DOM UTOPII – MEBLE TYPOWE – POM. BIUROWE
stan na dzień 18.08.2020
Symbol

K5 – krzesło pracownicze

Nr pomieszczenia

005a, 005b, 007, 016, 017, 018, -115

wymiary

Wg rysunku poniżej

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Fotel pracowniczy, biurowy.
Fotel wyposażony w:
- podstawa pięcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, w kolorze grafitowym
- samohamowne kółka jezdne do podłóg twardych (deski drewniane dębowe)
- amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska z tzw „poduszką powietrzną”.
- mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z możliwością
zablokowania w kilku położeniach z regulacją twardości sprężyny za pomocą wygodnego pokrętła
znajdującego się po prawej stronie siedziska, umożliwiającego regulację mechanizmu w pozycji
siedzącej, odchylonej do tyłu. Mechanizm typu SFL z dodatkowym pochyleniem siedziska -3° i regulacją
jego głębokości w zakresie 60mm.
- mechanizm ukryty pod maskownicą siedziska. Przyciski regulacji mechanizmu ergonomicznie
umieszczone pod siedziskiem, oznaczone alfabetem Braille’a.
- siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyściełane pianką poliuretanową wykonaną w technologii
pianek wylewanych w formach o gęstości 80kg/m 3, pod siedziskiem maskownica w kolorze jasnoszarym,
tapicerowane
- oparcie o konstrukcji z tworzywa sztucznego, pokrytego pianką poliuretanową wylewaną w formie, o
gęstości 110kg/m3, obustronnie tapicerowane. Wyposażone w mechanizm regulacji wysokości podparcia
lędźwiowego w zakresie 80mm oraz regulację głębokości w zakresie 20mm.
- oparcie z mechanizmem połączone ramą aluminiową
- podłokietniki łączą się w sposób estetyczny pod siedziskiem z ramą oparcia. Podłokietniki regulowane
w zakresie góra-dół, natomiast nakładki w zakresie przód-tył, oraz na boki. Nakładki z miękkiego
poliuretanu PU w kolorze jasnoszarym
- tkanina tapicerki - skład: 100% poliester, gramatura: 364 g/m2, atesty: odporność na ścieranie – 75000
cykli Martindale’a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling - 4 (BS EN ISO 12945-2), trudnozapalność
- papieros (EN 1021-1), trudnozapalność - zapałka (EN 1021-2), trudnozapalność (BS 5852 0&1),
odporność na światło - 5-7 (EN ISO 105-B02)
Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo,
stabilność i wytrzymałość), wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego
rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą
posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą
akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.
Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 oraz ISO
14001:2015 potwierdzone dołączonymi certyfikatami.
Wymagany okres 5-letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji
dołączonymi do oferty

Kolorystyka

- elementy konstrukcji – kolor grafitowy z elementami aluminiowymi
- elementy dodatkowe (maskownice, kółka) – jasnoszary (RAL 7047)
- tapicerka – kolor zostanie dobrany indywidualnie na etapie realizacji.
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DOM UTOPII – MEBLE TYPOWE – POM. BIUROWE
Symbol

B4 – biurko pracownicze

Nr pomieszczenia

016, 017, 018

wymiary

Długość 170-180cm, szerokość 80cm, wysokość 73-76cm

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)

Opis
parametry techniczne

Proste biurko pracownicze.
Pod biurkiem miejsce na kontener z szufladami i podwieszany uchwyt na komputer.
Stylistycznie – minimalistyczna, prosta forma.
- blat – płyta meblowa laminowana gr. min.18mm, maks.25mm.
- krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości
2mm i promieniu r=2mm.
- nogi proste drewniane dębowe, lakierowane
- pod blatem stelaż stalowy
- w blacie należy wykonać otwory i przelotki na kable
- pod blatem należy wykonać uchwyty mocujące do kabli
Biurko musi posiadać regulację poziomowania.
ATESTY I CERTYFIKATY:
Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008
Elementy wykonane z płyty muszą posiadać atest higieniczny E1
Obrzeża ABS/PCV muszą posiadać atest higieniczny

Kolorystyka

- blat – kolor jasnoszary,
- obrzeże blatu - kolor ciemnoszarym
- nogi – naturalny kolor drewna
- elementy stalowe - kolor ciemnoszary (RAL 7016)
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DOM UTOPII – MEBLE TYPOWE – POM. BIUROWE

Symbol

B5 – biurko w pomieszczeniu ochrony

Nr pomieszczenia

007

wymiary

Długość ok.140cm, szerokość 80cm, wysokość 73-76cm.

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)

Opis
Parametry techniczne

Biurko stanowiące jeden z segmentów ciągu miejsc do pracy w pomieszczeniu ochrony.
Pod blatem miejsce na kontener z szufladami lub podwieszany uchwyt na komputer (2szt).
Uchwyt na komputer pozwalający na montaż w dowolny miejscu pod blatem.
Stylistycznie – minimalistyczna, prosta forma.
- blat – płyta meblowa laminowana gr. min. 25mm,
- krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości
2mm i promieniu r=3mm.
- nogi proste stalowe - 70x30mm
- pod blatem stelaż stalowy
- w blacie należy wykonać otwory i przelotki na kable
- pod blatem należy wykonać uchwyty mocujące do kabli
Biurko musi posiadać regulację poziomowania.
Biurka muszą mieć możliwość połączenia (spięcia) między sobą, w sposób zapewniający ciągłość blatu.
ATESTY I CERTYFIKATY:
Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008
Elementy wykonane z płyty muszą posiadać atest higieniczny E1
Obrzeża ABS/PCV muszą posiadać atest higieniczny

Kolorystyka

- blat – kolor jasnoszary,
- obrzeże blatu - kolor ciemnoszary
- nogi, elementy stalowe - kolor ciemnoszary (RAL 7016)
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DOM UTOPII – MEBLE TYPOWE – POM. BIUROWE
Symbol

St-6 - Stół pomocniczy

Nr pomieszczenia

017, 018

wymiary

Długość 140cm. Szerokość 60-80cm. Wysokość 73-76cm.

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)

Opis
parametry techniczne

Prosty stół pomocniczy, dostawka do biurka B4.
Stylistycznie – minimalistyczna, prosta forma.
- blat – płyta meblowa laminowana gr. min.18mm, maks.25mm.
- krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości
2mm i promieniu r=2mm.
- nogi proste drewniane dębowe, lakierowane
- pod blatem stelaż stalowy
Stół musi posiadać regulację poziomowania.
ATESTY I CERTYFIKATY:
Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008
Elementy wykonane z płyty muszą posiadać atest higieniczny E1
Obrzeża ABS/PCV muszą posiadać atest higieniczny

Kolorystyka

- blat – kolor jasnoszary,
- obrzeże blatu - kolor ciemnoszarym
- nogi – naturalny kolor drewna
- elementy stalowe - kolor ciemnoszary (RAL 7016)
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DOM UTOPII – MEBLE TYPOWE – POM. BIUROWE
Symbol

St-7 – stół pomocniczy

Nr pomieszczenia

016

wymiary

Długość 80-120cm. Szerokość 80cm. Wysokość 73-76cm.

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)

Opis
parametry techniczne

Prosty stół pomocniczy.
Stylistycznie – minimalistyczna, prosta forma.
- blat – płyta meblowa laminowana gr. min.18mm, maks.25mm.
- krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości
2mm i promieniu r=2mm.
- nogi proste drewniane dębowe, lakierowane
- pod blatem stelaż stalowy
Stół musi posiadać regulację poziomowania.
ATESTY I CERTYFIKATY:
Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008
Elementy wykonane z płyty muszą posiadać atest higieniczny E1
Obrzeża ABS/PCV muszą posiadać atest higieniczny

Kolorystyka

- blat – kolor jasnoszary,
- obrzeże blatu - kolor ciemnoszarym
- nogi – naturalny kolor drewna
- elementy stalowe - kolor ciemnoszary (RAL 7016)
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DOM UTOPII – MEBLE TYPOWE – POM. BIUROWE
Symbol

Kmb – kontener mobilny podbiurkowy

Nr pomieszczenia

007, 016, 017, 018,

wymiary

Szerokość 43cm. Głębokość 58cm. Wysokość 60cm.

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Kontener mobilny podbiurkowy. Wyposażony w cztery szuflady, w tym jedna tzw. piórnikowa oraz zamek
centralny. Fronty szuflad bez uchwytów – otwieranie dotykowe. Stanowi stylistyczny komplet z biurkiem
B4.
Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej
Dna szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm
Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce
Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie
oklejone PCV/ABS 0,8mm
Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 3/4.
Szuflady z cichym domykiem.
Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master, kluczyki numerowane z możliwością ich
domówienia.
Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym. Kółka przeznaczone do
podłóg twardych (deski drewniane).
Kontener w systemie bezuchwytowym, z przestrzenią pomiędzy frontami a bokami – przestrzeń
wypełniona listwą z tworzywa sztucznego.
ATESTY I CERTYFIKATY:
Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008
Elementy wykonane z płyty muszą posiadać atest higieniczny E1
Obrzeża ABS/PCV muszą posiadać atest higieniczny

Kolorystyka

- korpus – kolor ciemnoszary
- fronty szuflad – kolor jasnoszary
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DOM UTOPII – MEBLE TYPOWE – POM. BIUROWE
Symbol

Sz-n2.1 – szafka niska z szufladami

Nr pomieszczenia

016, 017, 018

wymiary

Długość 80cm. Szerokość 40-42cm. Wysokość 78-85cm.

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Wieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm, zabezpieczone
obrzeżem PCV/ABS .
Korpus oraz fronty wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm, zabezpieczone
obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm.
Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm
Boki szafy okleinowane 4-stronnie obrzeżem PCV/ABS.
Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1.
Dna szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm
Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie
oklejone PCV/ABS 0,8mm
Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 3/4.
Szuflady z cichym domykiem.
Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master, kluczyki numerowane z możliwością ich
domówienia.
Szafka ustawiona na nóżkach stalowych 6x6cm, wys. 7-8cm.
Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 150mm w kształcie litery „C” wykonane z drewna
dębowego, lakierowane.
Wszystkie szafki posiadają dwa własne boki.
Każda szafa posiada możliwość samodzielnego postawienia.
Szafka musi posiadać regulację poziomu.
ATESTY I CERTYFIKATY:
Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008
Elementy wykonane z płyty muszą posiadać atest higieniczny E1
Obrzeża ABS/PCV muszą posiadać atest higieniczny

Kolorystyka

- korpus, wieńce – kolor ciemnoszary
- fronty szuflad – kolor jasnoszary
- uchwyty - kolor naturalny drewna
- nóżki – kolor ciemnoszary RAL 7016
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DOM UTOPII – MEBLE TYPOWE – POM. BIUROWE
Symbol

Sz-n2.2 – szafka niska z półkami

Nr pomieszczenia

016, 017, 018

wymiary

Długość 80cm. Szerokość 40-42cm. Wysokość 78-85cm.

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Wieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm, zabezpieczone
obrzeżem PCV/ABS .
Korpus oraz drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm, zabezpieczone
obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm.
Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm, zabezpieczone obrzeżem
PCV/ABS o grubości 2mm.
Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm
Boki szafy okleinowane 4-stronnie obrzeżem PCV/ABS.
Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1.
Każda półka jest półką konstrukcyjną poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz
mimośrodowych. Półki przestawne z odległością otworów co 32mm.
Zawiasy z kątem otwarcia min. 110º i funkcją cichego domyku.
Szafka ustawiona na nóżkach stalowych 6x6cm, wys. 7-8cm.
Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 150mm w kształcie litery „C” wykonane z drewna
dębowego, lakierowane.
Wszystkie szafki posiadają dwa własne boki.
Każda szafa posiada możliwość samodzielnego postawienia.
Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master, kluczyki numerowane z możliwością ich
domówienia.
Szafka musi posiadać regulację poziomu.
ATESTY I CERTYFIKATY:
Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008
Elementy wykonane z płyty muszą posiadać atest higieniczny E1
Obrzeża ABS/PCV muszą posiadać atest higieniczny

Kolorystyka

- korpus, wieńce – kolor ciemnoszary
- fronty – kolor jasnoszary
- uchwyty - kolor naturalny drewna
- nóżki – kolor ciemnoszary RAL 7016
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DOM UTOPII – MEBLE TYPOWE – POM. BIUROWE
Symbol

Sz-u1 – szafa ubraniowa

Nr pomieszczenia

016, 017, 018

wymiary

Długość 80cm. Głębokość 42-45cm. Wysokość 215-220cm.

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Szafa ubraniowa – dwie półki i drążek „poprzeczny” na wieszaki. Całkowita wysokość szafy dopasowana
do wysokości otworu drzwiowego (ok.220cm)
Szafa na cokole z płyty meblowej o wys. 6-8cm.
Wieniec górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm, zabezpieczony
obrzeżem PCV/ABS .
Korpus oraz drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm, zabezpieczone
obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm.
Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min.18mm, zabezpieczone obrzeżem
PCV/ABS o grubości 2mm.
Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm
Boki szafy okleinowane 4-stronnie obrzeżem PCV/ABS.
Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1.
Każda półka jest półką konstrukcyjną poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz
mimośrodowych. Półki przestawne z odległością otworów co 32mm.
Zawiasy z kątem otwarcia min. 110º.
Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 150mm w kształcie litery „C” wykonane z drewna
dębowego, lakierowane.
Wszystkie szafy posiadają dwa własne boki.
Każda szafa posiada możliwość samodzielnego postawienia.
Szafa musi posiadać niewidoczną regulację poziomu.
ATESTY I CERTYFIKATY:
Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008
Elementy wykonane z płyty muszą posiadać atest higieniczny E1
Obrzeża ABS/PCV muszą posiadać atest higieniczny

Kolorystyka

- korpus, wieniec – kolor naturalny drewna (dębowe)
- fronty, półki – kolor jasnoszary
- cokół, uchwyty - kolor naturalny drewna
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DOM UTOPII – MEBLE TYPOWE – POM. BIUROWE
Symbol

Sz-w5 – szafa aktowa

Nr pomieszczenia

017

wymiary

Długość 80cm. Szerokość 42-45cm. Wysokość 215-220cm.

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Szafa aktowa – 5 półek. Całkowita wysokość szafy dopasowana do wysokości otworu drzwiowego
(ok.220cm)
Szafa na cokole z płyty meblowej o wys. 6-8cm.
Wieniec górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm, zabezpieczony
obrzeżem PCV/ABS.
Korpus oraz drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm, zabezpieczone
obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm.
Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min.18mm, zabezpieczone obrzeżem
PCV/ABS o grubości 2mm.
Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm
Boki szafy okleinowane 4-stronnie obrzeżem PCV/ABS.
Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1.
Każda półka jest półką konstrukcyjną poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz
mimośrodowych. Półki przestawne z odległością otworów co 32mm.
Zawiasy z kątem otwarcia min. 110º.
Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 150mm w kształcie litery „C” wykonane z drewna
dębowego, lakierowane.
Wszystkie szafy posiadają dwa własne boki.
Każda szafa posiada możliwość samodzielnego postawienia.
Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master, kluczyki numerowane z możliwością
ich domówienia.
Szafa musi posiadać niewidoczną regulację poziomu.
ATESTY I CERTYFIKATY:
Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008
Elementy wykonane z płyty muszą posiadać atest higieniczny E1
Obrzeża ABS/PCV muszą posiadać atest higieniczny

Kolorystyka

- korpus – kolor naturalny drewna (dębowe)
- fronty, półki – kolor jasnoszary
- cokół, uchwyty - kolor naturalny drewna
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DOM UTOPII – MEBLE TYPOWE – POM. BIUROWE
Symbol

Sz-w1 – szafa aktowa i regały

Nr pomieszczenia

016, 018

wymiary

Długość 320cm. Szerokość 42-45cm. Wysokość 215-220cm.

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Zestaw szaf aktowych (dł.80cm) i regałów z szufladami (dł. 40cm). Całkowita wysokość szafy
dopasowana do wysokości otworu drzwiowego (ok.220cm)
Każda szafa aktowa wyposażona w min. 5 półek. Każdy regał wyposażony min. 3 półki i 4 szuflady.
Szafy na cokole z płyty meblowej o wys. 6-8cm.
Wieniec górny wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm, zabezpieczony
obrzeżem PCV/ABS .
Korpus oraz drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm, zabezpieczone
obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm.
Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm, zabezpieczone obrzeżem
PCV/ABS o grubości 2mm.
Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm
Boki szafy okleinowane 4-stronnie obrzeżem PCV/ABS.
Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1.
Każda półka jest półką konstrukcyjną poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz
mimośrodowych. Półki przestawne z odległością otworów co 32mm.
Dna szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm
Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie
oklejone PCV/ABS 0,8mm
Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 3/4.
Szuflady z cichym domykiem.
Zawiasy z kątem otwarcia min. 110º.
Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 150mm w kształcie litery „C” wykonane z drewna
dębowego, lakierowane.
Wszystkie szafy posiadają dwa własne boki.
Każda szafa posiada możliwość samodzielnego postawienia.
Zamek jednopunktowy w skrzydłach drzwiowych i zamek centralny w szufladach, z możliwością
zastosowania klucza Master, kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia.
Szafa musi posiadać niewidoczną regulację poziomu.
ATESTY I CERTYFIKATY:
Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008
Elementy wykonane z płyty muszą posiadać atest higieniczny E1
Obrzeża ABS/PCV muszą posiadać atest higieniczny

Kolorystyka

- korpus – kolor naturalny drewna (dębowe)
- fronty, półki – kolor jasnoszary
- cokół, uchwyty - kolor naturalny drewna
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DOM UTOPII – MEBLE TYPOWE – POM. BIUROWE

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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