DOM UTOPII - ZABUDOWY KUCHENNE
stan na dzień 25.06.2020
Symbol

ZKch1 – zabudowa kuchenna – cz. sanitarna

Nr pomieszczenia

206, 107

wymiary

ok. 130x65x200

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)

Załącznik nr DU-P1
1

DOM UTOPII - ZABUDOWY KUCHENNE
Opis
parametry techniczne

Zabudowa kuchenna w formie szafy.
Składa się z korpusu zewnętrznego oraz szafek wewnętrznych i półki.
Korpus zewnętrzny – szer. 125-130cm, gł. 65-70cm, wys. 200cm:
Główne drzwi (zewnętrzne) rozwierane i chowane z boku szafy, drzwi bez uchwytów – otwieranie
system typu „push” i frezowane.
Drzwi, boki, cokół - płyty meblowe akrylowe matowe – gr. min. 18mm
- w cokół wbudowana kratka wentylacyjna
Plecy - płyta mdf laminowana HPL, odporna na zmywanie
Część wewnętrzna składa się z:
Szafki dolne:
- 1 szafka podblatowa – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykane drzwiami pojedynczymi
uchylnymi – szafka pod zmywarkę
- 1 szafka podblatowa - szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykane drzwiami pojedynczymi
wysuwanymi (system typu cargo) – szafka pod zlewem
– fronty - płyty meblowe akrylowe matowe, bez dodatkowych uchwytów – gr.18mm
- korpus – płyty meblowe laminowane – gr.18mm
- fronty szafek dolnych muszą być nafrezowane w ich górnych krawędziach tworząc uchwyty, (kształt
frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek dotykowe.
- wszystkie szafki muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk
drzwiczek meblowych
- wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu
r=3mm
Blat gr. 4-5cm – blat z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL.
W blat wbudowany zlewozmywak z kompozytu (przypominającego granit).
Bateria zlewozmywakowa stojąca.
- blat kuchenny musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej
Półka górna – szer. ok.120cm, gł. 30-35cm, gr. 4-5cm, z wbudowanym oświetleniem ledowe wraz z
włącznikiem.
- płyta meblowa akrylowa matowa
- musi posiadać nafrezowane otwory na listwy LEDowe w spodniej części,
Zestaw wyposażony w:
- zmywarkę do zabudowy o szer. 60cm, klasa energetyczna min. A+
- zestaw koszy (3) do segregacji odpadów, o pojemności min. 10l każdy
- oświetlenie LED (2x pasek 120cm)
Wszystkie urządzenia przystosowane do zabudowy.
W szafkach należy wykonać otwory dla podłączenia urządzeń.

Kolorystyka

- drzwi zewnętrzne – kolor zbliżony do koloru ścian (jasnoszary)
- drzwi wewnętrzne, korpusy zewnętrzny i wewnętrzne, półka, cokół – kolor grafitowy (RAL 7016)
- blat i zlewozmywak – kolor grafitowy (RAL 7016)
- plecy szafy – laminat imitujący stal cortenowską (rdzawy)
- bateria kuchenna – kolor czarny, forma prosta, nowoczesna
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DOM UTOPII - ZABUDOWY KUCHENNE
Symbol

ZKch2 – zabudowa kuchenna – cz. elektryczna

Nr pomieszczenia

206, 107

wymiary

130x65x200

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)

Załącznik nr DU-P1
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DOM UTOPII - ZABUDOWY KUCHENNE
Opis
parametry techniczne

Zabudowa kuchenna w formie szafy.
Składa się z korpusu zewnętrznego oraz szafek wewnętrznych i półki.
Korpus zewnętrzny – szer. 125-130cm, gł. 65-70cm, wys. 200cm:
Główne drzwi (zewnętrzne) rozwierane i chowane z boku szafy, drzwi bez uchwytów – otwieranie system
typu „push” i frezowane.
Drzwi, boki, cokół - płyty meblowe akrylowe matowe – gr. min.18mm
- w cokół wbudowana kratka wentylacyjna
Plecy - płyta mdf laminowana HPL, odporna na zmywanie
Część wewnętrzna składa się z:
Szafki dolne:
- 1 szafka podblatowa – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykane drzwiami pojedynczymi
rozwieranymi – szafka na lodówkę
- 1 szafka podblatowa - szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, wyposażona w szufladę o wysokości ok.
10-15cm – szafka na piekarnik
– fronty - płyty meblowe akrylowe matowe, bez dodatkowych uchwytów – gr.18mm
- korpus – płyty meblowe laminowane – gr.18mm
- szuflady - stalowe, systemowe
- fronty szafek dolnych oraz szuflady muszą być nafrezowane w ich górnych krawędziach tworząc
uchwyty, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek i szuflad dotykowe.
- wszystkie szafki muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk
drzwiczek meblowych
- wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem
cichego domyku,
- wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu
r=3mm
Blat gr. 4-5cm – blat z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL.
W blat wbudowana płyta indukcyjna.
- blat kuchenny musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej
Półka górna – szer. ok.120cm, gł. 30-35cm, gr. 4-5cm, z wbudowanym oświetleniem ledowe wraz z
włącznikiem.
- płyta meblowa akrylowa matowa
- musi posiadać nafrezowane otwory na listwy LEDowe w spodniej części
Skrajne moduły wyposażone w blendę (dodatkową ścianę) dla ukrycia prowadnic. Blenda - płyta
meblowa akrylowa matowa – gr. min. 18mm.
Zestaw wyposażony w:
- płyta indukcyjna dwupalnikowa, klasa energetyczna min. A
- lodówka podblatowa wyposażona w komorę zamrażarki, klasa energetyczna min. A+
- piekarnik, klasa energetyczna min. A
- oświetlenie LED (2x pasek 120cm)
Wszystkie urządzenia przystosowane do zabudowy.
W szafkach wykonać otwory dla podłączenia urządzeń.

Kolorystyka

- drzwi zewnętrzne, blenda – kolor zbliżony do koloru ścian (jasnoszary)
- drzwi wewnętrzne, korpusy zewnętrzny i wewnętrzne, półka, szuflada, cokół – kolor grafitowy (RAL
7016)
- blat – kolor grafitowy (RAL 7016)
- plecy szafy – laminat imitujący stal cortenowską (rdzawy)
- płyta indukcyjna i front piekarnika – kolor czarny, forma prosta, nowoczesna
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DOM UTOPII - ZABUDOWY KUCHENNE

Symbol

Sz-kch1.1 – szafa uzupełniająca cz. kuchenną

Nr pomieszczenia

206

wymiary

130x65x200

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)

Załącznik nr DU-P1
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DOM UTOPII - ZABUDOWY KUCHENNE
Opis
Parametry techniczne

Zabudowa kuchenna w formie szafy.
Składa się z korpusu zewnętrznego oraz szafek wewnętrznych i półki.
Korpus zewnętrzny – szer. 125-130cm, gł. 65-70cm, wys. 200cm:
Główne drzwi (zewnętrzne) rozwierane i chowane z boku szafy, drzwi bez uchwytów – otwieranie system
typu „push” i frezowane.
Drzwi, boki, cokół - płyty meblowe akrylowe matowe – gr. min. 18mm
Plecy - płyta mdf laminowana HPL, odporna na zmywanie
Część wewnętrzna składa się z:
Szafki dolne:
- 2 szafki podblatowe – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykane drzwiami pojedynczymi
rozwieranymi, wyposażone w półkę z możliwością regulacji położenia i szufladę wewnętrzną
– fronty - płyty meblowe akrylowe matowe, bez dodatkowych uchwytów – gr.18mm
- korpus, półki – płyty meblowe laminowane – gr.18mm
- fronty szafek dolnych muszą być nafrezowane w ich górnych krawędziach tworząc uchwyty, (kształt
frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek dotykowe.
- wszystkie szafki muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk
drzwiczek meblowych
- szuflady wewnętrzne o wys. 10-15cm, stalowe, systemowe. Fronty szuflad niższe o 2cm od konstrukcji
co umożliwi ich wysuwanie.
- wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem
cichego domyku,
- wszystkie krawędzie (korpus, półki) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i
promieniu r=3mm
- półki we wnętrzu szafek muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem
Blat gr. 4-5cm – blat z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL.
- blat kuchenny musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej
- w blacie wykonać port na gniazdka elektryczne.
Półka górna – szer. ok.120cm, gł. 30-35cm, gr. 4-5cm, z wbudowanym oświetleniem ledowe wraz z
włącznikiem.
- płyta meblowa akrylowa matowa
- musi posiadać nafrezowane otwory na listwy LEDowe w spodniej części
Skrajne moduły wyposażone w blendę (dodatkową ścianę) dla ukrycia prowadnic. Blenda - płyta
meblowa akrylowa matowa – gr. min. 18mm.
Zestaw wyposażony w:
- oświetlenie LED (2x pasek 120cm)
- port na dwa gniazdka elektryczne, zabezpieczony klapką
Informacje dodatkowe
Wyposażenie ruchome (poza zakresem):
- czajnik elektryczny z regulacją temperatury wody
- ekspres do kawy (ciśnieniowy)

Kolorystyka

- drzwi zewnętrzne, blenda – kolor zbliżony do koloru ścian (jasnoszary)
- drzwi wewnętrzne, korpusy zewnętrzny i wewnętrzne, półki, szuflady, cokół – kolor grafitowy (RAL
7016)
- blat – kolor grafitowy (RAL 7016)
- plecy szafy – laminat imitujący stal cortenowską (rdzawy)
- port na gniazdka elektryczne - srebrny
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DOM UTOPII - ZABUDOWY KUCHENNE
Symbol

Sz-kch1.2 – szafa uzupełniająca cz. kuchenną

Nr pomieszczenia

107

wymiary

130x65x90

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)

Załącznik nr DU-P1
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DOM UTOPII - ZABUDOWY KUCHENNE
Opis
parametry techniczne

Zabudowa kuchenna w formie szafy niskiej.
Składa się z korpusu zewnętrznego oraz szafek wewnętrznych i półki.
Korpus zewnętrzny – szer. 125-130cm, gł. 65-70cm, wys. 90cm:
Główne drzwi (zewnętrzne) rozwierane i chowane z boku szafy, drzwi bez uchwytów – otwieranie system
typu „push” i frezowane.
Drzwi, boki, cokół - płyty meblowe akrylowe matowe – gr. min. 18mm.
Plecy - płyta mdf laminowana HPL, odporna na zmywanie
Część wewnętrzna składa się z:
Szafki dolne:
- 2 szafki podblatowe – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykane drzwiami pojedynczymi
rozwieranymi, wyposażone w półkę z możliwością regulacji położenia i szufladę wewnętrzną
– fronty - płyty meblowe akrylowe matowe, bez dodatkowych uchwytów – gr.18mm
- korpus, półki – płyty meblowe laminowane – gr.18mm
- fronty szafek dolnych muszą być nafrezowane w ich górnych krawędziach tworząc uchwyty, (kształt
frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek dotykowe.
- wszystkie szafki muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk
drzwiczek meblowych
- szuflady wewnętrzne o wys. 10-15cm, stalowe, systemowe. Fronty szuflad niższe o 2cm od konstrukcji
co umożliwi ich wysuwanie.
- wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem
cichego domyku,
- wszystkie krawędzie (korpus, półki) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i
promieniu r=3mm
- półki we wnętrzu szafek muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem
Blat gr. 4-5cm – blat z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL.
- blat kuchenny musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej
- w blacie wykonać port na gniazdka elektryczne.
Skrajne moduły wyposażone w blendę (dodatkową ścianę) dla ukrycia prowadnic. Blenda - płyta
meblowa akrylowa matowa – gr. min. 18mm.
Zestaw wyposażony w:
- port na dwa gniazdka elektryczne, zabezpieczony klapką
Informacje dodatkowe
Wyposażenie ruchome (poza zakresem):
- czajnik elektryczny z regulacją temperatury wody
- ekspres do kawy (ciśnieniowy)

Kolorystyka

- drzwi zewnętrzne, blenda – kolor zbliżony do koloru ścian (jasnoszary)
- drzwi wewnętrzne, korpusy zewnętrzny i wewnętrzne, półki, cokół – kolor grafitowy (RAL 7016)
- blat – kolor grafitowy (RAL 7016)
- plecy szafy – laminat imitujący stal cortenowską (rdzawy)
- port na gniazdka elektryczne - srebrny
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DOM UTOPII - ZABUDOWY KUCHENNE
Symbol

ZKch3 – zabudowa kuchenna

Nr pomieszczenia

Studia mieszkalne (10)

wymiary

200x60x190(250)

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
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DOM UTOPII - ZABUDOWY KUCHENNE
Opis
parametry techniczne

Wymiary wnęki w ścianie 202x60x250. Wymiary potwierdzić na budowie.
Zabudowa kuchenna aneksu kuchennego w studiach mieszkalnych.
Zestaw składa się z:
- 1 szafka podblatowa – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi
rozwieranymi – szafka na lodówkę
- 1 szafka podblatowa – szer. 80cm, gł. 58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi
wysuwanymi w systemie typu cargo – szafka pod zlewozmywak. Szafka wyposażona w szufladę o wys.
20-26cm.
- 1 szafka podblatowa – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi
uchylnymi – szafka na zmywarkę. Szafka wyposażona w szufladę o wys. 20-26cm.
- 1 szafka wisząca – szer. 140cm, gł. 35-40cm, wys. 40-42cm, zamykana drzwiami pojedynczymi
podnoszonymi (równolegle),
- 1 szafka wisząca – szer. 60cm, gł. 35-40cm, wys. 40-42cm, otwarta – szafka na mikrofalówkę.
- fronty - płyty meblowe akrylowe matowe, bez dodatkowych uchwytów – gr.18mm
- korpus – płyty meblowe laminowane – gr.18mm
- korpus szafek stojących musi być osadzony na nóżkach zapewniających regulację wysokości w
zakresie min.80 mm, max. 120 mm
- nóżki muszą być osłonięte cokołem - płyta meblowa akrylowa matowa – gr.18mm
- plecy szafek – wykonane z płyty HDF
- fronty szafek dolnych oraz szuflady muszą być nafrezowane w ich górnych krawędziach tworząc
uchwyty, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek i szuflad dotykowe.
- fronty szafek górnych muszą być nafrezowane w ich dolnych krawędziach tworząc uchwyty, (kształt
frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek dotykowe.
- wszystkie szafki muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk
drzwiczek meblowych
- wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem
cichego domyku,
- wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu
r=3mm
- szafki wiszące muszą posiadać nafrezowane otwory na listwy LEDowe w dolnej zewnętrznej części,
- cokół szafek wbudowane kratki wentylacyjne.
Blat gr. 4-5cm – blat z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL.
W blat wbudowany zlewozmywak z kompozytu (przypominającego granit).
Bateria zlewozmywakowa stojąca.
- blat kuchenny musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej
Zestaw wyposażony w:
- zmywarka kompaktowa o szer. 60cm, wys. 45-50cm, klasa energetyczna min. A+
- lodówka podblatowa wyposażona w komorę zamrażarki, klasa energetyczna min. A+
- płyta indukcyjna dwupalnikowa, klasa energetyczna min. A
- mikrofalówka, klasa energetyczna min. A
- zestaw koszy (3) do segregacji odpadów, o pojemności min. 10l każdy
- oświetlenie LEDowe (2x pasek dł. 200cm)
Wszystkie urządzenia przystosowane do zabudowy.
Pas nad blatem – szer. 200cm, wys. 60cm, zabezpieczony szybą hartowaną, przeźroczystą.
W szafkach wykonać otwory dla podłączenia urządzeń.
Informacje dodatkowe
Wnęka kuchni – szer.202cm, wys.160cm (od wys. blatu), wykończona fototapetą winylową (wykonane w
ramach prowadzonych prac remontowych).
Występują dwa typy zabudowy: ZKch3.1 i ZKck3.2 różnią się lokalizacją mikrofalówki w szafce górnej.
Wyposażenie ruchome (poza zakresem):
- czajnik elektryczny

Kolorystyka

- drzwi i korpus szafki dolne – kolor ciemnoszary
- drzwi i korpus szafki górne – kolor biały
- blat i zlewozmywak – kolor grafitowy (RAL 7016)
- cokół szafek - kolor grafitowy (RAL 7016)
- bateria kuchenna – kolor czarny, forma prosta, nowoczesna
- płyta indukcyjna – kolor czarny
- mikrofalówka – kolor inox
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DOM UTOPII - ZABUDOWY KUCHENNE
Symbol

Sz-kch2 – zabudowa uzupełniająca cz. kuchenną

Nr pomieszczenia

212, 215

wymiary

200x40x115(250)

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Wymiary przestrzeni do zabudowy 202x40x250. Wymiary potwierdzić na budowie.
Zabudowa meblowa wydzielająca aneks kuchenny w formie lady z miejscem do jedzenia oraz szafek.
Szafka dwustronna, od strony aneksu kuchennego szuflada. Dolna część zamykana. Na blacie szafka
otwarta, przelotowa.
Zestaw składa się z:
- 1 szafka podblatowa - szer. 60cm, gł. 40cm, wys. 109-111cm (z blatem 115cm), przelotowa, zamykana
drzwiami pojedynczymi rozwieranymi, dwustronnie. Od strony kuchni wyposażona w szufladę o wys. 2325cm. Wyposażona w dwie półki z możliwością regulacji położenia.
- 1 szafka stojąca na blacie – szer. 60cm, gł.40cm, wys. 135cm, przelotowa, otwarta
- fronty - płyty meblowe akrylowe matowe, bez dodatkowych uchwytów – gr.18mm
- korpusy, półki, konstrukcja lady - płyty meblowe akrylowe matowe – gr.18mm
- szuflada – stalowa, systemowa
- korpus szafek stojących musi być osadzony na nóżkach zapewniających regulację wysokości w
zakresie min.80 mm, max. 120 mm
- nóżki muszą być osłonięte cokołem - płyta meblowa akrylowa matowa – gr.18mm
- fronty szafek dolnych oraz szuflady muszą być nafrezowane w ich górnych krawędziach tworząc
uchwyty, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek i szuflad dotykowe.
- wszystkie szafki muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk
drzwiczek meblowych
- wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem
cichego domyku,
- wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu
r=3mm
- półki we wnętrzu szafek muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem
Blat gr. 4-5cm – blat z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL.
- blat kuchenny musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej
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DOM UTOPII - ZABUDOWY KUCHENNE
Kolorystyka

- drzwi, korpusy, półki – kolor ciemnoszary
- blat – kolor grafitowy (RAL 7016)
- cokół szafki - kolor grafitowy (RAL 7016)
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DOM UTOPII - ZABUDOWY KUCHENNE
Symbol

ZKch4 – zabudowa kuchenna zaplecza barku kawowego

Nr pomieszczenia

021

wymiary

300x60x180

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
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DOM UTOPII - ZABUDOWY KUCHENNE
Opis
parametry techniczne

Zabudowa meblowa na zapleczu barku kawowego, służąca głównie jako zmywalnia oraz miejsce
przechowywania wyposażenia i produktów.
Zabudowa składa się z ciągu niski szafek dolnych, przekrytych blatem ze stali nierdzewnej. Z jednej
strony zakończona szafką wysoką i miejscem (rezerwą) na wysoka lodówkę z zamrażarką, wolnostojącą,
z drugiej zakończona zmywarką tzw. gastronomiczną.
Zestaw składa się z:
Szafki dolne:
- 2x szafka podblatowa – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi
rozwieranymi. Szafka wyposażona w szufladę o wys. 10-14cm i półkę z możliwością regulacji położenia.
- 2x szafka podblatowa – szer. 45cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi
rozwieranymi. Szafka wyposażona w szufladę o wys. 10-14cm i półkę z możliwością regulacji położenia.
- 1 szafka podblatowa - szer. 90cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami podwójnymi
rozwieranymi. Szafka wyposażona w blendę o wys. 10-14cm. Szafka pod zlewozmywak.
Szafka wysoka:
- 1 szafka wisząca - szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 90-92cm, zamykana drzwiami pojedynczymi
rozwieranymi. Szafka wyposażona w półki (2) z możliwością regulacji położenia.
- fronty - płyty meblowe akrylowe matowe, bez dodatkowych uchwytów – gr.18mm
- korpus – płyty meblowe laminowane – gr.18mm
- korpus szafek stojących musi być osadzony na nóżkach zapewniających regulację wysokości w
zakresie min.80 mm, max. 120 mm
- nóżki muszą być osłonięte cokołem - płyta meblowa akrylowa matowa – gr. 18mm
- plecy szafek – wykonane z płyty HDF
- szuflady – stalowe, systemowe
- fronty szafek dolnych oraz szuflady muszą być nafrezowane w ich górnych krawędziach tworząc
uchwyty, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek i szuflad dotykowe.
- front szafki wiszącej musi być nafrezowany w jej dolnej krawędzi tworząc uchwyt, (kształt frezowania do
ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafki dotykowe.
- wszystkie szafki muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk
drzwiczek meblowych
- wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem
cichego domyku,
- wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu
r=3mm
- półki we wnętrzu szafek muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem
Blat gr. 4-5cm – wykończenie ze stali nierdzewnej.
Blat wyposażony w wbudowany zlew dwukomorowy z ociekaczem (stal nierdzewna).
Bateria zlewozmywakowa stojąca.
- blat kuchenny musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej
Zabudowa wyposażona w zestaw koszy (3) do segregacji odpadów, montowane na drzwiach szafki pod
zlewem. Kosze o pojemności min. 15l.
Informacje dodatkowe
Na ścianie, od wysokości blatu do 180cm fartuch z płytek ceramicznych (wykonany w ramach
prowadzonych prac remontowych).
Urządzenia technologiczne (poza zakresem):
- zmywarka do gastronomi z funkcją wyparzania

Kolorystyka

- drzwi i korpusy szafek – kolor jasnoszary, zbliżony do koloru ścian
- blat i zlewozmywak – kolor naturalny stal nierdzewna
- cokół szafek - kolor szary, zbliżony do koloru płytek ceramicznych na posadzce
- bateria kuchenna – chromowana, forma prosta, nowoczesna, z wyciąganą wylewką
- zmywarka – kolor inox
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DOM UTOPII - ZABUDOWY KUCHENNE
Symbol

ZKch5 – zabudowa kuchenna pom. socjalne

Nr pomieszczenia

013, -118

wymiary

240x60x220(225)

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
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DOM UTOPII - ZABUDOWY KUCHENNE
Opis
parametry techniczne

Zabudowa meblowa kuchenna w pomieszczeniach socjalnych. Zestaw składa się z ciągu szafek niskich
mieszczących urządzenia do zabudowy oraz szafek górnych.
Zestaw składa się z:
- 1 szafka podblatowa – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi
rozwieranymi – szafka na lodówkę
- 1 szafka podblatowa – szer. 80cm, gł. 58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi
wysuwanymi w systemie typu cargo – szafka pod zlewozmywak.
- 1 szafka podblatowa – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi
uchylnymi – szafka na zmywarkę.
- 1 szafka podblatowa – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, otwarta – szafka na mikrofalówkę.
Szafka wyposażona w szufladę o wys. 20-25cm.
- 2x szafka wisząca – szer. 120cm, gł. 35-40cm, wys. 40-42cm, zamykana drzwiami pojedynczymi
podnoszonymi (równolegle), z wbudowanym oświetleniem LEDowym.
- fronty - płyty meblowe akrylowe matowe, bez dodatkowych uchwytów – gr.18mm
- korpus – płyty meblowe laminowane – gr.18mm
- korpus szafek stojących musi być osadzony na nóżkach zapewniających regulację wysokości w
zakresie min.80 mm, max. 120 mm
- nóżki muszą być osłonięte cokołem - płyta meblowa akrylowa matowa – gr.18mm
- plecy szafek – wykonane z płyty HDF
- szuflada – stalowa, systemowa
- fronty szafek dolnych oraz szuflady muszą być nafrezowane w ich górnych krawędziach tworząc
uchwyty, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek i szuflad dotykowe.
- fronty szafek górnych muszą być nafrezowane w ich dolnych krawędziach tworząc uchwyty, (kształt
frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek dotykowe.
- wszystkie szafki muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk
drzwiczek meblowych
- wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem
cichego domyku,
- wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu
r=3mm
- szafki wiszące muszą posiadać nafrezowane otwory na listwy LEDowe w dolnej zewnętrznej części,
- cokół szafek wbudowane kratki wentylacyjne.
Blat gr. 4-5cm – blat z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL.
W blat wbudowany zlewozmywak z kompozytu (przypominającego granit).
Bateria zlewozmywakowa stojąca.
- blat kuchenny musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej
Zestaw wyposażony w:
- zmywarka o szer. 60cm, klasa energetyczna min. A+
- lodówka podblatowa wyposażona w komorę zamrażarki, klasa energetyczna min. A+
- płyta indukcyjna dwupalnikowa, klasa energetyczna min. A
- mikrofalówka z funkcją piekarnika, klasa energetyczna min. A
- zestaw koszy (3) do segregacji odpadów, o pojemności min. 10l każdy
- oświetlenie LED (2x pasek 240cm)
Wszystkie urządzenia przystosowane do zabudowy.
W szafkach wykonać otwory dla podłączenia urządzeń.
Plecy kuchni (od wysokości blatu do wysokości drzwi do pomieszczenia), szer. 240cm, wys. 130 (135)cm
wykończone płytą mdf, pokrytą laminatem HPL, odporną na wilgoć i zmywanie.
Informacje dodatkowe
Wyposażenie ruchome (poza zakresem):
- czajnik elektryczny z regulacją temperatury wody
- ekspres do kawy (ciśnieniowy)

Kolorystyka

- drzwi i korpusy szafki dolne – kolor jasnoszary, zbliżony do koloru ścian
- drzwi i korpusy szafki górne – kolor grafitowy (RAL 7016)
- blat i zlewozmywak – kolor ciemnoszary, zbliżony do koloru parapetów z GRC
- cokół szafek - kolor szary, zbliżony do koloru posadzki
- wykończenie ściany - kolor imitujący stal cortenowską (rdzawy)
- bateria kuchenna – kolor czarny, forma prosta, nowoczesna
- płyta indukcyjna – kolor czarny
- mikrofalówka – kolor inox
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DOM UTOPII - ZABUDOWY KUCHENNE
Symbol

ZKch6 – zabudowa kuchenna pom. ochrony

Nr pomieszczenia

007

wymiary

105x60x190

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
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DOM UTOPII - ZABUDOWY KUCHENNE
Opis
Parametry techniczne

Wymiary wnęki 108x71.5x250. Wymiary potwierdzić na budowie.
Zabudowa formie minikuchni w aneksie przy pomieszczeniu ochrony.
Zestaw składa się z:
- 1 szafka podblatowa – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi
rozwieranymi – szafka na lodówkę
- 1 szafka podblatowa – szer. 45cm, gł. 58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi
wysuwanymi w systemie typu cargo – szafka pod zlewozmywak. Szafka wyposażona w szufladę o wys.
20-26cm.
- 1 szafka wisząca – szer. 45cm, gł. 35-40cm, wys. 40-42cm, zamykana drzwiami pojedynczymi
uchylnymi do góry,
- 1 szafka wisząca – szer. 60cm, gł. 35-40cm, wys. 40-42cm, otwarta – szafka na mikrofalówkę.
- fronty - płyty meblowe akrylowe matowe, bez dodatkowych uchwytów – gr. 18mm
- korpus – płyty meblowe laminowane – gr.18mm
- korpus szafek stojących musi być osadzony na nóżkach zapewniających regulację wysokości w
zakresie min.80 mm, max. 120 mm
- nóżki muszą być osłonięte cokołem - płyta meblowa akrylowa matowa – gr.18mm
- plecy szafek – wykonane z płyty HDF
- szuflada – stalowa, systemowa
- fronty szafek dolnych oraz szuflady muszą być nafrezowane w ich górnych krawędziach tworząc
uchwyty, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek i szuflad dotykowe.
- fronty szafek górnych muszą być nafrezowane w ich dolnych krawędziach tworząc uchwyty, (kształt
frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek dotykowe.
- wszystkie szafki muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk
drzwiczek meblowych
- wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem
cichego domyku,
- wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu
r=3mm
- szafki wiszące muszą posiadać nafrezowane otwory na listwy LEDowe w dolnej zewnętrznej części,
- cokół szafek wbudowane kratki wentylacyjne.
Blat gr. 4-5cm – blat z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL.
W blat wbudowany zlewozmywak z kompozytu (przypominającego granit).
Bateria zlewozmywakowa stojąca.
- blat kuchenny musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej
Zestaw wyposażony w:
- lodówkę podblatową wyposażona w komorę zamrażarki, klasa energetyczna min. A+
- mikrofalówkę, klasa energetyczna min. A
- zestaw koszy (3) do segregacji odpadów – szer. 45cm, o pojemności min. 10l każdy
- oświetlenie LED (2x pasek 105cm)
Wszystkie urządzenia przystosowane do zabudowy.
W szafkach wykonać otwory dla podłączenia urządzeń.
Informacje dodatkowe
Na ścianie, od wysokości blatu do szafek górnych fartuch z płytek ceramicznych (wykonany w ramach
prowadzonych prac remontowych).
Wyposażenie ruchome (poza zakresem):
- czajnik elektryczny

Kolorystyka

- drzwi i korpusy, szafki dolne i górne – kolor szary, zbliżony do kolory ścian
- blat i zlewozmywak – kolor ciemnoszary, zbliżony do koloru parapetów z GRC
- cokół szafek - kolor szary, zbliżony do koloru posadzki
- bateria kuchenna – kolor ciemnoszary, forma prosta, nowoczesna
- mikrofalówka – kolor inox
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DOM UTOPII - ZABUDOWY KUCHENNE

Symbol

LB-1 – lada barowa - wyspa

Nr pomieszczenia

005b

wymiary

360x100x120

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
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DOM UTOPII - ZABUDOWY KUCHENNE
Opis
parametry techniczne

Lada barowa w formie prostego bloku. Wnęka od strony sali wypełniona okładziną z cortenu i
podświetlona po obrysie. Od strony zaplecza ciąg niskich szafek przekrytych blatem. W ladę wbudowane
gniazdka elektryczne, sieci strukturalnej i av umożliwiające sterowanie wyposażeniem galerii.
Zestaw składa się z:
- korpus zewnętrzny lady – szer. 360cm, gł. 95-100cm, wys. 115-120cm.
- 2x szafka podblatowa – szer. 120cm, gł. 70-75cm, wys. 84-86cm, zamyka drzwiami rozwieranymi
podwójnymi, wyposażona w półkę z możliwością regulacji położenia
- 1 szafka podblatowa – szer.60cm, gł. 70-75cm, wys. 84-86cm, wyposażona w min. 3 szuflady, o wys.
20-25cm
- fronty - płyty meblowe akrylowe matowe, bez dodatkowych uchwytów – gr.18mm
- korpus szafek – płyty meblowe laminowane – gr.18mm
- korpus szafek stojących musi być osadzony na nóżkach zapewniających regulację wysokości w
zakresie min.80 mm, max. 120 mm
- nóżki muszą być osłonięte cokołem - płyta meblowa akrylowa matowa – gr.18mm
- plecy szafek – wykonane z płyty HDF
- szuflady – stalowe, systemowe,
- fronty szafek dolnych oraz szuflady muszą być nafrezowane w ich górnych krawędziach tworząc
uchwyty, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek i szuflad dotykowe.
- wszystkie szafki muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk
drzwiczek meblowych
- wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem
cichego domyku,
- wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu
r=3mm
- półki we wnętrzu szafek muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem
- blat górny, korpus lady - płyta mdf laminowana, matowa
- wnęka od strony – okładzina z paneli ze stali corten
- obudowa wnęki musi posiadać nafrezowane otwory na listwy LEDowe
- cokół – wys. 2-3cm – stal nierdzewna
- blat dolny gr. 4-5cm – blat mineralno-akrylowy (typu corian).
W blat wbudowany zlewozmywak podblatowy ze stali nierdzewnej.
Bateria zlewozmywakowa stojąca.
- blat kuchenny musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej
Zestaw wyposażony w:
- gniazdka i łączniki elektryczne, strukturalne itp.
- oświetlenie LED (pasek o dł. ok. 480cm)
W szafkach wykonać otwory dla podłączenia urządzeń.

Kolorystyka

- lada – blat górny, front i boki – kolor grafitowy (RAL 7016)
- lada – wnęka – stal cortenowska (rdzawy)
- lada – cokół – stal nierdzewna
- drzwi, korpus i półki szafki dolne – kolor jasnoszary, zbliżony do koloru ścian
- blat - kolor ciemnoszary,
- zlewozmywak – stal nierdzewna
- cokół szafek - stal nierdzewna
- bateria kuchenna – kolor chrom, forma prosta, nowoczesna
- osprzęt elektryczny (gniazdka, wyłączniki) – kolor srebrny
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DOM UTOPII - ZABUDOWY KUCHENNE
Symbol

LB-2 – lada barowa - zaplecze

Nr pomieszczenia

005b

wymiary

360x60x90

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
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DOM UTOPII - ZABUDOWY KUCHENNE
Opis
parametry techniczne

Zabudowa meblowa stanowiąca część serwisową barku kawowego. Ciąg niskich szafek przekrytych
blatem z wbudowanym zlewem, umywalką i lodówkami. Nad blatem otwarte półki i przeszklona szafka,
rodzaj witrynki.
Zestaw składa się z:
- 1x szafka podblatowa – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi
rozwieranymi – szafka na lodówkę
- 1x szafka podblatowa – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, otwarta – szafka na chłodziarkę
- 1x szafka podblatowa – szer. 60cm, gł. 58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi
rozwieranymi, wyposażona w półkę z możliwością regulacji położenia – szafka pod umywalkę
- 1x szafka podblatowa – szer. 60cm, gł. 58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi
wysuwanymi w systemie typu cargo – szafka pod zlewozmywak
- 2x szafka podblatowa – szer. 60cm, gł. 58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi
rozwieranymi. Szafka wyposażona w półkę z możliwością regulacji położenia i szufladę wewnętrzną.
- 1 szafka wisząca (witryna) – szer. 60cm, gł. 30-35cm, wys. 60cm, zamykana drzwiami pojedynczymi
rozwieranymi, wyposażona w półkę z możliwością regulacji położenia
- 3x półki otwarte gr. 2-3cm, dł. 150cm (2) i 180cm (1), z wbudowanym oświetleniem LEDowym
- fronty - płyty meblowe akrylowe matowe, bez dodatkowych uchwytów – gr.18mm
- korpus – płyty meblowe laminowane – gr.18mm
- korpus szafek stojących musi być osadzony na nóżkach zapewniających regulację wysokości w
zakresie min.80 mm, max. 120 mm
- nóżki muszą być osłonięte cokołem - płyta meblowa akrylowa matowa – gr.18mm
- plecy szafek – wykonane z płyty HDF
- szuflady – stalowe, systemowe
- fronty szuflad o 2cm niższe od konstrukcji co umożliwi ich wysuwanie
- fronty szafek dolnych muszą być nafrezowane w ich górnych krawędziach tworząc uchwyty, (kształt
frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek dotykowe.
- front szafki wiszącej – szkło w ramce aluminiowej sysytemowej. Otwieranie szafki dotykowe.
- wszystkie szafki muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk
drzwiczek meblowych
- wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem
cichego domyku,
- wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu
r=3mm
- półki we wnętrzu szafek muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem
- półki zewnętrzne muszą posiadać nafrezowane otwory na listwy LEDowe w spodniej części
- cokół szafek wbudowane kratki wentylacyjne.
Blat gr. 4-5cm – blat mineralno-akrylowy (tworzywo typu corian).
W blat wbudowany zlewozmywak podblatowy i umywalka okrągła ze stali nierdzewnej.
Bateria zlewozmywakowa i umywalkowa stojąca.
- blat kuchenny musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej
- ponad blatem – fartuch ochronny o wys. 30cm wykonany z okładziny mineralno-akrylowej (jak blat).
Zestaw wyposażony w:
- lodówka podblatowa wyposażona w komorę zamrażarki, klasa energetyczna min. A+
- chłodziarka na wino o szer.60cm, klasa energetyczna min. A+
- zestaw koszy (3) do segregacji odpadów, o pojemności min. 10l każdy
- oświetlenie LED (paski: 3x150cm i 1 x180cm)
Wszystkie urządzenia przystosowane do zabudowy.
W szafkach wykonać otwory dla podłączenia urządzeń.
Informacje dodatkowe
Wyposażenie ruchome (poza zakresem):
- czajnik elektryczny z regulacją temperatury wody
- ekspres do kawy (ciśnieniowy, gastronomiczny)

Kolorystyka

- drzwi i korpus, półki szafki dolne – kolor jasnoszary, zbliżony do koloru ścian
- blat, pas nad blatem - kolor ciemnoszary,
- zlewozmywak, umywalka – stal nierdzewna
- cokół szafek - kolor grafitowy (RAL 7016)
- bateria kuchenna i umywalkowa – kolor chrom, forma prosta, nowoczesna
- półki, korpus i półka witryny – kolor aluminium
- witryna – plecy – laminat imitujący stal cortenowską (rdzawy)
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Symbol

