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SPECYFIKACJA  WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO 
DLA SZPITALA UZDROWISKOWEGO MIESZKO

Lp. Rodzaj mebli
szer./gł./wys.

Ilość
szt.

Charakterystyka

1. Szafa      80/60/210 44 Szafa 2-drzwiowa posiadająca 2 przestrzenie półkowe 
o wys. 35 cm oraz przestrzeń na wieszaki (z wewn. 
podziałem dla dwóch osób)

2. Szafa     120/50/210 4 Szafa 2-drzwiowa posiadająca 2 przestrzenie półkowe 
o wys. 35 cm oraz przestrzeń na wieszaki z podziałem 
dla dwóch osób

3. Szafa     160/60/210 11 Szafa 4-drzwiowa, podzielona na przestrzenie 
półkowe  oraz przestrzeń na wieszaki (regulowana 
wysokość umieszczenia drążka  i półek – 
przeznaczenie dla osób niepełnosprawnych) 

4. Szafa       70/50/210 2 Szafa 2-drzwiowa posiadająca 2 przestrzenie półkowe 
o wys. 35 cm oraz przestrzeń na wieszaki 
(regulowana wysokość umieszczenia drążka  i półek – 
przeznaczenie dla osób niepełnosprawnych) 

5. Szafa       60/60/210 2 Szafa 1-drzwiowa posiadająca 2 przestrzenie półkowe 
o wys. 35 cm oraz przestrzeń na wieszaki 

(regulowana wysokość umieszczenia drążka  i półek )

6. Szafa      120/60/210 17 Szafa 2-drzwiowa posiadająca 2 przestrzenie półkowe 
o wys. 35 cm oraz przestrzeń na wieszaki (z wewn. 
podziałem dla dwóch osób)

7. Szafa      180/60/210 1 Szafa 3-drzwiowa (w zabudowie) posiadająca w 
jednej części  5 przestrzeni półkowych o wys.  42 cm  
oraz przestrzeń na wieszaki  oraz wewn. bagażnik

8. Szafa  180/40/210 1 Szafa 4-drzwiowa z podziałem na przestrzenie 
półkowe oraz przestrzeń na wieszaki oraz wewn. 
bagażnik

9. Szafa     130/90/210 1 Szafa 2-drzwiowa w zabudowie (wym. drzwi 90 cm)
posiadająca 2 przestrzenie półkowe o wys. 35 cm 
oraz przestrzeń na wieszaki  

10. Biurko       80/60/75 53 Blat  gr. 36 mm z powierzchnią roboczą laminowaną 
pozostałe elementy z płyty meblowej  gr. 18 mm

11. Biurko     150/60/75 6 Biurko  jw. z zabudowanym frontem na lodówkę -

należy wykonać otwory wentylacyjne



12. Biurko     120/60/75 11 Biurko  jw. z zabudowanym frontem na lodówkę -
należy wykonać otwory wentylacyjne

13. Biurko 180/60/50 2 Biurko  jw. z zabudowanym frontem na lodówkę -
należy wykonać otwory wentylacyjne

14. Szafka nocna 40/40/56 149 Pod blatem przestrzeń półkowa o wym. 15 cm 
Poniżej zamykana-  drzwiczki – 1-skrzydłowe (2 
przestrzenie półkowe) z cokołem

15. Stolik        40/40/75 45 Blat z płyty MDF - na stelażu drewnianym 
malowanym natryskowo

16. Stolik  50/80/50 1 Blat z płyty MDF - na stelażu drewnianym 
malowanym natryskowo

17. Stolik        ᴓ 45/75 20 j.w.

18. Stolik        ᴓ 70/75 11 j.w.

19. Wieszak +lustro 120/140 71 Płyta meblowa gr.18 mm  (wieszak 60 cm, lustro o 
wym. 50/120cm, gr. 4 mm fazowane)   wieszaki 
potrójne - 3 szt.                                                                                                   

20. Wieszak +lustro 120/190 ?
+ bagażnik

3 jw.  + bagażnik z komorą otwartą z nabitymi profilami 
aluminiowymi  walizkowymi - Lustra gr. 4 mm 
fazowane

21. Lustro  60/ 140 2 Płyta meblowa gr. 18 mm  (lustro o wym. 50/120cm, 
gr. 4 mm fazowane)

22. Krzesło 157 Tapicerowane na stelażu drewn. malowanym 
natryskowo - tapicerka o odporności ?

23. Deska odbojowa 200/100 61 Płyta meblowa gr. 18 mm

24. Deska odbojowa 300/100 42 j.w.

25. Deska odbojowa 400x100 5 j.w.

26. Deska odbojowa 220/100 6 j.w.

27. Deska odbojowa 60x100 2 j.w.

28. Deska odbojowa 50x100 5 j.w.

29. Deska odbojowa 480/100 4 j.w.

30. Deska odbojowa 100/100 10 j.w.

31. Deska odbojowa 350/100 3 j.w.



32. Deska odbojowa 250/100 2 j.w.

33. Deska odbojowa 360/100 2 j.w.

34/ Deska odbojowa 210/100 3 j.w.

35. Deska odbojowa 150/100 3 j.w.

36. Deska odbojowa 500/100 4 j.w.

37. Deska odbojowa 450/100 2 j.w.

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW:

1.W bryłach meblowych należy do okleinowania wąskich płaszczyzn płyt zastosować technologię 
oklejania laserowego (technologia bezklejowa)  cechującą się większą odpornością na oddziaływanie 
wilgoci.   Wyklucza się połączenie obrzeża ABS z krawędzią płyty poprzez użycie kleju EVA i PUR. 

2. Do wytworzenia linii mebli należy użyć akcesoriów meblowych producenta zapewniającego 
dożywotnią gwarancję na dany asortyment. 

3. Do realizacji zamówienia zleca się wykonanie korpusów meblowych z płyty wiórowej 
malaminowanej w  kolorystyce - Kronospan K085 PW. Elementy z płyty meblowej gr. 36mm, oraz 
18mm. Wszystkie krawędzie należy wykończyć obrzeżem ABS dobranym do płyty grubości min. 1 
mm. 

4. Fronty meblowe oraz elementy dekoracyjne wykonane z materiału MDF zgodnie z aranżacją 
wnętrza we wzorze będącym odpowiednikiem wzoru LONDYN. Foliowane. Kolorystyka dopasowana 
do kolorystyki korpusowej Kronospan K085 PW 

5. Krzesła użyte w aranżacji wnętrza wykonane ze szkieletu drewnianego dobrego jakości bukowego. 
Tapicerka z tkaniny obiciowej Inari utrudniającej wchłanianie rozlanych substancji (hydrofobowość), 
posiadającej odporność na ścieranie min. 42000 cykli, o gramaturze nie mniejszej niż 260g/m2. 
Krzesła powinny być spójne z aranżacją pozostałych mebli. Preferowany styl skandynawski. 

6. W szafach należy użyć w przestrzeni wieszakowej drążków meblowych pełnych z zamocowanymi 
wieszakami typu hotelowego. 


