
NR.PO

M.

POW. 

POM. 

(m2)

NUMER 

PRODU

KTU

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

KONDYGNACJA 0

0.1 33,00 

m2

WEJŚCIE GŁÓWNE- KLATKA 

SCHODOWA

0

1 3 ŁAWKA 2 ławka o konstrukcji z rury stalowej kwadratowej 40-60mm, malowanej proszkowo na kolor czarny lub 

antracytowy, deski drewniane, lakierowane, o kolorze zbliżonym do ‘złoty dąb’. wymiary – szerokość 

155,0 cm, głębokość siedziska 40,0 cm, wysokość siedziska 45,0 cm z tolerancją 10% wzornictwo 

nowoczesne minimalistyczne z oparciem z desek drewnianych. według wizualizacji poglądowej.

0.3 7,60 m2 POKÓJ PRACOWNIKA BIBLIOTEKI 0

2 9 REGAŁ PODŚWIETLANY 1  przybliżone wymiary: szerokość: 287,0 cm, głębokość: 32,0 cm,  wysokość 253,0 cm.  regał z płyty 

meblowej grubości 18 mm w kolorze czarnym satynowym, regał obłożony dodatkowo płytą meblową 

z nadrukiem drewnopodobnym 3d o grubości 18 mm (rama dekoracyjna, płyta meblowa 3d, orzech, 

wzór nadruku pokrywa się z tłoczeniem imitującym drewno. struktura synchroniczna 3d) . rama z płyty 

3d powinna wystawać 2 cm ponad znajdujące się w środku półki z płyty meblowej czarnej, które mają 

głębokość 30 cm. pod każdą półką listwa led podświetlająca książki poniżej.regał na nóżkach 

wys.10mm.wymiary  sprawdzić i dopasować na budowie. według wizualizacji poglądowej.

0.6 123,0 

m2

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH 0

3 19 REGAŁ SIEDZISKO 5 przybliżone wymiary: wysokość: 200,0 cm

szerokość: 55 cm

długość: 250,0 cm. regał zamknięty w ramie z płyty meblowej w kolorze szarym satynowym grubość płyty szarej 18 mm, w regale półki, każda półka to oddzielna skrzynka z płyty meblowej w 

kolorze czanym, satynowym. w centralnej części mebla siedzisko tapicerowane, wszystkie boki siedziska tapicerowane, pod tapicerką pianka meblowa/ tapicerska oraz watolina tapicerska, na 

miejscu do siedzenia grubości około 10,0 cm, po bokach około 5,0 cm. w suficie siedziska umieszczone lampki led na batrie. lampki sztuk 5 (bezprzewodowa lampka led 3 diodowa pod meble 

– samoprzylepna

3 super mocne i trwałe żarówki led,

zasilana przez 3 baterie aaa 1,5v.

wystarczy nacisnąć na jej środek żeby ją włączyć.

przybliżone wymiary: średnica: 68,0 mm

wysokość: 21,0 mm

kolor: czarny mat, według rysunku poglądowego.) siedzisko w kolorze granatowym melanż. mebel na nóżkach około wys.10 mm.  półki znajdujące się pod 

siedziskiem mogą być przedzielone dodatkowym wspornikiem. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.według 

wizualizacji poglądowej.

4 20 REGAŁ LEŻANKA 2 przybliżone wymiary: wysokość: 207,0 cm,

szerokość: 160,0 cm, długość: 190,0 cm do 200,0 cm

leżanka zamknięta w ramie z płyty meblowej w kolorze szarym satynowym. grubość płyty szarej 18,0 mm, w regale półki, każda półka to oddzielna skrzynka z płyty meblowej w kolorze 

czanym, satynowym. w centralnej części mebla siedzisko tapicerowane, wszystkie boki siedziska tapicerowane, pod tapicerką pianka meblowa, na miejscu do siedzenia grubości około 10,0 

cm, po bokach około 5,0 cm. w suficie siedziska umieszczone lampki led na batrie. lampki sztuk 10,(bezprzewodowa lampka led 3 diodowa pod meble – samoprzylepna

3 super mocne i trwałe żarówki led,

zasilana przez 3 baterie aaa 1,5v.

wystarczy nacisnąć na jej środek żeby ją włączyć.

przybliżone wymiary: średnica: 68,0 mm

wysokość: 21,0 mm

kolor: czarny mat, według rysunku poglądowego). siedzisko w kolorze granatowym melanż. mebel na nóżkach wys. około 10mm.  półki znajdujące się pod 

siedziskiem mogą być przedzielone dodatkowym wspornikiem. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie. według 

wizualizacji poglądowej.

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA   /   CZ 1 REGAŁY





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 21 REGAŁ ANTRESOLA 1 wysokość całkowita:  400 cm

długość: 615,0 cm

głębokość półek na balkonie antresoli: 27,0 cm

głębokość balkonu:120,0 cm

szerokość dolnego regału podwójnego: 54,0 cm

szerokość dolnego pojedynczego regału: 27,0 cm

wysokość dolnych regałów: 1,90 m

grubość stropu antresoli: 10,0 cm

wysokość górnego regału 200,0 cm

przerwy między dolnymi regałami od lewej:średnio 93,0 cm,

grubość półki, grubość czarnych elementów regałów – 30,0 mm

grubość płyt meblowych: 18,0 mm

płyta meblowa z nadrukiem drewnopodobnym 3d o grubości 18 mm (płyta meblowa 3d, orzech, wzór 

nadruku pokrywa się z tłoczeniem imitującym drewno.

płyta meblowa czarna – imitacja żeliwa, stali malowanej proszkowo,

wewnętrzna konstrukcja stalowa antresoli – zaprojektowana przez dostawcę zabudowy, tak aby 

spełniało wymagania co do wyglądu i wymiarów, oraz posiadało odpowiednią nośność.

na stropie antresoli panele podłogowe min ac5 zbliżone do rysunku na płycie meblowej.

schody i balustrady w konstrukcji stalowej malowanej proszkowo.

ilość schodów – 12. wysokość stopnia – 16,6 cm, głębokość stopnia 20 cm, stopnie wykonane z 

deski drewnianej lub klejonej wykończonej olejem lub z stalowe.

płyta ‘czarna jest cofnięta w stosunku do płyty wykończeniowej o 2 cm w każdym przypadku. każda 

półka oświetlona jest na całej szerokości oświetleniem liniowym led np. smd 5050 w profilu 

aluminowym anodowanym w kolorze czarnym lub antracytowym przekrytym kloszem.

wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.wymiar mebla dopasować do ściany. według wizualizacji 

poglądowej.
6 22 REGAŁ PODŚWIETLANY 1 1 wymiary: szerokość: 430,0cm, głębokość:  32,0 cm, wysokość: 253,0 cm. regał z płyty meblowej 

grubości 28mm w kolorze czarnym satynowym, regał obłożony dodatkowo płytą meblową z 

nadrukiem drewnopodobnym 3d o grubości 18 mm (rama dekoracyjna, płyta meblowa 3d, orzech, 

wzór nadruku pokrywa się z tłoczeniem imitującym drewno. struktura synchroniczna 3d) . rama z płyty 

3d powinna wystawać 2 cm ponad znajdujące się w środku półki z płyty meblowej czarnej, które mają 

głębokość 30 cm. pod każdą półką listwa led podświetlająca książki poniżej.regał na nóżkach 

wys.10mm.wymiary  sprawdzić i dopasować na budowie.wymiar mebla dopasować do ściany. według 

wizualizacji poglądowej.

7 23 REGAŁ PODŚWIETLANY 2 1 wymiary: szerokość: 135,0cm, głębokość:  32,0 cm, wysokość: 253,0 cm. regał z płyty meblowej 

grubości 28mm w kolorze czarnym satynowym, regał obłożony dodatkowo płytą meblową z 

nadrukiem drewnopodobnym 3d o grubości 18 mm (rama dekoracyjna, płyta meblowa 3d, orzech, 

wzór nadruku pokrywa się z tłoczeniem imitującym drewno. struktura synchroniczna 3d) . rama z płyty 

3d powinna wystawać 2 cm ponad znajdujące się w środku półki z płyty meblowej czarnej, które mają 

głębokość 30 cm. pod każdą półką listwa led podświetlająca książki poniżej.regał na nóżkach 

wys.10mm.wymiary  sprawdzić i dopasować na budowie.wymiar mebla dopasować do ściany. według 

wizualizacji poglądowej.





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 24 REGAŁ PODŚWIETLANY 3 1 wymiary: szerokość: 287,0cm, głębokość:  32,0 cm, wysokość: 253,0 cm. regał z płyty meblowej 

grubości 28mm w kolorze czarnym satynowym, regał obłożony dodatkowo płytą meblową z 

nadrukiem drewnopodobnym 3d o grubości 18 mm (rama dekoracyjna, płyta meblowa 3d, orzech, 

wzór nadruku pokrywa się z tłoczeniem imitującym drewno. struktura synchroniczna 3d) . rama z płyty 

3d powinna wystawać 2 cm ponad znajdujące się w środku półki z płyty meblowej czarnej, które mają 

głębokość 30 cm. pod każdą półką listwa led podświetlająca książki poniżej.regał na nóżkach 

wys.10mm.wymiary  sprawdzić i dopasować na budowie.wymiar mebla dopasować do ściany. według 

rysunku poglądowego.

9 25 SKRZYNIA 1 2 przybliżone wymiary: wysokość: 60,0 cm , długość 96,0  cm, szerokość 60,0 cm

grubość płyty meblowej 18,0 mm, kolor – szary , wysokość dolnych półek: 35,0 cm

głębokość górnych półek: około 20 cm. mebel na nóżkach o wysokości około 10,0 mm. według wizualizacji poglądowej.

10 26 SKRZYNIA 2 1 przybliżone wymiary:wysokość: 60 cm, długość: 168 cm, szerokość: 123,0 cm

wysokość dolnych półek: 35,0 cm, głębokość górnych półek około 20 cm, grubość płyty meblowej 

18,0 mm, kolor – szary , mebel na nóżkach o wysokości około 10,0 mm. wymiar mebla dopasować 

do ściany. według rysunku poglądowego. według wizualizacji poglądowej.

11 33 LADA 1 przybliżone wymiary: - głębokość – 50,0 cm - wysokość – 90,0 cm - dłuższy bok – 297,0 cm - krótszy 

bok –169,0 cm, - grubość blatu 38 mm, zaokrąglony od góry I od dołu z płyty wiórowej laminowanej, o 

dużej odporności na ścieranie I działanie temperatury. Według rysunku poglądowego. płyta meblowa z nadrukiem drewnopodobnym 3d o 

grubości 18 mm (płyta meblowa 3d, orzech, wzór nadruku pokrywa się z tłoczeniem imitującym drewno 

oraz płyta meblowa biała, połysk. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.wymiar mebla 

dopasować do ściany. dopuszcza się wykonanie lady jako całej białej bez zdonienia płytą 

drewnopodobną.

12 35 REGAŁ Z SZUFLADAMI 1 przybliżone wymiary: długość 149,0 cm, głębokość 30,0 cm, wysokość 210,0 cm. biały połysk. fronty 

meblowe lakierowane, obudowa płyta meblowa.według rysunku poglądowego., zamykany na centralny zamek. wymiary sprawdzić i 

dopasować na budowie.wymiar mebla dopasować do ściany. według wizualizacji poglądowej.

0.7 62,00 

m2

MEDIATEKA /KAFEJKA INTERNETOWA 0

13 36 REGAŁ Z SZUFLADAMI 1 przybliżone wymiary: długość: 169 cm, głębokość: 30,0 cm, wysokość : 210,0 cm, czarny połysk, fronty meblowe lakierowane, obudowa płyta meblowa. podbite nóżkami z 

tworzywa o wys. max 1cm. według rysunku poglądowego. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.wymiar mebla 

dopasować do ściany.

14 37 LADA 1 przybliżone wymiary:- głębokość – 50,0 cm ,- wysokość – 90,0 cm - dłuższy bok – 316,0  cm - krótszy bok – 169,0 cm - grubość blatu min 38,0 mm, podbite nóżkami z 

tworzywa o wys. max 1cm. według rysunku poglądowego. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.wymiar mebla 

dopasować do ściany.

15 52 SKRZYNIA 1 2 przybliżone wymiary: wysokość: 60,0 cm, długość 96,0  cm, szerokość 60,0 cm, grubość płyty meblowej 18,0 mm

kolor – szary , wysokość dolnych półek: 35,0 cm, głębokość górnych półek: około 20 cm. mebel na nóżkach o wysokości około 10,0 mm. według rysunku poglądowego.

16 53 REGAŁ KRATKA 1 przybliżone wymiary: wysokość: 318,0 cm, głębokość: 30,0 cm szerokość: 212,0 cm, kolor szary, 

płyta meblowa min. 28,0 mm, wewnętrzne przestrzenie na książki 30,0 x 30,0 cm. podbite nóżkami z tworzywa o wys. 

max 1cm. według rysunku poglądowego.

17 54 BLAT KOMPUTEROWY 1 przybliżone wymiary: wysokość: 76,0 cm szerokość: 120,0 cm głębokość: 240,0 cm, kolor szary, np. 

ral 7004 signal grey, płyta meblowa min. 28,0 mm,  podbite nóżkami z tworzywa o wys. max 1,0 cm. według rysunku poglądowego.na 

blacie przepust przewodów z tworzywa, w kolorze pasującym do blatu ( 3 szt.)

18 55 REGAŁ TV 1 przybliżone wymiary: szerokość: 380,0 cm, głębokość: 35,0 cm wysokość: 248,0 cm, kolor szary, 

np.ral 7004 signal grey, płyta meblowa min. 18,0 mm, wewnętrzne przestrzenie na książki 37 cm, na 

cokole 8,0 cm,  podbite nóżkami z tworzywa o wys. max 1cm. według rysunku poglądowego. szafki górne i dolne bez uchwytowe na click. płyta meblowa 18,0 mm. czerwone 

wypełnienia z płyty meblowej 18,0 mm, wysunięte o 3,0 cm.





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19 56 REGAŁ MAGAZYNY 1 przybliżone wymiary: szerokość: 280  głębokość: 40,0 cm, wysokość: 248,0 cm, według rysunku poglądowego.  

regał na katalogi ze schowkiem łączy w sobie funkcję magazynowania i ekspozycji. w ustawionych 

pod kątem ekspozytorach można umieścić katalogi, książki czy prasę w sposób widoczny dla 

klientów. jednocześnie można je magazynować na półce pod ekspozytorem.

regał wykonany jest w całości z płyty o grubości  18 mm. 

wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.wymiar mebla dopasować do ściany.

20 57 REGAŁ KSIĄŻKI 1 przybliżone wymiary: szerokość: 286  cm, głębokość: 35,0 cm, wysokość: 248,0 cm, kolor szary, np. 

ral 7004 signal grey, płyta meblowa min. 18,0 mm, wewnętrzne przestrzenie na książki 37  cm, na 

cokole 8,0 cm,  podbite nóżkami z tworzywa o wys. max 1cm. według rysunku poglądowego. szafki górne i dolne bez uchwytowe na click. płyta meblowa 18,0 mm. czerwone 

wypełnienia z płyty meblowej 18,0 mm, wysunięte o około 3,0 cm. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie. wymiar mebla 

dopasować do ściany.

21 58 REGAŁ Z SZYBKAMI 1 przybliżone wymiary: szerokość: 380,0 cm głębokość: 35,0 cm, wysokość: 188  cm, kolor szary, np. 

ral 7004 signal grey, płyta meblowa min. min. 18,0 mm, wewnętrzne przestrzenie na książki 30,0 cm, 

na cokole 8,0 cm,  podbite nóżkami z tworzywa o wys. max 1cm. według rysunku poglądowego. na najwyższej półce szybki przytrzymujące płyty dvd. wysokość szybki 10,0 

cm. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.wymiar mebla dopasować do ściany.

0.8 20,00 

m2

CZYTELNIA CICHA 0

22 66 REGAŁ 1 przybliżone wymiary: szerokość: 290,0 cm,  głębokość: 35,0 cm, wysokość: 160,0 cm, płyta meblowa 

biała, 18,0 mm. na cokole 8,0 mm. podbite nóżkami z tworzywa o wys. max 1cm. według rysunku 

poglądowego.
0.9 98,00 

m2

SALA 

WIELOFUNKCYJNA/WERNISAŻOWA

0

23 96A ŁAWKA 2 7 osobowa

wysokość: 42,0 cm, glębokość: 35,0 cm, długość: 285,0 cm, 3 siedziska 35,0 x 35,0 cm , łącznik 

35x40cm. płyta grubości min. 38,0 mm, siedzisko min 4 cm, gąbka wysokiej gęstości, tapicerka szary 

melanż,  podbita nóżkami z tworzywa w wys. maks. 10mm, według rysunku poglądowego.

24 43 PODEST SCENICZNY MOBILNY 1 przybliżone wymiary: szerokość: 5,0 m, głębokość: 2,0 m wysokość: 20,0 cm,  konstrukcja np. z płyty 

wiórowej odpowiedniej grubości, kratownica, biały np. oklejony wykładziną szarą klasy min.33 

bezszwowo, według rysunku poglądowego.

25 100D PŁYTA MEBLOWA MONTOWANA NA 

ŚCIANĘ

1 przybliżone wymiary: wysokość: 330,0  cm, szerokość: 737,0  cm płyta meblowa 3d, kolor: orzech, 

wzór nadruku pokrywa się z tłoczeniem imitującym dewno. struktura synchroniczna 3d. według 

rysunku poglądowego.

0.12 8,10 m2 SZATNIA/RECEPCJA 0

26 106 PŁYTA MEBLOWA MONTOWANA NA 

ŚCIANĘ

1 przybliżone wymiary:wysokość:  320,0 cm,  długość: 330,0 cm – tylna ściana recepcji płyta meblowa 

3d, orzech, wzór nadruku pokrywa się z tłoczeniem imitującym dewno. płyta meblowa 3d, kolor: 

orzech, wzór nadruku pokrywa się z tłoczeniem imitującym dewno. struktura synchroniczna 3d. 

według rysunku poglądowego.

27 107 LADA 1 przybliżone wymiary: długość: 198,0 cm,  szerokość: 42,0 cm, wysokość: 75,0 cm

biały połysk + płyta meblowa 3d podświetlana listwą led, mebel na nóżkach wys.10mm. wymiary 

sprawdzić i dopasować na budowie.płyta meblowa 3d, kolor: orzech, wzór nadruku pokrywa się z 

tłoczeniem imitującym dewno. struktura synchroniczna 3d. według rysunku poglądowego.

0.13 3,5 m2 HALL 0





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































28 104 ŁAWKA DO SIEDZENIA 1 przybliżone wymiary: wymiary: wysokość: 42,0 cm, długość: 320,0 cm, szerokość: 150,0 cm, 

głębokość siedziska (ławki) 34,0 cm, rozmiar łącznika 45,5 cm x 34,0 cm gr min. 76,0 mm (dwie 

warstwy), grubość płyty min 38,0 mm, kolor złoty dąb, grubość gąbki min 4cm – gąbka twarda 

(gęsta). ławka podbita nóżkami z tworzywa o wys. max 10mm.tapicerka szary melanż, wymiary 

sprawdzić i dopasować na budowie.wymiar mebla dopasować do ściany.

29 106 PŁYTA MEBLOWA MONTOWANA NA 

ŚCIANĘ

1 przybliżone wymiary: wysokość:  215,0 cm, długość: 356,0 cm, płyta meblowa 3d, kolor: orzech, wzór 

nadruku pokrywa się z tłoczeniem imitującym dewno. struktura synchroniczna 3d. według rysunku 

poglądowego. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.wymiar mebla dopasować do ściany.

KONDYGNACJA +1 0

1.20 108,0 

m2

WYPOŻYCZALNIA/CZYTELNIA DLA 

DZIECI

0

30 78 SKRZYNIA 7 przybliżone wymiary: szerokość: 92,0 cm,

głębokość: 40,0 cm,

wysokość: 40,0 cm, podstawa skrzyni 15 cm nad podłogą, ścianki boczne do podłogi, kolor 3 skrzynie 

żółte np.ral 1018 zink yellow, 3 skrzynie  kolor szary,np ral 7004 signal grey, płyta meblowa min. 18,0 

mm, według rysunku poglądowego.
31 79 SKRZYNIA NA KÓŁKACH 4 przybliżone wymiary: szerokość: 92cm,

głębokość: 40cm,

wysokość: 40cm, podstawa skrzyni 15 cm nad podłogą, ścianki boczne do podłogi, 4 kółka takie jak 

w fotelach biurowch. skrzynie w kolorze szarym  np. ral 7004 signal grey, płyta meblowa min. 18,0 

mm, według rysunku poglądowego.
32 80 SKRZYNIA SIEDZISKO 4 przybliżone wymiary: szerokość: 92,0 cm,

głębokość: 40,0 cm,

wysokość: 40,0cm, 4 kółka takie jak w fotelach biurowch.skrzynie kolor szary, np. ral 7004 signal 

grey, płyta meblowa min. 18,0 mm, według rysunku poglądowego. siedzisko z gąbki tapicerskiej 

grubości 15 cm. obicie siedziska w kolorze zółtym melanż (2 sztuki), w kolorze szarym melanż (2 

sztuki). pod siedziskiem miejsce do przechowywania np. zabawek.

