
Specyfikacja asortymentowo – ilościowa mebli 
 

Regały i szafki wykonane z płyty wiórowej melaminowanej, 3-warstwowej z mikrowiórem, w 

pierwszej klasie higieniczności E1, w kolorze dąb mleczny R4120 Pfleiderer. Wieńce górne i 
dolne z płyty o gr. 25-28 mm, pozostałe elementy z płyty o gr. 18 mm. Wszystkie krawędzie 

zabezpieczone doklejką ABS w kolorze płyty. Półki z doklejką ABS na krawędziach 
frontowych. Grubość doklejki na półkach i wieńcach 2 mm. Wszystkie półki rozmieszczone w 
równych odstępach. 
Regały na cokole o wysokości 6 cm i stopkach z regulacją poziomu od wnętrza mebla. 
Boki regałów w postaci jednorodnego elementu (bez podziału na wysokości i na szerokości). 
Regały, które będą stały obok siebie, należy skręcić poprzez boki, za pomocą śrub łączących 
(fi 8 mm, o powierzchni chromowanej). Regały o wysokości 250 cm mają być złączone na 3 
wysokościach (po dwie śruby). Regały o wysokości 212 cm mają być złączone na 2 
wysokościach (po dwie śruby).  Regały stojące przy ścianach mają być dodatkowo 
mocowane do ściany.  
Przed wykonaniem regałów należy sprawdzić wymiary w pomieszczeniach biblioteki, aby 
prawidłowo wykonać meble. 
 
Regał jednostronny: 
Regał 6 półkowy (7 przestrzeni). Dwie półki konstrukcyjne (łączone na stałe), cztery półki 
ruchome, na podpórkach antywypadowych. Ścianka tylna regałów z HDF gr. 3,2 mm w 
kolorze białym, umieszczona we wręgu lub wpuście. 
Wymiary regału jednostronnego: szer. 80 cm, gł. 27 cm, wys. 250 cm – 24 szt. 
 
Regał dwustronny: 
Regał 5 półkowy (6 przestrzeni). Jedna półka konstrukcyjna (łączona na stałe), cztery półki 
ruchome, na podpórkach antywypadowych. Po środku głębokości regału przegroda z płyty 
wiórowej dwustronnie melaminowanej o gr. 18 mm w kolorze dąb mleczny R4120 Pfleiderer 
(stanowiąca plecy dla każdej ze stron).  
Wymiary regału dwustronnego: szer. 80 cm, gł. 54 cm, wys. 212 cm – 8 szt. 
 
Regał we wnęce ściennej: 
Regał 5 półkowy (6 przestrzeni). Jedna półka konstrukcyjna (łączona na stałe), cztery półki 
ruchome, na podpórkach antywypadowych. 
Wymiary regału we wnęce: szer. ok. 90 cm, gł. ok. 27 cm. wys. ok. 204 cm, – 1 szt. 
 
Regał na czasopisma: 
Regał 4 półkowy (5 przestrzeni). Półki umieszczone pod skosem na stałe. Każda półka na 
dole zakończona listewką z płyty, stanowiącą zabezpieczenie przed zsuwaniem się 
czasopism. Kolorystyka płyty dostosowana do istniejących regałów, wiśnia Oxford R4968 
Pfleiderer. 
Wymiary regału na czasopisma: szer. 80 cm, gł. 38 cm. wys. 185 cm – 1 szt. 
 
 
Zestaw szafek: 
Szafki kuchenne stojące z blatem 120x60x85h cm – zestaw mebli składających się z: szafki 
2-drzwiowej „60” pod umywalkę, szafki 2-drzwiowej „60” z półką. Uchwyty metalowe 
dwupunktowe. Blat typu postforming o gr. 38 mm kolorze piasek D4831 SM Kronopol,  lub 
Etna D4107 BZ Kronopol (do wyboru przez Zamawiającego). W blacie wpuszczana 
jednokomorowa umywalka ze stali nierdzewnej, z baterią jednouchwytową, stojącą. 
W szafce pod umywalką przepływowy podgrzewacz wody (zamontowany na ścianie). 
 
 
 



 
Garderoba naścienna we wnęce: 
Panel z płyty wiórowej melaminowanej gr.18 mm w kolorze jak regały. Wszystkie krawędzie 
zabezpieczone doklejką ABS w kolorze płyty. Wymiary panelu: szer. ok. 93 cm, wys. ok. 210 
cm. Na płycie umocowane 6 wieszaków dwupoziomowych, np. RW08 firmy Gamet. 
 
Taboret na kółkach: 
taboret mobilny – ułatwia dostęp do wyższych półek biblioteki 
specjalny system trzech kółek pozwala na swobodne przemieszczanie  
w trakcie stawania, pod ciężarem człowieka, podstawa osiada na antypoślizgowych gumach 
system zapobiega wysunięciu podstawy z pod nóg 
2 stopnie do wchodzenia 
wykonany z niezwykle mocnego plastiku 
duża powierzchnia pozwala na stabilne ułożenie stóp 
odporny na wyszczerbienie, zarysowania, pęknięcia 
posiada certyfikat GS 
maksymalne obciążenie: 150 kg 
średnica górna: 283 mm,  
średnica dolna: 433 mm 
wysokość pod obciążeniem: 410 mm 
wysokość bez obciążenia: 418 mm 
kolor szary, czarny, czerwony, niebieski – do wyboru przez Zamawiającego 
Ilość – 1 szt. 


