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NUMER: 65, 96
POMIESZCZENIE:  CZYTELNIA CICHA / SALA WERNISAŻOWA

NAZWA: KRZESŁO DO CZYTELNI

SPECYFIKACJA: 
według rysunku poglądowego. krzesło drewniane, tapicerowane, poszycie wysokiej jakości tkanina w kolorze szarym melanż, jasny. stelaż wykonany z 
drewna bukowego lub dębowego. przeznaczenie: przestrzeń publiczna. siedzisko: wykonane ze sklejki bukowej, grubość około 8 mm. tapicerowane 
pianką poliuretanową, pokryte tkaniną w kolorze szary melanż. twardość pianki t35, grubość 30 mm. oparcie wykonane ze sklejki bukowej profilowanej, 
grubość 30 mm., głębokość:51 cm, wysokość: 77 cm, szerokość siedziska: 45 cm
wysokość siedziska: 48 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. 
produkt 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 , 
32,0 cm, długość: 40,0 cm, wysokość siedziska: 29,0 cm, kolor: biały, KRZESŁO DZIECIĘCE INSPIROWANE wersją 
SŁAWNEGO KRZESŁA Panton Chair.

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: 

POMIESZCZENIE:  WYPOŻYCZALNIA

NAZWA: TABORET STOPA SŁONIA

SPECYFIKACJA: 
Taboret TZW “STOPA SŁONIA”, PRZYBLIŻONE wymiary: 433 x 283 mm, wysokość: 410 mm, maksymalne obciążenie:
150 kg, 2 stopnie, wyposażony w kółka, wykonany z trwałego, niezwykle mocnego PP, mobilny - posiada 3 kółka, które 
pod naciskiem ciężaru chowają się, odporny na wyszczerbienie, zarysowania, pęknięcia, Certyfikat GS 
(bezpieczeństwo gwarantowane)

WIZUALIZACJA:


