DOM UTOPII - ZABUDOWY NA WYMIAR - SZAFY
stan na dzień 15.07.2020
Symbol

SzW-1 – szafa na wymiar

Nr pomieszczenia

206

wymiary

180x45x250

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)

Załącznik nr DU-P2.1
1

DOM UTOPII - ZABUDOWY NA WYMIAR - SZAFY
Opis
parametry techniczne

Wymiary wnęki do zabudowy – ok. 183x250. Wymiary należy potwierdzić na budowie.
Zabudowa szafy na całą wysokość pomieszczenia (do sufitu podwieszonego).
Zestaw składa się trzech szaf połączonych w całość. Wszystkie skrzydła jednakowej szerokości.
Skrzydła na całą wysokość szafy, bez uchwytów, otwieranie – rozwierane typu „push to open” (tip-on).
Szafa zawiera 2 segmenty (G) przeznaczone na część garderobianą. Każdy z segmentów wyposażony
jest w drążek z haczykami na odzież wierzchnią oraz półki i szufladę.
Trzeci segment szafy stanowi na regał otwarty (O). Wyposażony w półki z możliwością regulacji, oraz
wysuwany blat (pod urządzenia do obsługi systemu AV w pomieszczeniu)
Szafy wyposażone w zamki. Lokalizacja zamka w dolnej części skrzydła.
Zestaw składa się z:
- 2 szafy wysokie - szer. 60cm, gł.40-45cm, wys. 250cm, zamykane drzwiami pojedynczymi
rozwieranymi. Każdy segment wyposażony w szufladę o wys. 25-30cm, 2 półki z możliwością regulacji
położenia oraz drążek z haczykami (min. 5szt.).
- 1 szafa wysoka - szer. 60cm, gł.40-45cm, wys. 250cm, otwarta. Szafa wyposażona w 3 półki z
możliwością regulacji położenia oraz stałą półkę i wysuwany blat.
- skrzydła drzwiowe bez podziałów i uchwytów, otwieranie szaf dotykowe
- skrzydła pełne – płyta meblowa laminowana gr.18mm,
- cokół o wysokości w zakresie min.80 mm, max. 120 mm - płyta meblowa laminowana – gr.18mm
- korpus szafy, półki – płyta meblowa laminowana gr. 18mm
- plecy – płyta meblowej o grubości min. 6mm - maks. 8mm, laminowana.
- krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości
2mm i promieniu r=3mm w kolorze laminatu
- wszystkie szafy muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk
drzwi
- drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia
min. 110º
- szuflady – stalowe, systemowe, bez dodatkowych uchwytów
- fronty szuflad o 2cm niższe od konstrukcji co umożliwi ich wysuwanie - płyta meblowa laminowana
gr.18mm,
- wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem
cichego domyku,
- ewentualne elementy uzupełniające (np. zamykające szczeliny przy ścianie) – w kolorze korpusu szafy
- półki we wnętrzu szaf muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem
- rzędy otworów co 30-32mm na całą wysokość korpusu, umożliwiające indywidualne zagospodarowanie
przestrzeni wewnętrznej
Nośność półek min. 100kg
Szafa zamykana na klucz (w zestawie min. 2 klucze).

Kolorystyka

- drzwi – kolor zbliżony do koloru ścian w pomieszczeniu (jasnoszary)
- korpus, półki, plecy części zamykanej - kolor zbliżony do koloru ścian w pomieszczeniu (jasnoszary)
- fronty szuflad, cokół - kolor grafitowy (RAL 7016)
- plecy szafy otwartej – laminat imitujący stal cortenowską (rdzawy)

Załącznik nr DU-P2.1
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DOM UTOPII - ZABUDOWY NA WYMIAR - SZAFY
Symbol

SzW-2 – szafa na wymiar

Nr pomieszczenia

107

wymiary

180x45x270

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)

Załącznik nr DU-P2.1
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DOM UTOPII - ZABUDOWY NA WYMIAR - SZAFY
Opis
parametry techniczne

Wymiary wnęki do zabudowy – ok. 183x270. Wymiary należy potwierdzić na budowie.
Zabudowa szafy na całą wysokość pomieszczenia (do sufitu podwieszonego).
Zestaw składa się trzech szaf połączonych w całość. Wszystkie skrzydła jednakowej szerokości.
Skrzydła bez uchwytów, otwieranie – rozwierane typu „push to open” (tip-on).
Szafa zawiera 2 segmenty (G) przeznaczone na część garderobianą. Każdy z segmentów wyposażony
jest w drążek z haczykami na odzież wierzchnią, półki i szufladę oraz nadstawkę z półkami.
Trzeci segment szafy stanowi na regał otwarty (O). Wyposażony w półki z możliwością regulacji, oraz
wysuwany blat (pod urządzenia do obsługi systemu AV w pomieszczeniu)
Szafy wyposażone w zamki. Lokalizacja zamka w dolnej części skrzydła.
Zestaw składa się z:
- 2 szafy wysokie - szer. 60cm, gł.40-45cm, wys. 200cm, zamykane drzwiami pojedynczymi
rozwieranymi. Każdy segment wyposażony w szufladę o wys. 25-30cm, 2 półki z możliwością regulacji
położenia oraz drążek z haczykami (min. 5 szt.).
- 2 szafy tzw. nadstawki - szer. 60cm, gł.40-45cm, wys. 70cm, zamykane drzwiami pojedynczymi
rozwieranymi. Każdy segment wyposażony w półkę z możliwością regulacji położenia.
- 1 szafa wysoka - szer. 60cm, gł.40-45cm, wys. 270cm, otwarta. Szafa wyposażona w 3 półki z
możliwością regulacji położenia oraz 2 półki stałe i wysuwany blat.
- skrzydła drzwiowe bez podziałów i uchwytów, otwieranie szaf dotykowe
- skrzydła pełne – płyta meblowa laminowana gr.18mm,
- cokół o wysokości w zakresie min.80 mm, max. 120 mm - płyta meblowa laminowana – gr.18mm
- korpus szafy, półki – płyta meblowa laminowana gr. 18mm
- plecy – płyta meblowej o grubości min. 6mm - maks. 8mm, laminowana.
- krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości
2mm i promieniu r=3mm w kolorze laminatu
- wszystkie szafy muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk
drzwi
- drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia
min. 110º
- szuflady – stalowe, systemowe, bez dodatkowych uchwytów
- fronty szuflad o 2cm niższe od konstrukcji co umożliwi ich wysuwanie - płyta meblowa laminowana
gr.18mm,
- wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem
cichego domyku,
- ewentualne elementy uzupełniające (np. zamykające szczeliny przy ścianie) – w kolorze korpusu szafy
- półki we wnętrzu szaf muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem
- rzędy otworów co 30-32mm na całą wysokość korpusu, umożliwiające indywidualne zagospodarowanie
przestrzeni wewnętrznej
Nośność półek min. 100kg
Szafa zamykana na klucz (w zestawie min. 2 klucze).

Kolorystyka

- drzwi – kolor zbliżony do koloru ścian w pomieszczeniu (jasnoszary)
- korpus, półki, plecy części zamykanej - kolor zbliżony do koloru ścian w pomieszczeniu (jasnoszary)
- fronty szuflad, cokół - kolor grafitowy (RAL 7016)
- plecy szafy otwartej – laminat imitujący stal cortenowską (rdzawy)
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DOM UTOPII - ZABUDOWY NA WYMIAR - SZAFY

Symbol

SzW-3 – szafa na wymiar

Nr pomieszczenia

208

wymiary

540x45x250

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)

Załącznik nr DU-P2.1
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DOM UTOPII - ZABUDOWY NA WYMIAR - SZAFY
Opis
Parametry techniczne

Wymiary wnęki do zabudowy – ok. 567x285. Wymiary należy potwierdzić na budowie.
Zabudowa szafy na całą szerokość i wysokość pomieszczenia (do sufitu podwieszonego).
Zestaw składa się dziewięciu szaf połączonych w całość. Wszystkie skrzydła jednakowej szerokości.
Skrzydła na całą wysokość szafy, bez uchwytów, otwieranie – rozwierane typu „push to open” (tip-on).
Szafa zawiera:
- 4 segmenty (G) przeznaczone na część garderobianą. Każdy z segmentów wyposażony jest w drążek
z haczykami na odzież wierzchnią oraz półki i szufladę.
- 4 segmenty (P) do przechowywania materiałów pomocniczych, sprzętu itp. Każdy z segmentów
wyposażony jest w półki i szufladę.
- 1 segment szafy stanowi regał otwarty (O). Wyposażony w półki z możliwością regulacji, oraz
wysuwany blat (pod urządzenia do obsługi systemu AV w pomieszczeniu)
Szafy wyposażone w zamki. Lokalizacja zamka w dolnej części skrzydła.
Ze względu na ukształtowanie sufitu podwieszonego (obniżenie do wysokości 250cm na szer. ok.
183cm) szafa właściwa jest do wysokości 250cm. Pozostała przestrzeń do wysokości 285cm jest
wypełniona blendą z podziałek kontynuującym podział sufitu i szaf. Tak samo blendę stanowi skrajny,
dopełniający element przy oknie.
Zestaw składa się z:
- 4 szafy wysokie - szer. 60cm, gł.40-45cm, wys. 250cm, zamykane drzwiami pojedynczymi
rozwieranymi. Każdy segment wyposażony w szufladę o wys. 25-30cm, 2 półki z możliwością regulacji
położenia oraz drążek z haczykami (min. 5 szt.).
- 4 szafy wysokie - szer. 60cm, gł.40-45cm, wys. 250cm, zamykane drzwiami pojedynczymi
rozwieranymi. Każdy segment wyposażony w szufladę o wys. 25-30cm oraz 5 półek z możliwością
regulacji położenia.
- 1 szafa wysoka - szer. 60cm, gł.40-45cm, wys. 250cm, otwarta. Szafa wyposażona w 3 półki z
możliwością regulacji położenia oraz stałą półkę i wysuwany blat.
- blenda górna – dł. ok. 396cm, wys. 35cm, z podziałem na segmenty o szer. 60cm
- blenda boczna – szer. ok. 23cm, wys. 250cm
- skrzydła drzwiowe bez podziałów i uchwytów, otwieranie szaf dotykowe
- skrzydła pełne – płyta meblowa laminowana gr.18mm,
- cokół o wysokości w zakresie min.80 mm, max. 120 mm - płyta meblowa laminowana – gr.18mm
- korpus szafy, półki – płyta meblowa laminowana gr. 18mm
- plecy – płyta meblowej o grubości min. 6mm - maks. 8mm, laminowana.
- krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości
2mm i promieniu r=3mm w kolorze laminatu
- wszystkie szafy muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk
drzwi
- drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia
min. 110º
- szuflady – stalowe, systemowe, bez dodatkowych uchwytów
- fronty szuflad o 2cm niższe od konstrukcji co umożliwi ich wysuwanie - płyta meblowa laminowana
gr.18mm,
- wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem
cichego domyku,
- ewentualne elementy uzupełniające (np. zamykające szczeliny przy ścianie) – w kolorze korpusu szafy
- półki we wnętrzu szaf muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem
- rzędy otworów co 30-32mm na całą wysokość korpusu, umożliwiające indywidualne zagospodarowanie
przestrzeni wewnętrznej
Nośność półek min. 100kg
Szafa zamykana na klucz (w zestawie min. 2 klucze).

Kolorystyka

- drzwi, blenda – kolor zbliżony do koloru ścian w pomieszczeniu (jasnoszary)
- korpus, półki, plecy części zamykanej - kolor zbliżony do koloru ścian w pomieszczeniu (jasnoszary)
- fronty szuflad, cokół - kolor grafitowy (RAL 7016)
- plecy szafy otwartej – laminat imitujący stal cortenowską (rdzawy)
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DOM UTOPII - ZABUDOWY NA WYMIAR - SZAFY
Symbol

SzW-4 – szafa na wymiar, dwustronna

Nr pomieszczenia

109

wymiary

120x90x200

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Zestaw składa się czterech szaf połączonych w całość. Wszystkie skrzydła jednakowej szerokości.
Skrzydła na całą wysokość szafy, bez uchwytów, otwieranie – rozwierane typu „push to open” (tip-on).
Szafy (po 2 segmenty) stykają się plecami.
Szafy wyposażone w zamki. Lokalizacja zamka w dolnej części skrzydła.
Zestaw składa się z:
- 4 szafy wysokie - szer. 60cm, gł.40-45cm, wys. 200cm, zamykane drzwiami pojedynczymi
rozwieranymi. Każdy segment wyposażony w 5 półek z możliwością regulacji położenia oraz po 3 kosze
ażurowe o wysokości 25-30cm.
- skrzydła drzwiowe bez podziałów i uchwytów, otwieranie szaf dotykowe
- skrzydła pełne – płyta meblowa laminowana gr.18mm,
- cokół o wysokości w zakresie min.80 mm, max. 120 mm - płyta meblowa laminowana – gr.18mm
- korpus szafy, półki – płyta meblowa laminowana gr. 18mm
- plecy – płyta meblowej o grubości min. 6mm - maks. 8mm, laminowana.
- krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości
2mm i promieniu r=3mm w kolorze laminatu
- wszystkie szafy muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk
drzwi
- drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia
min. 110º
- kosze – stalowe, systemowe, bez dodatkowych uchwytów
- półki we wnętrzu szaf muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem
- rzędy otworów co 30-32mm na całą wysokość korpusu, umożliwiające indywidualne zagospodarowanie
przestrzeni wewnętrznej
Nośność półek min. 100kg
Szafa zamykana na klucz (w zestawie min. 2 klucze).

Kolorystyka

- drzwi – kolor zbliżony do koloru ścian w pomieszczeniu (jasnoszary)
- korpus, półki, plecy - kolor zbliżony do koloru ścian w pomieszczeniu (jasnoszary)
- cokół - kolor grafitowy (RAL 7016)
- ściana boczna korpusu – laminat imitujący stal cortenowską (rdzawy)
- kosze – kolor jasnoszary
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DOM UTOPII - ZABUDOWY NA WYMIAR - SZAFY
Symbol

SzW-5 – szafa wnękowa na wymiar

Nr pomieszczenia

212, 214, 215

wymiary

180x60x250

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)

Załącznik nr DU-P2.1
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DOM UTOPII - ZABUDOWY NA WYMIAR - SZAFY
Opis
parametry techniczne

Wymiary wnęki w ścianie 180x60x250. Wymiary należy potwierdzić na budowie.
Zabudowa szafy na całą szerokość i wysokość pomieszczenia (do sufitu podwieszonego).
Zabudowę stanowi szafa dwuskrzydłowa. Oba skrzydła jednakowej szerokości.
Skrzydła na całą wysokość szafy, bez uchwytów, przesuwane. Należy zastosować okucia które sprawią,
że skrzydła po zamknięciu będą stanowiły jedną płaszczyznę.
Szafa zawiera:
- 1 segmenty wyposażony w drążek na wieszaki.
- 1 segmenty wyposażony w 3 półki z możliwością regulacji i 6 szuflad.
Zabudowa składa się z:
- szafy - szer. 180cm, gł.60cm, wys. 250cm, zamykane drzwiami podwójnymi przesuwanymi.
- szafa wyposażona jest w: drążek na wieszaki, 3 półki z możliwością regulacji położenia, 6 szuflad o
szer. 40cm, wys. 20cm.
Jedno skrzydło stanowi lustro, drugie pełne z nadrukiem UV (indywidualna grafika w zależności od
pomieszczenia). Grafika pokryta warstwą tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na uszkodzenia.
- skrzydła drzwiowe bez podziałów i uchwytów, drzwi po zamknięciu tworzą jedną płaszczyznę
- system do drzwi przesuwnych z górnym mechanizmem jezdnym
- skrzydło pełne nr 1 – płyta meblowa laminowana gr.18mm z nadrukiem UV
- skrzydło pełne nr 2 – lustro w ramie aluminiowej
- cokół o wysokości w zakresie min.80 mm, max. 120 mm - płyta meblowa laminowana – gr.18mm
- korpus szafy, półki – płyta meblowa laminowana gr. 18mm
- plecy – płyta meblowej o grubości min. 6mm - maks. 8mm, laminowana.
- krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości
2mm i promieniu r=3mm w kolorze laminatu
- szuflady – stalowe, systemowe, bez dodatkowych uchwytów
- fronty szuflad o 2cm niższe od konstrukcji co umożliwi ich wysuwanie - płyta meblowa laminowana
gr.18mm,
- wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem
cichego domyku,
- ewentualne elementy uzupełniające – w kolorze korpusu szafy
- półki we wnętrzu szaf muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem
- rzędy otworów co 30-32mm na całą wysokość korpusu, umożliwiające indywidualne zagospodarowanie
przestrzeni wewnętrznej
Nośność półek min. 100kg
W pomieszczeniu 214, ze względu na lokalizację rewizji w suficie podwieszonym nad szafą, należy
zapewnić do nich dostęp.
W pomieszczeniu garderoby 212 i 215 – skrzydło pełne bez nadruku.

Kolorystyka

- drzwi pełne – kolor zbliżony do koloru ścian w pomieszczeniu (jasnobeżowy) lub indywidualny
nadrukiem
- drzwi z lustrem – ramka w kolorze grafitowym (RAL 7016), lustro grafitowe
- korpus, półki, plecy, fronty szuflad - kolor zbliżony do koloru ścian w pomieszczeniu (jasnobeżowy)
- cokół - kolor grafitowy (RAL 7016)
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DOM UTOPII - ZABUDOWY NA WYMIAR - SZAFY
Symbol

SzW-6 – szafa wnękowa na wymiar

Nr pomieszczenia

213, 216

wymiary

120x60x250

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Wymiary przestrzeni do zabudowy 120x60x250. Wymiary należy potwierdzić na budowie.
Zabudowa szafy na całą szerokość i wysokość pomieszczenia (do sufitu podwieszonego).
Zabudowę stanowi szafa dwuskrzydłowa. Oba skrzydła jednakowej szerokości.
Skrzydła na całą wysokość szafy, bez uchwytów, składane. Należy zastosować okucia które sprawią, że
skrzydła po zamknięciu będą stanowiły jedną płaszczyznę. Kierunek składania zgodnie z rysunkiem
aranżacji pomieszczeń.
Szafa zawiera:
- 1 segmenty wyposażony w drążek na wieszaki i półkę
- 1 segmenty wyposażony w 4 półki z możliwością regulacji i 3 szuflady.
Zabudowa składa się z:
- szafy - szer. 120cm, gł.60cm, wys. 250cm, zamykanej drzwiami podwójnymi składanymi.
- szafa wyposażona jest w: drążek na wieszaki, 5 półek z możliwością regulacji położenia, 3 szuflad o
szer. 55cm, wys. 20cm.
Oba skrzydło stanowi lustro.
- skrzydła drzwiowe bez podziałów i uchwytów, otwieranie szaf dotykowe
- skrzydła pełne – lustro w ramie aluminiowej
- cokół o wysokości w zakresie min.80 mm, max. 120 mm - płyta meblowa laminowana – gr.18mm
- korpus szafy, półki – płyta meblowa laminowana gr. 18mm
- plecy – płyta meblowej o grubości min. 6mm - maks. 8mm, laminowana.
- krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości
2mm i promieniu r=3mm w kolorze laminatu
- szuflady – stalowe, systemowe, bez dodatkowych uchwytów
- fronty szuflad o 2cm niższe od konstrukcji co umożliwi ich wysuwanie - płyta meblowa laminowana
gr.18mm,
- wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem
cichego domyku,
- ewentualne elementy uzupełniające – w kolorze korpusu szafy
- półki we wnętrzu szaf muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem
- rzędy otworów co 30-32mm na całą wysokość korpusu, umożliwiające indywidualne zagospodarowanie
przestrzeni wewnętrznej
Nośność półek min. 100kg
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DOM UTOPII - ZABUDOWY NA WYMIAR - SZAFY
Kolorystyka

- drzwi z lustrem – ramka w kolorze grafitowym (RAL 7016), lustro grafitowe
- korpus, półki, plecy, fronty szuflad - kolor zbliżony do koloru ścian w pomieszczeniu (jasnobeżowy)
- cokół - kolor grafitowy (RAL 7016)
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DOM UTOPII - ZABUDOWY NA WYMIAR - SZAFY
Symbol

SzW-7 – szafa wnękowa na wymiar

Nr pomieszczenia

115, 116, 118, 119, 120

wymiary

200x60x250

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Wymiary przestrzeni do zabudowy 202x60x250. Wymiary należy potwierdzić na budowie.
Zabudowa szafy na całą szerokość i wysokość pomieszczenia (do sufitu podwieszonego).
Zabudowę stanowi szafa dwuskrzydłowa. Oba skrzydła jednakowej szerokości.
Skrzydła na całą wysokość szafy, bez uchwytów, przesuwane. Należy zastosować okucia które sprawią,
że skrzydła po zamknięciu będą stanowiły jedną płaszczyznę.
Szafa zawiera:
- 1 segmenty wyposażony w drążek na wieszaki i półkę.
- 1 segmenty wyposażony w 4 półki z możliwością regulacji i 6 szuflad.
Zabudowa składa się z:
- szafy - szer. 200cm, gł.60cm, wys. 250cm, zamykanej drzwiami podwójnymi przesuwanymi.
- szafa wyposażona jest w: drążek na wieszaki, 5 półek z możliwością regulacji położenia, 6 szuflad o
szer. 46cm, wys. 20cm.
Jedno skrzydło stanowi lustro, drugie pełne z nadrukiem UV (indywidualna grafika w zależności od
pomieszczenia). Grafika pokryta warstwą tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na uszkodzenia.
- skrzydła drzwiowe bez podziałów i uchwytów, drzwi po zamknięciu tworzą jedną płaszczyznę
- system do drzwi przesuwnych z górnym mechanizmem jezdnym
- skrzydło pełne nr 1 – płyta meblowa laminowana gr.18mm z nadrukiem UV
- skrzydło pełne nr 2 – lustro w ramie aluminiowej
- cokół o wysokości w zakresie min.80 mm, max. 120 mm - płyta meblowa laminowana – gr.18mm
- korpus szafy, półki – płyta meblowa laminowana gr. 18mm
- plecy – płyta meblowej o grubości min. 6mm - maks. 8mm, laminowana.
- krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości
2mm i promieniu r=3mm w kolorze laminatu
- szuflady – stalowe, systemowe, bez dodatkowych uchwytów
- fronty szuflad o 2cm niższe od konstrukcji co umożliwi ich wysuwanie - płyta meblowa laminowana
gr.18mm,
- wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem
cichego domyku,
- ewentualne elementy uzupełniające – w kolorze korpusu szafy
- półki we wnętrzu szaf muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem
- rzędy otworów co 30-32mm na całą wysokość korpusu, umożliwiające indywidualne zagospodarowanie
przestrzeni wewnętrznej
Nośność półek min. 100kg
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DOM UTOPII - ZABUDOWY NA WYMIAR - SZAFY
Kolorystyka

- drzwi pełne – indywidualny nadruk
- drzwi z lustrem – ramka w kolorze grafitowym (RAL 7016), lustro grafitowe
- korpus, półki, plecy, fronty szuflad - kolor zbliżony do koloru ścian w pomieszczeniu (jasnoszary)
- cokół - kolor grafitowy (RAL 7016)
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DOM UTOPII - ZABUDOWY NA WYMIAR - SZAFY
Symbol

SzW-8 – szafa wnękowa na wymiar

Nr pomieszczenia

117

wymiary

224x60x220

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)

Załącznik nr DU-P2.1
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DOM UTOPII - ZABUDOWY NA WYMIAR - SZAFY
Opis
parametry techniczne

Wymiary przestrzeni do zabudowy 224x60x270. Wymiary należy potwierdzić na budowie.
Zabudowa szafy na całą szerokość pomieszczenia, wysokość szafy należy dopasować do wysokości
otworu drzwi wejściowych (ok.220cm).
Zabudowę stanowi szafa dwuskrzydłowa. Oba skrzydła jednakowej szerokości.
Skrzydła na całą wysokość szafy, bez uchwytów, przesuwane. Należy zastosować okucia które sprawią,
że skrzydła po zamknięciu będą stanowiły jedną płaszczyznę.
Szafa zawiera:
- 2 segmenty wyposażony w drążek na wieszaki i półkę.
- 2 segmenty wyposażony w 4 półki z możliwością regulacji i 3 szuflady.
W jednym segmencie zamiast szuflady zamykana skrytka mieszcząca zasilacze do oświetlenia schodów.
Zabudowa składa się z:
- szafy - szer. 224cm, gł.60cm, wys. 220cm, zamykanej drzwiami podwójnymi przesuwanymi.
- szafa wyposażona jest w: 2 drążki na wieszaki, 10 półek z możliwością regulacji położenia, 5 szuflad o
szer. 55cm, wys. 20cm, 1 skrytka o szer. 55cm, wys. 20cm.
Jedno skrzydło stanowi lustro, drugie pełne z nadrukiem UV (indywidualna grafika w zależności od
pomieszczenia). Grafika pokryta warstwą tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na uszkodzenia.
- skrzydła drzwiowe bez podziałów i uchwytów, drzwi po zamknięciu tworzą jedną płaszczyznę
- system do drzwi przesuwnych z górnym mechanizmem jezdnym
- skrzydło pełne nr 1– płyta meblowa laminowana gr.18mm z nadrukiem UV
- skrzydło pełne nr 2 – lustro w ramie aluminiowej
- cokół o wysokości w zakresie min.80 mm, max. 120 mm - płyta meblowa laminowana – gr.18mm
- korpus szafy, półki – płyta meblowa laminowana gr. 18mm
- plecy – płyta meblowej o grubości min. 6mm - maks. 8mm, laminowana.
- krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości
2mm i promieniu r=3mm w kolorze laminatu
- szuflady – stalowe, systemowe, bez dodatkowych uchwytów
- fronty szuflad o 2cm niższe od konstrukcji co umożliwi ich wysuwanie - płyta meblowa laminowana
gr.18mm,
- wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem
cichego domyku,
- ewentualne elementy uzupełniające – w kolorze korpusu szafy
- półki we wnętrzu szaf muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem
- rzędy otworów co 30-32mm na całą wysokość korpusu, umożliwiające indywidualne zagospodarowanie
przestrzeni wewnętrznej
Nośność półek min. 100kg
Skrytka zamykana na klucz (w zestawie min. 2 klucze).
Nad szafą należy zapewnić dostęp do rewizji w suficie podwieszonym.

Kolorystyka

- drzwi pełne – indywidualny nadruk
- drzwi z lustrem – ramka w kolorze grafitowym (RAL 7016), lustro grafitowe
- korpus, półki, plecy, fronty szuflad - kolor zbliżony do koloru ścian w pomieszczeniu (jasnoszary)
- cokół - kolor grafitowy (RAL 7016)
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DOM UTOPII - ZABUDOWY NA WYMIAR - SZAFY
Symbol

SzW-9 – szafa na wymiar

Nr pomieszczenia

005a

wymiary

240x45x90 + 60x45x250

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
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DOM UTOPII - ZABUDOWY NA WYMIAR - SZAFY
Opis
Parametry techniczne

Zestaw składa się pięciu szaf połączonych w całość. Wszystkie skrzydła jednakowej szerokości.
Skrzydła na całą wysokość szafy, bez uchwytów, otwieranie – rozwierane typu „push to open” (tip-on).
Szafa zawiera 1 segment (G) przeznaczony na część garderobianą. Każdy z segmentów wyposażony
jest w drążek z haczykami na odzież wierzchnią oraz 2 półki.
Cztery niskie segment szafy przeznaczone są do przechowywania materiałów związanych z obsługą
recepcji. Wyposażone w półki z możliwością regulacji i szuflady.
Szafy wyposażone w zamki. Lokalizacja zamka w dolnej części skrzydła.
Zestaw składa się z:
- 1 szafa wysoka - szer. 60cm, gł.40-45cm, wys. 250cm, zamykana drzwiami pojedynczymi
rozwieranymi. Segment wyposażony 2 półki z możliwością regulacji położenia oraz drążek z haczykami
(mi. 5 szt.).
- 4 szafki niskie - szer. 60cm, gł.40-45cm, wys. 90cm, zamykane drzwiami pojedynczymi rozwieranymi.
Każdy segment wyposażony w półkę z możliwością regulacji położenia oraz szufladę o wys. 10-15cm.
- skrzydła drzwiowe bez podziałów i uchwytów, otwieranie szaf dotykowe
- skrzydła pełne – płyta meblowa laminowana gr.18mm,
- cokół o wysokości w zakresie min.80 mm, max. 120 mm - płyta meblowa laminowana – gr.18mm
- korpus szafy, półki – płyta meblowa laminowana gr. 18mm
- plecy – płyta meblowej o grubości min. 6mm - maks. 8mm, laminowana.
- krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości
2mm i promieniu r=3mm w kolorze laminatu
- wszystkie szafy muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk
drzwi
- drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia
min. 110º
- szuflady – stalowe, systemowe, bez dodatkowych uchwytów
- fronty szuflad o 2cm niższe od konstrukcji co umożliwi ich wysuwanie
- wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem
cichego domyku,
- ewentualne elementy uzupełniające (np. zamykające szczeliny przy ścianie) – w kolorze korpusu szafy
- półki we wnętrzu szaf muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem
- rzędy otworów co 30-32mm na całą wysokość korpusu, umożliwiające indywidualne zagospodarowanie
przestrzeni wewnętrznej
Nośność półek min. 100kg
Szafa zamykana na klucz (w zestawie min. 2 klucze).

Kolorystyka

- drzwi – kolor zbliżony do koloru ścian w pomieszczeniu (jasnoszary)
- korpus, półki, plecy - kolor zbliżony do koloru ścian w pomieszczeniu (jasnoszary)
- cokół - kolor grafitowy (RAL 7016)
- fronty szuflad – kolor szary (stalowy)

Załącznik nr DU-P2.1
17

DOM UTOPII - ZABUDOWY NA WYMIAR - SZAFY

Symbol

SzW-10 – szafa na wymiar

Nr pomieszczenia

007

wymiary

180x45x250

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
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DOM UTOPII - ZABUDOWY NA WYMIAR - SZAFY
Opis
parametry techniczne

