
15.05.2020

Lp. Ilość

1. 1

OPIS TECHNICZNY 

Warszawa

RYSUNEK 3D

PROJEKT

CSIOZ Centrum Systemów 
Informacyjnych  Ochrony Zdrowia                                                

ul. Dubois 5A                                                            
00-184 Warszawa                                                       

Lada recepcyjna złozona z 3 modułów/ 2 moduły wysokie + 1 moduł 
niski. Lada wykonana z płyty melaminowej, blat nadstawki, blat 
roboczy i boki każdego modułu lady wykonane z płyty o grubości 
minimum 25 mm dzielony, łączony od spodu metalowymi 
płaskownikami.  Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie 
melaminowanej w klasie higieniczności E1. Krawędzie blatu górnego i 
blatu roboczego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. 
W blatach modułów wysokich min. 1 okrągły przelot na kable 80 mm. 
Na środku modułu środkowego pod blatem jedna noga metalowa 
podpierająca blat dzielony. Wymiar modułu wysokiego 80x78x108,5h 
cm. Wymiar nadstawki 80x35x35h cm. Wymiar modułu niskiego 
50x78x73,5h cm.  Fronty modułów lady z płyty akrylux kolor: biały 
połysk. Na frontach boniowania między pasami płyty-listwy metalowe, 
malowane proszkowo. Boki lady, blat roboczy i blat górny w kolorze: 
orzech ciemny. Całkowity wymiar lady 210x78x108,5h cm. 

1 z 4



2. 2

3. 1

4. 1

Regał aktowy 4-skrzydłowa, dół 2 skrzydła 2OH, góra 2 skrzydła 4OH 
w  srodku półki. Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie 
melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18mm, oklejony 
obrzeżem PCV. Cokół płytowy wysokości 60mm. Półki wykonane z 
płyty dwustronnie melaminowanej  w klasie higieniczności E1 o 
grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Plecy szafy wykonane z  
płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Zamek 
jednopunktowy, z możliwością zastosowania Master Key. Kluczyki 
numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka. Półki 
mocowane na system  TITUS składający się z 2 części: pierwsza 
część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, 
druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 
20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie 
boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu. Zawiasy i okucia 
100 stopni bez cichego domyku. Montaż i demontaż drzwi bez użycia 
narzędzi – system CLICK. Regulator poziomowania dostępny od 
wnętrza mebla, z możliwością regulacji do 20mm. Uchwyty o rozstawie 
128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze 
chrom mat. Kolor płyty orzech ciemny. Wymiar szafy 80x42x219,5h 
cm.

Szafa typu -bufet. Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie 
melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości minimum 18mm, 
oklejony obrzeżem PCV. Wieniec górny wykonany z płyty o grubości 
25 mm. Plecy całej szafy o grubości minimum 18mm. Górna część 
podzielona na dwie równe części 50/50 pionową płytą o grubości 
minium 18mm. Każda z części zamykana do dołu oddzielną żaluzją  
PCV. W każdej części dwie półki o grubości minimum 18mm, oklejone 
czterostronnie PCV.  Dolna część szafy podzielona również na dwie 
równe części 50/50 pionową płytą o grubości minimum 18 mm. Lewa 
strona to szuflady płytowe. Dwie górne szuflady płytsze, dolna szuflada 
głęboka. Prawa strona drzwi płytowe wykonane z płyty o grubości 
minimum 18 mm przeznaczona do wstawienia lodówki. W plecach w 
części po stronie lodówki musi znajdować się duży otwór wentylacyjny.  
Uchwyty o rozstawie 128mm

Kontener podbiurkowy z 1 szufladą i drzwiami otwieranymi w prawą 
lub lewą stronę. Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, 
dwustronnie melaminowanej. Dno szuflady wykonane z płyty grubości 
12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm. Plecy 
kontenera wpuszczane między boki i wieńce. Krawędzie wieńca 
górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, 
pozostałe krawędzie
oklejone PCV/ABS 0,8mm. Szuflada z bokami metalowymi osadzone 
na prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 3/4. 
Wysokość szuflady – 86mm. Zamek centralny z możliwością 
zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich 
domówienia. Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w 
kolorze czarnym. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 
152mm w kształcie litery „C” w kolorze chrom mat. Kolor kontenera 
orzech ciemny. Wymiar kontenera 35x46x58,5h cm. 
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Szafa ubraniowa 2-skrzydłowa w  srodku półki i wysuwany puzon, 
Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w 
klasie higieniczności E1 o grubości 18mm, oklejony obrzeżem PCV. 
Cokół płytowy wysokości 60mm. Półki wykonane z płyty dwustronnie 
melaminowanej  w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, 
oklejone obrzeżem PCV. Plecy szafy wykonane z  płyty dwustronnie 
melaminowanej o grubości 18 mm. Zamek jednopunktowy, z 
możliwością zastosowania Master Key. Kluczyki numerowane z 
możliwością domówienia samego kluczyka. Półki mocowane na 
system  TITUS składający się z 2 części: pierwsza część montowana 
do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, druga część jest 
zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający 
stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega 
przypadkowemu wypadaniu. Zawiasy i okucia 100 stopni bez cichego 
domyku. Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system 
CLICK. Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, z 
możliwością regulacji do 20mm. Uchwyty o rozstawie 128mm i 
długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze chrom mat. 
Kolor płyty orzech ciemny. Wymiar szafy 80x42x240h cm.

Szafa  z 5 półkami 1-skrzydłowa. Wszystkie elementy wykonane z 
płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o 
grubości 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Cokół płytowy wysokości 
60mm. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej  w klasie 
higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Plecy 
szafy wykonane z  płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 
mm. Zamek jednopunktowy, z możliwością zastosowania Master Key. 
Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka. 
Półki mocowane na system  TITUS składający się z 2 części: pierwsza 
część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, 
druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 
20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie 
boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu. Zawiasy i okucia 
100 stopni bez cichego domyku. Montaż i demontaż drzwi bez użycia 
narzędzi – system CLICK. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości 
całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze chrom mat. 
Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, z możliwością 
regulacji do 20mm. Kolor płyty orzech ciemny. Wymiar szafy 
40x42x240h cm.

Kanapa 2-osobowa na 4 nogach,  noga wykonana z kształtownika 
40x40 mm; wysokość nogi - 130 mm , siedzisko pianka cięta - gęstość 
min. 40 kg/m3., oparcie / ścianka oparcie -pianka cięta - gęstość 25 
kg/m3 ścianka - pianka cięta - gęstość 35 kg/m3/  Wymiar kanapy 
123x68x71h. Tkanina do wyboru z próbnika.
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Stolik okolicznościowy z blatem okrągłym fi 60mm wykonany z płyty 
dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm wykończonej 

obrzeżem o grubości 2mm. Noga wykonana z pręta stalowego o 
średnicy 12mm malowanego proszkowo na kolor biały.  Blat w kolorze 

orzech ciemny. Wymiar stolika 60x60x56h
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