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NUMER: 8, 73, 
POMIESZCZENIE:  POKÓJ PRACOWNIKA BIBLIOTEKI, 
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH MADIATEKA, WYPOŻYCZALNIA/CZYTELNIA DLA DZIECI

NAZWA:  FOTEL BIUROWY NA KÓŁKACH

SPECYFIKACJA: 
klasyczny fotel biurowy dla dorosłych, tapicerka w intensywnym, 
głębokim granatowym kolorze. fotel obrotowy, na kółkach.

klasyczny fotel biurowy na kółkach, tapicerka grafit malanż, według 
rysunku poglądowego.

WIZUALIZACJA: 





NUMER: 15
POMIESZCZENIE:  WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH

NAZWA:  FOTEL OBROTOWY WYSOKI /WERSJA WYSOKA Z KAPTUREM/

SPECYFIKACJA: 
kolor szary melanż wersja wysoka z kapturem, materiał poszycia o podwyższonej odporności na użytkowanie, fotel obrotowy, 

mały kubełek, baza okrągła, płaska. stela : chrom satyna (chromowany), podk adki filcowe pod baz , kube ek: ż ł ę ł
metalowy stela ; pianka poliuretanowa wylewanaż

WIZUALIZACJA: 



NUMER: 16 45
POMIESZCZENIE:  WYPOŻYCZALNIA DLA 
DOROSŁYCH

MEDIATEKA

NAZWA:  FOTEL OBROTOWY.

SPECYFIKACJA: 
kolor szary melanż, materiał poszycia o podwyższonej odporności na użytkowanie, fotel obrotowy, mały kubełek, baza okrągła,

płaska.stelaż: chrom satyna (chromowany), podk adki filcowe pod baz , kube ek: metalowy stela ; pianka ł ę ł ż
poliuretanowa wylewana

WIZUALIZACJA: 



NUMER: 17 44
POMIESZCZENIE:  WYPOŻYCZALNIA DLA 
DOROSŁYCH

MEDIATEKA

NAZWA:  FOTEL OBROTOWY NA KÓŁKACH

SPECYFIKACJA: 
kolor szary melanż, materiał poszycia o podwyższonej 
odporności na użytkowanie, mały kubełek, na nodze i kółkach,

obrotowy, stelaż: chrom satyna (chromowany), podk adki ł
filcowe pod baz , kube ek: metalowy stela ; pianka ę ł ż
poliuretanowa wylewana

kolor szary melanż, czarny w jodełkę, czerwony w pepitkę czarną, 
każdy kolor po 2 sztuki, materiał poszycia o podwyższonej odporności 

na użytkowanie, mały kubełek, na nodze i kó kach, obrotowy, ł
stela : chrom satyna (chromowany), podk adki filcowe pod baz ,ż ł ę
kube ek: metalowy stela ; pianka poliuretanowa wylewana. ł ż
według rysunku poglądowego.

WIZUALIZACJA: 



NUMER: 47
POMIESZCZENIE:  MEDIATEKA

NAZWA: HOKER

SPECYFIKACJA: 
wysokość 91-111 cm wysokość siedziska 61,0 -81,0 cm szerokość 48,0 cm głębokość siedziska 55,0 cm kolor czarny rodzaj siedziska 

ekoskóra rodzaj stelaża stal chromowana rodzaj tapicerki ekoskóra, tapicerka z ekoskóry, podstawa ze stali chromowanej,
praktyczny podnóżek,
regulowana wysokość siedziska, według rysunku poglądowego.

WIZUALIZACJA:



NUMER: 65
POMIESZCZENIE:  CZYTELNIA CICHA

NAZWA: KRZESŁO DO CZYTELNI

SPECYFIKACJA: 
według rysunku poglądowego. krzesło drewniane, tapicerowane, poszycie wysokiej jakości welur, przystosowany do intensywnego 
użytkowania, odporny na wycieranie się, niebrudzący. nogi drewniane, kolor dąb. szerokość: 51,0 cm
głębokość: 58,0 cm
wysokość: 97,0 cm
szerokość siedziska: 51,0 cm
głębokość siedziska: 42,0 cm
wysokość siedziska: 47,0 cm

WIZUALIZACJA:



NUMER: 69
POMIESZCZENIE:  WYPOŻYCZALNIA/CZYTELNIA DLA DZIECI

NAZWA: KRZESŁO Z TWORZYWA

SPECYFIKACJA: 
nie posiada standardowych czterech nóg, a półkolista powierzchnia styku z podłożem daje dużą stabilność krzesła. pprodukt wykonany jest z 
pojedynczego odlewu tworzywa, dzięki czemu jest n iezwykle wytrzymałe i odporne na czynniki zewnętrzne takie jak temperatura oraz wilgoć. 
oparcie wraz z siedziskiem, dzięki lekkiej sprężystości, dają bardzo duży komfort siedzenia. krzesła można piętrować. wysokość:57,0 cm
szerokość:32,0 cm
długość: 40,0 cm
wysokość siedziska: 29,0 cm
kolor: biały

WIZUALIZACJA:



NUMER: 72
POMIESZCZENIE:  WYPOŻYCZALNIA/CZYTELNIA DLA DZIECI

NAZWA: FOTEL USZAK

SPECYFIKACJA: 
szerokość: 85,0 cm,
głębokość: 80,0 cm,
wysokość: 105,0 cm,
wysokość siedziska: 45,0 cm,
głębokość siedziska: 55,0 cm, 
stelaż wykonany z drewna i płyty wiórowej,
pianka poliuretanowa t35,
sprężyna falista,
tył obity tym samym materiałem - mebel wolnostojący,
nóżki drewniane. fotel  w kolorze żółty melanż, drugi w kolorze szary melanż. według rysunku poglądowego.

WIZUALIZACJA:



NUMER: 85
POMIESZCZENIE:  WYPOŻYCZALNIA/CZYTELNIA DLA DZIECI

NAZWA: KRZESŁO BIUROWE DZIECI

SPECYFIKACJA: 
klasyczne krzesło biurowe na nóżkach w rozmiarze dziecięcym, tapicerka żółty malanż.według rysunku poglądowego. 

WIZUALIZACJA:



NUMER: 96
POMIESZCZENIE:  SALA WIELOFUNKCYJNA/WERNISAŻOWA

NAZWA: KRZESŁO

SPECYFIKACJA: 
 drewniane malowane na jasnoszaro, tapicerowane jasnoszarym melanżem
o ostrych liniach kształtem zbliżone do przykładu,    szerokość: 55,0 cm
głębokość: 56,0 cm
wysokość: 82,0 cm
szerokość siedziska: 48,0 cm
głębokość siedziska: 46,0 cm
wysokość siedziska: 44,0 cm

WIZUALIZACJA:


