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NUMER: 14
POMIESZCZENIE:  WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH

NAZWA:  SOFA

SPECYFIKACJA: 
długość 246,0 cm
głębokość całkowita ok. 7,04 cm
wysokość całkowita ok. 89,0 cm
szerokość podłokietnika ok 10 cm
szerokość siedziska ok. 226,0 cm
wysokość siedziska ok. 42,5 cm
głębokość siedziska ok. 50,0 cm
grubość siedziska ok. 32,5 cm
sofy w całości tapicerowane, pikowane z miękkimi podłokietnikami. tapicerka szary melanż i granatowy melanż, wg zdjęcia 
poglądowego. trzy sofy w kolorze granatowym, jedna w kolorze szarym. sofy podbite nóżkami z tworzywa o wys. max 1,0 cm.

WIZUALIZACJA: 

 



NUMER: 42
POMIESZCZENIE:  MEDIATEKA

NAZWA: SOFA

SPECYFIKACJA: 
długość 246,0 cm
głębokość całkowita ok. 74,0 cm
wysokość całkowita ok. 89,0 cm
szerokość podłokietnika ok 10,0 cm
szerokość siedziska ok. 226,0 cm
wysokość siedziska ok. 42,5,0 cm
głębokość siedziska ok. 50,0 cm
grubość siedziska ok. 32,5 cm
sofy w całości tapicerowane, pikowane z miękkimi podłokietnikami. tapicerka ciemnoszara jodełka wg zdjęcia poglądowego. sofy podbite 
nóżkami z tworzywa o wys. max 1cm. według rysunku poglądowego.

WIZUALIZACJA:



NUMER: 43
POMIESZCZENIE:  MEDIATEKA

NAZWA: SOFA 2

SPECYFIKACJA: 
długość 165,0 cm
głębokość całkowita ok. 74,0 cm
wysokość całkowita ok. 89,0 cm
szerokość podłokietnika ok 10,0 cm
szerokość siedziska ok. 226,0 cm
wysokość siedziska ok. 42,5 cm
głębokość siedziska ok. 50,0cm
grubość siedziska ok. 32,5 cm

sofy w całości tapicerowane, pikowane z miękkimi podłokietnikami. tapicerka ciemnoszara jodełka wg zdjęcia poglądowego. sofy podbite 
nóżkami z tworzywa o wys. max 1cm. według rysunku poglądowego.

WIZUALIZACJA:



NUMER: 70
POMIESZCZENIE:  WYPOŻYCZALNIA/CZYTELNIA DLA DZIECI

NAZWA: FOTEL Z GĄBKI

SPECYFIKACJA: 
fotel dla dzieci zrobiony z gąbki tapicerowanej tkaniną w kolorze żółty melanż. 
tapicerowany sztuczną skórą w kolorze jasno zielonym 1 szt.
tapicerowany sztuczną skórą w kolorze ciemno zielonym 1 szt.
wymiary: 55,0 x 40,0 x 40,0 cm, według rysunku poglądowego.

WIZUALIZACJA:



NUMER: 71
POMIESZCZENIE:  WYPOŻYCZALNIA/CZYTELNIA DLA DZIECI

NAZWA: SOFA Z GĄBKI

SPECYFIKACJA: 
sofka dla dzieci zrobiona z gąbki tapicerowanej w kolorze żółty melanż 4 szt. w kolorze skóra sztuczna żółta 1 szt. wymiary 95,0 x 40,0 x 40,0 
cm, według rysunku poglądowego.

WIZUALIZACJA:



NUMER: 88
POMIESZCZENIE:  KĄCIK MALUCHA

NAZWA: MATERACE/ ZESTAW

SPECYFIKACJA: 
grubość min. 4 cm
tapicerowane sztuczną skórą.

9 szt. materacy o wymiarach 129,5 x 95,0 cm,
w tym 2 szt. w kolorze żółtym, 3 szt w kolorze jasnozielonym, 3 szt. w kolorze ciemnozielonym
2 szt. 129,5 cm x 18,0 cm
po jednym z powyższych kolorów
1 szt. 18,0 cm x 9,5 cm
po jednym z powyższych kolorów
według rysunku poglądowego. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.

WIZUALIZACJA:



NUMER: 88a
POMIESZCZENIE:  KĄCIK MALUCHA

NAZWA: MATERACE POD OKNO/ZESTAW

SPECYFIKACJA: 
3 sztuki (po jednym w każdym powyższym kolorze) wymiary: grubość 4,0 cm, na płycie 18,0 mm, 95,0 cm x 38,0  cm, według rysunku 
poglądowego. wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.

WIZUALIZACJA:



NUMER: 88b
POMIESZCZENIE:  KĄCIK MALUCHA

NAZWA: PANELE NA ŚCIANĘ/ZESTAW

SPECYFIKACJA: 
15 szt. żółte
13 szt. ciemno zielone
8 szt. jasno zielone
wymiar 1 panela:
43,0 x 43,0 cm
grubość 18mm płyta, 4 cm gąbka. 
obudowa od góry tapicerowana wykładizną dywanową bądź sztuczną skórą.według rysunku poglądowego. wymiary sprawdzić i dopasować na 
budowie.

WIZUALIZACJA:



NUMER: 89
POMIESZCZENIE:  KĄCIK MALUCHA

NAZWA: ZESTAW PUF

SPECYFIKACJA: 
sześcian 23,0 x 35,0 x 35,0 cm
6 sztuk, po dwie w każdym kolorze
koło śr 35,0 cm, wys. 23,0 cm
4 sztuki, w tym:
-2 szt. żółte
-1 szt. ciemnozielone
-1 szt. jasnozielone
trójkąt równoboczny
30,0 cm, wys. 23,0 cm
3 szt, po jednym z każdego koloru
pochylnia( trójkąt prostokątny)
wys. 35,0 cm
długości przyprostokątnych 23,0 i 35,0 cm
3 sztuki, po jednej w każdym kolorze, 
kształt l – długość 70,0 cm wysokość 23,0 cm szerokość max 35,0 cm, szerokość min 17,0 cm.
2 sztuki: ciemno i jasnozielona, według rysunku poglądowego. 

WIZUALIZACJA:




