
MEBLE I TABLICE
Przed realizacją zamówienia należy przedstawić do akceptacji projektanta próbki kolorystyki i rodzaju materiałów oraz formę/kształt produktu gotowego.

Wszystkie dostarczone produkty i materiały muszą być nowe i wolne od wad fizycznych.

Wszystkie dostarczone produkty i materiały muszą odpowiadać wymaganiom przeciwpożarowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), 

z uwzględnieniem zmian, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

Stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz (montowane do ścian, podłogi, sufitu, itp.) powinny być co najmniej trudno zapalne*. 

1. Wszystkie meble powinny mieć z odpowiednie certyfikaty jakości i bezpieczeństwa.

2. Meble szkolne muszą posiadać certyfikaty stwierdzające zgodność z normami PN i ISO, które dopuszczają je do użytku w szkołach.

MEBLE

lp nazwa ilość jm cena netto wartość netto opis poglądowy znak

SZAFKI I WIESZAKI SZATNIOWE

1 268 SZT. 0,00 0,00

SZU1

* Określeniu "trudno zapalny" odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów 
budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”.

Meble z płyty wiórowej laminowanej - ruchome i nie mocowane na stałe -  mogą być wykonane ze płyty meblowej odpowiedniej do stosowania w 
instytucjach użyteczności publicznej, przy spełnieniu warunków:

Zdjęcia przykładowe. 
Dopuszcza się rozwiązania 

równoważne

Szafki ubraniowe 
dziecięce (dla 536 osób)

Szafki ubraniowe modułowe podwójne 
(góra/dół), zamknięte, wentylowane, wym. 
szer. 300 mm, gł. 490 mm, wys. 1800 mm. 
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 
mm. Kolor korpusu – klon, kolory drzwi – 
pomarańczowy, czerwony, zielony, 
niebieski. Schowek wyposażony w półkę i 2 
podwójne haczyki. Szafki zamykane 
zamkiem cylindrycznym z jednopunktowym 
ryglowaniem. Ciche zamykanie drzwi 
(odbojniki). Dopuszczalne szafki składające 
się z 2, 3 i 4 modułów.



2 25 SZT. 0,00 0,00

SZUN

3 12 SZT. 0,00 0,00

SZUP

Szafki ubraniowe 
nauczycieli (dla 50 
osób)

Szafki ubraniowe modułowe w kształcie 
litery "L", wentylowane, wym. szer. 400 
mm, gł. 490 mm, wys. 1800 mm. 
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 
mm. Kolor płyty – buk.  Widoczne brzegi 
boków pokryte odpornym na uderzenia 
PCV 2 mm w kolorze płyty. W każdej 
komorze drążek na ubrania oraz haczyki na 
bocznych ściankach. Szafki zamykane 
zamkiem cylindrycznym z jednopunktowym 
ryglowaniem. Ciche zamykanie drzwi 
(odbojniki). Dopuszczalne szafki w formie  
dwu- i trzysegmentowej (1 segment składa 
się z dwóch odwróconych modułów „L”).

Szafki ubraniowe 
pracownicze (dla 12 
osób)

Szafka pracownicza ubraniowa. Wykonana 
z blachy stalowej lakierowanej proszkowo 
na kolor szary. Korpus spawany. Drzwi 
wyposażone w żaluzjowe otwory  
wentylacyjne poprawiające dylatację 
powietrza oraz zapobiegające dostawaniu 
się kurzu do środka. Każdy schowek 
wyposażony w półkę, drążek na ubrania i 3 
haki. Szafki zamykane zamkiem 
cylindrycznym z jednopunktowym 
ryglowaniem. Do każdego zamka dwa 
klucze w komplecie, zamek w systemie 
klucza master. Ciche zamykanie drzwi 
(odbojniki). wym. szer.600-800 mm, gł.480-
490 mm, wys.1800 mm. Szafki w formie 
jedno- lub maksymalnie dwumodułowej, ze 
schowkami dla jednej osoby szer. 300-
400mm.



STOLIKI UCZNIOWSKIE

4 15 SZT. 0,00 0,00

ST1

5 60 SZT. 0,00 0,00

6 80 SZT. 0,00 0,00

ST2

7 11 SZT. 0,00 0,00

ST3

Stolik przedszkolny 
kwadratowy

Stolik bazowy rozmiar Nr1. Blat 
kwadratowy o boku 650-800mm, o 
zaokrąglonych rogach wykonany z płyty 
wiórowej laminowanej 25-28mm, oklejony 
obrzeżem PCV 2mm w kolorze stelaża. 
Kolor blatu – żólty. Stelaż z rury okrągłej 
Ø50-55mm, malowanej proszkowo. Nogi 
dostosowane do wymiennych modułów 
umożliwiających dodatkowo uzyskanie 
rozmiaru Nr 2 do Nr 4 (wg PN-ISO 5970). 
Kolor stelaża –pomarańczowy RAL2004

Element regulujący 
wysokość stolików 
przedszkolnych

Rura okrągła odpowiadająca nogom stołów 
przedszkolnych, malowana proszkowo. 
Rozmiar do ustalenia.

Stolik uczniowski 
dwuosobowy 
regulowany 4-6 

Wymiary blatu: 1300mm x 500mm    Blat 
na stelażu z rury owalnej lub prostokątnej 
malowanej proszkowo o regulowanej 
wysokości nr 4-6 (wg PN-ISO 5970). 
Zatyczki zabezpieczające podłogę przed 
zarysowaniem. Kolor stelaża – zielony. Blat 
wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 
mm, oklejony obrzeżem PCV 2 mm. Kolor 
blatu – buk.

Stolik uczniowski 
dwuosobowy 
regulowany 5-7

Wymiary blatu: 1300mm x 500mm Blat na 
stelażu z rury owalnej lub prostokątnej 
malowanej proszkowo o regulowanej 
wysokości nr 5-7 (wg PN-ISO 5970). 
Zatyczki zabezpieczające podłogę przed 
zarysowaniem. Kolor stelaża – zielony. Blat 
wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 
mm, oklejony obrzeżem PCV 2 mm. Kolor 
blatu – buk.



8 13 SZT. 0,00 0,00

ST4

9 Stolik stołówkowy duży 2 SZT. 0,00 0,00

ST5

10 Stolik stołówkowy średni 8 SZT. 0,00 0,00

ST6

11 Stolik stołówkowy mały 12 SZT. 0,00 0,00

ST7

Stolik uczniowski 
dwuosobowy – 
stanowiska 
komputerowe

Wymiary blatu: 1200mm x 750mm  
Wysokość nr 4 (wg PN-ISO 5970). Blat i 
konstrukcja wykonane z płyty wiórowej 
laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem 
PCV 2 mm. Kolor płyty – pomarańczowy. 
W blacie 2 przepusty ø60 z wysokiej 
jakości tworzywa imitującego naturalne 
aluminium, dodatkowo wyposażone w 
gumkę prowadzącą kable. Z tyłu przy 
bocznych ściankach 2 półki na jednostkę 
centralną komputera.

Wymiary blatu: 700-800mm x 700-800mm. 
Blat na stelażu z rury owalnej lub okrągłej 
malowanej proszkowo o wysokości 70-
72cm. Kolor stelaża – szary. Blat wykonany 
z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, 
oklejony obrzeżem PCV 2 mm. Kolor blatu 
– buk.

Wymiary blatu: 800mm x 800mm   Blat na 
stelażu z rury owalnej lub okrągłej 
malowanej proszkowo o wysokości nr 5 
(wg PN-ISO 5970). Kolor stelaża – 
czerwony. Blat wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej 18 mm, oklejony obrzeżem 
PCV 2 mm. Kolor blatu – pomarańczowy.

Wymiary blatu: 800mm x 800mm   Blat na 
stelażu z rury owalnej lub okrągłej 
malowanej proszkowo o wysokości nr 3 
(wg PN-ISO 5970). Kolor stelaża – 
czerwony. Blat wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej 18 mm, oklejony obrzeżem 
PCV 2 mm. Kolor blatu – pomarańczowy.



KRZESŁA I SIEDZISKA UCZNIOWSKIE

12 60 SZT. 0,00 0,00

KR1

13 160 SZT. 0,00 0,00

KR2

14 22 SZT. 0,00 0,00

KR3

15 30 SZT. 0,00 0,00

KR4

Krzesło przedszkolne 1 
(zerówka)

Krzesło przedszkolne na stelażu z rury 
owalnej/okrągłej malowanej proszkowo o 
regulowanej wysokości od nr  1-3 (wg PN-
ISO 5970). Kolor stelaża – pomarańczowy. 
Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki 
bukowej.

Krzesło uczniowskie 
regulowane 4-6

Krzesło uczniowskie na stelażu z rury 
owalnej malowanej proszkowo o 
regulowanej wysokości od nr  4-6 (wg PN-
ISO 5970). Zatyczki zabezpieczające 
podłogę przed zarysowaniem. Kolor stelaża 
– zielony. Siedzisko i oparcie z 
lakierowanej sklejki bukowej. 

Krzesło uczniowskie 
regulowane 5-7

Krzesło uczniowskie na stelażu z rury 
owalnej malowanej proszkowo o 
regulowanej wysokości od nr  5-7 (wg PN-
ISO 5970). Zatyczki zabezpieczające 
podłogę przed zarysowaniem. Kolor stelaża 
– zielony. Siedzisko i oparcie z 
lakierowanej sklejki bukowej. 

Krzesło uczniowskie  3 
(bez regulacji)

• Krzesło uczniowskie na stelażu z rury 
owalnej/okrągłej malowanej proszkowo o 
wysokości nr 3 (wg PN-ISO 5970). Kolor 
stelaża – czerwony. Siedzisko i oparcie z 
lakierowanej sklejki bukowej. 



16 20 SZT. 0,00 0,00

KR5

17 Ławka korytarzowa 35 SZT. 0,00 0,00

Ł1

18 Ławka szatniowa 18 SZT. 0,00 0,00

Ł2

19 Siedzisko miękkie 20 SZT. 0,00 0,00

PUFY

Krzesło uczniowskie 5 
(bez regulacji)

Krzesło uczniowskie na stelażu z rury 
owalnej/okrągłej malowanej proszkowo o 
wysokości nr  5 (wg PN-ISO 5970). Kolor 
stelaża – czerwony. Siedzisko i oparcie z 
lakierowanej sklejki bukowej. 

Siedzisko z lakierowanej sklejki bukowej na 
konstrukcji stalowej (profil 25x25mm) 
malowanej proszkowo na kolor czerwony. 
Wymiary: Szer.150cm, gł.30-40cm, 
wys.30cm.

Siedzisko z lakierowanej sklejki bukowej na 
konstrukcji stalowej (profil 25x25mm) 
malowanej proszkowo na kolor czerwony. 
Wymiary: Szer.120cm, gł.30-40cm, 
wys.30cm.

Siedzisko – pufa, wym. Ø 45cm, wys.25cm. 
Pokrycie wykonane z eko-skóry, 
wypełnienie – granulat polistyrenowy. 
Kolory: żółty – 5szt., pomarańczowy – 
5szt., czerwony – 5szt., jasnozielony – 
5szt.



KRZESŁA NAUCZYCIELSKIE

20 11 SZT. 0,00 0,00

KR6

21 32 SZT. 0,00 0,00

KR7

22 Krzesło zmywalne 6 SZT. 0,00 0,00

KR8

Krzesło nauczycielskie 
tapicerowane bez 
regulacji

Krzesło tapicerowane z możliwością 
sztaplowania min.10szt.. Konstrukcja z 
profili metalowych galwanizowanych. Kolor 
stelaża – czarny. Kolor tapicerki – szary 
melanż. Tkanina 100% poliester, 
ścieralność min. 35.000 cykli Martindale, 
tkanina nietoksyczna  (wg PN-88/B-02855), 
odpowiada wymaganiom 
higieniczności (opinia wydana przez 
Państwowy Zakład Higieny) 

Krzesło nauczycielskie  
bez regulacji do pokoju 
nauczycielskiego

Krzesło z możliwością sztaplowania 
Metalowy stelaż w kolorze alu (jasnoszary) 
lub chrom. Siedzisko wykonane z 
wysokojakościowej sklejki bukowej 
barwionej w kolorze czarnym lub 
pomarańczowym.
Po bokach siedziska dopuszczalne 
widoczne warstwy sklejki. Odpowiada 
wymaganiom higieniczności (opinia 
wydana przez Państwowy Zakład Higieny)

Wytłaczane krzesło plastikowe 
(polipropylen) z możliwością sztaplowania. 
Nogi chromowane. Kolor siedziska i 
oparcia: szary lub czarny.



MEBLE BIUROWE

23 Biurko nauczycielskie 10 SZT. 0,00 0,00

ST8

24 kontenerek do biurka 10 SZT. 0,00 0,00

ST8A

25 3 SZT. 0,00 0,00

ST9

26 2 SZT. 0,00 0,00

ST10

Wymiary: 1300mm x 600mm, wysokość 
750 mm. Wykonane z płyty wiórowej 
laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi 
boków pokryte odpornym na uderzenia 
PCV 2 mm w kolorze płyty. Szuflada i 
szafka zamykana na zamek patentowy. 
Kolor płyty – buk.

Wymiary: szer.410-430mm, gł.460-500mm, 
wys.580-610 mm. Wykonany z płyty 
wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne 
brzegi boków pokryte odpornym na 
uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyty. Trzy 
szuflady z zamkiem centralnym, 4 kółka. 
Meblowe. Kolor płyty – buk.

Stół konferencyjny 
240x60 w pokoju 
nauczycielskim

Wymiary: 2400x600mm, wysokość 720-
750 mm. Blat z płyty wiórowej laminowanej 
25mm z okleiną PCV 2mm. Nogi 
systemowe – stalowe, malowane 
proszkowo na kolor aluminium, 
przygotowane do wypełnienia elementem z 
płyty meblowej. Łączenia blend z nogami 
za pomocą złączy mimośrodowych. Kolor 
płyty – buk.

Stół konferencyjny 
120x60 w pokoju 
nauczycielskim

Wymiary: 1200x600mm, wysokość 720-
750 mm. Blat z płyty wiórowej laminowanej 
25mm z okleiną PCV 2mm. Nogi 
systemowe – stalowe, malowane 
proszkowo na kolor aluminium, 
przygotowane do wypełnienia elementem z 
płyty meblowej. Łączenia blend z nogami 
za pomocą złączy mimośrodowych. Kolor 
płyty – buk.



27 6 SZT. 0,00 0,00

SZ1

28 Regał wysoki zamknięty 20 SZT. 0,00 0,00

SZ2

29 Regał wysoki zamknięty 7 SZT. 0,00 0,00

SZ3

Szafa wysoka z 8 
schowkami z 
zamykanymi 
przegrodami na 
dzienniki

Szafa z 8 schowkami na rzeczy 
osobiste oraz zamykanymi przegrodami na 
dzienniki na jednym poziomie, wym. szer. 
760-800 mm, gł. 380-400 mm, wys. 1860 
mm. Wykonana z płyty wiórowej 
laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi 
boków pokryte odpornym na uderzenia 
PCV 2 mm w kolorze płyty. Tył szafy z płyty 
pilśniowej o grubości 6mm.W dolnej części 
cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty – buk. 
Drzwi zamykane na zamek patentowy.

Regał 4-półkowy aktowy zamknięty, wym. 
szer. 800 mm, gł. 380-400 mm, wys. 1860 
mm. Wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej 18 mm.  Widoczne brzegi 
boków pokryte odpornym na uderzenia 
PCV 2 mm w kolorze płyty. Tył regału z 
płyty pilśniowej o grubości 6mm.W dolnej 
części cokolik o wysokości 3cm. Kolor 
korpusu – buk, fronty drzwi – 
pomarańczowy. 

Regał zamknięty, wym. szer. 800 mm, gł. 
380-400 mm, wys. 1860 mm. Wykonany z 
płyty wiórowej laminowanej 18 mm.  
Widoczne brzegi boków pokryte odpornym 
na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyty. 
Tył regału z płyty pilśniowej o grubości 
6mm.W dolnej części cokolik o wysokości 
3cm. Kolor płyty – buk. Wewnątrz na dole 
przegroda na rulony, u góry centralnie - 
wieszak wysuwany – wg rysunku



30 28 SZT. 0,00 0,00

SZ4

31 2 SZT. 0,00 0,00

SZ5

32 2 SZT. 0,00 0,00

SZ6

Regał wysoki półotwarty 
z 8 szufladami

Regał 3-półkowy aktowy półotwarty, 8 
szuflad w części dolnej w dwóch 
kolumnach po 4, wym. szer.800mm,gł. 
380-400mm, wys.1860 mm. Wykonany z 
płyty wiórowej laminowanej 18 mm. 
Widoczne brzegi boków pokryte odpornym 
na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyt. Tył 
regału z płyty pilśniowej o grubości 6mm.W 
dolnej części cokolik o wysokości 3cm. 
Kolor płyty korpusu – buk, pozostałe 
płaszczyzny (półki,fronty) – żółte, 
pomarańczowe i czerwone.

Regał wysoki półotwarty 
z drzwiami

Regał 3-półkowy aktowy półotwarty, z 
drzwiami w części dolnej. Wymiary: 
szer.800mm,gł. 380-400mm, wys.1860 
mm. Wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi 
boków pokryte odpornym na uderzenia 
PCV 2 mm w kolorze płyt. Tył regału z płyty 
pilśniowej o grubości 6mm.W dolnej części 
cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty 
korpusu – buk, pozostałe płaszczyzny 
(półki,fronty) – żółte i pomarańczowe.

Regał wysoki z 
kompletem  pojemników 
 

Regał otwarty na pojemniki z tworzywa 
(typu Gratnella), Wymiary: szer.800mm,gł. 
380-400mm, wys.1860 mm. Wykonany z 
płyty wiórowej laminowanej 18 mm. 
Widoczne brzegi boków pokryte odpornym 
na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyty 
korpusu. Tył regału z płyty pilśniowej o 
grubości 6mm.W dolnej części cokolik o 
wysokości 3cm. Kolor płyty korpusu – buk. 
Kolory pojemników – czerwony, żółty, 
zielony i niebieski. Wielkość pojemników – 
duże i średnie – do ustalenia



33 1 SZT. 0,00 0,00

SZ7

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH

34 10 SZT. 0,00 0,00

SZ8

35 Szafka na klucze 1 SZT. 0,00 0,00

SZ9

SUMA (netto): 0,00

Regał niski  (sala 
komputerowa)

Regał 2-półkowy aktowy zamykany, wym. 
szer. 800 mm, gł. 360-400 mm, wys. 860 
mm. Wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi 
boków pokryte odpornym na uderzenia 
PCV 2 mm w kolorze płyt. Tył regału z płyty 
pilśniowej o grubości 6mm. W dolnej części 
cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty 
korpusu – buk, fronty drzwi – 
pomarańczowy. 

Regał gospodarczy 
metalowy

Regał magazynowy metalowy lakierowany 
otwarty z 5 półkami. Wymiary: wys. 200-
240cm, szer.90cm, gł. 40-50cm

Szafka na klucze do zawieszenia na 
ścianie. Wykonana z lakierowanej blachy 
stalowej. Wyposażona w zestaw 200 
numerowanych haczyków oraz zamek z 
dwoma kluczami. Kolorowe breloczki do 
kluczy w komplecie. 



TABLICE I GABLOTY

lp nazwa ilość jm cena netto wartość netto opis poglądowy znak

GABLOTY WEWNĘTRZNE

36 Gablota P na puchary 3 SZT. 0,00 0,00

GB.P

37 Gablota I informacyjna 2 SZT. 0,00 0,00

GB.I

Zdjęcia przykładowe. 
Dopuszcza się rozwiązania 

równoważne

Gablota na puchary zawieszana na ścianie 
gipsowo-kartonowej. Korpus wykonany z 
płyty meblowej laminowanej gr.18mm w 
kolorze "srebrny metalik"  lub wykonany z 
profili aluminiowych, anodowanych 
elektrolitycznie na kolor srebrny mat (profile 
łączone systemowo, półokrągłymi, 
bezpiecznymi narożnikami). Wyposażona 
w przesuwane fronty wykonane z 
bezpiecznego szkła akrylowego, 
poruszające się w plastikowych 
prowadnicach, zamykane na zamek 
rozporowy. 2 półki z regulacją wysokości. 
Wnętrze wykonane z tkaniny (kolor do 
ustalenia). Wymiary gabloty: szer.120cm, 
wys.90cm gł. 25cm

Gablota informacyjna zawieszana na 
ścianie gipsowo-kartonowej. Korpus 
wykonany z profili aluminiowych, 
anodowanych elektrolitycznie na kolor 
srebrny mat (profile łączone systemowo, 
półokrągłymi, bezpiecznymi narożnikami). 
Wyposażona w przesuwane fronty 
wykonane z bezpiecznego szkła 
akrylowego, poruszające się w 
plastikowych prowadnicach,zamykane na 
zamek rozporowy. Wnętrze wykonane z 
tkaniny (kolor do ustalenia). Wymiary 
gabloty: szer.150cm, wys.100cm gł. 3cm



TABLICE

38 6 SZT. 0,00 0,00

39 2 SZT. 0,00 0,00

TS140

40 1 SZT. 0,00 0,00

41 1 SZT. 0,00 0,00

TPR

Tablica zielona 
szer.200cm

Tablica kredowa zielona. Wykonana z 
blachy stalowej magnetycznej powlekanej 
specjalną powłoką ceramiczną o wysokiej 
odporności na ścieranie. Rama wykonana 
z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym. 
Narożniki wykonane z plastiku. Półka na 
kredę na całej szerokości. W komplecie 
zestaw montażowy.   Wymiar: szer. 200 
cm, wys.100-105 cm.

Tablica zielona 
szer.140cm

Tablica kredowa zielona. Wykonana z 
blachy stalowej magnetycznej powlekanej 
specjalną powłoką ceramiczną o wysokiej 
odporności na ścieranie. Rama wykonana 
z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym. 
Narożniki wykonane z plastiku. Półka na 
kredę na całej szerokości. W komplecie 
zestaw montażowy.   Wymiar: szer. 140 
cm, wys.100-105 cm.

Tablica zielona 
szer.200cm z liniaturą  
(3 linie)

Tablica kredowa zielona. Wykonana z 
blachy stalowej magnetycznej powlekanej 
specjalną powłoką ceramiczną o wysokiej 
odporności na ścieranie. Rama wykonana 
z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym. 
Narożniki wykonane z plastiku. Półka na 
kredę na całej szerokości. W komplecie 
zestaw montażowy.   Wymiar: szer. 200 
cm, wys.100-105 cm.

Tablica biała 
magnetyczna 
suchościeralna – plan 
roczny

Wykonana z blachy stalowej magnetycznej 
powlekanej specjalnym lakierem 
poliestrowym o wysokiej odporności na 
ścieranie. Półka na pisaki. Narożniki 
wykonane z plastiku. W komplecie zestaw 
montażowy.   Wymiar: szer. 90 cm, wys.60 
cm. Liniatura – tabela planu rocznego.



42 Tablica korkowa duża 30 SZT. 0,00 0,00

TK1

43 Tablica korkowa mała 1 SZT. 0,00 0,00

TK2

44 2 SZT. 0,00 0,00

POT

SUMA (netto): 0,00

Wykonana z korka technicznego. Rama 
wykona z drewna lub MDF z bezpiecznymi 
narożnikami. W komplecie zestaw 
montażowy. Wymiar: szer. 150cm, 
wys.100cm.

Wykonana z korka technicznego. Rama 
wykona z drewna lub MDF z bezpiecznymi 
narożnikami. W komplecie zestaw 
montażowy. Wymiar: szer. 90cm, 
wys.60cm.

Stojak informacyjny 
dwustronny (potykacz)

Stojak dwustronny korkowy, tzw. potykacz. 
Ramy wykonane z drewna sosnowego I 
klasy, wypełnienie z porowatej płyty 
pilśniowej o grubości 8mm, oklejone 2mm 
korkiem technicznym. Ramy połączone 
dwoma zawiasami. Z boków zamocowane 
łańcuszki regulujące kąt ustawienia. Ramy 
wsparte na stalowych nogach. Wymiary:
-rozmiar tablicy szer.60, wys.120cm
-wymiar z nogami szer.60, wys.130-150cm



usytuowanie

 Szatnia (00.04) wg 
wskazania



szatnia nauczycieli 
(1.27)

pom. gosp. (0.05) x4, 
magazyn (1.17) x8



Sale lekcyjne - zerówki 
x7 (1.08, 1.15, 1.18), 
świetlica x8

sale lekcyjne (1.03, 
1.06, 1.10, 1.13), pok. 
hobby (1.12)

sale lekcyjne (1.03, 
1.06, 1.10, 1.13), pok. 
hobby (1.12)



Stołówka (00.11)

Stołówka (00.11)

sala komputerowa 
(00.07)

pom. gosp. (0.05), 
magazyn (1.17)



Stołówka (00.11)

Sle lekcyjne - zerówki 
x28 (1.08, 1.15, 1.18), 
świetlica x32

sale lekcyjne (1.03, 
1.06, 1.10, 1.13), pok. 
hobby (1.12), sala 
komputerowa (00.07)

sale lekcyjne (1.03, 
1.06, 1.10, 1.13), pok. 
hobby (1.12), sala 
komputerowa (00.07)



Stołówka (00.11)

komunikacja

 Szatnia (00.04)

Świetlica



sale lekcyjne x1, pok. 
hobby x1 (1.12), sala 
komputerowa x1 
(00.07), świetlica x2

pokój nauczycielski 
(1.23)

pom. gosp. x3 (0.05), 
magazyn x3 (1.17)



sale lekcyjne x1, pok. 
hobby x1 (1.12), sala 
komputerowa x1 
(00.07)

sale lekcyjne x1, pok. 
hobby x1 (1.12), sala 
komputerowa x1 
(00.07)

pokój nauczycielski 
(1.23)

pokój nauczycielski 
(1.23)



Szatnia przy pokoju 
nauczycielskim (1.24)

schowki w salach 
lekcyjnych x2, pok. 
hobby x3 (1.12), 
świetlica x3

schowki w salach 
lekcyjnych x1



sale lekcyjne x4

świetlica 

świetlica 



sala komputerowa 
(00.07)

pom. gosp. x4 (0.05), 
magazyn x6 (1.17)



usytuowanie

stołówka

hol



pokój nauczycielski

sale lekcyjne wg 
wskazania

sala komputerowa 
(00.07), pok. hobby 
(1.12)

sale lekcyjne wg 
wskazania



stołówka (menu)

wiatrołap

sale lekcyjne x3, 
świetlica x3, stołówka 
x2, pok. hobby (1.12) 
x1
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