
NAZWA: PROJEKT WNĘTRZ – KARTY 
PRODUKTÓW

TEMAT: ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA: SPRZĘTY 
AGD I MAŁE WYPOSAŻENIE

INWESTOR: MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W 
BIECZU
38-340 BIECZ, RYNEK 20 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA:

Mgr. Inż. arch. KAROLINA CZECH
UL. SŁONECZNA 49
38-340 BIECZ
NIP: 738-190-32-33



NUMER: 12
POMIESZCZENIE:  POKÓJ PRACOWNIKA BIBLIOTEKI

NAZWA:  LAMPA BIURKOWA

SPECYFIKACJA: 
lampa kreślarska regulowana w trzech punktach stojąca na nodze. konstrukcja metalowa malowana proszkowo. źródło światła świetlówka 

podłużna min 11w. przewód d ugo ci min. 1,5m, wysoko  ca kowita ł ś ść ł

WIZUALIZACJA: 



NUMER: 13, 62, 95, 101A, 118, 127, 
POMIESZCZENIE:  POKÓJ PRACOWNIKA BIBLIOTEKI, MEDIATEKA

NAZWA:  RAMA NA OBRAZY/PLALKATY/ RAMA B1

SPECYFIKACJA: 
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

WIZUALIZACJA: 



NUMER: 13A
POMIESZCZENIE:  KOMUNIKACJA

NAZWA:  WIESZAK NA OKRYCIA WIERZCHNIE

SPECYFIKACJA: 
materiał drewno lub stal proszkowana
kolor czarny

WIZUALIZACJA: 



NUMER: 13B
POMIESZCZENIE:  KOMUNIKACJA

NAZWA:  STOJAK NA PARASOLE

SPECYFIKACJA: 
ze stali proszkowanej, kolor czarny

WIZUALIZACJA: 



NUMER: 27
POMIESZCZENIE:  WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH

NAZWA: LAMPA Y

SPECYFIKACJA: 
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.

WIZUALIZACJA: 



NUMER: 28 39
POMIESZCZENIE:  WYPOŻYCZALNIA DLA 
DOROSŁYCH

MEDIATEKA

NAZWA: LAMPA KULA

SPECYFIKACJA: 

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.

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.

WIZUALIZACJA: 



NUMER: 31 40
POMIESZCZENIE:  WYPOŻYCZALNIA DLA 
DOROSŁYCH

 MEDIATEKA

NAZWA: LAMPA ELASTYCZNA

SPECYFIKACJA: 
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 wiat a: 88 lmś ł
wysokość: 40,0 cm
długość kabla: 35,0 cm
moc: 2.0 wat. według rysunku poglądowego.

WIZUALIZACJA: 



NUMER: 34
POMIESZCZENIE:  WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH

NAZWA: LAMPA BIURKOWA

SPECYFIKACJA: 
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.

WIZUALIZACJA: 



NUMER: 38
POMIESZCZENIE:  MEDIATEKA

NAZWA: LAMPA WISZĄCA

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

WIZUALIZACJA: 



NUMER: 41
POMIESZCZENIE:  MEDIATEKA

NAZWA: LAMPA BIURKOWA

SPECYFIKACJA: 
lampa typu pixar – 2 szt. czerwone, 2 szt. białe, 2 szt. czarne

WIZUALIZACJA: 

   



NUMER: 67
POMIESZCZENIE:  CZYTELNIA CICHA

NAZWA: LAMPA BIURKOWA

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

WIZUALIZACJA:



NUMER: 68
POMIESZCZENIE:  CZYTELNIA CICHA

NAZWA: LAMPA STOJĄCA

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

WIZUALIZACJA:



NUMER: 87
POMIESZCZENIE:  WYPOŻYCZALNIA/CZYTELNIA DLA DZIECI

NAZWA: LAMPA BIURKOWA

SPECYFIKACJA: 
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.

WIZUALIZACJA:



NUMER: 87A
POMIESZCZENIE:  WYPOŻYCZALNIA/CZYTELNIA DLA DZIECI

NAZWA: WIESZAK NA OKRYCIA WIERZCHNIE

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

WIZUALIZACJA:



NUMER: 90
POMIESZCZENIE:  KĄCIK MALUCHA

NAZWA: BEANBAG/ZESTAW

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

WIZUALIZACJA:



NUMER: 91
POMIESZCZENIE:  KĄCIK MALUCHA

NAZWA: PIŁKI

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

WIZUALIZACJA:



NUMER: 92
POMIESZCZENIE:  KĄCIK MALUCHA

NAZWA: ZESTAW KRED

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

WIZUALIZACJA:



NUMER: 100C
POMIESZCZENIE:  SALA WIELOFUNKCYJNA/WERNISAŻOWA

NAZWA: ŻALUZJE PIONOWE

SPECYFIKACJA: 
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.

WIZUALIZACJA:



NUMER: 101
POMIESZCZENIE:  POMIESZCZENIE TECHNICZNE

NAZWA:  STÓŁ CATERINGOWY SKŁADANY – ZESTAW

SPECYFIKACJA: 
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.

WIZUALIZACJA:



NUMER: 109
POMIESZCZENIE:  SZATNIA/RECEPCJA

NAZWA:  WIESZAK NA KURTKI

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

WIZUALIZACJA:



NUMER: 102
POMIESZCZENIE:  HALL, SALA WERNISAŻOWA, 

NAZWA:  NAPIS PODŚWIETLANY 3D

SPECYFIKACJA: 
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/.

WIZUALIZACJA:


