
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA  /  A G D   I   W Y P O S A Ż E N I E    D R O B N E

NAZWA POMIESZCZENIA ILOŚĆ

KONDYGNACJA 0

0.1 33,00 m2 WEJŚCIE GŁÓWNE- KLATKA SCHODOWA 0

2 5 TABLICA INFORMACYJNA 1

0.3 7,60 m2 POKÓJ PRACOWNIKA BIBLIOTEKI 0

1 12 LAMPA BIURKOWA 2

2 13 RAMA NA OBRAZY/PLALKATY/ RAMA B1 2

0.4 7,50 m2 KOMUNIKACJA 0

3 13A WIESZAK NA OKRYCIA WIERZCHNIE 1

4 13B STOJAK NA PARASOLE 1  ze stali proszkowanej, kolor czarny

5 165 KOSZ NA ŚMIECI 1

0.5 1,65 m2 TOALETA 0

ZESTA
WIENIE 
WYPOS
AŻENIA

POW. 
POM. 
(m2)

NUMER 
PRODU

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

 rozmiar ok. 2,0 m x 1,0 m, konstrukcja z profili aluminiowych max 100mm wykończone pleksą, 
podświetlane led w kolorze neutralnym, nadruk wykonany tak aby tło było czarne – nie 
przepuszczające światła a litery białe – podświetlane w czarnym konturze. projekt nadruku ustalić z 
inwestorem.

lampa kreślarska regulowana w trzech punktach stojąca na nodze. konstrukcja metalowa 
malowana proszkowo. źródło światła świetlówka podłużna min 11w. przewód długości min. 1,5m, 
wysokość całkowita 

 PRZYBLIŻONE WYMIARY:  wymiary wewn.:100 x 70,0 cm
wymiary zewn.:102,2 x 72,2 cm
profil:1,1 cm x 1,8 cm
konstrukcja aluminiowa czarna, lakierowana.
szyba ze szkła lub tworzywa sztucznego

materiał drewno lub stal proszkowana
kolor czarny

materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana
wykończenie: matowe
pojemność: 28 litrów
grubość stali: 0,8 mm (przód, pokrywa) / 1 mm (tył, dno)
otwieranie/zamykanie: uchylna pokrywa
mocowanie: 4 śruby do ściany
wymiary kosza: wysokość 600 mm, szerokość 345 mm, głębokość 170 mm



6 160 UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY 1

7 161 SUSZARKA DO RĄK 1

8 162 POJEMNIK NA TOREBKI HIGIENICZNE 1

8 163 DOZOWNIK MYDŁA 1

9 164 LUSTRO 1  lustro klejone do ściany  nad umywalkowe, wysokość: 100cm , szerokość: 160 cm

- uchwyt na papier toaletowy 
- uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 szczotkowanej
- montowany na ścianie
- łatwa do otwarcia przednia pokrywa, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem
- dostosowany do papieru o dużej średnicy 24 cm

materiał obudowy: stal nierdzewna 304
pojemność - rolka o max. śr. 24,0 cm
wysokość - 25,5 cm
szerokość – 25,0 cm
głębokość - 12,5 cm
pojemnik zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym; zamek zlicowany z 
powierzchnią urządzenia. w przedniej części obudowy - okienko do kontroli ilości papieru.

   krótki czas suszenia (8 do 10 s). moc wyjściowa 1800 w. uruchamiane automatycznie 
czujnikiem zbliżeniowym. suszenie bardzo silnym strumieniem ogrzanego powietrza. obudowa ze 
stali nierdzewnej. kolor: stal matowa,  wyposażone w przewód zasilający z wtyczką.
- wysokość     32,0 cm
- szerokość     29,0 cm
- głębokość     17,0 cm
- waga     4,6 kg
- poziom hałasu     70 db
- bryzgoszczelność     ipx1 
- wydajność     3,33 m³/min
 prędkość powietrza     216 km/h
- temperatura powietrza     40 ºc
- czas suszenia     8 - 10 s

-  wykonany ze stali nierdzewnej matowej
- poje mność 30 torebek (1 opakowanie)
- wykonany z jednej formy - brak połączeń nitowanych, spawanych

- szerokość:     95 mm
- wysokość:     140 mm
- głębokość:     24 mm

materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana
wykończenie: matowe
pojemność: 1,2 litra (1200 ml)
kontrola: okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku
zamknięcie: zamek i kluczyk metalowy
system: zawór niekapek
sposób dozowania: automatyczny (sensor ruchu)
napełnianie: z kanistra
wymiary dozownika: wysokość 210 mm, szerokość 140 mm, głębokość 95 mm
waga dozownika: 1 kg



10 165 KOSZ NA ŚMIECI 1

11 166 SZCZOTKA DO W-C 1

12 167 POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1

13 13 RAMA NA OBRAZY/PLALKATY/ RAMA B1 1

0.6 123,0 m2 WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH 0

14 27 LAMPA Y 5

15 28 LAMPA KULA 3

16 29 PODUSZKI 20

materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana
wykończenie: matowe
pojemność: 28 litrów
grubość stali: 0,8 mm (przód, pokrywa) / 1 mm (tył, dno)
otwieranie/zamykanie: uchylna pokrywa
mocowanie: 4 śruby do ściany
wymiary kosza: wysokość 600 mm, szerokość 345 mm, głębokość 170 mm

materiał: stal nierdzewna 304 matowa
wykończenie: mat
sposób montażu: naścienna
wymiary szczotki: wysokość 415 mm, szerokość 95 mm, głębokość 100 mm

materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana
wykończenie: matowe
pojemność: 600 listków zz
zamknięcie: zamek i kluczyk metalowy
kontrola: okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku
wymiary podajnika: wysokość 33 cm; szerokość 26 cm; głębokość  12 cm

wymiary wewn.:100,0 x 70,0 cm
wymiary zewn.:102,2 x 72,2 cm
profil:1,1 cm x 1,8 cm
konstrukcja aluminiowa czarna, lakierowana.
szyba ze szkła lub tworzywa sztucznego

wysokość ok. 180,0 cm
średnica całkowita max 50,0 cm
w ok. 2/3 wysokości zamontowany elastyczny wysięgnik z lampką led. klosz w kolorze mlecznym, 
noga w kolorze czarnym lub antracytowym. według rysunku poglądowego.

max wys. min. 200,0 cm
max długość min 155,0 cm
średnica klosza min 45,0 cm
klosz szklany, biały mleczny. według rysunku poglądowego.

poduszki 40x50 cm, wykonane z materiałów użytych do tapicerowania siedzisk w kolorach 
szarym, granatowym i niebieskim lub z welurów wysokiej jakości. 



17 30 LAMPKA BEZPRZEWODOWA 70

18 31 LAMPA ELASTYCZNA 8

19 34 LAMPA BIURKOWA 2

0.7 62,00 m2 MEDIATEKA /KAFEJKA INTERNETOWA 0

20 38 LAMPA WISZĄCA 1

21 39 LAMPA KULA 3

22 40 LAMPA ELASTYCZNA 8

23 41 LAMPA BIURKOWA 6   lampa typu pixar – 2 szt. czerwone, 2 szt. białe, 2 szt. czarne

 bezprzewodowa lampka led 3 diodowa pod meble – samoprzylepna   samoprzylepna
3 super mocne i trwałe żarówki led,
zasilana przez 3 baterie aaa 1,5v. łatwa wymiana baterii poprzez przekręcenie tylnej pokrywy.
wystarczy nacisnąć na jej środek żeby ją włączyć.
średnica: 68,0 mm
wysokość: 21,0 mm
kolor: czarny mat, według rysunku poglądowego.

reflektor, na kablu lampy znajduje się łatwo dostępny wyłącznik
mocny klips zapewnia dużą uniwersalność i pozwala łatwo przymocować lampę do biurka lub 
stołu, zwiększając dzięki temu dostępną przestrzeń robocząstrumień światła: 88 lm
wysokość: 40,0 cm
długość kabla: 35,0 cm
moc: 2.0 wat. według rysunku poglądowego.

 wysokość min. 34,0 cm, szerokość min 22,0 cm, długość przewodu min. 1,50m, gniazdo e27, 
żarówka led min. 5w, barwa poniżej 4001k. według rysunku poglądowego.

styl: nowoczesny
rodzaj: lampa pająk
ilość źródeł światła
> 4 źródeł
materiał
metal tworzywo sztuczne
kolor: czarny, według rysunku poglądowego.

wys. min. 200,0 cm
długość min 155,0 cm
średnica klosza min 45,0 cm
klosz szklany:
1 klosz biały
1 klosz czarny
1 klosz czerwony, według rysunku poglądowego.

reflektor, na kablu lampy znajduje się łatwo dostępny wyłącznik
mocny klips zapewnia dużą uniwersalność i pozwala łatwo przymocować lampę do biurka lub 
stołu, zwiększając dzięki temu dostępną przestrzeń robocząstrumień światła: 88 lm
wysokość: 40,0 cm
długość kabla: 350,0 cm
moc: 2.0 wat, według rysunku poglądowego.



24 62 RAMA NA OBRAZY/PLALKATY/ RAMA B1 8

25 63 PODUSZKI 20

0.8 20,00 m2 CZYTELNIA CICHA 0

25 67 LAMPA BIURKOWA 12

26 68 LAMPA STOJĄCA 1

0.9 98,00 m2 SALA WIELOFUNKCYJNA/WERNISAŻOWA 0

27 100A RAMY NA OBRAZY 14

28 94 LISTWA I ZAWIESZKI 44

29 100C ŻALUZJE PIONOWE 1

30 DONICE 6

wymiary wewn.:100,0 x 70,0  cm
wymiary zewn.:102,2 x 72,2 cm
profil:1,1 cm x 1,8 cm
konstrukcja aluminiowa czarna, lakierowana.
szyba ze szkła lub tworzywa sztucznego

 poduszki 40,0 x 50,0  cm, wykonane z materiałów użytych do tapicerowania siedzisk w kolorach 
szarym melanż, czerwonym i grafitowym lub z welurów wysokiej jakości. 

lampa biurkowa, klosz biały materiałowy, noga stal nierdzewna, bądź drewno, lub białe. według 
rysunku poglądowego. 

wysokość min. 140,0 cm
średnica ok. 40,0 cm
nogi białe lub orzech, według rysunku poglądowego. 

wymiary wewn.:100,0 x 70,0 cm
wymiary zewn.:102,2 x 72,2 cm
profil:1,1 cm x 1,8 cm
konstrukcja aluminiowa czarna, lakierowana.
szyba ze szkła lub tworzywa sztucznego

listwa do zawieszania obrazó w ramach stalowych. aluminium czarne anodowane, linki 
metalowe, spinki metalowe lub z tworzywa. razem 90mb w cenie 44 zł/mb (listwa+zawieszki)

szerokość ściany do przesłonięcia: 660,0 cm, wysokość pomieszczenia 3,30 m. żaluzje pionowe 
szerokie w kolorze białym. muszą posiadać atesty niepalności i higieny, obrotowy system 
regulacji żaluzji pionowych. według rysunku poglądowego. 

PRZYBLIZONE WYMIARY: rozmiar: Ø 40 x 75 cm h
kolor: BIAŁY
materiał: polietylen (PE)
odcień: matowy
certyfikaty: CE Europe
kraj produkcji: Polska
zastosowanie: wnętrza i na zewnątrz
odporność: -40°C / +60°C /
UV gwarancja: 24 miesiące
dodatkowe: tolerancja wymiaru ± 3%



31 SZTALUGI 8

0.11 4,30 m2 MAGAZYN/ ZAPLECZE SALI 0

32 144 CZAJNIK ELEKTRYCZNY BEZPRZEWODOWY 2

33 145 EKSPRES DO KAWY CIŚNIENIOWY 1

34 146 KUCHENKA MIKROFALOWA 1

35 ZMYWARKA 1

lekka i stabilna sztaluga wykonana z aluminium
3-segmentowe, regulowane nóżki
nóżki zakończone samopoziomującymi, antypoślizgowymi elementami
SPECYFIKACJA
kolor: czarny
tworzywo: aluminium
wysokość max.:170cm
wysokość stabilna: 93-166,5cm
wymiary pokrowca (wys/szer): 52x10cm
rozstaw mocowania: 0-44cm
szerokość podstawy: 46,2cm
waga: ~950g

moc  2400 w
pojemność 1,5 l
typ grzałki płytowa
funkcjewskaźnik poziomu wody
filtr antywapienny
automatyczny wyłącznik
sygnał dźwiękowy
zabezpieczenie przed przegrzaniem
zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika
tworzywo sztuczne

typ ekspresu: automatyczny 
ciśnienie: 15 barów 
moc: 1850 w 
stosowanie kawy: ziarnista, mielona
kolor: srebrno-czarny 
automatyczne przygotowywanie: caffe latte, cappuccino, espresso
młynek: ceramiczny 
system spieniający mleko: wbudowany pojemnik na mleko 
funkcje dodatkowe: automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, filtr wody

Pojemność [l]: 20
Sterowanie: Mechaniczne
Funkcje podstawowe: Rozmrażanie, Podgrzewanie, Gotowanie
Moc mikrofali [W]: 700

Szerokość zabudowy [cm]: 45
Klasa energetyczna: A+
Ilość programów: 6
Pojemność [il. kompletów]: 9
Zużycie wody na cykl [l]: 9
Poziom hałasu [dB]: 49
Panel: Odkryty



36 148 KOSZ NA ŚMIECI 1

37 149 SZKLANKI I KIELISZKI/ ZESTAW 1

38 150 FILIŻANKI/ ZESTAW 1 60 filiżanek białych porcelanowych

39 151 TALERZYKI DESEROWE/ ZESTAW 1 60 talerzyków deserowych, porcelana, kolor biały

40 152 ŁYŻECZKI/ ZESTAW 1 60 łyżeczek deserowych.

0.12 8,10 m2 SZATNIA/RECEPCJA 0

41 108 LAMPKI 3 czarny połysk, wystający klosz, długość obudowy min. 20,0 cm, średnica max 6,5 cm, 3 szt.

42 109 WIESZAK NA OKRYCIA WIERZCHNIE 1

43 165 KOSZ NA ŚMIECI 1

44 13B STOJAK NA PARASOLE 1  ze stali proszkowanej, kolor czarny

0.13 3,5 m2 HALL 0

53 102 NAPIS PODŚWIETLANY 3D 1

materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana
wykończenie: matowe
pojemność: 28 litrów
grubość stali: 0,8 mm (przód, pokrywa) / 1 mm (tył, dno)
otwieranie/zamykanie: uchylna pokrywa
mocowanie: 4 śruby do ściany
wymiary kosza: wysokość 600 mm, szerokość 345 mm, głębokość 170 mm

kieliszek do wina: 60 szt, szklanka
wysoka: 60 szt., szklanka niska: 60 szt.

solidna, ciężka konstrukcja stalowa spawana, malowana proszkowo na czarno, na kółkach. 
wymiary min. 170,0 cm x 165,0 cm x 70,0 cm. 

materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana
wykończenie: matowe
pojemność: 28 litrów
grubość stali: 0,8 mm (przód, pokrywa) / 1 mm (tył, dno)
otwieranie/zamykanie: uchylna pokrywa
mocowanie: 4 śruby do ściany
wymiary kosza: wysokość 600 mm, szerokość 345 mm, głębokość 170 mm

137,0  x 61,0  x min 3,0  cm, podświetlany led. 4 szt.:
1 - na zewnątrz przy wejściu – lica liter ciemna stal lub czarny chrom, wyrównanie do lewej
2- na zewnątrz przy wejściu na salę – lica liter ciemna stal lub czarny, wyrównanie do prawej
3 – w hallu na płycie drewnopodobnej, lice biały połysk, wyrównanie do prawej
4 – wewnątrz w sali wielofunkcyjnej – wyrównanie do lewej, lica biały połysk.
wysokość litery min 11,0 cm, grubość linii czcionki ok 17 mm
tworzywo sztuczne białe mleczne, wysoki połysk. treść napisu do ustalenia z inwestorem / ilość 
liter może ulec zmianie/.