33 81 PODEST 1 przybliżone wymiary: szerokość całkowita 567,0 cm

głębokość całkowita 330,0  cm

wysokość całkowita 140,0 cm

w tym:

szerokość regałów 34,0 cm

szerokość podestu 500,0

wysokość stopni podestu 20,0 cm

podest, tyły regałów i tylna ściana (również 18mm) tapicerowane wykładziną na gąbce.

wykładzina w kolorze szary melanż.

grubość płyty regału – 18,0 mm

po bokach podestu półki od samej podłogi, ilość półek w pionie 4, ilość półek w poziomie 3, regał z 

półkami stanowi zabudowę słupów, które stają się bezpieczne od strony podestu, kolor szary, np. ral 

7004 signal grey, płyta meblowa min. 18,0 mm, według rysunku poglądowego. wymiary sprawdzić i 

dopasować na budowie.





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































34 81a TAPICEROWANE WYKŁADZINĄ 

DYWANOWĄ PŁYTY MEBLOWE NA  

ŚCIANĘ

2 przybliżone wymiary: wysokość 200-210 cm,

szerokość – tak by wypełniały miejsce między podestem a narożnikiem pomieszczenia z obu stron. lewa około 269,0 cm, prawa 272,0 cm, w kolorze żółtym melanż, materiał użyty do 

tapicerowania: wykładzina dywanowa taka sama jak na podłodze w tym pomieszczeniu. płyta meblowa min. 18,0 mm, według rysunku 

poglądowego. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie. wymiary sprawdzić i dopasować na 

budowie.

35 83a REGAŁ 1 1 kolor: ciemnozielony, przybliżone wymiary: szerokość: 303,0 cm, głębokość: 40,0 cm, wysokość: 

140,0 cm, regał obudowujący słup. słup 30,0 x 30,0 oddalony od ściany o 271,0 cm (zmierzyć), 

zaznaczony na rysunkach słup obudowany jest 28,0 mm płytą regału, półki gr.18 mm/płyta meblowa. 

według rysunku poglądowego. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.

36 83b REGAŁ 2 2 kolor: ciemnozielony, przybliżone wymiary: szerokość: 303,0 cm, głębokość: 40,0 cm, wysokość: 

140,0 cm, , płyta meblowa min. 28,0 mm, półki gr.18 mm/płyta meblowa. Według rysunku 

poglądowego. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.

37 83c REGAŁ 3 2 kolor: jasnozielony, przybliżone wymiary: szerokość: 303,0 cm, głębokość: 40,0 cm, wysokość: 140,0 

cm, , płyta meblowa min. 28,0 mm, półki gr.18 mm/płyta meblowa. Według rysunku poglądowego. 

wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.

38 83d REGAŁ 4 2 kolor: żółty, przybliżone wymiary: szerokość: 303,0 cm, głębokość: 40,0 cm, wysokość: 140,0 cm, , 

płyta meblowa min. 28,0 mm, półki gr.18 mm/płyta meblowa. Według rysunku poglądowego. wymiary 

sprawdzić i dopasować na budowie. regał posiadać będzie fronty z zamkiem.

39 84 REGAŁ 5 1 żółty z frontami szarymi w części, kolor: zółty ral fronty:kolor szary, np. ral 7004 signal grey, 

przybliżone wymiary: szerokość: 303,0 cm, głębokość: 40,0 cm, wysokość: 140,0 cm, , płyta meblowa 

min. 28,0 mm, półki gr.18 mm/płyta meblowa. Według rysunku poglądowego. wymiary sprawdzić i 

dopasować na budowie.

40 86 BLAT KOMPUTEROWY 1 przybliżone wymiary: długość 412 cm (dokonać pomiaru po instalacji regału z frontami)

wysokość 60,0 cm

głębokość 60,0 cm

grubość blatu min. 38 mm, zaokrąglony od dołu i od góry. blat jasnoszary gładki z delikatną fakturą 

kamienia. 4 przepusty kablowe w tyle blatu.

lewa strona blatu wsparta o regał z  frontami, prawa strona wsparta o listwę przykręcaną do ściany, 

tylna krawędź blatu wsparta o płytę meblową 18,0 mm w kolorze szarym.

trzy kwadratowe nogi min w kolorze blatu, szare lub satynowe, według rysunku poglądowego. 

wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.

