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Załącznik nr 4  do SIWZ 
 
 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 
 

Oferowane meble winny charakteryzować się parametrami j.n.: 
-duża żywotność produktu: dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów i podzespołów 
-duża funkcjonalność: dzięki uniwersalnym i ergonomicznym rozwiązaniom 
-meble metalowe wykonane z blachy o gr.0,8mm 
-malowanie – proszkowe nanoszone elektrostatycznie, przed malowaniem meble 
poddawane są licznym procesom umożliwiającym uzyskanie lepszych właściwości 
mechanicznych i antykorozyjnych powłoki lakierniczej 
-wysoka estetyka wykonania.  
-zamki w systemie Master – który umożliwia otwarcie wszystkich zamków w danej serii 
dodatkowym  kluczem Master , który zostanie zamówiony odrębnie. 
-gwarancja na meble warsztatowe min.36m-cy /na powłokę lakierniczą w przypadku 
samoistnych ognisk korozji/. 
-regulatory umożliwiające poziomowanie  
 

Wzory potrzebnego umeblowania opracowano korzystając z katalogu 
firmy „PROMAG”, ze względu na jakość, która jest wymagana do przetargu. 
Dopuszcza się minimalne zmiany w wymiarach w oferowanym wyposażeniu. 
W celu uproszczenia podano Nr. katalogowe . 
 
 

1. KRZESŁO WARSZTATOWE – 5 SZT.   Nr.06-1673 
Opis produktu 
krzesło wytrzymałe z przeznaczeniem do pracy w warsztacie, olejoodporne 
Parametry techniczne 
krzesło obrotowe, na stopach 
stabilna stalowa podstawa, z nakładkami z tworzywa 
siedzisko i oparcie antypoślizgowe, wykonane z miękkiego tworzywa 
siedzisko o płynnie regulowanej wysokości za pomocą podnośnika 
pneumatycznego oraz głębokości za pomocą śruby 
uchwyt do łatwego przemieszczania krzesła w górnej części oparcia 
5 stabilnych stóp 
metalowa, lakierowana obręcz pod stopy o regulowanej śrubą wysokości 
 

2. KRZESŁO WARSZTATOWE  – 9 SZT.    Nr.06-1675 
Opis produktu 
krzesło wytrzymałe z przeznaczeniem do pracy w warsztacie, olejoodporne 
Parametry techniczne 
krzesło obrotowe, na kołach 
wymiary : wysokość do siedziska – 380-541mm,wymiary siedziska 470-460mm,regulowana 
wysokość oparcia krzesła – 350-410mm 
stabilna stalowa podstawa, z nakładkami z tworzywa 
siedzisko i oparcie antypoślizgowe, wykonane z miękkiego tworzywa 
siedzisko o płynnie regulowanej wysokości za pomocą podnośnika 
pneumatycznego oraz głębokości za pomocą śruby 
uchwyt do łatwego przemieszczania krzesła w górnej części oparcia 
5 samohamownych kół do powierzchni dywanowych, lub twardych 
kolor: czarny 
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3. REGAŁ PÓŁKOWY – 10 SZT.   Nr.D20.150271 

Parametry techniczne 
Wysokość regału: 2 000 mm 
Głębokość półek: 400 mm 
Dł. półek/ il. kolumn:  – 3x1000 mm+ 1x800 mm 
Nośność półek: 200 kg 
Nośność kolumny: 1700 kg 
Liczba półek w kolumnie: 5 szt 
Całkowita długość regału: 3965 mm 
Możliwość regulacji poziomów półkowych: TAK co 25 mm 
Powłoki i kolory: Nogi regału malowane - RAL5010; 
Pozostałe elementy - ocynkowane; półki whaczane 
 
4. KRZESŁO BIUROWE NA KOŁACH NIEBIESKO-CZARNE – 5 SZT.    Nr.06-700 
Opis produktu 
Krzesło biurowe, z oparciem, na kołach  
Parametry techniczne 
stalowa podstawa z nakładkami z tworzywa, 
siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane, 
możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranych pozycjach za 
pomocą śruby, 
płynnie regulowana wysokość siedziska, 
płynnie regulowana głębokość siedziska za pomocą śruby, 
płynnie regulowana wysokość oparcia za pomocą śruby, 
stale podłokietniki z tworzywa sztucznego 
samohamowne kółka 
kolor ramy, podłokietników: czarny, siedziska i oparcia- niebiesko-czarny ( CU-14) 
 
 

5. SZAFA BIUROWA – 2 SZT.          typ SBS 1000 Nr.06-039    RAL 7035/5015 
Opis produktu 
Szafa metalowa, biurowa wyposażona w : 
zamki - baskwilowe w systemie Master, z kompletem 2 kluczy 
malowanie – proszkowe 
Parametry techniczne 
wymiary (wys. x szer. x gł.): 1950x1000x435 mm 
konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej, max obciążenie korpusu 500 kg 
wyposażenie: 
4 półki przestawne co 35 mm o nośności 60 kg 
drzwi dwuskrzydłowe z chowanymi zawiasami 
regulatory umożliwiające poziomowanie 
kolor: korpus- popielaty (RAL 7035), fronty – niebieski ( RAL 5015) 
 
6 A. SZAFA NA POJEMNIKI   - 2 SZT.   RAL7035/5015   Nr.88764 
Opis produktu 
Szafa metalowa z listwami na pojemniki warsztatowe. Szafa wyposażona w :  
zamek baskwitowy w systemie Master, z kompletem 2 kluczy, ryglowanie 2-punktowe z 
przylgą na całą wysokość drzwi 
malowanie – proszkowe 
Parametry techniczne 
wymiary (wys. x szer. x gł.): 1950x1000x435 mm 
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konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej, max obciążenie korpusu 500 kg 
maksymalna nośność pojedynczego skrzydła drzwi: 20 kg 
wyposażenie od góry: 
6 A.I- Zabudowa pleców 
- Listwa na pojemniki o wymiarach 157/101/74 mm - 9 szt 
- Listwa na pojemniki o wymiarach 224/144/108 - 4 szt 
- Listwa na pojemniki o wymiarach 314/202/148 - 5 szt 
- Listwa na pojemniki o wymiarach 119/77/56 mm - 10 szt 
6 A.II-Zabudowa drzwi  szt.4 
-listwa na drzwi na pojemniki o wym.IIIA – 6szt. 
-listwa na drzwi na pojemniki o wym.IVA-  8szt. 
drzwi dwuskrzydłowe z chowanymi zawiasami, zamykane zamkiem baskwilowym 
regulatory umożliwiające poziomowanie 
kolor: Kolor konstrukcji - RAL 7035 (popielaty), Kolor frontów RAL 5015 szt.1(niebieski),  
+ RAL 6018 szt.2(zielony), 
wyposażenie montowane na plecach: malowane w kolorze korpusu 
 
6 B. SZAFA NA POJEMNIKI   - 1 SZT.   RAL7035/5015   Nr.88764 
Opis produktu 
Szafa metalowa z listwami na pojemniki warsztatowe. Szafa wyposażona w :  
zamek baskwitowy w systemie Master, z kompletem 2 kluczy, ryglowanie 2-punktowe z 
przylgą na całą wysokość drzwi 
malowanie – proszkowe 
Parametry techniczne 
 
 
7. POJEMNIK WARSZTATOWY typu IIIA (dla szafy na pojemniki)  
 – 80 SZT.                Nr. 09-029N 
Opis produktu 
wykonany z polipropylenu 
zakres temperatur użytkowania: od -5°C do + 60°C 
Parametry techniczne 
wymiary gabarytowe IIIA/(a)/B/C: 157/(120)/101/74 mm 
nośność przy zawieszeniu na listwie: 2,6 kg 
pojemność: 0,5 l 
masa: 0,07 kg 
kolor: niebieski  
 
8.POJEMNIK WARSZTATOWY Typu IIA  (dla szafy na pojemniki)  
– 24 SZT.                 Nr. 09-028N 
Opis produktu 
wykonany z polipropylenu 
zakres temperatur użytkowania: od -5°C do + 60°C 
 
 
 Parametry techniczne 
wymiary gabarytowe IIA/(a)/B/C: 224/(170)/144/108 mm 
nośność przy sztaplowaniu w stos: 110 kg 
nośność przy zawieszeniu na listwie: 7 kg 
pojemność: 1,6 l 
masa: 0,22 kg 
kolor: niebieski  
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9.  POJEMNIK WARSZTATOWY Typu IA ( dla szafy na pojemniki) 
- 20 SZT.               Nr.09-027N 
Opis produktu 
wykonany z polipropylenu 
zakres temperatur użytkowania: od -5°C do + 60°C 
Parametry techniczne 
wymiary gabarytowe IA/(a)/B/C: 314/(237)/202/148 mm 
nośność przy sztaplowaniu w stos: 180 kg 
nośność przy zawieszeniu na listwie: 8 kg 
pojemność: 4 l 
masa: 0,56 kg 
kolor: niebieski  
 
10. POJEMNIK WARSZTATOWY ( dla szafy na pojemniki)- 60 SZT. 
Typu IVA Nr.09-030 
Opis produktu 
wykonany z polipropylenu 
zakres temperatur użytkowania: od -5°C do + 60°C 
Parametry techniczne 
wymiary gabarytowe IVA/(a)/B/C: 119/(90)/77/56 mm 
nośność przy sztaplowaniu w stos: 180 kg 
nośność przy zawieszeniu na listwie: 8 kg 
pojemność: 4 l 
masa: 0,56 kg 
kolor: niebieski ,czerwony 
 
11. SZAFA METALOWA SKRYTKOWA – 2 SZT.      Nr.SK 300-004 7035/5015 
Opis produktu  
Szafa metalowa, skrytkowa wyposażona w :  
zamki - cylindryczne w systemie Master, z kompletem 2 kluczy, zamek jednopunktowy 
wzmocnione drzwi otwierane w kierunku prawe/lewe 
system Master 
malowanie – proszkowe,  
Parametry techniczne 
wymiary (wys. x szer. x gł.): 1800x600x480 mm 
konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej 
wyposażenie: 
cztery skrytki o wymiarach (wys. x szer.) 850x254 mm, wyposażone w pojedynczy metalowy 
haczyk 
drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne regulatory umożliwiające poziomowanie 
kolor:korpus- popielaty (RAL 7035), fronty- niebieski ( RAL 5015). 
12. SZAFA  METALOWA BIUROWA SB600– 1 SZT.  Nr. 06-2320 
Opis produktu 
Szafa metalowa, biurowa wyposażona w :  
zamki - baskwilowe w systemie Master, z kompletem 2 kluczy 
malowanie – proszkowe, 
Parametry techniczne 
wymiary (wys. x szer. x gł.): 1950x600x435 mm 
konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej, max obciążenie korpusu 500 kg 
wyposażenie: 
4 półki przestawne co 35 mm o nośności 60 kg 
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drzwi jednoskrzydłowe z chowanymi zawiasami 
regulatory umożliwiające poziomowanie 
kolor: korpus- popielaty (RAL 7035), fronty - niebieski ( RAL 5015). 
 
13. REGAŁ PÓŁKOWY  Niebieski -  1 SZT.     Nr.D20.150279 
Parametry techniczne 
Wysokość regału: 2 500 mm 
Głębokość półek: 600 mm 
Dł. półek / il. kolumn: 600 mm / 2 kolumny 
Nośność półek: 210 kg 
Nośność kolumny: 1800 kg 
Liczba półek w kolumnie: 5 szt 
Całkowita długość regału: 1305 mm 
Możliwość regulacji poziomów półkowych: co 25 mm 
Powłoki i kolory: Nogi regału malowane - RAL5010( niebieski) 
Pozostałe elementy – ocynkowane, półki whaczane 
 
14. KRZESŁO TAPICEROWANE  - 1 SZT.     Nr.06-700 
Opis produktu; 
Krzesło biurowe, z oparciem, na kołach  
Parametry techniczne 
stalowa podstawa z nakładkami z tworzywa, 
siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane, 
możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranych pozycjach za 
pomocą śruby, 
płynnie regulowana wysokość siedziska, 
płynnie regulowana głębokość siedziska za pomocą śruby, 
płynnie regulowana wysokość oparcia za pomocą śruby, 
stale podłokietniki z tworzywa sztucznego 
samohamowne kółka 
kolor ramy, podłokietników: czarny, siedziska i oparcia- niebiesko-czarny ( CU-14) 
 
15. WÓZEK WARSZTATOWY TWW01PCV/HZ – 1 SZT.  Nr. 06-5001.151022 
Opis produktu 
szuflady - na prowadnicach teleskopowych o nośności 40 kg, wysuw do 90%, zabezpieczone 
przed 
wypadaniem, wyłożone gumą gładką olejoodporną # 2 mm 
zamki - cylindryczne w systemie Master, z kompletem 2 kluczy, każda szuflada zamykana 
oddzielnie 
malowanie – proszkowe 
Parametry techniczne 
wymiary (dł. x wys. x gł.): 1030x840x530 mm 
konstrukcja : rama górna i dolna spawana z kształtowników stalowych, boki wózka z blachy 
stalowej 
zgrzewane, nośność konstrukcji: 200 kg, nośność blatu 100 kg 
wyposażenie standardowe: 
Blat z płyty MDF 18mm pokryty PCV 2mm, wykończony z 4 stron kątownikiem 
pod blatem: 
Moduł  - 3 szuflady 85x386x450mm, 2 szuflady 173x386x450mm 
Moduł  - drzwi duże 615x532mm, półka OC 
z lewej strony stalowa rączka do łatwego przemieszczania 
 



 

6 

 

 
4 koła Blickle Ø 100 mm: 2 stałe, 2 skrętne, w tym 1 z blokadą „stop-fix” (jednoczesna 
blokada koła i 
głowicy skrętnej), opony z pełnej gumy czarnej, nie wymagają konserwacji. 
kolor: Kolor konstrukcji - RAL 7035 (popielaty), Kolor frontów RAL 5015 (niebieski);  
 
16. WÓZEK WARSZTATOWY- 1 SZT.      
Nr.TWW01PCV/CR 7035/5015  06-5001.3666 
Opis produktu 
szuflady - na prowadnicach teleskopowych o nośności 40 kg, wysuw do 90%, zabezpieczone 
przed 
wypadaniem, wyłożone gumą gładką olejoodporną # 2 mm 
zamki - cylindryczne w systemie Master, z kompletem 2 kluczy, każda szuflada zamykana 
oddzielnie 
malowanie – proszkowe 
Parametry techniczne 
wymiary (dł. x wys. x gł.): 1030x840x530 mm 
konstrukcja : rama górna i dolna spawana z kształtowników stalowych, boki wózka z blachy 
stalowej 
zgrzewane, nośność konstrukcji: 200 kg, nośność blatu 100 kg 
wyposażenie standardowe: 
Blat z płyty MDF 18mm pokryty PCV 2mm, wykończony z 4 stron kątownikiem 
pod blatem: 
Moduł  - drzwi małe 410x382mm, 2 szuflady 85x386x450mm 
Moduł  - 3 szuflady 85x536x500 mm, 2 szuflady 173x536x500 mm 
z lewej strony stalowa rączka do łatwego przemieszczania 
4 koła Blickle Ø 100 mm: 2 stałe, 2 skrętne, w tym 1 z blokadą „stop-fix” (jednoczesna 
blokada koła i 
głowicy skrętnej), opony z pełnej gumy czarnej, nie wymagają konserwacji. 
Kolor konstrukcji - RAL 7035 (popielaty), Kolor frontów RAL 5015 (niebieski). 
 
17. STOŁ WARSZTATOWY SS03L/AA – 4 SZT.    Nr. 06-4000.416 
Opis produktu 
szuflady - na prowadnicach teleskopowych o nośności 40 kg, wysuw do 90%, zabezpieczone 
przed wypadaniem,  
zamykane centralnie zamki - cylindryczne w systemie Master, z kompletem 2 kluczy 
malowanie – proszkowe 
Parametry techniczne 
wymiary (dł. x wys. x gł.): 2050x890x745mm 
solidna konstrukcja z kształtowników stalowych 35x55x2,5mm, nośność stołu 1000 kg 
poprzeczka dolna umiejscowiona z tyłu umożliwiająca wjazd kontenerka pod blat - nie 
dotyczy stołów z półkami 
wyposażenie standardowe: 
blat: Sklejka lakierowana 36mm, z tyłu listwa ograniczająca zabudowa pod blatem od lewej 
strony: 
- Zabudowa 1: Moduł  - drzwi duże 615x382mm, półka OC 
- Zabudowa 2: Brak 
- Zabudowa 3: Brak 
- Zabudowa 4: Moduł  - drzwi duże 615x382mm, półka OC 
-Kolor konstrukcji - RAL 7035 (popielaty), Kolor frontów RAL 5015 (niebieski) 
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18. REGAŁ PÓŁKOWY – 4 SZT.     Nr. D3040.150293 
Parametry techniczne 
Wysokość regału: 2 500 mm 
Głębokość półek: 800 mm 
Dł. półek / il. kolumn: 1 200 mm / 1 kolumna 
Nośność półek: 390 kg 
Nośność kolumny: 3000 kg 
Liczba półek w kolumnie: 4 szt 
Całkowita długość regału: 1290 mm 
Rodzaj wypełnienia półki: 
WYPEŁNIENIE PANELAMI 200 mm OCYNK 
Możliwość regulacji poziomów półkowych: TAK co 25 mm 
Powłoki i kolory: Nogi regału malowane - RAL5010; 
Rygle, haczyki, przewiązki, elementy złączne - ocynkowane  
 
19. SZAFA SKRYTKOWA – 14 SZT.       7035/5015 
Opis produktu 
zamki - cylindryczne w systemie Master, z kompletem 2 kluczy, zamek jednopunktowy 
wzmocnione drzwi otwierane w kierunku prawe/lewe 
malowanie – proszkowe 
Parametry techniczne 
wymiary (wys. x szer. x gł.): 1950x400x480 mm 
konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej 
wyposażenie: 
2 skrytki w jednej kolumnie , w każdej skrytce półka stała 
drzwi z otworami wentylacyjnymi i zamkami cylindrycznymi 
regulatory umożliwiające poziomowanie 
kolor: korpus - popielaty (RAL 7035), drzwi - niebieski (RAL 5015 
 
20. STÓŁ WARSZTATOWY – 2 SZT. 
Parametry techniczne 
wymiary (szer. x wys. x gł.): 1500x890x850 mm 
konstrukcja spawana z profili stalowych, nośność 1000 kg 
wyposażenie: 
blat ze sklejki lakierowanej # 36 mm, bez listwy z tyłu 
pod blatem 3 szuflady o wys. 170 mm, w obudowach, obok siebie, każda zamykana na 
osobny 
zamek 
kolor: konstrukcja - popielaty (RAL 7035), fronty - niebieski (RAL 5015); 
21. STÓŁ WARSZTATOWY – 2 SZT. 
Parametry techniczne 
wymiary (szer. x wys. x gł.): 1650x890x850 mm 
konstrukcja spawana z profili stalowych, nośność 1000 kg 
wyposażenie: 
blat ze sklejki lakierowanej # 36 mm, z tyłu listwa ograniczająca 
pod blatem: 
z lewej strony moduł  - 2 szuflady 173x386x450 mm, 1 szuflada 261x386x450 mm 
z prawej strony moduł  - drzwi duże 382x615 mm, w środku półka OC whaczana 
kolor: konstrukcja - popielaty (RAL 7035), fronty - niebieski (RAL 5015) 
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22. SZAFKA WARSZTATOWA - 1 SZT. 
Parametry techniczne 
wymiary (wys. x szer. x gł.): 600x1200x400 mm 
konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej 
wyposażenie: 
podział na część lewą i prawą 
z każdej strony 4szuflady o jednakowej wysokości 
2 zamki wieloszufladowe 
regulatory umożliwiające poziomowanie 
kolor: korpus - popielaty (RAL 7035), drzwi - niebieski (RAL 5015) 
 
23. BIURKO WARSZTATOWE- 1 SZT. 
Parametry techniczne 
wymiary (szer. x wys. x gł.): 1200x760x500 mm 
konstrukcja spawana z profili stalowych 
wyposażenie: 
blat z płyty laminowanej # 28 mm w kolorze buk 
kolor: popielaty (RAL 7035 
 
24. BIURKO WARSZTATOWE- 1 SZT. 
Parametry techniczne 
wymiary (szer. x wys. x gł.): 2300x760x60 mm 
konstrukcja spawana z profili stalowych 
wyposażenie: 
blat z płyty laminowanej # 28 mm w kolorze buk, z prawej strony otwór na przewody 
pod blatem: 
z lewej strony moduł  - 2 szuflady 173x386x450 mm, 1 szuflada 261x386x450 mm 
z prawej strony moduł  - drzwi duże 382x615 mm, w środku półka OC whaczana 
pomiędzy modułami wysuwana półka na klawiaturę z płyty laminowa 
kolor: konstrukcja - popielaty (RAL 7035), fronty - niebieski (RAL 5015); 
 
25. BIURKO WARSZTATOWE – 2 SZT.                                                                                  
Parametry techniczne 
wymiary (szer. x wys. x gł.): 1600x760x60 mm 
konstrukcja spawana z profili stalowych 
wyposażenie: 
blat z płyty laminowanej # 28 mm w kolorze buk, z prawej strony otwór na przewody 
pod blatem: 
z lewej strony moduł  - 2 szuflady 173x386x450 mm, 1 szuflada 261x386x450 mm 
z prawej strony moduł  - drzwi duże 382x615 mm, w środku półka OC whaczana 
pomiędzy modułami wysuwana półka na klawiaturę z płyty laminowanej, szer. 450 mm 
kolor: konstrukcja - popielaty (RAL 7035), fronty - niebieski (RAL 5015) 
 
26. STOLIK WARSZTATOWY – 1 SZT. 
Parametry techniczne 
wymiary (szer. x wys. x gł.): 400x890x350 mm 
konstrukcja spawana z profili stalowych 
wyposażenie: 
blat skośny ze sklejki lakierowanej # 36 mm 
wymiary blatu - bok lewy 745 mm, bok prawy 350 mm, tył 400 mm, przód skośny 
dostawiany do boku stołu SS03L, możliwość skręcenia blatami pod spodem 
kolor: popielaty (RAL 7035 
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27. STÓŁ WARSZTATOWY – 1 SZT. 
SS02L/D/A 7035/5015 06-4000.1510201 
Opis produktu 
szuflady - na prowadnicach teleskopowych o nośności 40 kg, wysuw do 90%, zabezpieczone 
przed 
wypadaniem, zamykane centralnie 
zamki - cylindryczne w systemie Master, z kompletem 2 kluczy 
malowanie – proszkowe, przed malowaniem meble poddawane są licznym procesom 
umożliwiającym 
uzyskanie lepszych właściwości mechanicznych i antykorozyjnych powłoki lakierniczej 
Parametry techniczne 
wymiary (dł. x wys. x gł.): 1600x890x745mm 
solidna konstrukcja z kształtowników stalowych 35x55x2,5mm, nośność stołu 1000 kg 
wyposażenie: 
blat: Sklejka lakierowana 36mm, z tyłu listwa ograniczająca 
zabudowa pod blatem od lewej strony: 
- Zabudowa 1: Moduł  - 2 szuflady 173x386x450mm, 1 szuflada 261x386x450mm 
- Zabudowa 2: Brak 
- Zabudowa 3: Moduł  - drzwi duże 615x382mm, półka OC 
kolor: Kolor konstrukcji - RAL 7035 (popielaty), Kolor frontów RAL 5015 (niebieski) 
 
28. STÓŁ WARSZTATOWY - 3 SZT. 
SS02L/D/D/A 7035/5015 06-4000.150609 
Opis produktu 
szuflady - na prowadnicach teleskopowych o nośności 40 kg, wysuw do 90%, zabezpieczone 
przed 
wypadaniem, zamykane centralnie 
zamki - cylindryczne w systemie Master, z kompletem 2 kluczy 
malowanie – proszkowe 
Parametry techniczne 
wymiary (dł. x wys. x gł.): 1600x890x745mm 
solidna konstrukcja z kształtowników stalowych 35x55x2,5mm, nośność stołu 1000 kg 
wyposażenie: 
blat: Sklejka lakierowana 36mm, z tyłu listwa ograniczająca 
zabudowa pod blatem od lewej strony: 
- Zabudowa 1: Moduł  - 2 szuflady 173x386x450mm, 1 szuflada 261x386x450mm 
- Zabudowa 2: Moduł  - 2 szuflady 173x386x450mm, 1 szuflada 261x386x450mm 
- Zabudowa 3: Moduł  - drzwi duże 615x382mm, półka OC 
kolor: Kolor konstrukcji - RAL 7035 (popielaty), Kolor frontów RAL 5015 (niebieski) 
 
 
29. STÓŁ WARSZTATOWY – 3 SZT. 
SS03L/S/A 7035/5015 06-4000.150610 
Opis produktu 
szuflady - na prowadnicach teleskopowych o nośności 40 kg, wysuw do 90%, zabezpieczone 
przed 
wypadaniem, zamykane centralnie 
zamki - cylindryczne w systemie Master, z kompletem 2 kluczy 
malowanie – proszkowe 
Parametry techniczne 
wymiary (dł. x wys. x gł.): 2050x890x745mm 
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solidna konstrukcja z kształtowników stalowych 35x55x2,5mm, nośność stołu 1000 kg 
wyposażenie: 
blat: Sklejka lakierowana 36mm, z tyłu listwa ograniczająca 
zabudowa pod blatem od lewej strony: 
- Zabudowa 1: Moduł  - 2 szuflady 173x386x450mm, 1 szuflada 261x386x450mm 
- Zabudowa 2: Brak 
- Zabudowa 3: Brak 
- Zabudowa 4: Moduł  - drzwi duże 
 
30. NADBUDOWA DO STOŁÓW – 1 SZT. 
NSS03/2M 7035 06-117 2003 
Opis produktu 
malowanie – proszkowe, przed malowaniem meble poddawane są licznym procesom 
umożliwiającym 
uzyskanie lepszych właściwości mechanicznych i antykorozyjnych powłoki lakierniczej 
Parametry techniczne 
konstrukcja z kształtowników stalowych przykręcana do blatu stołu 
wyposażenie standardowe: 
4 tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.) 780x460mm 
2 tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.) 445x460mm 
4 listwy perforowane o dł. 1000mm, do mocowania tablic, szafek lub listwy z przyłączami 
2 trójkąty do przymocowania nadbudowy do blatu 
kolor standardowy: popielaty (RAL 7035);  
 
31. PÓŁKA WHACZANA DO NADBUDOWY STOŁU – 1 SZT. 
Do stołu SS03 7035 06-1167 SS03 
Opis produktu 
whaczana w listwy nadbudowy za pomocą stalowych wsporników 
wykonana ze sklejki lakierowanej # 24 mm 
wymiary półki (dł. x gł.): 2050x250mm 
kolor: popielaty (RAL 7035) 
 
32. KONSTRUKCJA Z LAMPĄ DO STOŁU – 1 SZT. 
Do SS7035 06-856 SS03 
Opis produktu 
znajduje zastosowanie tam gdzie potrzeba dodatkowego oświetlenia 
poprawiającego warunki pracy przy stole, 
przystosowane do montażu do blatu stołu (przy zakupie wraz ze 
stołem zamontowane do blatu bez dodatkowej opłaty), 
wyposażenie standardowe: 
lampa o mocy 36W, 
dł. świetlówki 1200 mm, 
włącznik montowany na bocznej listwie, 
przewód 3 m z wtyczką, 
konstrukcja do montażu lampy do blatu stołu SS03 
kolor konstrukcji: popielaty (RAL 7035) 
 
33. REGAŁ PÓŁKOWY – 1 SZT.  
D3040.150613 
Opis produktu 
Wysokość regału: 2 500 mm 
Głębokość półek: 800 mm 
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Dł. półek / il. kolumn: 1 500 mm / 4 kolumny/520 kg 
-1 200 mm / 1 kolumna/390 kg 
Nośność kolumny: 3000 kg 
Liczba półek w kolumnie: 4 szt. 
Całkowita długość regału: 7470 mm 
Rodzaj wypełnienia półki: 
WYPEŁNIENIE PANELAMI OCYNK200 mm 
Możliwość regulacji -poziomów półkowych: TAK co 25 mm 
Powłoki i kolory: 
Nogi regału malowane - RAL5010; 
Rygle, haczyki, przewiązki, elementy 
złączne - ocynkowane ;półki whaczane 
 
34. REGAŁ PÓŁKOWY – 2 SZT. 
D20.151012 
Parametry techniczne 
Wysokość regału: 2 000 mm 
Głębokość półek: 600 mm 
Dł. półek / il. kolumn: 1 000 mm / 6 kolumn/210 kg 
600 mm / 2 kolumny/210 kg 
Nośność kolumny: 1700 kg 
Liczba półek w kolumnie: 5 szt 
Całkowita długość regału: 7485 mm 
Możliwość regulacji 
poziomów półkowych: TAK co 25 mm 
Powłoki i kolory: Nogi regału malowane - RAL5010; 
Pozostałe elementy – ocynkowane, półki whaczane 
 
35. REGAŁ PÓŁKOWY – 2 SZT. 
D20.151014 
Parametry techniczne 
Wysokość regału: 2 500 mm 
Głębokość półek: 400 mm 
Dł. półek / il. kolumn: 800 mm / 2 kolumny/200 kg 
600 mm / 2 kolumny/230 kg 
Nośność kolumny: 1750 kg 
Liczba półek w kolumnie: 5 szt. 
Całkowita długość regału: 2965 mm 
Możliwość regulacji 
poziomów półkowych: TAK co 25 mm 
Powłoki i kolory: Nogi regału malowane - RAL5010; 
Pozostałe elementy – ocynkowane, półki whaczane 
 
36. REGAŁ PÓŁKOWY – 1 SZT. 
D20.151016 
Parametry techniczne 
Wysokość regału: 2 500 mm 
Głębokość półek: 600 mm 
Dł. półek / il. kolumn: 800 mm / 2 kolumny/260kg nośność 
                                  600 mm /1 kolumna/210kg nośność 
Nośność kolumny: 1800 kg 
Liczba półek w kolumnie: 5 szt 
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Całkowita długość regału: 2335 mm 
Możliwość regulacji poziomów półkowych: TAK co 25 mm 
Powłoki i kolory: Nogi regału malowane - RAL5010; 
Pozostałe elementy – ocynkowane, półka whaczana 
 

 
37. REGAŁ PÓŁKOWY – 1 SZT. 
D20.151017 
Parametry techniczne 
Wysokość regału: 2 500 mm 
Głębokość półek: 300 mm 
Dł. półek / il. kolumn: 800 mm / 2 kolumny/ nośność półek:220kg 
                                  600 mm / 2 kolumny/ nośność półek:250 kg 
Nośność kolumny: 1700 kg 
Liczba półek w kolumnie: 5 szt 
Całkowita długość regału: 2965 mm 
Możliwość regulacji poziomów półkowych: TAK co 25 mm 
Powłoki i kolory: Nogi regału malowane - RAL5010; 
Pozostałe elementy – ocynkowane, półki whaczane 
 
38. STÓŁ WARSZTATOWY SS02L/D/A  7035/5015 – 1 SZT. 06-4000.151020 
Opis produktu 
szuflady - na prowadnicach teleskopowych o nośności 40 kg, wysuw do 90%, zabezpieczone 
przed 
wypadaniem, zamykane centralnie 
zamki - cylindryczne w systemie Master, z kompletem 2 kluczy 
malowanie – proszkowe 
Parametry techniczne 
wymiary (dł. x wys. x gł.): 1600x890x745mm 
solidna konstrukcja z kształtowników stalowych 35x55x2,5mm, nośność stołu 1000 kg 
poprzeczka dolna umiejscowiona z tyłu umożliwiająca wjazd kontenerka pod blat - nie 
dotyczy stołów z półkami 
wyposażenie standardowe: 
blat: Sklejka lakierowana 36mm, z tyłu listwa ograniczająca 
zabudowa pod blatem od lewej strony: 
- Zabudowa 1: Moduł - 2 szuflady 173x386x450mm, 1 szuflada 261x386x450mm 
- Zabudowa 2: Brak 
- Zabudowa 3: Moduł - drzwi duże 615x382mm, półka OC 
kolor: Kolor konstrukcji - RAL 7035 (popielaty), Kolor frontów RAL 5015 (niebieski) 
 
39. NADBUDOWA DO STOŁU DLA PPZYCJI 39 – 1SZT.  
do stołów NNS/02/2M 7035 06-113 
Parametry techniczne 
konstrukcja z kształtowników stalowych przykręcana do blatu stołu 
wyposażenie standardowe: 
4 tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.) 780x460mm 
3 listwy perforowane o dł. 1000 mm, do mocowania tablic, szafek 
lub listwy z przyłączami 
2 trójkąty do przymocowania nadbudowy do blatu 
Malowany proszkowo, kolor standardowy: popielaty (RAL 7035 
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40. KONSTRUKCJA Z LAMPĄ DO STOŁU DLA POZYCJI 39-  1 SZT. 
do SS7035 06-856 SS02 
wyposażenie:  
lampa o mocy 36W, 
dł. świetlowki 1200 mm, 
włącznik montowany na bocznej listwie, 
przewód 3 m z wtyczką, 
konstrukcja do montażu lampy do blatu stołu SS02 
kolor konstrukcji: popielaty RAL 7035 
 
41. SZAFA BIUROWA   SB 800 - 4 SZT.   Nr.06-2321 
Parametry techniczne 
wymiary (wys. x szer. x gł.): 1950x800x435 mm 
konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej, max obciążenie korpusu 500 kg 
wyposażenie: 4 półki przestawne co 35 mm o nośności 60 kg 
drzwi dwuskrzydłowe z chowanymi zawiasami 
regulatory umożliwiające poziomowanie 
kolor: konstrukcja popielaty (RAL 7035), front niebieski (RAL 5015) 
zamki - baskwilowe w systemie Master, z kompletem 2 kluczy 
system Master - umożliwia otwarcie wszystkich zamków w danej serii dodatkowym kluczem 
Master zamawianym odrębnie 
malowanie – proszkowe,kolor: korpus- popielaty (RAL 7035), fronty - niebieski ( RAL 5015) 
 
42.SZAFKA Z PRZEGRODĄ         -  2 SZT.         Nr. 06-4002.310 
Parametry techniczne 
wymiary (wys. x szer. x gł.): 1020x900x500mm 
konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej, max obciążenie korpusu 200 kg. 
Typ zabudowy :3xszuflada 85x386x450mm , 2xszuflada 173386x450mm ,  
1xszuflada 261x386x450mm , 1xdrzwi 878x382mm , 1x przestawna półka ocynkowana 
Półki z blachy ocynkowanej o nośności 40kg.,przestawne co 88mm. 
Szuflady wyposażone w : 
prowadnice teleskopowe o nośności 40kg.,wysuw szuflad do 90%+zabezpieczenie przed 
wypadaniem. 
zamykanie centralne,zamek w systemie Master 
malowanie – proszkowe,kolor: korpus- popielaty (RAL 7035), fronty - niebieski ( RAL 6018) 
 
43. WÓZEK PALETOWY  PR 2500 G/PT 1150 z mechanizmem wspomagania ruszania 
– 1 SZT.         
Parametry techniczne 
Udźwig: 2500kg 
Długość wideł : 1150 
Szerokość zewnętrzna wideł : 550 mm 
Zakres ponoszenia : 85-200 mm 
3 lata gwarancji na agregat,2 lata gwarancji na konstrukcje 
Kąt obrotu dyszla 190 stopni 
Wyposażony w zintegrowany, dwufunkcyjny mechanizm wspomagający jazdę wózkiem 
przez progi i pozwalający na wjazd na rampę, a także umożliwiający zatrzymanie na 
pochylności dzięki zastosowaniu automatycznego hamulca postojowego  
Malowany proszkowo na kolor pomarańczowy 
Koła przy dyszlu- guma 
Podwójne koła przy rolkach- poliuretanowe  
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44. WÓZEK RĘCZNY PLATFORMOWY OSIATKOWANY WRN-K2/OSIAT- 2 SZT.  
Parametry techniczne 
Nośność 400kg 
Wysokość całkowita : 1065 mm 
Wysokość platformy: 1065 mm 
Wysokość platformy : 235 mm 
Szerokość zewnętrzna platformy : 630 mm 
Długość zewnętrzna platformy: 1000 mm 
Platforma wykonana z płyty laminowanej 
Wózek wyposażony w dwa zestawy kołowe : dwa stałe i dwa skrętne o średnicy 160mm 
Rodzaj kół- pełna guma 
Malowany proszkowo na kolor czerwony RAL3000 
 
45.WÓZEK TACZKOWY ALOŚ IV – 2 SZT. 
Opis wózka: 
Nośność : 250 kg 
Szerokość : 660 mm 
Wysokość  : 1300 mm 
Wymiary platformy : 500x210 mm 
Stalowa konstrukcja 
Uchwyt z tworzywa sztucznego z ochroną dłoni 
Malowany proszkowo na kolor czerwony 
 
 
46. ALUMINIOWA WCIĄGARKA BRAMOWA- 1 SZT.  
Parametry techniczne 
Udźwig : 2000 kg. 
Ramowa z regulowaną wysokością 
Wysokość do dolnej półki toru- 1500-2100 mm 
Wysokość podnoszenia 1000-1600 mm 
Wysokość całkowita: 1700-2300 mm 
Osiowy rozstaw podpór- 2500 mm 
Szerokość całkowita : 2650 mm 
Szerokość między podporami : 2400 mm 
Układ jezdny : 4 zestawy kołowe skrętne, 2 z hamulcami, koła z poliamidu 
Materiał konstrukcji : aluminium 
Warunki pracy : normalne, wewnątrz pomieszczenia 
Temperatura pracy : od -10 °C do +40 °C oraz wilgotności względnej 
 
47. MONTAŻ ALUMINIOWEJ WCIĄGARKI BRAMOWEJ – 1 SZT. 
 
 

48.  KRZESŁO  BETA  CHROM (kolor k-31) nr 06-703 - 12 szt. 
 
49.  POJEMNIKI NA ODPADY: 

• 09-RB50 (50l) - 10 szt. 
• 09-124 (niebieski, 240 l) - 8 szt. 

 