Zestaw składa się trzech szaf połączonych w całość. Wszystkie skrzydła jednakowej szerokości.
Skrzydła na całą wysokość szafy, bez uchwytów, otwieranie – rozwierane typu „push to open” (tip-on).
Szafa zawiera 1 segment (G) przeznaczony na część garderobianą. Każdy z segmentów wyposażony
jest w drążek z haczykami na odzież wierzchnią oraz 2 półki.
2 segmenty (P) szafy przeznaczone są do przechowywania materiałów związanych z obsługą
pomieszczenia ochrony. Wyposażone w półki z możliwością regulacji i szuflady.
Szafy wyposażone w zamki. Lokalizacja zamka w dolnej części skrzydła.
Zestaw składa się z:
- 1 szafa wysoka - szer. 60cm, gł.40-45cm, wys. 250cm, zamykana drzwiami pojedynczymi
rozwieranymi. Segment wyposażony 2 półki z możliwością regulacji położenia oraz drążek z haczykami
(min. 5 szt.).
- 2 szafy wysokie - szer. 60cm, gł.40-45cm, wys. 90cm, zamykane drzwiami pojedynczymi rozwieranymi.
Każdy segment wyposażony w 5 półek z możliwością regulacji położenia oraz 3 szufladę o wys. 2025cm.
- skrzydła drzwiowe bez podziałów i uchwytów, otwieranie szaf dotykowe
- skrzydła pełne – płyta meblowa laminowana gr.18mm,
- cokół o wysokości w zakresie min.80 mm, max. 120 mm - płyta meblowa laminowana – gr.18mm
- korpus szafy, półki – płyta meblowa laminowana gr. 18mm
- plecy – płyta meblowej o grubości min. 6mm - maks. 8mm, laminowana.
- krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości
2mm i promieniu r=3mm w kolorze laminatu
- wszystkie szafy muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk
drzwi
- drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia
min. 110º
- szuflady – stalowe, systemowe, bez dodatkowych uchwytów
- fronty szuflad o 2cm niższe od konstrukcji co umożliwi ich wysuwanie – płyta meblowa laminowana gr.
18mm
- wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem
cichego domyku,
- ewentualne elementy uzupełniające (np. zamykające szczeliny przy ścianie) – w kolorze korpusu szafy
- półki we wnętrzu szaf muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem
- rzędy otworów co 30-32mm na całą wysokość korpusu, umożliwiające indywidualne zagospodarowanie
przestrzeni wewnętrznej
Nośność półek min. 100kg
Szafa zamykana na klucz (w zestawie min. 2 klucze).

Kolorystyka

- drzwi – kolor zbliżony do koloru ścian w pomieszczeniu (jasnoszary)
- korpus, półki, plecy - kolor zbliżony do koloru ścian w pomieszczeniu (jasnoszary)
- cokół, fronty szuflad - kolor szary zbliżony do koloru posadzki w pomieszczeniu
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DOM UTOPII - ZABUDOWY NA WYMIAR - SZAFY
Symbol

SzW-11 – szafa na wymiar

Nr pomieszczenia

-113

wymiary

300x55x225

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Zabudowę stanowi szafa trzyskrzydłowa. Wszystkie skrzydła jednakowej szerokości.
Skrzydła na całą wysokość szafy, bez uchwytów, przesuwane. Wysokość szafy dopasowana do
wysokości sąsiadującego otworu drzwiowego – ok.225cm.
Szafa zawiera:
- 3 segmenty, każdy wyposażony w 4 półki z możliwością regulacji
Zabudowa składa się z:
- szafy - szer. 300-305cm, gł.55-60cm, wys. 220-225cm, zamykanej drzwiami przesuwanymi.
- szafa wyposażona jest w 12 półek z możliwością regulacji położenia.
- 3x drzwi przesuwne o szer. 100-101cm, na szynach z uchwytem wpuszczanym
- skrzydła drzwiowe bez podziałów i uchwytów
- skrzydło pełne – płyta meblowa laminowana gr.18mm
- cokół o wysokości w zakresie min.80 mm, max. 120 mm - płyta meblowa laminowana – gr.18mm
- korpus szafy – płyta meblowa laminowana gr. 18mm
- półki - płyta meblowa laminowana gr. 25mm,
- stelaż wewnętrzny – stalowy, skręcany,
- plecy – płyta meblowej o grubości min. 6mm - maks. 8mm, laminowana.
- krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości
2mm i promieniu r=3mm w kolorze laminatu
- ewentualne elementy uzupełniające – w kolorze korpusu szafy
- półki we wnętrzu szaf muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem
- prowadnica do do drzwi przesuwnych dwutorowa
- szyny, prowadnica i uchwyty drzwi przesuwnych – aluminiowe, dopasowane do wymaganych wymiarów
Nośność półek min. 100kg

Kolorystyka

- drzwi – kolor zbliżony do koloru ścian w pomieszczeniu (jasnoszary)
- korpus, półki, plecy - kolor zbliżony do koloru ścian w pomieszczeniu (jasnoszary)
- cokół - kolor grafitowy (RAL 7016)
- stelaż wewnętrzny – kolor szary (stalowy)
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DOM UTOPII - ZABUDOWY NA WYMIAR - SZAFY
Symbol

