
Załącznik 1

Ławka  „kamień” 

Ławka w kształcie kamienia księżycowego, wykonana jest z z betonu molekuralnego HPC VELUTTO 
(powierzchnie produktu o strukturze, aksamitu”), 

Beton Molekularny HPC – mieszanka gęsto zbrojonego betonu wysokowartościowego (poziom wskaźnika 
wodnospoiwowego – 0,22) oraz wyselekcjowanego i jednorodnego kruszywa   marmuru naturalnego o frakcji 
8-16 mm,.



Załącznik 2

Wieszak szatniowy  wieszany mocowany do ściany, długości 77cm  

Wieszak mocowany do ściany w wersji na stopkach - stacjonarny (element mocujący do ściany jest krótszy). 
Długości 77cm. Wieszak wyposażony jest w 56 haczyków ( po 28 po każdej stronie) oraz parasolnik z 
ociekaczem. Kolor metalik. ( długość pod zamówienie  L=77cm )
 



Załącznik 3

System wieszania obrazów  - srebrny szczotkowany - 200 cm 

Na 2m szyny przypada :
1 szyna galeryjna  o długości 2 m lub 4m, srebrny szczotkowany
6 śrub, 6 kołków, 6 klipsów
4 haczyki do obrazów średnie
4 linki nylonowe z płaskim haczykiem ślizgowym  o grubości 2 mm i długości 1,5 m

na końcach zestawów  (wielokrotności 2m lub 4m) po 2 zaślepki szare na końcach zestawu

. 

SKLEPIK- REGAŁY  NA WYMIAR I BIURKO -płyta na całej ścianie  melaminowa kolor szary -popielaty , 
obrzeża zabezpieczone  pcf.  ,  



Załącznik 4
Krzesło konferencyjne 

fotel konferencyjny: na 4-nogach  
Krzesła konferencyjne do sztaplowania do 5 szt

PODŁOKIETNIKI: metalowe  chromowane z nakładką z tworzywa poliuretanowego PU        

OPARCIE I SIEDZISKO: Tapicerowane tkaniną ,wykonane na bazie profilowanej formatki sklejkowej  i pianki 
wtryskowej, która gwarantuje długotrwałą odporność na deformację. Kształt pianki zapewnia pewne i 
ergonomiczne podparcie kręgosłupa. STELAŻ:Konstrukcja metalowa  chromowa,Możliwość sztaplowania do 
wysokości 5 szt.

TAPICERKA :
wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie temperatury, łatwa w czyszczeniu, odporna na 
produkty chemiczne, ochrona przed mikroorganizmami, powłoka 100% winyl, nośnik - 100% poliester, 
odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), atest trudnozapalności (BS EN 1021-1) 
(BS EN 1021-2), odporność na światło > 5

kolor kremowy:



Załącznik 5

STÓŁ KONFERENCYJNY  - składany na kółkach (z blokadą), z możliwością sztaplowania,  
konstrukcja w kształcie Y

DANE TECHNICZNE

Wzmocniony stelaż metalowy - certyfikat potwierdzający wysoką wytrzymałość, zgodność z PN-EN 15373:2010 - drugi poziom 
badań, stal chromoniklowa (kwasoodporna) AISI 304 18/10CrNi - wysoka odporność na detergenty (belka poprzeczna pod blatem 
malowana proszkowo)
Wymiary stołu 
1350x675xh740 mm 
Blat:
Melamina, gr 25 mm, kolor popielaty-szary
Kółka:
2 kółka z hamulcem + 2 kółka bez hamulca
Wyposażenie dodatkowe:
LRS1 - łączniki do łączenia stołów w rzędy (opcja)



Załącznik 6
Kosz na śmieci ze stali : stal nierdzewna satyna i czarny   60 l
Funkcjonalny kosz na śmieci z uchylną pokrywą.  Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) z 
powłoką chroniącą przed palcowaniem. Konstrukcja pokrywy pozostawia zawartość kosza stale zamkniętą i 
niewidoczną. Łatwe otwieranie wystarczy dotyk. .Wewnątrz kosza jest pojemnik z mocowaniem na worek. 
Pojemnik jest podstawą kosza, obudowa jest zdejmowana, nie ma potrzeby dźwigania worka ze śmieciami.
Plastikowa pokrywa otwiera się po naciśnięciu ręką (kosz dodatkowo wyposażony jest w zamek i sprężynę 
zapasową)

Wymiary: średnica 36 wysokość 78cm (wysokość z podniesioną klapą 98cm)

Pojemność: 60 Litrów

Kolor: w pomieszczeniach sanitarnych stal nierdzewna satyna  w innych pomieszczeniach czarny



Załącznik 7

Dozownik do mydła w płynie 1,2 l 

Pojemność: 1,25 litr

Materiał obudowy: stal nierdzewna

Wykończenie: mat

•Wymiary: - wysokość: 293 mm, - szerokość: 100 mm, - głębokość: 121 mm

•Sposób uruchamiania: przycisk

•Wizjer do kontroli poziomu mydła

•Przeznaczenie: mydło w płynie

•Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany

•Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami

•Zawór niekapek

•Zbiornik wielokrotnego napełniania, można uzupełniać z kanistra

•Zamek cylindryczny i metalowy klucz

Metalowy dozownik o pojemności 1200 ml, przeznaczony do intensywnego użytkowania w łazienkach, 
gabinetach, gastronomii itp. obiektach. Solidne metalowe wykonanie i zamknięcie na kluczyk zapewniają 
długie użytkowanie. Wewnątrz dyspensera znajduje się pojemnik na mydło wielokrotnego uzupełniania.  

Dozownik do papieru toaletowego 

Podajnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej

•Przeznaczenie: papier toaletowy

•Wymiary roli: 280 mm

•Materiał obudowy: stal nierdzewna

•Kolor obudowy: srebrny

•Wykończenie powierzchni: satyna (mat)

•Wymiary: - wysokość: 320 mm, - szerokość: 320 mm, - głębokość: 115mm

•Zamek i klucz: metal

•Okienko kontrolne informujące o ilości papieru

•Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany

•Waga netto: 1,30 kg

•Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami



Załącznik 8

Oznaczenie toalet metalowe okrągłe - WC

Oznaczenie toalet metalowe - WC Materiał: stal nierdzewna szczotkowana Kolor: metaliczne srebro 
Podkładka samoprzylepna Średnica: 8,2 cm

Pojemnik na odpady higieniczne 

Kosz stojący 7l

•Pojemność: 7l

•Materiał obudowy: stal szlachetna

•Wykończenie: mat

•Wymiary: - wysokość: 320 mm, - szerokość: 290 mm, - głębokość: 150 mm

•Kosz zamknięty

•Waga: 3 kg

•Model: stojący 

•Kosz sanitarny wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej, o pojemności do 7 litrów. Posiada zdejmowaną 
klapę umożliwiającą jego łatwe i szybkie czyszczenie. Zastosowana śluza uniemożliwia wydostawanie się 
zapachów na zewnątrz. 

https://www.ole.pl/piktogram-metalowy-okragly-wc-damski-duplikat-1-1650.html


Załącznik 9

WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK CZĘŚĆ HOTELOWA PODDASZE

Uchwyt na papier toaletowy, stal matowa

Materiał: stal nierdzewna matowa

Przeznaczenie: papier toaletowy w roli

Montaż: naścienny

Szerokość: 17 cm
Głębokość: 12 cm
Wysokość: 3 cm

Uchwyt na ręcznik 4 drążki
4 ruchome, równoległe ramiona,
matowa stal nierdzewna,
Szerokość: 46 cm
Wysokość: 25 cm 

•

Wieszak naścienny na ubrania
Stal nierdzewna szczotkowana
Szerokość: 3 cm
Głębokość: 5 cm
Wysokość: 16 cm
Ilość w opakowaniu: 2 szt. 
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