41 74 LADA 1

przybliżone wymiary: szerokość: 225,0 cm,

głębokość: 60,0 cm,

wysokość: 76,0 cm, według rysunku poglądowego.grubość blatu min. 38 mm, zaokrąglony od dołu i 

od góry. blat jasnoszary gładki z delikatną fakturą kamienia. 4 przepusty kablowe w tyle blatu.

1.21 11,80 

m2

KĄCIK MALUCHA 0

42 88c BALUSTRADA PRZYOKIENNA 1 stal nierdzewna, średnica 1-2 cm, wysokość całkowita ok. 1,1 m, szczeble pionowe co 10 cm, 

mocowanie do ścian na krańcach i do ściany między oknami, długość około 290,0 cm.wymiary  

sprawdzic i dopasować na budowie. według rysunku poglądowego.

1.22 13,45 

m2

GABINET DYREKTORA 0





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































43 110 SZAFA NA DOKUMENTY/REGA£ 

ZAMYKANY

2 przybliżone wymiary: szerokość: 80-85

wysokość: 170-190

głębokość: 40-45

materiał: płyta meblowa 18 mm

styl: nowoczesny , kolor: biały lub jasne drewno, szafa zamykana na klucz,

44 111 REGAŁ OTWARTY 1 przybliżone wymiary: szerokość: 80-85

wysokość: 170-190

głębokość: 40-45

materiał: płyta meblowa 18 mm

styl: nowoczesny , kolor: biały lub jasne drewno

1.23 12,33 

m2

BIURO 0

45 119 SZAFA NA DOKUMENTY/ REGAŁ 

ZAMYKANY

1 przybliżone wymiary: szerokość: 80-85

wysokość: 170-190

głębokość: 40-45

materiał: płyta meblowa 18 mm

styl: nowoczesny , kolor: biały lub jasne drewno, szafa zamykana na klucz,

46 120 REGAŁ OTWARTY 1 przybliżone wymiary: szerokość: 80-85

wysokość: 170-190

głębokość: 40-45

materiał: płyta meblowa 18 mm

styl: nowoczesny , kolor: biały lub jasne drewno

1.25 12,77 

m2

POMIESZCZENIE SOCJALNE 

PRACOWNIKÓW

0

47 130 SZAFKA NA BUTY I UBRANIA 1 skrytkowa szafa socjalna, 8 boksów,

1.29 3,20 m2 MAGAZYN PODRĘCZNY 0

48 158 SZAFKA NA ŚRODKI CZYSTOŚCI/ 

PORZĄDKOWA

2 przybliżone wymiary: szerokość: 140,0 cm

wysokość: 200,0 cm

głębokość: 60,0 cm

49 SZAFA METALOWA AKTOWA WYSOKA 3 szafa metalowa aktowa wysoka - zgodna z wymogami rodo

przybliżone wymiary:  w 1980 x s 1000 x g 420 mm - 5 rzędów segregatorów.

korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej pokrywanej farbą proszkową.

drzwi skrzydłowe. zamykana na klucz

wewnątrz 4 metalowe przestawne półki, nośność półki ok. 50 kg. w kolorze jasnym.

-1.8 3,20 m2 ZABYTKOWE PIWNICE POD 

SYNAGOGĄ STARSZĄ

0

50 STAND WYSTAWOWY TYP 1 (POM. -

1.11)

5 około: 60,0 x 60,0 x 195,0 cm, treść wystawy poza opracowaniem. materiał: drewno lakierowane lub 

płyta osb lakierowana( do uzgodnienia z inwestorem). stand przedstawia wizualizacja/ animacja link: 

https://www.youtube.com/watch?v=n1-mUcQol2I   2:10                          stand oświetlony lampką wg. 

wizualizacji, oświetlenie typu long spot.

51 STAND WYSTAWOWY TYP 2 (POM. -

1.11)

1 około 220,0 x 195,0 ,0  cm,  treść wystawy poza opracowaniem. materiał: drewno lakierowane lub 

płyta osb lakierowana( do uzgodnienia z inwestorem). stand przedstawia wizualizacja/ animacja link: 

https://www.youtube.com/watch?v=n1-mUcQol2I   2:36                        stand oświetlony dwiema 

lampkami wg. wizualizacji, oświetlenie typu long spot.