SzW-12 – szafa na wymiar

Nr pomieszczenia

-113

wymiary

300x60x225

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Zabudowę stanowi szafa trzyskrzydłowa. Wszystkie skrzydła jednakowej szerokości.
Skrzydła na całą wysokość szafy, bez uchwytów, przesuwane. Wysokość szafy dopasowana do
wysokości sąsiadującego otworu drzwiowego – ok.225cm.
Szafa zawiera:
- 2 segmenty garderobiane, każdy wyposażony w drążek na wieszaki i półkę
- 1 segment wyposażony w 4 półki z możliwością regulacji
Zabudowa składa się z:
- szafy - szer. 300-305cm, gł.55-60cm, wys. 220-225cm, zamykanej drzwiami przesuwanymi.
- szafa wyposażona jest w 2 drążki o dł. ok. 98cm, 6 półek z możliwością regulacji położenia.
- 3x drzwi przesuwne o szer. 100-101cm, na szynach z uchwytem wpuszczanym
- skrzydła drzwiowe bez podziałów i uchwytów,
- skrzydło pełne nr 1 – płyta meblowa laminowana gr.18mm
- skrzydło pełne nr 2 – lustro w ramie aluminiowej
- cokół o wysokości w zakresie min.80 mm, max. 120 mm - płyta meblowa laminowana – gr.18mm
- korpus szafy – płyta meblowa laminowana gr. 18mm
- półki - płyta meblowa laminowana gr. 25mm,
- stelaż wewnętrzny – stalowy, skręcany,
- plecy – płyta meblowej o grubości min. 6mm - maks. 8mm, laminowana.
- krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości
2mm i promieniu r=3mm w kolorze laminatu
- ewentualne elementy uzupełniające – w kolorze korpusu szafy
- półki we wnętrzu szaf muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem
- prowadnica do do drzwi przesuwnych dwutorowa
- szyny, prowadnica i uchwyty drzwi przesuwnych – aluminiowe, dopasowane do wymaganych wymiarów
Nośność półek min. 100kg

Kolorystyka

- drzwi – kolor zbliżony do koloru ścian w pomieszczeniu (jasnoszary)
- lustro – srebrne
- ramka mocująca lustro – kolor aluminium (naturalny)
- korpus, półki, plecy - kolor zbliżony do koloru ścian w pomieszczeniu (jasnoszary)
- cokół - kolor grafitowy (RAL 7016)
- stelaż wewnętrzny – kolor szary (stalowy)
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DOM UTOPII - ZABUDOWY NA WYMIAR - SZAFY
Symbol

R2 – regał biblioteczny, częściowo otwarty

Nr pomieszczenia

005a

wymiary

420x30x250

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Zestaw składa się siedmiu szaf połączonych w całość. Wszystkie skrzydła jednakowej szerokości.
Skrzydła na całą wysokość szafy, bez uchwytów, otwieranie – rozwierane typu „push to open” (tip-on).
Szafa zawiera:
- 3 segmenty zamykane. Każdy z segmentów wyposażony jest w 5 półek.
- 4 segmenty w formie regałów otwartych. Każdy z segmentów wyposażony jest w 5 półek.
Szafy (części zamykane) wyposażone w zamki. Lokalizacja zamka w dolnej części skrzydła.
Zestaw składa się z:
- 3 szafy wysokie - szer. 60cm, gł.30-35cm, wys. 250cm, zamykane drzwiami pojedynczymi
rozwieranymi. Każdy segment wyposażony 5 półek. Trzy środkowe mocowane na stałym poziomie,
pozostałe dwie z możliwością regulacji położenia.
- 4 szafy wysokie - szer. 60cm, gł.30-35cm, wys. 250cm, otwarte. Każdy segment wyposażony 5 półek.
Trzy środkowe mocowane na stałym poziomie, pozostałe dwie z możliwością regulacji położenia.
- blenda stanowiąca obudowę filara - szer. 30cm, wys. 250cm.
- skrzydła drzwiowe bez podziałów i uchwytów, otwieranie szaf dotykowe
- skrzydła pełne – płyta meblowa laminowana gr.18mm,
- cokół o wysokości w zakresie min.80 mm, max. 120 mm - płyta meblowa laminowana – gr.18mm
- korpus szafy, półki, blenda – płyta meblowa laminowana gr. 18mm
- plecy – płyta meblowej o grubości min. 6mm - maks. 8mm, laminowana.
- krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości
2mm i promieniu r=3mm w kolorze laminatu
- wszystkie szafy muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk
drzwi
- drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia
min. 110º
- ewentualne elementy uzupełniające (np. zamykające szczeliny przy ścianie) – w kolorze korpusu szafy
- półki we wnętrzu szaf muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem
- rzędy otworów co 30-32mm na całą wysokość korpusu, umożliwiające indywidualne zagospodarowanie
przestrzeni wewnętrznej
Nośność półek min. 100kg
Szafa zamykana na klucz (w zestawie min. 2 klucze).

Kolorystyka

- drzwi – kolor zbliżony do koloru ścian w pomieszczeniu (jasnoszary)
- korpus, półki ruchome - kolor zbliżony do koloru ścian w pomieszczeniu (jasnoszary)
- półki stałe, cokół - kolor grafitowy (RAL 7016)
- plecy – laminat imitujący stal cortenowską (rdzawy)
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DOM UTOPII - ZABUDOWY NA WYMIAR - SZAFY

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. Wszystkie płyty meblowe laminowane obustronnie.
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