54 103 KASETON INFORMACYJNY 1

0.14 1,61 m2 TOALETA MĘSKA 0

45 160 UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY 1

46 161 SUSZARKA DO RĄK 1

47 162 POJEMNIK NA TOREBKI HIGIENICZNE 1

 rozmiar około 1,20 m x 1,0 m, konstrukcja z profili aluminiowych max 100mm wykończone pleksą, 
podświetlane led w kolorze neutralnym, nadruk wykonany tak aby tło było czarne – nie 
przepuszczające światła a litery białe – podświetlane w czarnym konturze. projekt kasetonu 
ustalić z inwestorem.

- uchwyt na papier toaletowy 
- uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 szczotkowanej
- montowany na ścianie
- łatwa do otwarcia przednia pokrywa, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem
- dostosowany do papieru o dużej średnicy 24 cm

materiał obudowy: stal nierdzewna 304
pojemność - rolka o max. śr. 24,0 cm
wysokość - 25,5 cm
szerokość – 25,0 cm
głębokość - 12,5 cm
pojemnik zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym; zamek zlicowany z 
powierzchnią urządzenia. w przedniej części obudowy - okienko do kontroli ilości papieru.

   krótki czas suszenia (8 do 10 s). moc wyjściowa 1800 w. uruchamiane automatycznie 
czujnikiem zbliżeniowym. suszenie bardzo silnym strumieniem ogrzanego powietrza. obudowa ze 
stali nierdzewnej. kolor: stal matowa,  wyposażone w przewód zasilający z wtyczką.
- wysokość     32,0 cm
- szerokość     29,0 cm
- głębokość     17,0 cm
- waga     4,6 kg
- poziom hałasu     70 db
- bryzgoszczelność     ipx1 
- wydajność     3,33 m³/min
 prędkość powietrza     216 km/h
- temperatura powietrza     40 ºc
- czas suszenia     8 - 10 s

-  wykonany ze stali nierdzewnej matowej
- poje mność 30 torebek (1 opakowanie)
- wykonany z jednej formy - brak połączeń nitowanych, spawanych

- szerokość:     95 mm
- wysokość:     140 mm
- głębokość:     24 mm



48 163 DOZOWNIK MYDŁA 1

49 164 LUSTRO 1

50 165 KOSZ NA ŚMIECI 1

51 166 SZCZOTKA DO W-C 1

52 167 POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1

0.15 6,11 m2 TOALETA DAMSKA 0

materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana
wykończenie: matowe
pojemność: 1,2 litra (1200 ml)
kontrola: okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku
zamknięcie: zamek i kluczyk metalowy
system: zawór niekapek
sposób dozowania: automatyczny (sensor ruchu)
napełnianie: z kanistra
wymiary dozownika: wysokość 210 mm, szerokość 140 mm, głębokość 95 mm
waga dozownika: 1 kg

 lustro klejone do ściany  nad umywalkowe              wysokość: 100cm ,                                          
                   szerokość: 160 cm

materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana
wykończenie: matowe
pojemność: 28 litrów
grubość stali: 0,8 mm (przód, pokrywa) / 1 mm (tył, dno)
otwieranie/zamykanie: uchylna pokrywa
mocowanie: 4 śruby do ściany
wymiary kosza: wysokość 600 mm, szerokość 345 mm, głębokość 170 mm

materiał: stal nierdzewna 304 matowa
wykończenie: mat
sposób montażu: naścienna
wymiary szczotki: wysokość 415 mm, szerokość 95 mm, głębokość 100 mm

materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana
wykończenie: matowe
pojemność: 600 listków zz
zamknięcie: zamek i kluczyk metalowy
kontrola: okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku
wymiary podajnika: wysokość 33 cm; szerokość 26 cm; głębokość  12 cm



53 160 UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY 1

54 161 SUSZARKA DO RĄK 1

55 162 POJEMNIK NA TOREBKI HIGIENICZNE 1

56 163 DOZOWNIK MYDŁA 1

- uchwyt na papier toaletowy 
- uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 szczotkowanej
- montowany na ścianie
- łatwa do otwarcia przednia pokrywa, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem
- dostosowany do papieru o dużej średnicy 24 cm

materiał obudowy: stal nierdzewna 304
pojemność - rolka o max. śr. 24,0 cm
wysokość - 25,5 cm
szerokość – 25,0 cm
głębokość - 12,5 cm
pojemnik zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym; zamek zlicowany z 
powierzchnią urządzenia. w przedniej części obudowy - okienko do kontroli ilości papieru.

   krótki czas suszenia (8 do 10 s). moc wyjściowa 1800 w. uruchamiane automatycznie 
czujnikiem zbliżeniowym. suszenie bardzo silnym strumieniem ogrzanego powietrza. obudowa ze 
stali nierdzewnej. kolor: stal matowa,  wyposażone w przewód zasilający z wtyczką.
- wysokość     32,0 cm
- szerokość     29,0 cm
- głębokość     17,0 cm
- waga     4,6 kg
- poziom hałasu     70 db
- bryzgoszczelność     ipx1 
- wydajność     3,33 m³/min
 prędkość powietrza     216 km/h
- temperatura powietrza     40 ºc
- czas suszenia     8 - 10 s

-  wykonany ze stali nierdzewnej matowej
- poje mność 30 torebek (1 opakowanie)
- wykonany z jednej formy - brak połączeń nitowanych, spawanych

- szerokość:     95 mm
- wysokość:     140 mm
- głębokość:     24 mm

materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana
wykończenie: matowe
pojemność: 1,2 litra (1200 ml)
kontrola: okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku
zamknięcie: zamek i kluczyk metalowy
system: zawór niekapek
sposób dozowania: automatyczny (sensor ruchu)
napełnianie: z kanistra
wymiary dozownika: wysokość 210 mm, szerokość 140 mm, głębokość 95 mm
waga dozownika: 1 kg



57 164 LUSTRO 1

58 165 KOSZ NA ŚMIECI 1

59 166 SZCZOTKA DO W-C 1

60 167 POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1

0.16 3,50 m2 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 0

61 160 UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY 1

 lustro klejone do ściany  nad umywalkowe              wysokość: 100cm ,                                          
                   szerokość: 160 cm

materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana
wykończenie: matowe
pojemność: 28 litrów
grubość stali: 0,8 mm (przód, pokrywa) / 1 mm (tył, dno)
otwieranie/zamykanie: uchylna pokrywa
mocowanie: 4 śruby do ściany
wymiary kosza: wysokość 600 mm, szerokość 345 mm, głębokość 170 mm

materiał: stal nierdzewna 304 matowa
wykończenie: mat
sposób montażu: naścienna
wymiary szczotki: wysokość 415 mm, szerokość 95 mm, głębokość 100 mm

materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana
wykończenie: matowe
pojemność: 600 listków zz
zamknięcie: zamek i kluczyk metalowy
kontrola: okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku
wymiary podajnika: wysokość 33 cm; szerokość 26 cm; głębokość  12 cm

- uchwyt na papier toaletowy 
- uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 szczotkowanej
- montowany na ścianie
- łatwa do otwarcia przednia pokrywa, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem
- dostosowany do papieru o dużej średnicy 24 cm

materiał obudowy: stal nierdzewna 304
pojemność - rolka o max. śr. 24,0 cm
wysokość - 25,5 cm
szerokość – 25,0 cm
głębokość - 12,5 cm
pojemnik zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym; zamek zlicowany z 
powierzchnią urządzenia. w przedniej części obudowy - okienko do kontroli ilości papieru.



62 161 SUSZARKA DO RĄK 1

63 162 POJEMNIK NA TOREBKI HIGIENICZNE 1

64 163 DOZOWNIK MYDŁA 1

65 164 LUSTRO 1

66 165 KOSZ NA ŚMIECI 1

67 166 SZCZOTKA DO W-C 1

   krótki czas suszenia (8 do 10 s). moc wyjściowa 1800 w. uruchamiane automatycznie 
czujnikiem zbliżeniowym. suszenie bardzo silnym strumieniem ogrzanego powietrza. obudowa ze 
stali nierdzewnej. kolor: stal matowa,  wyposażone w przewód zasilający z wtyczką.
- wysokość     32,0 cm
- szerokość     29,0 cm
- głębokość     17,0 cm
- waga     4,6 kg
- poziom hałasu     70 db
- bryzgoszczelność     ipx1 
- wydajność     3,33 m³/min
 prędkość powietrza     216 km/h
- temperatura powietrza     40 ºc
- czas suszenia     8 - 10 s

-  wykonany ze stali nierdzewnej matowej
- poje mność 30 torebek (1 opakowanie)
- wykonany z jednej formy - brak połączeń nitowanych, spawanych

- szerokość:     95 mm
- wysokość:     140 mm
- głębokość:     24 mm

materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana
wykończenie: matowe
pojemność: 1,2 litra (1200 ml)
kontrola: okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku
zamknięcie: zamek i kluczyk metalowy
system: zawór niekapek
sposób dozowania: automatyczny (sensor ruchu)
napełnianie: z kanistra
wymiary dozownika: wysokość 210 mm, szerokość 140 mm, głębokość 95 mm
waga dozownika: 1 kg

 lustro klejone do ściany  nad umywalkowe              wysokość: 100cm ,                                          
                   szerokość: 160 cm

materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana
wykończenie: matowe
pojemność: 28 litrów
grubość stali: 0,8 mm (przód, pokrywa) / 1 mm (tył, dno)
otwieranie/zamykanie: uchylna pokrywa
mocowanie: 4 śruby do ściany
wymiary kosza: wysokość 600 mm, szerokość 345 mm, głębokość 170 mm

materiał: stal nierdzewna 304 matowa
wykończenie: mat
sposób montażu: naścienna
wymiary szczotki: wysokość 415 mm, szerokość 95 mm, głębokość 100 mm



68 167 POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1

0.16 5,5 m2 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 0

69 101 STÓŁ CATERINGOWY SKŁADANY – ZESTAW 10

70 101A OBRUS CATERINGOWY – ZESTAW 10

71 101B KRZESŁO SKŁADANE – ZESTAW 40

KONDYGNACJA +1 0

1.20 108,0 m2 WYPOŻYCZALNIA/CZYTELNIA DLA DZIECI 0

72 74 LADA 1

73 12 LAMPA BIURKOWA 2

74 PODUSZKI 20

75 87 LAMPA BIURKOWA 5

materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana
wykończenie: matowe
pojemność: 600 listków zz
zamknięcie: zamek i kluczyk metalowy
kontrola: okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku
wymiary podajnika: wysokość 33 cm; szerokość 26 cm; głębokość  12 cm

doskonale nadają się na targi, konferencje, imprezy plenerowe.
stoł cateringowy składany,
co ułatwia transport i przechowywanie
- wykonane z wytrzymałego
polietylenu hdpe
- można używać wewnątrz i na zewnątrz
- wymiary stołu po złożeniu (wxdxh): 1830x760x740mm
- łatwe w przechowywaniu i transporcie
- elementy stalowe malowane, konstrukcja z profili matalowych
odpornych na korozję.

obrus na stół cateringowy z gumką. tkanina: jersey 160g/m2, nie
wymagający prasowania, duża trwałość materiału. kolor: czarny bądź
biały

   krzesło cateringowe składane co ułatwia transport i przechowywanie. doskonale nadają się na 
targi, konferencje, imprezy plenerowe.  wymiary: 540 mm x 440 mm x (h) 840 mm

szerokość: 225,0 cm,
głębokość: 60,0 cm,
wysokość: 76,0 cm, według rysunku poglądowego.

lampa kreślarska regulowana w trzech punktach stojąca na nodze. konstrukcja metalowa 
malowana proszkowo. źródło światła świetlówka podłużna min 11w. przewód długości min. 1,5m, 
wysokość całkowita 

poduszki 40x50 cm, wykonane z materiałów użytych do tapicerowania siedzisk w kolorach 
szarym, zółtym lub z welurów wysokiej jakości.

wykonana w całości z tworzywa, biała mleczna, wymiary wys. ok. 29,0 cm, średnica klosza 19,0 
cm, średnica podstawy 13,0  cm, według rysunku poglądowego.



76 87A WIESZAK NA OKRYCIA WIERZCHNIE 1

77 100C ŻALUZJE PIONOWE 1

1.21 11,80 m2 KĄCIK MALUCHA 0

78 90 BEANBAG/ZESTAW 2

79 91 PIŁKI 3

80 92 ZESTAW KRED 3 zestaw kolorowych kred do tablicy. 100 szt. w opakowaniu. 10 opakowań.

81 93 ZESTAW ZABAWEK 1 zestaw zabawek drewnianych, kredek, gier planszowych itd. wskazane przez p. dyrektor

82 100C ŻALUZJE PIONOWE 1

1.22 13,45 m2 GABINET DYREKTORA 0

83 114 LAMPA BIURKOWA 1

84 118 RAMA NA OBRAZY/PLAKATY/ RAMA B1 2

85 117 WIESZAK NA OKRYCIA WIERZCHNIE 1 biały drewniany, stojący

86 13B STOJAK NA PARASOLE 1  ze stali proszkowanej, kolor czarny

87 100C ŻALUZJE PIONOWE 1

pojedyńcze wieszaki montowane do ściany, kolorowe, materiał tworzywo sztuczne.według 
rysunku poglądowego.

szerokość ściany do przesłonięcia: 900,0 cm, wysokość pomieszczenia 3,30 m. żaluzje pionowe 
szerokie w kolorze białym. muszą posiadać atesty niepalności i higieny, obrotowy system 
regulacji żaluzji pionowych. według rysunku poglądowego. 

worek do siedzenia wype³niony kulkami. 2 szt. 1 w kolorze ciemnozielonym i jedna w kolorze 
jasnozielonym 
80x80x110cm

średnica 30,0 cm,
dmuchana
jasno zielona
pokryta sztucznym futrem

szerokość ściany do przesłonięcia: 300,0 cm, wysokość pomieszczenia 3,30 m. żaluzje pionowe 
szerokie w kolorze białym. muszą posiadać atesty niepalności i higieny, obrotowy system 
regulacji żaluzji pionowych. według rysunku poglądowego. 

wysokość min. 34,0 cm, szerokość min 22,0 cm, długość przewodu min. 1,5m, gniazdo e27, 
żarówka led min. 5w, barwa poniżej 4001k.

wymiary wewn.:100,0 cmx70,0 cm,
wymiary zewn.:102,2 x 72,2 cm
profil:1,1 cm x 1,8 cm
konstrukcja aluminiowa czarna, lakierowana.
szyba ze szkła lub tworzywa sztucznego

szerokość ściany do przesłonięcia: 300,0 cm, wysokość pomieszczenia 3,30 m. żaluzje pionowe 
szerokie w kolorze białym. muszą posiadać atesty niepalności i higieny, obrotowy system 
regulacji żaluzji pionowych. według rysunku poglądowego. 



88 140 KOSZ NA ŚMIECI 1

1.23 12,33 m2 BIURO 0

89 123 LAMPA BIURKOWA 1

90 126 WIESZAK NA OKRYCIA WIERZCHNIE 1 biały drewniany, stojący

91 127 RAMA NA OBRAZY/PLAKATY/ RAMA B1 2

92 100C ŻALUZJE PIONOWE 1

93 140 KOSZ NA ŚMIECI 1

1.25 12,77 m2 POMIESZCZENIE SOCJALNE PRACOWNIKÓW 0

94 129 WIESZAK NA OKRYCIA WIERZCHNIE 1 biały drewniany

95 131 LUSTRO 1 60,0 x 60,0 cm lustro w drewnianej ramie.

materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana
wykończenie: matowe
pojemność: 28 litrów
grubość stali: 0,8 mm (przód, pokrywa) / 1 mm (tył, dno)
otwieranie/zamykanie: uchylna pokrywa
mocowanie: 4 śruby do ściany
wymiary kosza: wysokość 600 mm, szerokość 345 mm, głębokość 170 mm

wysokość min. 34 cm, szerokość min 22 cm, długość przewodu min. 1,5m, gniazdo e27, 
żarówka led min. 5w, barwa poniżej 4001k.

 wymiary wewn.:100,0 cm x 70,0 cm,
wymiary zewn.:102,2 x 72,2 cm
profil:1,1 cm x 1,8 cm
konstrukcja aluminiowa czarna, lakierowana.
szyba ze szkła lub tworzywa sztucznego

szerokość ściany do przesłonięcia: 300,0 cm, wysokość pomieszczenia 3,30 m. żaluzje pionowe 
szerokie w kolorze białym. muszą posiadać atesty niepalności i higieny, obrotowy system 
regulacji żaluzji pionowych. według rysunku poglądowego. 

materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana
wykończenie: matowe
pojemność: 28 litrów
grubość stali: 0,8 mm (przód, pokrywa) / 1 mm (tył, dno)
otwieranie/zamykanie: uchylna pokrywa
mocowanie: 4 śruby do ściany
wymiary kosza: wysokość 600 mm, szerokość 345 mm, głębokość 170 mm



96 140 KOSZ NA ŚMIECI 1

97 138 KUCHENKA MIKROFALOWA 1

98 13B STOJAK NA PARASOLE 1  ze stali proszkowanej, kolor czarny

1.26 1,76 m2 PRZEDSIONEK TOALETY 0

99 160 UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY 1

100 161 SUSZARKA DO RĄK 1

materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana
wykończenie: matowe
pojemność: 28 litrów
grubość stali: 0,8 mm (przód, pokrywa) / 1 mm (tył, dno)
otwieranie/zamykanie: uchylna pokrywa
mocowanie: 4 śruby do ściany
wymiary kosza: wysokość 600 mm, szerokość 345 mm, głębokość 170 mm

pojemność [l]: 20
sterowanie: mechaniczne
funkcje podstawowe: rozmrażanie, podgrzewanie, gotowanie
moc mikrofali [w]: 700

- uchwyt na papier toaletowy 
- uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 szczotkowanej
- montowany na ścianie
- łatwa do otwarcia przednia pokrywa, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem
- dostosowany do papieru o dużej średnicy 24 cm

materiał obudowy: stal nierdzewna 304
pojemność - rolka o max. śr. 24,0 cm
wysokość - 25,5 cm
szerokość – 25,0 cm
głębokość - 12,5 cm
pojemnik zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym; zamek zlicowany z 
powierzchnią urządzenia. w przedniej części obudowy - okienko do kontroli ilości papieru.

   krótki czas suszenia (8 do 10 s). moc wyjściowa 1800 w. uruchamiane automatycznie 
czujnikiem zbliżeniowym. suszenie bardzo silnym strumieniem ogrzanego powietrza. obudowa ze 
stali nierdzewnej. kolor: stal matowa,  wyposażone w przewód zasilający z wtyczką.
- wysokość     32,0 cm
- szerokość     29,0 cm
- głębokość     17,0 cm
- waga     4,6 kg
- poziom hałasu     70 db
- bryzgoszczelność     ipx1 
- wydajność     3,33 m³/min
 prędkość powietrza     216 km/h
- temperatura powietrza     40 ºc
- czas suszenia     8 - 10 s



101 162 POJEMNIK NA TOREBKI HIGIENICZNE 1

102 163 DOZOWNIK MYDŁA 1

103 164 LUSTRO 1

104 165 KOSZ NA ŚMIECI 1

105 166 SZCZOTKA DO W-C 1

106 167 POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1

1.28 3,64 m2 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1

-  wykonany ze stali nierdzewnej matowej
- poje mność 30 torebek (1 opakowanie)
- wykonany z jednej formy - brak połączeń nitowanych, spawanych

- szerokość:     95 mm
- wysokość:     140 mm
- głębokość:     24 mm

materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana
wykończenie: matowe
pojemność: 1,2 litra (1200 ml)
kontrola: okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku
zamknięcie: zamek i kluczyk metalowy
system: zawór niekapek
sposób dozowania: automatyczny (sensor ruchu)
napełnianie: z kanistra
wymiary dozownika: wysokość 210 mm, szerokość 140 mm, głębokość 95 mm
waga dozownika: 1 kg

 lustro klejone do ściany  nad umywalkowe              wysokość: 100cm ,                                          
                   szerokość: 160 cm

materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana
wykończenie: matowe
pojemność: 28 litrów
grubość stali: 0,8 mm (przód, pokrywa) / 1 mm (tył, dno)
otwieranie/zamykanie: uchylna pokrywa
mocowanie: 4 śruby do ściany
wymiary kosza: wysokość 600 mm, szerokość 345 mm, głębokość 170 mm

materiał: stal nierdzewna 304 matowa
wykończenie: mat
sposób montażu: naścienna
wymiary szczotki: wysokość 415 mm, szerokość 95 mm, głębokość 100 mm

materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana
wykończenie: matowe
pojemność: 600 listków zz
zamknięcie: zamek i kluczyk metalowy
kontrola: okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku
wymiary podajnika: wysokość 33 cm; szerokość 26 cm; głębokość  12 cm



107 160 UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY 1

108 161 SUSZARKA DO RĄK 1

109 162 POJEMNIK NA TOREBKI HIGIENICZNE 1

110 163 DOZOWNIK MYDŁA 1

- uchwyt na papier toaletowy 
- uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 szczotkowanej
- montowany na ścianie
- łatwa do otwarcia przednia pokrywa, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem
- dostosowany do papieru o dużej średnicy 24 cm

materiał obudowy: stal nierdzewna 304
pojemność - rolka o max. śr. 24,0 cm
wysokość - 25,5 cm
szerokość – 25,0 cm
głębokość - 12,5 cm
pojemnik zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym; zamek zlicowany z 
powierzchnią urządzenia. w przedniej części obudowy - okienko do kontroli ilości papieru.

   krótki czas suszenia (8 do 10 s). moc wyjściowa 1800 w. uruchamiane automatycznie 
czujnikiem zbliżeniowym. suszenie bardzo silnym strumieniem ogrzanego powietrza. obudowa ze 
stali nierdzewnej. kolor: stal matowa,  wyposażone w przewód zasilający z wtyczką.
- wysokość     32,0 cm
- szerokość     29,0 cm
- głębokość     17,0 cm
- waga     4,6 kg
- poziom hałasu     70 db
- bryzgoszczelność     ipx1 
- wydajność     3,33 m³/min
 prędkość powietrza     216 km/h
- temperatura powietrza     40 ºc
- czas suszenia     8 - 10 s

-  wykonany ze stali nierdzewnej matowej
- poje mność 30 torebek (1 opakowanie)
- wykonany z jednej formy - brak połączeń nitowanych, spawanych

- szerokość:     95 mm
- wysokość:     140 mm
- głębokość:     24 mm

materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana
wykończenie: matowe
pojemność: 1,2 litra (1200 ml)
kontrola: okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku
zamknięcie: zamek i kluczyk metalowy
system: zawór niekapek
sposób dozowania: automatyczny (sensor ruchu)
napełnianie: z kanistra
wymiary dozownika: wysokość 210 mm, szerokość 140 mm, głębokość 95 mm
waga dozownika: 1 kg



111 164 LUSTRO 1

112 165 KOSZ NA ŚMIECI 1

113 166 SZCZOTKA DO W-C 1

114 167 POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1

1.29 3,20 m2 MAGAZYN PODRĘCZNY 0

115 159 WIELOZADANIOWY WÓZEK SPRZĄTAJĄCY 1

-1.8 3,20 m2 ZABYTKOWE PIWNICE POD SYNAGOGĄ STARSZĄ 0

116 68 LAMPA STOJĄCA 6

-1.1 47,60 m2 0

 lustro klejone do ściany  nad umywalkowe              wysokość: 100cm ,                                          
                   szerokość: 160 cm

materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana
wykończenie: matowe
pojemność: 28 litrów
grubość stali: 0,8 mm (przód, pokrywa) / 1 mm (tył, dno)
otwieranie/zamykanie: uchylna pokrywa
mocowanie: 4 śruby do ściany
wymiary kosza: wysokość 600 mm, szerokość 345 mm, głębokość 170 mm

materiał: stal nierdzewna 304 matowa
wykończenie: mat
sposób montażu: naścienna
wymiary szczotki: wysokość 415 mm, szerokość 95 mm, głębokość 100 mm

materiał: stal nierdzewna 304 szczotkowana
wykończenie: matowe
pojemność: 600 listków zz
zamknięcie: zamek i kluczyk metalowy
kontrola: okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku
wymiary podajnika: wysokość 33 cm; szerokość 26 cm; głębokość  12 cm

dwa wiadra 18 litrów wykonane z tworzywa abs
uniwersalna prasa szczękowa do wyciskania mopa
stabilne, wytrzymałe koła wykonane z materiału zapobiegającemu rysowaniu stycznych 
powierzchni
metalowy, chromowany stelaż pod worek na śmieci
mop speedy na klips 40,0 cm.  koszyk na chemię, stelaż pod worek 120l i mop speedy na klips 
40,0 cm.

PRZYBLIŻONE WYMIARY: wysokość min. 140,0 cm
średnica ok. 40,0 cm, nogi orzech, według rysunku poglądowego. LAMPY Z ŻARÓWKAMI 
LED 35W, KOLOR CIEPŁY, ABAŻURY O ZRÓŻNICOWANYCH WZGLĘDEM SIEBIE 
MATERIAŁACH, MELANŻ KOLORÓW KREMOWYCH, KAWA Z MLEKIEM, JASNEGO BRĄZU, 
DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM.

PIWNICE POD SYNAGOGĄ NOWSZĄ / MAGAZYN 
KSIĄŻEK



117 WÓZEK BIBLIOTECZNY 2

RAZEM   

wózek biblioteczny - półkowy do przewożenia książek
konstrukcja wózka: stalowa, spawana, lakierowana proszkowo
koła: cztery skrętne (w tym dwa z hamulcem) niemieckiej firmy tente rollen gmbh na łożyskach 
kulkowych o średnicy 7,5 cm i 10 cm.

wymiary gabarytowe wózka: 89 cm x 30 cm x 90 cm (dł. x szer. x wys.)

półki: dł. 83 cm x szer. 29 cm, ustawione są pod kątem 5o

nośność: 150kg
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