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































52 STAND WYSTAWOWY TYP 3 (POM. -

1.13)

4 około: 60,0 x 60,0 x 95,0 cm, treść wystawy poza opracowaniem. materiał: stal lakierowana 

proszkowo, kolor czarny mat., stand oświetlony lampką elastyczną.

53 SIATKA MESH/ ELEMENT MAŁY (POM. -

1.9)

1 160,0 x 200,0 cm ,  treść wystawy poza opracowaniem. materiał: siatka typu mesh,   rozwieszona na 

całej powierzchni ściany, na ruszcie,  zaczepiona haczykami do ścian bocznych. kolor: biały. 

https://www.youtube.com/watch?v=n1-mUcQol2I       0:58                   

54 SIATKA MESH/ ELEMENT DUZY (POM. -

1.11)

1 215,0 x 200,0  cm, treść wystawy poza opracowaniem. materiał: siatka typu mesh, rozwieszona na 

całej powierzchni ściany, na ruszcie,  zaczepiona haczykami do ścian bocznych. kolor: biały. 

https://www.youtube.com/watch?v=n1-mUcQol2I     2:18

55 STAND PLEXI Z NAKLEJONYM NA FOLII 

ZDJĘCIEM/ MAŁY (POM. -1.10)

3 około 60,0 -70,0 x 130,0 – 150,0  cm, we wnękach, umocowany w belce drewniamej w podłodze, 

oświetlony od dołu listwą led. na plexi naklejone zdjęcie,  treść wystawy poza opracowaniem. stand 

przedstawia wizualizacja/ animacja link: https://www.youtube.com/watch?v=n1-mUcQol2I   1:22

56 STAND PLEXI Z NAKLEJONYM NA FOLII 

ZDJĘCIEM/ DUŻY (POM. -1.9)

1 około 150,0 x 150,0  cm, we wnękach, umocowany w belce drewniamej w podłodze, oświetlony od 

dołu listwą led. na plexi naklejone zdjęcie,  treść wystawy poza opracowaniem. stand przedstawia 

wizualizacja/ animacja link: https://www.youtube.com/watch?v=n1-mUcQol2I    0:46                    

57 INSTALACJA Z MONITOREM (POM. -

1.12)

1 około 300,0 - 400,0 x 100,0 – 120,0  cm, treść wystawy poza opracowaniem. materiał: drewno 

lakierowane lub płyta osb lakierowana (do uzgodnienia z inwestorem). stand przedstawia 

wizualizacja/ animacja link: https://www.youtube.com/watch?v=n1-mUcQol2I   1:27                     

stand oświetlony dwiema lampkami wg. wizualizacji, oświetlenie typu long spot.  

58 GABLOTA SZKLANA pionowa 2 Przybliżone wymiary: szerokość: 43 cm, głębokość: 37 cm, wysokość: 163 cm, panel górny/spodni: 

płyta meblowa

podpórka półki: stal, powłoka proszkowa

panele szklane: szkło hartowane, czteropółkowa, pionowy słupek

59 GABLOTA SZKLANA pozioma 1 Gablota wykonana z profili aluminiowych malowanych proszkowo lub anodowanych. Sklejony klosz 

szklany lub z plexi zdejmowany lub otwierany przy pomocy specjalnych siłowniczków. Aluminiowe 

nogi zakończone podstawami ułatwiającymi regulację na nierównej powierzchni.gablota pozioma. 

Przybliżone wymiary: wysokość 74-90 cm, szerokość: 100-120 cm. glębokość:50-70cm,

60 GABLOTA Z PODSTAWĄ 1 Gablota skąłdajaca się z dwóch części. Część dolna - /podstawa/ wykonana ze sklejki drewnianej o 

wymiarach wys 110 cm szer. 48 cm dłu. 110 cm. Część górna - /gablota szklana/ wykonanna ze szkła 

hartowaneho izolowanego uszczelką aby nie dostawała się wilgoć o wymiarach wys. 48 cm szer. 48 

cm, dł 110 cm Gablota podświetlana 

61 POSTUMENT 3 wymiary 30x30 cm, wysokość 100 cm blat blacha kolor mat czarny

62 GABLOTA RAMA 1 gablota o wymiarach 210 cm szerokość 155 cm na sztandary. Uszczelka zabezpieczająca przed 

wilgocią.

RAZEM    




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