Sz-n3 – szafka niska ze skrytkami

Nr pomieszczenia

-118

wymiary

240x60x90

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Zabudowa meblowa niska w pomieszczeniu socjalnym. Zestaw składa się z ciągu szafek niskich
mieszczących skrytki zamykane na klucz.
Zestaw składa się z:
- 4x szafka podblatowa – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi
rozwieranymi. Szafka wyposażone w 6 indywidualnych skrytek o szer. 25-28cm, wys. 25-28 i 13-15cm.
- fronty - płyty meblowe akrylowe matowe, bez dodatkowych uchwytów – gr.18mm
- korpus – płyty meblowe laminowane – gr.18mm
- korpus szafek stojących musi być osadzony na nóżkach zapewniających regulację wysokości w
zakresie min.80 mm, max. 20 mm
- nóżki muszą być osłonięte cokołem - płyta meblowa akrylowa matowa – gr. 18mm
- plecy szafek – wykonane z płyty HDF
- drzwiczki do skrytek - płyty meblowe laminowane – gr.18mm
- fronty szafek dolnych muszą być nafrezowane w ich górnych krawędziach tworząc uchwyty, (kształt
frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek dotykowe.
- wszystkie szafki muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk
drzwiczek meblowych
- wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu
r=3mm
- skrytki wyposażone w zamki (w zestawie min. 2 klucze)
Blat gr. 4-5cm – blat z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL.
- blat kuchenny musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej

Kolorystyka

- drzwi i korpusy – kolor jasnoszary, zbliżony do koloru ścian
- drzwi do skrytek – kolor szary
- blat – kolor ciemnoszary, zbliżony do koloru parapetów z GRC
- cokół szafek - kolor szary, zbliżony do koloru posadzki
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Symbol

Sz-kch3 – szafa na wymiar

Nr pomieszczenia

021

wymiary

180x40x220

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Szerokość wnęki 181cm. Wysokość zabudowy do wysokości otworu drzwiowego – ok. 220cm. Wymiary
sprawdzić na budowie.
Szafa na wymiar stanowiąca zabudowę na całą szerokość pomieszczenia. Zabudowa meblowa na
zapleczu barku kawowego, służąca głównie jako miejsce przechowywania wyposażenia i produktów.
Zestaw składa się z:
- 3 szafy wysokie - szer. 60cm, gł.40-45cm, wys. 220-225cm, zamykane drzwiami pojedynczymi
rozwieranymi. Każdy segment wyposażony w dwie szuflady o wys. 25-30cm i 4 półki z możliwością
regulacji położenia.
- fronty - płyty meblowe akrylowe matowe, bez dodatkowych uchwytów – gr.18mm
- korpus, półki – płyty meblowe laminowane – gr.18mm
- cokół o wysokości w zakresie min.80 mm, max. 120 mm - płyta meblowa akrylowa matowa – gr.18mm
- plecy szafek – wykonane z płyty HDF
- szuflady – stalowe, systemowe, bez dodatkowych uchwytów
- fronty szuflad o 3cm niższe od konstrukcji co umożliwi ich wysuwanie
- otwieranie szaf dotykowe.
- wszystkie szafy muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk
drzwiczek meblowych
- wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem
cichego domyku,
- wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu
r=3mm
- półki we wnętrzu szaf muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem
Nośność półek min. 100kg
Szafa zamykana na klucz (w zestawie min. 2 klucze). Lokalizacja zamka w dolnej części skrzydła.

Kolorystyka

- drzwi i korpusy szafek – kolor jasnoszary, zbliżony do koloru ścian
- cokół szafek - kolor szary, zbliżony do koloru płytek ceramicznych na posadzce
- szuflady systemowe – kolor naturalny (stal)
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Symbol

R1 – regał zamykany

Nr pomieszczenia

206

wymiary

50x65x200

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Szerokość wnęki ok. 53cm. Wymiary sprawdzić na budowie.
Zabudowa regału w formie szafy, stanowiąca uzupełnienie zabudowy kuchennej.
Zestaw składa się z:
- 1x szafa wysoka - szer. 50cm, gł.65-70cm, wys. 200cm, zamykana drzwiami pojedynczymi
rozwieranymi. Segment wyposażony w dwie szuflady o wys. 25-30cm i 5 półek z możliwością regulacji
położenia.
– drzwi - płyta meblowa akrylowa matowa, bez dodatkowych uchwytów, otwieranie system typu „push” i
frezowane – gr.18mm
- korpus – płyty meblowe laminowane – gr.18mm
- wszystkie szafy muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk
drzwiczek meblowych
- szuflady wykonane z płyty meblowej laminowanej gr.18mm oraz wkładów płytowych
- fronty szuflad o 3cm niższe od konstrukcji co umożliwi ich wysuwanie
- wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem
cichego domyku,
- wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu
r=3mm
- półki we wnętrzu szaf muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem
- plecy - płyta mdf laminowana HPL
Nośność półek min. 100kg
Szafa zamykana na klucz (w zestawie min. 2 klucze). Lokalizacja zamka w dolnej części skrzydła.

Kolorystyka

- drzwi zewnętrzne – kolor zbliżony do koloru ścian (jasnoszary)
- korpus, półki, szuflada, cokół – kolor grafitowy (RAL 7016)
- plecy szafy – laminat imitujący stal cortenowską (rdzawy)
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UWAGA:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić i potwierdzić na obiekcie. Ostateczne wymiary Wykonawcy zobowiązani będą potwierdzić podczas
wizji lokalnej.
2. Ze względu na zastosowanie ścian działowych i przedścianek w systemie lekkiej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, z
wypełnieniem wełna mineralną, zabudowy mocować do ścian za pomocą szyn systemowych.
3. Ostateczny dobór kolorów zostanie potwierdzony na etapie realizacji. Fronty zabudów i szaf muszą być kolorystycznie dopasowane
do pozostałych mebli w danym pomieszczeniu.
4. Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 2%.
5. W ramach zamówienia dostawa i montaż wszystkich urządzeń do zabudowy, zlewów, baterii, opraw ledowych i osprzętu
elektrycznego.
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