek A- Ip

blat- jasny atelier

Blat kuchenny

Blat z płyty wiórowej pokrytej z jednej strony laminatem, z drugiej papierem przeciwprężnym. 

Listwy boczne montowane na zakończenie blatu, listwy łączące blat ze ścianą z narożnikami i 

zakończeniami. W meblach ustawionych obok siebie nie dopuszcza się dzielenia blatu na części. 

W blacie otwór na zlewozmywak, wymiar do uzgodnienia.                                                                                                                        

Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. Wólczańska 17: budynek A- IIp

blat- jasny atelier

Szafka wisząca z półką "80"

Szafka wisząca z półką "60"

Blat kuchenny



A- 600 mm

B- 900 mm

C- 280 mm

ilość- 1 szt.

A- 600 mm

B- 1600 mm

C- 280 mm

ilość- 1 szt.

A- 600 mm

B- 2800 mm

C- 280 mm

ilość- 1 szt.

Blat z płyty wiórowej pokrytej z jednej strony laminatem, z drugiej papierem przeciwprężnym. 

Listwy boczne montowane na zakończenie blatu, listwy łączące blat ze ścianą z narożnikami i 

zakończeniami. W meblach ustawionych obok siebie nie dopuszcza się dzielenia blatu na części. 

W blacie otwór na zlewozmywak, wymiar do uzgodnienia.                                                                                                                         

Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. Wólczańska 17: budynek C- Ip

blat- jasny atelier

Blat kuchenny

Blat z płyty wiórowej pokrytej z jednej strony laminatem, z drugiej papierem przeciwprężnym. 

Listwy boczne montowane na zakończenie blatu, listwy łączące blat ze ścianą z narożnikami i 

zakończeniami. W meblach ustawionych obok siebie nie dopuszcza się dzielenia blatu na części. 

W blacie otwór na zlewozmywak, wymiar do uzgodnienia.                                                                                                                        

Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. Wólczańska 17: budynek B- parter

blat- jasny atelier

Blat kuchenny

Blat z płyty wiórowej pokrytej z jednej strony laminatem, z drugiej papierem przeciwprężnym. 

Listwy boczne montowane na zakończenie blatu, listwy łączące blat ze ścianą z narożnikami i 

zakończeniami. W meblach ustawionych obok siebie nie dopuszcza się dzielenia blatu na części. 

W blacie otwór na zlewozmywak, wymiar do uzgodnienia.                                                                                                                        

Rozmieszczenie mebli: Łódź ul. Wólczańska 17: budynek B- IIp

blat- jasny atelier

Blat kuchenny


