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Opis zamówienia 

 
 

DOPUSZCZLANA TOLERACJA WYMIARÓW GABARYTOWYCH POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW 
WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESÓW REGULACJI +/- 25 mm POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PLANOWANEJ 

FUNKCJONALNOŚCI. 
 
 

                                                                              MEBLE                                                                                       
   

Zapyta 
 
1.  MEBLE - typu RB   

Meble systemowe, umożliwiające zmianę ich konfiguracji oraz rozbudowę w przyszłości o 
kolejne elementy. Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych dwustronnie o strukturze 
perlistej, antyrefleksyjnej. Krawędzie płyt zabezpieczone poprzez listwy ochronne z tworzywa 
sztucznego, klejone na gorąco maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, 
zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem 
jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. 
Wymagane atesty higieniczne obejmujące gotowe wyroby dla wszystkich mebli typu RB 
przeprowadzone przez niezależne od wykonawcy oraz producenta mebli ośrodki badawcze, 
dopuszczające wyroby do użytkowania w pomieszczeniach biurowych lub użyteczności 
publicznej. 
 

1.1  Regały – typu RB                  
Meble wykonane z płyt meblowych wg opisu dla mebli typu RB w kolorystyce wybranej przez 
Zamawiającego. 
- wieńce górne wykonane z płyty laminowanej grubości 28-32 mm, 
- korpusy, fronty płytowe i półki wykonane z płyty laminowanej grubości minimum 18 mm, 
- plecy płyta HDF grubości minimum 3mm, wsuwane w nafrezowane boki szaf. Usztywnione za  
pomocą łączników przykręcanych na styku pleców z korpusem, nie dopuszcza się pleców 
nakładanych 
- wieńce wykończone listwą ochronna z tworzywa sztucznego grubości minimum 2 mm, 
pozostałe elementy wykończone listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości minimum 0.5 
mm, listwy ochronne zgodne z dekorem laminatu płyty. 
Meble wyposażone w stopki metalowe wysokości min. 100 mm z możliwością poziomowania. 
Korpus łączony na złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową oraz 
metalowo-tworzywową częścią rozprężną.  
Półki na książki wsparte na systemie podpórek samozaciskowych. Podpórki złożone z 
tworzywowej części osadzanej w półce oraz metalowo-tworzywowego trzpienia trwale 
mocowanego w korpusie szafy. Sposób mocowania półek zapobiega ich przypadkowemu 
wysunięciu się, a także zwiększa sztywność korpusu. Półki z możliwością regulacji wysokości co 
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25-45 mm na całej wysokości regału. 
 
 

Kryterium oceny: 
 Cena – 100pkt 
 
 
 

 
 


