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Wykaz mebli do wyposażenia Hospicjum Stacjonarnego w Kielcach
Zamawiający wymaga by przed wykonaniem mebli Wykonawca dokonał samodzielnego pomiaru pomieszczeń w których mają być ustawione meble.
W związku z tym podane poniżej wymiary mogą ulec zmianie ± 10 cm
Wszystkie meble wykonane z trwałych i ekologicznych materiałów (płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm). Powierzchnia odporna
na zarysowania, środki myjące i dezynfekujące. Wszystkie krawędzie korpusów, drzwi oraz szuflad oklejone taśmą PVC o grubości min. 1 mm. Meble
wykonywane na cokołach lub stopkach o wysokości 10 cm, podsilikonowane. Ścianki tylnie wykonane z płyty o grubości min. 3 mm. Połączenia
o wzmocnionej wytrzymałości. Półki wykonane z płyty meblowej, oklejone z czterech stron okleiną PVC o grubości min 1 mm. Półki wysuwane na ściankach
prowadnicowych lub SPW z łatwą zmianą wysokości położenia w szafach. Zawiasy drzwi wykonane są ze stopów kwasoodpornych pozwalają na pełną ich
regulację w trakcie eksploatacji Zawiasy ze spowalniaczem firmy profil, fgv lub star. Szuflady metalowe z hamulcem spowalniającym zamykanie. Uchwyty
drzwi i szuflad kwasoodporne w kształcie litery U w rozstawie 9 lub 6 mm. Zamki patentowe: zamek centralny, zamek szafy oraz zamek szafki każdy
wyposażony w dwa klucze.
Lp.

Rodzaj mebli

1.

Zestawy szafek pod
zabudowę

Opis szczegółowy
Zestawy składają się z:
1.
Zestaw nr 1: Zestaw składa się z trzech szafek zamykanych stojących w
tym jednej narożnej o łącznej długości 195 cm oraz zestawu trzech szafek
zamykanych wiszących o łącznej długości 195 cm. Wymiary szafek stojących:
wys. 85 cm., szer. 60 cm, dł. 65 cm. Wymiary szafek wiszących: wys. 60 cm,
szer. 30 cm, dł. 65 cm. Szafki stojące zamontowane na cokołach o wys. 10 cm.
pokryte jednolitym blatem o grubości min. 3 cm. Jedna szafka wisząca i jedna
stojąca zamykane na klucz.
2.
Zestaw nr 2: Zestaw składa się z czterech szafek stojących zamykanych,
w tym jednej wyposażonej w szuflady, o łącznej długości 320 cm oraz zestawu
czterech szafek zamykanych wiszących o łącznej długości 320 cm. Wymiary
szafek stojących: wys. 85 cm, szer. 60 cm, dł. 80 cm. Wymiary szafek
wiszących: wys. 60 cm, szer. 30 cm, dł. 80cm. Szafka z szufladami wyposażona
w 8 szuflad o szer. 40 cm. Szafki stojące zamontowane na stopkach
o wysokości min 10 cm z płynną regulacją wysokości i niwelacją nierówności
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podłoża, okrągłe w kolorze chromu, pokryte jednolitym blatem. Dwie szafki
wiszące zamykane na klucz.
3.
Zestaw nr 3: zestaw składa się z dwóch szafek stojących o łącznej
długości 150 cm i dwóch szafek wiszących o łącznej długości 150 cm. Szafki
stojące zamontowane na stopkach o wysokości 10 cm z płynną regulacją
wysokości i niwelacją nierówności podłoża, okrągłe w kolorze chromu.
Wszystkie szafki zamykane. Jedna wisząca i jedna stojąca szafka zamykana na
klucz. Wymiary szafek stojących wys. 85 cm, szer. 60 cm, dł. 75 cm. Wymiary
szafek wiszących wys. 60 cm, szer. 30 cm, dł. 75 cm.
4.
Zestaw nr 4: zestaw składa się z dwóch szafek zamykanych wiszących o
łącznej długości 140 cm ( 60 cm + 80 cm) oraz jednej szafki zamykanej
stojącej. Szafka stojąca wyposażona w szufladę zamontowaną w górnej części
mebla. Szafka zamontowana na stopkach o wysokości 10 cm z płynną regulacją
wysokości i niwelacją nierówności podłoża, okrągłe w kolorze chromu.
Wymiary szafka stojąca wys. 85 cm, szer. 60 cm, dł. 60 cm/80 cm. Wymiary
szafek wiszących wys. 60 cm, szer. 30 cm, dł. 60 cm/80 cm.
Wszystkie szafki zamykane posiadają 1-2 półki.
2.

