
NR.PO

M.

POW. 

POM. 

(m2)

NUMER 

PRODU

KTU

NAZWA POMIESZCZENIA ILOŚ

Ć

WYMIAR (WYMIARY DOPASOWAĆ I SPARWDZIĆ NA BUDOWIE, DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE 5%)

KONDYGNACJA 0

0.11 4,30 m2 MAGAZYN/ ZAPLECZE SALI 0

1 143 SZAFKA KUCHENNA 

ZLEWOZMYWAKOWA

1 szafka kuchenna zlewozmywakowa

kolor biały, płyta meblowa 18 mm

przybliżone wymiary: szerokość: 80.0 cm, głębokość: 60,0 cm, wysokość: 88.0 cm, obudowa, 

głębokość: 60.0 cm

obudowa, wysokosć: 80.0 cm , mebel na nóżkach wys.10mm. wymiary sprawdzić i dopasować na 

budowie.

2 147 PÓŁKA ŚCIENNA 4 półka ścienna biała, prosta z ukrytym montażem o grubości 4-6 cm.głębokość: 30 cm, długość: 120 

cm.

3 153 SZAFKA KUCHENNA NAROŻNA DOLNA 1 przybliżone wymiary: szerokość: 80.0 cm

głębokość: 80 cm

wysokość: 88.0 cm

obudowa, głębokość: 60.0 cm

obudowa, wysokosć: 80.0 cm , kolor biały, płyta meblowa 18 mm mebel na nóżkach wys.10mm. 

wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.

4 154 SZAFKA KUCHENNA DOLNA 1 przybliżone wymiary:szerokość: 80.0 cm , głębokość: 60,0 cm , wysokość: 88.0 cm , obudowa, 

głębokość: 60.0 cm

obudowa, wysokosć: 80.0 cm, kolor biały, płyta meblowa 18 mm mebel na nóżkach wys.10mm. 

wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.

5 BLAT KUCHENNY 1 przybliżone wymiary: długość około 300,0 cm, kolor biały,  kolor biały, 28 mm wymiary sprawdzić i 

dopasować na budowie.

KONDYGNACJA +1 0

1.25 12,77 

m2

POMIESZCZENIE SOCJALNE 

PRACOWNIKÓW

0

6 132 SZAFKA KUCHENNA 60 1 przybliżone wymiary: szerokość: 60.0 cm

głębokość: 60 cm

wysokość: 88.0 cm

obudowa, głębokość: 60.0 cm, kolor biały

7 132A SZAFKA KUCHENNA 

ZLEWOZMYWAKOWA 60

1 szafka kuchenna zlewozmywakowa

kolor biały przybliżone wymiary: szerokość: 60.0 cm

głębokość: 60.0 cm

wysokość: 88.0 cm

obudowa, głębokość: 60.0 cm

obudowa, wysokosć: 80.0 cm

8 133 SZAFKA KUCHENNA SZUFLADY 60 1 przybliżone wymiary: szerokość: 60.0 cm , głębokość: 61.9 cm , wysokość: 88.0 cm , obudowa, 

głębokość: 60.0 cm, kolor biały,

9 133A SZAFKA  KUCHENNA 18 1 18,0 cm, wypełnienie pozostałej przestrzeni do ściany, szafka podblatowa z trzema pólkami, na 

cokole, biała, wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.

10 134 SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 60 3  szafka kuchenna wisząca, kolor biały

przybliżone wymiary:  szerokość: 60.0 cm

głębokość: 40,0 cm

wysokość: 80.0 cm ,

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA   /    meble kuchenne





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11 135 PÓŁKA KUCHENNA WISZĄCA 18 1  szafka kuchenna wisząca, kolor biały

przybliżone wymiary:  szerokość: 18.0 cm

głębokość: 40,0 cm

wysokość: 80.0 cm

12 136 BLAT KUCHENNY 1 przybliżone wymiary:  198,0  x 60,0 cm. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie. kolor biały.

13 139 PÓŁKA ŚCIENNA 2 półka ścienna biała,prosta z ukrytym montażem. głębokość: 30,0 cm, długość: 120,0 cm.

razem    




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