Lada recepcyjna
prostokątna

Lada wykonana w kształcie prostokąta. Lada posiada jedno stanowisko
komputerowe z półką pod komputer, monitor, wysuwaną półką pod klawiaturę.
Ponadto lada posiada słupek z trzema szufladami oraz szafkę zamykana na
drzwi. Lada umieszczona na cokołach o wysokości 10 cm. Szuflady zamykane
na klucz.
Wymiary lady:
szer. blatu 30 cm, szer. biurka 60 cm, dł. 180 cm, wys. 120 cm.
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3.

Lada recepcyjna
półokrągła

Lada wykonana w kształcie półkola. Umieszczona na stopkach o wysokości
min 10 cm z płynną regulacją wysokości i niwelacją nierówności podłoża,
okrągłe w kolorze chromu. Lada posiada jedno stanowisko komputerowe z
półką pod komputer, monitor, wysuwaną półką pod klawiaturę. Ponadto lada
posiada słupek z trzema szufladami oraz szafkę zamykana na drzwi. Szuflady
zamykane na klucz.
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Wymiary lady:
Szer. blatu 30 cm, szer. biurka 60 cm, dł. Łuku 220 cm, wys. 120 cm.
4.

Szafka wolnostojąca

Szafka umieszczona na stopkach o wysokości min 10 cm z płynną regulacją
wysokości i niwelacją nierówności podłoża, okrągłe w kolorze chromu,
zamykana, wyposażona w 1-2 półki.
Wymiary:
Wys. 85 cm, szer. 6- cm, dł. 100 cm.
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5.

Komoda

Komoda posiada dwie szafki zamykane na drzwi oraz trzy szuflady pośrodku.
Zamontowana na cokole o wys. 10 cm.
Wymiary szer. 50 cm, dł. 120 cm, wys. 100 cm.

1

6.

Zestaw szafek
kuchennych

Szafki kuchenne wykonane na wymiar pod zabudowę o długości około 240 cm,
wysokość 85 cm, głębokość 60 cm. Szafki stojące na metalowych nóżkach o
wysokości 10 cm. Wykonane z trwałych i ekologicznych materiałów (płyty
MDF o grubości min. 18 mm szara lub kolorowa) odpornych na zarysowania,
blat grubości min. 3 cm, oklejony na brzegach okleiną PCV o grubości min. 2
mm.
Na zestaw składają się trzy szafki pokryte jednolitym blatem o grubości min. 4
cm, wykonanym z wysokiej jakości materiału, powierzchnia pokryta
tworzywem odpornym na wysoką temperatur, łatwym w utrzymaniu czystości,
wodoodpornym. Blat wykończony na brzegach metalową listwą, od ściany
listewki plastikowe wodoodporne z uszczelkami.
Szafki wyposażone w 1-2 półki, zamykane na drzwi. Szafki stojące
wyposażone w cztery szuflady zamontowane w górnej części.
Uchwyty metalowe ryling, rozstaw śrub 96 mm, w kolorze chrom.
Zawiasy puszkowe firmy Blum.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
Trzy szafki wiszące wykonane pod zabudowę o łącznej długości 240 cm,
wysokość 60 cm, głębokość 30 cm.
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Wykonane z trwałych i ekologicznych materiałów (płyty laminowanej o
grubości min. 18 mm szara lub kolorowa) odpornych na zarysowania, blat
grubości min. 3 cm, oklejony na brzegach okleiną PCV o grubości min. 2mm.
Szafki wyposażone w 1 półkę, zamykane na drzwi. Uchwyty metalowe ryling,
rozstaw śrub 96 mm, w kolorze chrom.
Zawiasy puszkowe firmy Blum.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
7.

Zestaw
szafek pod
zlewozmywak

Szafka dostosowana do zlewozmywaka nakładanego, zamykana, o wymiarach:
wys. 85 cm, szer. 50 cm, dł. 80 cm. Umieszczona na stopkach o wysokości min
10 cm z płynną regulacją wysokości i niwelacją nierówności podłoża, okrągłe
w kolorze chromu.
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8.

Szafa duża

Szafa dwudrzwiowa na stopkach o wysokości 10 cm z płynną regulacją
wysokości i niwelacją nierówności podłoża, okrągłe w kolorze chromu,
wyposażona w 4 półki. Wymiary: wys. 200 cm, szer. 60 cm., dł. 127 cm.
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9.

Szafa słupek

Szafa jednodrzwiowa. Wyposażona w dwie Pólki górna i doną oraz drążek na
wieszaki na ubrania. Wymiary: wys. 190 cm, szer. 50 cm., dł. 40 cm. Szafa jest
umieszczona na cokołach o wysokości 10 cm. Zamykana na klucz.
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10.

Biurko

Biurko o wymiarach: wys. 75 cm, szer. 60 cm, dł. 120 cm. Wyposażone w
półkę na komputer z prawej strony, półkę wysuwaną pod klawiaturę
zamontowaną po środki oraz szafkę zamykaną i jedną szufladę. Szafka i
szuflada zamykane na klucz.
Meble wykonywane na cokołach o wysokości 10 cm. Ścianki tylnie wykonane
z płyty o grubości min. 3 mm.
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11.

Szafka przyłóżkowa

Szafka wyposażona w szufladę, półkę otwartą i półkę zamykaną. Zamontowana
na czterech kółkach o śr. 50 mm, posiadających z blokadę.
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dla chorego

Wymiary:
-Szerokość 50-52 cm,
-Głębokość 45 cm,
-Wysokość 78-80 cm.

12.

Krzesło z
podłokietnikiem

Krzesło na czterech nogach. Metalowy stelaż, wzmocniony, stabilny,
chromowany. Siedzisko tapicerowane materiałem łatwym w utrzymaniu
czystości (np. materiał skóro podobny), odpornym na zarysowania, środki
czystości i środki dezynfekcyjne. Miękkie siedzisko i oparcie.
Metalowe podłokietniki z nakładkami z ręcznie polerowanego drewna. Lakier
na podłokietnikach odpornym na zarysowania, środki czystości i środki
dezynfekcyjne.
Szerokość siedziska: 45-55 cm
Głębokość siedziska: 37-40 cm
Wysokość siedziska: 46- 50 cm
Wysokość: 87-97 cm
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
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13.

Krzesło

Krzesło na czterech nogach. Metalowy stelaż, wzmocniony, stabilny,
chromowany. Siedzisko tapicerowane materiałem łatwym w utrzymaniu
czystości (np. materiał skóro podobny), odpornym na zarysowania, środki
czystości i środki dezynfekcyjne. Miękkie siedzisko i oparcie.
Wysokość: 46- 50 cm
Wysokość: 87-97 cm
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
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14.

Taboret

Taboret z tapicerowanym siedziskiem. Tapicerka z tkaniny wykonana w 100%
z poliestru, z atestami trudnopalności EN 1021-1 określającym odporność
tkaniny na tlący papieros. Odporność mechaniczna na ścierania wynosi 35000
cykli Martindale. Stelaż w kolorze chrome.
Wymiary:
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- szerokość: 410 mm
- wysokość: 475 mm
- masa: 2.90 kg
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

