DOM UTOPII – MEBLE TYPOWE I NA WYMIAR – POKOJE REZYDENCYJNE
stan na dzień 23.10.2020
Symbol

St-1 – stół wielofunkcyjny

Nr pomieszczenia

115, 116, 118, 119, 120, 212, 213, 215, 216

wymiary

85x125(185)x76
() wymiar po rozłożeniu

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Stół rozkładany dla minimum 2 do maksymalnie 6 osób (po rozłożeniu).
Stół ma być przeznaczony do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania
zbiorowego.
Blat po złożeniu przechowywany w środku stołu. System rozkładania – poprzez ruchome nogi.
Stół może być użytkowany w formie złożonej lub rozłożonej.
W złożonym stanie płyta wierzchnia ma stanowić całość (nie może być łączona) o wymiarze 125x85cm.
Grubość blatu powinna wynosić 25 mm (+-2 mm).
Krawędzie blatu powinny być proste na odcinku 10 mm a następnie ścięte pod spód blatu pod kątem 30
stopni, naroża blatu mają być zaokrąglane promieniem R=30 mm.
Płyta wierzchnia wykonana ma być z płyty wiórowej z doklejkami na krawędziach z drewna litego,
szerokość doklejki to minimum 30 mm, całość okleinowana okleiną naturalną
Konstrukcja stołu, nogi – drewno lite – dąb.
Podstawę stołu mają stanowić dwa podzespoły nóg sklejone na stałe, przekrój nogi ma wynosić 50x50
mm a jej zewnętrzne 2 krawędzie mają być zaokrąglone promieniem R=20mm. Nogi stołu muszą
posiadać regulację wysokości (wkręcane stopki)
Stół posiada wkładkę łamaną połączoną ze sobą zawisami składającą się z 2 części która na stałe
zamontowana jest w podzespole oskrzyń na obrotowym pręcie. Długość wkładki łamanej to 600mm
Rysunek okleiny na rozłożonym stole ma stanowić jednolitą całość rysunku drewna (płyta główna i
obrotowe wkładki nie mogą mieć różnego rysunku okleiny to znaczy muszą być okleinowane w procesie
produkcji 1 całą formatką okleiny)
Stół wyposażony jest 2 w prowadnice metalowe kulkowe asynchroniczne
Stół musi być wykończony lakierem akrylowym niepalnym, co musi być potwierdzone stosownym
certyfikatem.
ATESTY I CERTYFIKATY:
Wymaga się aby producent posiadał certyfikat FSC.

Kolorystyka

Naturalny kolor drewna (dąb)
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DOM UTOPII – MEBLE TYPOWE I NA WYMIAR – POKOJE REZYDENCYJNE
Symbol

St-2 – stół niski

Nr pomieszczenia

115, 116, 118, 119, 120, 212, 213, 214, 215, 216

wymiary

Dn53-65x38-46(wys)

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Niski stolik kawowy stanowiący uzupełnienie zestawu wypoczynkowego (fotel F1 i sofa).
Blat okrągły. Trzy nogi.
Blat - lite drewno dębowe. Dopuszcza się blat gr 25mm – płyta wiórowa fornirowana.
Nogi – lite drewno dębowe.
Stół musi być wykończony lakierem akrylowym niepalnym, co musi być potwierdzone stosownym
certyfikatem.

Kolorystyka

Naturalny kolor drewna (dąb)
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DOM UTOPII – MEBLE TYPOWE I NA WYMIAR – POKOJE REZYDENCYJNE

Symbol

St-3 – stół wielofunkcyjny

Nr pomieszczenia

214

wymiary

85x140(180/220)x76

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
Parametry techniczne

Stół rozkładany dla minimum 4 do maksymalnie 10 osób (po rozłożeniu).
Stół ma być przeznaczony do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania
zbiorowego.
Blat (wkładki) po złożeniu przechowywany w środku stołu. System rozkładania – poprzez ruchome nogi.
Stół może być użytkowany w formie złożonej lub rozłożonej
W złożonym stanie płyta wierzchnią stanowią dwie płyty skrajne o wymiarze 85x70cm. Grubość blatu
powinna wynosić 25 mm (+-2 mm). Na krawędziach blaty powinien być wykonany ozdobny profil w ten
sposób, że górna płaszczyzna blatu powinna być ścięta na długości 30 mm od krawędzi pod kątem 15
stopni następnie krawędź ta zaokrąglona promieniem R=5 i ścięta w kierunku spodnim pod kątem 12
stopni. Zewnętrzne krawędzie mają być zaokrąglone tym samy profilem o promieniu R=60 mm
Płyty wierzchnie wykonane mają być z klejonki litej dębowej, szerokość listew w klejonce ma mieścić się
w przedziale 40 -65mm. Wymogiem jest tzw dziki rodzaj klejonki dębowej charakteryzujący się tym, że
na prawej płaszczyźnie dopuszczalne są sęki różnych kształtów i rodzajów - zdrowe niewypadające, w
płycie klejonej wymagany jest udział minimum 30% listew z sękami, wielkość sęków w klejonych
elementach nie może przekraczać 50 mm, układ listew w klejonce powinien być równoległy do krótkiej
krawędzi stołu.
Płyty wierzchnie muszą posiadać wzmocnienia metalowe w postaci stalowych kątowników
zabezpieczających klejonkę przed wyginaniem się pod wpływem zmiennych warunków otoczenia.
Podstawę stołu mają stanowić oskrzynie skręcone metalowymi obejmami. Oskrzynie są przykręcone
bezpośrednio do blatów.
Stół posiada dwie płyty środkowe dzięki którym po rozłożeniu można zwiększyć jego powierzchnię
użytkową z 140 do 180 oraz 220cm.
Konstrukcja stołu, nogi (74x32mm) – drewno lite – dąb.
Nogi stołu wykonane z litego dębu o grubości 30 mm (+-2mm), ścinane od wewnętrznej strony ku
dołowi do szerokości ok 60mm, wąskie płaszczyzny nóg powinny być zaokrąglone z dwóch stron
promieniem R=25 mm
Stół wyposażony jest 2 w prowadnice metalowe kulkowe synchroniczne.
Płyty wierzchnie powinny być wyposażone w zapięcia napinające i metalowe zespoły ustalające
położenie płyt względem siebie.
Stół musi być wykończony lakierem akrylowym niepalnym, co musi być potwierdzone stosownym
certyfikatem.
ATESTY I CERTYFIKATY:
Wymaga się aby producent posiadał certyfikat FSC.

Kolorystyka

Naturalny kolor drewna (dąb)
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DOM UTOPII – MEBLE TYPOWE I NA WYMIAR – POKOJE REZYDENCYJNE
Symbol

K3 - krzesło

Nr pomieszczenia

115, 116, 118, 119, 120, 212, 213, 214, 215, 216

wymiary

45x51x77, wys. siedziska 48

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Konstrukcja: Stelaż wykonany z litego drewna dębowego
Konstrukcja szkieletowa, elementy łączone są na czopy i wręgi
Siedzisko: Wykonane ze sklejki dębowa, grubość 8 mm. Tapicerowane pianką poliuretanową, pokryte
tkaniną.
Pianka: twardość T35, grubość 30 mm.
Oparcie. Wykonane ze sklejki dębowa profilowej, grubość 30 mm.
Test wytrzymałościowy - 8000 cykli
Powierzchnia krzesła wykończona jest ekologicznymi materiałami lakierniczymi.
Tkanina – grupa min. 3 – tkanina przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania
zbiorowego (spełniająca normy trudnopalności).
Krzesło musi gwarantować bezpieczne użytkowanie dla osób o wadze do 120 kg.
ATESTY I CERTYFIKATY:
Wymaga się aby producent posiadał certyfikat FSC.
Elementy wykonane ze sklejki muszą posiadać atest higieniczny.

Kolorystyka

Konstrukcja - dąb naturalny
Kolor tapicerki zostanie dobrany indywidualnie na etapie realizacji.
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DOM UTOPII – MEBLE TYPOWE I NA WYMIAR – POKOJE REZYDENCYJNE
Symbol

K4 - fotel do pracy

Nr pomieszczenia

115, 116, 117, 118, 119, 120, 212, 213, 214, 215, 216

wymiary

Wymagane wymiary:
Wysokość krzesła 825mm – 950mm. Szerokość krzesła 710mm. Głębokość krzesła 700mm. Szerokość
oparcia 400mm.
Szerokość siedziska 470mm. Wysokość siedziska 460 – 590mm. Głębokość siedziska 450mm.

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Krzesło powinno posiadać: Siedzisko wraz z oparciem stanowią jeden element o kształcie kubełka.
Oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o łukowym kształcie obejmującym siedzisko. Oparcie jest
najwyższe w środkowej części i wymiar ten zmniejsza się w kierunku boków.
Z tyłu oparcia po środku w pionie tapicerka łączona za pomocą zamka błyskawicznego. Tapicerka może
być wykonana w różnych kolorach tej samej tkaniny.
Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic na oparciu i
siedzisku. Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wylewanej o właściwościach trudno zapalnych.
Nie dopuszcza się pianki ciętej.
Oparcie i siedzisko posiada wyraźne krawędzie boczne określające grubość tych elementów. Siedzisko
o grubości 60 mm. Oparcie o grubości 50 mm
Tapicerka oparcia i siedziska zszywana jest z kawałków tkaniny, a linie szycia podkreślone grubszą nicią
(stebnówka). Możliwość wykonania tapicerki kubełka w dwóch kolorach
Pięcioramienny krzyżak o pająkowatym kształcie wykonany z aluminium polerowanego efekt chrom
Obrotowa kolumna w kolorze aluminium z regulacją wysokości.
Kółka przeznaczone na twarde podłoże (podłoga drewniana).
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : Skład: 85% wełna, 15% poliamid
Gramatura : 350 g m2 +/- 5%, Odporność na ścieranie : 50 000 cykli martindalla, Pilling : 4 EN ISO 105C06, Atesty na trudnopalność : BS EN 1021-1, BS EN 1021-2
Odporność na światło : 5-7 EN ISO 105-B02. Wymagane dokumenty: Świadectwo z badań wystawiona
przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z normą PN-EN 16139:2013_07 ,
PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN-EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335-3:2009 w zakresie
wymiarów, wytrzymałości , trwałości i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych.
Oświadczenie producenta siedzisk, że w danej partii krzeseł zastosuje piankę o właściwościach trudno
zapalnych. Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

Kolorystyka

Stelaż – naturalny kolor aluminium i czarny.
Tapicerka – kolory zostaną dobrane indywidualnie na etapie realizacji. Preferowane – szarości, proste
wzory geometryczne.
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DOM UTOPII – MEBLE TYPOWE I NA WYMIAR – POKOJE REZYDENCYJNE
Symbol

H1 – krzesło typu hoker

Nr pomieszczenia

212, 215

wymiary

Wymagane wymiary :
Wysokość całkowita – 940 mm. Szerokość – 545 mm. Głębokość - 545 mm
Wysokość siedziska 720 – 920 mm. Średnica siedziska 350 mm.

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Hoker z regulowaną wysokością na czterech nogach bez oparcia.
Hoker powinien posiadać :
Stelaż o konstrukcji stalowo-drewnianej
Stelaż posiada cztery nogi
Nogi o trapezowym kształcie wykonane w górnej części jako monolityczny element zespawany z
czterech ustawionych krzyżowo odcinków kształtownika pod ostrym kątem a w dolnej części wykonane z
litego lakierowanego drewna dębowego
W metalowej części po środku gwintowane gniazdo do osadzenia śruby siedziska
Zewnętrzne spawy metalowych elementów zeszlifowane i niewidoczne
Stelaż wykonany z rur o przekroju prostokąta (nie dopuszcza się stelaża na bazie okrągłych rur)
Nogi wykonane na bazie kształtownika malowanego proszkowo na kolor szary i litego drewna
dębowego o przekroju 50x30 mm wykończone filcowymi stopkami
Pomiędzy elementem drewnianym a metalowym nie ma uskoku i oba elementy są zlicowane
W dolnej części do drewnianych nóg po zewnętrznym obwodzie mocowany okrągły metalowy podnóżek
wykonany z pręta ze stali nierdzewnej
Okrągłe siedzisko w kształcie walca wykonane na bazie płyty wiórowej i mdf osadzone na metalowej
śrubie służącej do regulowania wysokości siedziska
Tapicerka siedziska zszywana z elementów w formie walca
Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
Skład: 85% wełna, 15% poliamid
Gramatura : 350 g m2 +/- 5%
Odporność na ścieranie : 50 000 cykli martindalla
Pilling : 4 EN ISO 105-C06
Atesty na trudnopalność : BS EN 1021-1, BS EN 1021-2
Odporność na światło : 5-7 EN ISO 105-B02
Wymagane dokumenty:
Świadectwo z badań wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu
z normą PN-EN 16139:2013_07 , PN-EN 1022:2019-3 , PN-EN 1728:2012, PN-EN 1335-2:2019-03 w
zakresie wymiarów, wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych
Wymienione parametry tapicerki poparte dokumentami.
Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

Kolorystyka

Stelaż - dąb naturalny, elementy stalowe i malowane - kolor szary lub czarny
Tapicerka – kolory dobrane na etapie realizacji. Preferowane – szarości, proste wzory geometryczne.
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DOM UTOPII – MEBLE TYPOWE I NA WYMIAR – POKOJE REZYDENCYJNE
Symbol

B1 – biurko małe

Nr pomieszczenia

115, 118, 119, 214,

wymiary

Długość 100-110cm, szerokość 55-70cm, wysokość 75-78cm.

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Biurko drewniane małe. Stylistyka nawiązująca do lat 50-60 XXw.
- blat – gr. ok. 15cm ze sklejki drewnianej,
- nogi (o przekroju prostokątnym) i stelaż – lite drewno (preferowane dębowe)
- elementy drewniane olejowane
- w blacie 3 szuflady – boki, plecy, fronty – płyta meblowa laminowana,
- fronty bez uchwytów, podcięcie umożliwiające wysunięcie szuflady
- szuflady na prowadnicach kulkowych z funkcją samodomykania
- w blacie zamontowana przelotka na kable

Kolorystyka

stelaż, nogi, blat – naturalny kolor drewna
fronty szuflad – kolor dobrany indywidualnie do każdego studio (odcienie szarości)
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Symbol

B2 – biurko średnie

Nr pomieszczenia

116, 117, 120, 213, 216

wymiary

Długość 120-160cm, szerokość 57-70cm, wysokość 75-78cm

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Biurko drewniane średnie. Stylistyka nawiązująca do lat 50-60 XXw.
- blat gr. 40mm – lite drewno (preferowane dębowe)
- nogi (o przekroju prostokątnym) i stelaż – lite drewno (preferowane dębowe)
- pod blatem szafka z 2 szufladami – boki, plecy, fronty - sklejka drewniana fornirowana gr. 18mm
- elementy drewniane olejowane
- fronty bez uchwytów, lakierowane
- szuflady na prowadnicach kulkowych z funkcją samodomykania
- w blacie zamontowana przelotka na kable
Konstrukcja umożliwiająca montaż (podwieszenie) szafki z dowolnej strony.

Kolorystyka

stelaż, nogi, blat – naturalny kolor drewna
fronty szuflad – kolor dobrany indywidualnie do każdego studio (odcienie szarości)
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Symbol

B3 – biurko duże

Nr pomieszczenia

212, 215

wymiary

Długość 150-170cm, szerokość 60-70cm, wysokość 75-78cm

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Biurko drewniane duże. Stylistyka nawiązująca do lat 50-60 XXw.
- blat gr. 40mm – lite drewno (preferowane dębowe)
- nogi (o przekroju prostokątnym) i stelaż – lite drewno (preferowane dębowe)
- pod blatem dwie szafki z 3 szufladami – boki, plecy, fronty - sklejka drewniana fornirowana gr. 18mm
- elementy drewniane olejowane
- fronty bez uchwytów, lakierowane
- szuflady na prowadnicach kulkowych z funkcją samodomykania
- w blacie zamontowana przelotka na kable

Kolorystyka

stelaż, nogi, blat – naturalny kolor drewna
fronty szuflad – kolor dobrany indywidualnie do każdego studio (odcienie szarości)

Załącznik nr DU-P4.1
9
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Symbol

F1 - fotel

Nr pomieszczenia

115, 116, 118, 119, 120, 212, 213, 214, 215, 216

wymiary

Szerokość 66cm, długość 64cm, wysokość 75cm, wysokość siedziska 45cm

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
Parametry techniczne

Fotel jednoosobowy w stylistyce nawiązujący do lat 50-60 XXw.
Konstrukcja fotela wykonana z drewna.
Poręcze z drewna dębowego, pozostałe elementy z drewna bukowego.
Pomalowana lakierem poliuretanowym dwuskładnikowym.
Konstrukcja łączona kołkami.
Na konstrukcję (siedzisko i oparcie) naciągnięte pasy parciane.
Pianka fotela w klasie twardości T50 w celu zapewnienia wysokiego komfortu siedzenia.
Siedzisko i oparcie tapicerowane tapicerką wykonanej z poliestru. Tapicerka powinna mieć > 80 tys. cykli
Martindale’a.
Tapicerka wykonana z tkaniny przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania
zbiorowego (spełniająca normy trudnopalności).
Meble przeznaczone do użytku komercyjnego (spełniają normę: EN 16139).

Kolorystyka

Elementy drewniane – dąb naturalny
Kolor tapicerki dobrany indywidualnie na etapie realizacji dla każdego studio indywidualnie
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DOM UTOPII – MEBLE TYPOWE I NA WYMIAR – POKOJE REZYDENCYJNE

Symbol

Sf-1 – sofa dwuosobowa nie rozkładana

Nr pomieszczenia

212, 214, 215

wymiary

Szerokość 66cm, długość 118cm, wysokość 75cm, wysokość siedziska 45cm

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Sofa dwuosobowa nierozkładana w stylistyce nawiązujący do lat 50-60 XXw. Stanowi komplet z fotelami
F1.
Konstrukcja sofy (podwójnego fotela) wykonana z drewna.
Poręcze z drewna dębowego, pozostałe elementy z drewna bukowego.
Pomalowana lakierem poliuretanowym dwuskładnikowym.
Konstrukcja łączona kołkami.
Na konstrukcję (siedzisko i oparcie) naciągnięte pasy parciane.
Pianka fotela w klasie twardości T50 w celu zapewnienia wysokiego komfortu siedzenia.
Siedzisko i oparcie tapicerowane tapicerką wykonanej z poliestru. Tapicerka powinna mieć > 80 tys. cykli
Martindale’a.
Tapicerka wykonana z tkaniny przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania
zbiorowego (spełniająca normy trudnopalności).
Meble przeznaczone do użytku komercyjnego (spełniają normę: EN 16139).

Kolorystyka

Elementy drewniane – dąb naturalny
Kolor tapicerki dobrany indywidualnie na etapie realizacji dla każdego studio indywidualnie
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Symbol

Sf-2 – sofa dwuosobowa rozkładana

Nr pomieszczenia

115, 116, 118, 119, 120, 213, 216

wymiary

Długość 159cm. Głębokość 85cm. Wysokość 73cm. Wys. siedziska 44cm. Głębokość po rozłożeniu
225cm.

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Sofa dwuosobowa, rozkładana (drugie miejsce do spania).
Sofa musi być przeznaczona do użytku komercyjnego.
Konstrukcja sofy wykonana z litego drewna.
Podstawa sofy (rama z nóżkami) – lite drewno.
Sofa wypełniona pianką typu T35, trudnopalną.
Siedzisko, oparcie i poręcze tapicerowane. Tapicerka powinna mieć > 80 tys. cykli Martindale’a.
Rozkładany stelaż dla funkcji spania – tzw. belgijski, stalowy, o wymiarach ok. 113x180cm.
Tapicerka wykonana z tkaniny przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania
zbiorowego (spełniająca normy trudnopalności).

Kolorystyka

Elementy drewniane – kolor naturalny jasny
Kolor tapicerki dobrany indywidualnie na etapie realizacji

Załącznik nr DU-P4.1
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DOM UTOPII – MEBLE TYPOWE I NA WYMIAR – POKOJE REZYDENCYJNE
Symbol

Ł1 – łóżko jednoosobowe z zagłówkiem

Nr pomieszczenia

117, 212, 215

wymiary

97x210x50. Wysokość zagłówka 90cm.
materac o wymiarach 90x200x18

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)

Opis
parametry techniczne

Łóżko pojedyncze z pojemnikiem na pościel, w prostej formie przypominającej tapczan, z zagłówkiem.
Możliwość zestawienia w łóżko podwójne.
Zestaw składa się z:
- korpus, zagłówek – płyta wiórowa laminowana gr. min. 16mm
- cokół, nogi – lite drewno dębowe
- korpus i zagłówek wykończone obrzeżem ABS
- metalowa rama łóżka, drewniany szczebelkowy stelaż pod materac
- podnośniki gazowe ułatwiające podnoszenie ramy z materacem
- materac sprężynowy, kieszeniowy z matą kokosową
Nogi o przekroju prostokątnym, stylistycznie nawiązujące do szafki N1.

Kolorystyka

Korpus, zagłówek – kolor szary
elementy drewniane konstrukcji – kolor dąb naturalny
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Symbol

Ł2 – łóżko jednoosobowe składane, półkotapczan

Nr pomieszczenia

116, 120, 216

wymiary

101x46(228)x217
() wymiar po rozłożeniu
materac o wymiarach 90x200x18

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Łóżko podnoszone i zamykane w szafie, podnoszone krótszym bokiem, pionowe.
Korpus łóżka wyposażony w półki. Półki podświetlone paskami LED.
Łóżko wyposażone w pneumatyczny system bezpiecznego rozkładania.
Zestaw składa się z:
- korpus, półki – płyta wiórowa laminowana gr. min. 16mm
- front, podpora łóżka – płyta MDF laminowana gr. min. 16mm
- korpusy i fronty wykończone obrzeżem ABS
- metalowa rama łóżka, szczebelkowy stelaż, stabilizator materaca, pasy spinające pościel,
pneumatyczne wspomaganie podnoszenia i opuszczania oraz system bezgłośnego zamykania
- oświetlenie LED
- front bez uchwytów, otwieranie dotykowe
- materac sprężynowy, kieszeniowy z matą kokosową

Kolorystyka

Kolor szary
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Symbol

Ł3 – łóżko jednoosobowe składane

Nr pomieszczenia

115, 118, 119, 213

wymiary

46(118)x211x107
() wymiar po rozłożeniu
materac o wymiarach 90x200x18

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Łóżko podnoszone i zamykane w szafie, podnoszone dłuższym bokiem, poziome.
Korpus łóżka wyposażony w wewnętrzne półki. Półki podświetlone paskami LED.
Łóżko wyposażone w pneumatyczny system bezpiecznego rozkładania.
Zestaw składa się z:
- korpus, półki – płyta wiórowa laminowana gr. min. 16mm
- front, podpora łóżka – płyta MDF laminowana gr. min. 16mm
- korpusy i fronty wykończone obrzeżem ABS
- metalowa rama łóżka, szczebelkowy stelaż, stabilizator materaca, pasy spinające pościel,
pneumatyczne wspomaganie podnoszenia i opuszczania oraz system bezgłośnego zamykania
- oświetlenie LED
- front bez uchwytów, otwieranie dotykowe
- materac sprężynowy, kieszeniowy z matą kokosową

Kolorystyka

Kolor szary
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Symbol

Ł4 – łóżko dwuosobowe składane

Nr pomieszczenia

214

wymiary

151x46(228)x217
() wymiar po rozłożeniu
materac o wymiarach 140x200x18

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Łóżko podnoszone i zamykane w szafie, podnoszone krótszym bokiem, pionowe.
Korpus łóżka wyposażony w wewnętrzne półki. Półki podświetlone paskami LED.
Łóżko wyposażone w pneumatyczny system bezpiecznego rozkładania.
Zestaw składa się z:
- korpus, półki – płyta wiórowa laminowana gr. min. 16mm
- front, podpora łóżka – płyta MDF laminowana gr. min. 16mm
- korpusy i fronty wykończone obrzeżem ABS
- metalowa rama łóżka, szczebelkowy stelaż, stabilizator materaca, pasy spinające pościel,
pneumatyczne wspomaganie podnoszenia i opuszczania oraz system bezgłośnego zamykania
- oświetlenie LED
- front bez uchwytów, otwieranie dotykowe
- materac sprężynowy, kieszeniowy z matą kokosową

Kolorystyka

Kolor szary
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Symbol

N1 – szafka nocna

Nr pomieszczenia

117, 212, 215

wymiary

Długość 45-50cm. Szerokość 35-40cm. Wysokość 45-50cm.

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)

Opis
parametry techniczne

Niska szafka nocna. Stylistyka nawiązująca do lat 50-60 XXw. Tworzy całość stylistyczną z łóżkiem Ł1.
- nogi (o przekroju prostokątnym) i stelaż – lite drewno (preferowane dębowe)
- elementy drewniane olejowane
- korpus zewnętrzny – płyta meblowa laminowana,
- korpus wewnętrzny – płyta meblowa okleinowana naturalnym fornirem

Kolorystyka

Korpus wewnętrzny, stelaż, nogi – naturalny kolor drewna
Korpus zewnętrzny – kolor dobrany indywidualnie do każdego studio (odcienie szarości)
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DOM UTOPII – MEBLE TYPOWE I NA WYMIAR – POKOJE REZYDENCYJNE
Symbol

Sz-n10 – szafka niska pod telewizor

Nr pomieszczenia

214

wymiary

Długość 140-150cm. Głębokość 40cm. Wysokość 54-60cm.

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)

Opis
parametry techniczne

Niska szafka pod telewizor. Stylistyka nawiązująca do lat 50-60 XXw. Zestaw składa się z trzech
segmentów – półka otwarta, dwa segmenty zamykane drzwiczkami rozwieranymi.
- nogi (o przekroju prostokątnym) i stelaż – lite drewno (preferowane dębowe)
- elementy drewniane olejowane
- korpus zewnętrzny – płyta meblowa okleinowana naturalnym fornirem,
- korpus wewnętrzny, fronty – płyta meblowa laminowana
- fronty bez uchwytów, otwierane systemem dotykowym, typu „push to open” (tip-on)
- należy wykonać otwory i przelotki dla prowadzenia kabli
- tył szafki należy zostawić otwarty

Kolorystyka

Korpus zewnętrzny, stelaż, nogi – naturalny kolor drewna
Korpus wewnętrzny, fronty – kolor dobrany indywidualnie do każdego studio (odcienie szarości)

Załącznik nr DU-P4.1
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Symbol

R3 – regał wolnostojący

Nr pomieszczenia

213

wymiary

Szerokość 50cm. Głębokość 35-40cm. Wysokość 190cm.

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Wąski regał, częściowo zamykany. Stylistyka nawiązująca do lat 50-60 XXw.
Zestaw składa się z:
- dolnego segmentu zamykanego drzwiczkami rozwieranymi i wyposażonego w półkę i szufladę.
- górnego segmentu z trzema półkami stałymi, górna półka wyposażone w ozdobne wypełnienie.
Całość nawiązuje stylistycznie do szafki Sz-n10 i N1.
- nogi (o przekroju prostokątnym) i stelaż – lite drewno (preferowane dębowe)
- elementy drewniane olejowane
- korpus zewnętrzny, półki widoczne – płyta meblowa okleinowana naturalnym fornirem,
- korpus wewnętrzny, fronty, szuflada, półki niewidoczne – płyta meblowa laminowana
- fronty bez uchwytów, otwierane systemem dotykowym, typu „push to open” (tip-on)
- krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości
2mm i promieniu r=2mm w kolorze laminatu
- część zamykana musi posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk drzwi
- drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia
min. 110º
- szuflada musi posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem cichego domyku,
- półki muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem
- tył regału w górnej części należy zostawić otwarty

Kolorystyka

Korpus zewnętrzny, stelaż, nogi, półki – naturalny kolor drewna
Korpus wewnętrzny, fronty – kolor dobrany indywidualnie do każdego studio (odcienie szarości)
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Symbol

R4 – regał na wymiar

Nr pomieszczenia

116, 120, 216

wymiary

90x46x217

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Regał na wymiar, z szufladami, stanowiący dopełnienie łóżka Ł2.
Zestaw składa się z:
- dolnego segmentu wyposażonego w dwie szuflady.
- górnego segmentu z czterema półkami stałymi.
Całość musi stanowić dopełnienie kompozycyjne łóżka Ł2.
- korpus, cokół, fronty, szuflady, półki – płyta meblowa laminowana gr. 18mm
- fronty bez uchwytów, otwierane systemem dotykowym, typu „push to open” (tip-on)
- fronty szuflad muszą być nafrezowane w ich górnych krawędziach tworząc uchwyty, (kształt frezowania
do ustalenia na etapie zamówienia).
- krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości
2mm i promieniu r=2mm w kolorze laminatu
- szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem cichego
domyku,
- półki muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem
- tył regału w górnej części należy zostawić otwarty

Kolorystyka

Korpus zewnętrzny, półki, cokół – kolor szary (odcień taki sam jak Ł2)
Fronty – kolor ciemnoszary
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Symbol

P3 – regał wiszący na wymiar

Nr pomieszczenia

115, 118, 119

wymiary

200x30x40

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Regał na wymiar, wiszący, stanowiący dopełnienie kompozycyjne zabudowy kuchennej.
Zestaw składa się z:
- dwóch segmentów otwartych.
- jednego segmentu zamykanego drzwiczkami otwieranymi do góry.
- korpus, front – płyta meblowa laminowana gr. 18mm
- front części zamykanej musi być nafrezowany w dolnej krawędzi tworząc uchwyt, (kształt frezowania do
ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafki dotykowe.
- szafka musi posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk drzwiczek
meblowych
- krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości
2mm i promieniu r=2mm w kolorze laminatu
- tył regału należy zostawić otwarty

Kolorystyka

Korpus – kolor szary (odcień taki sam jak Ł3)
Front – kolor ciemnoszary
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Symbol

P4 – regał wiszący na wymiar

Nr pomieszczenia

117

wymiary

Długość 120-160cm. Głębokość 30cm. Wysokość 40cm.

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Regał na wymiar, wiszący nad biurkiem B2. Stylistyka nawiązująca do lat 50-60 XXw.
Zestaw składa się z:
- dwóch segmentów otwartych, skrajny segment z ozdobnym wypełnieniem
- jednego segmentu zamykanego drzwiczkami rozwieranymi na bok.
Całość nawiązuje stylistycznie do szafki N1.
- korpus zewnętrzny – płyta meblowa gr.18mm, okleinowana naturalnym fornirem
- front, korpus wewnętrzny – płyta meblowa laminowana gr. 18mm
- front bez uchwytów, otwierane systemem dotykowym, typu „push to open” (tip-on)
- szafka musi posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk drzwiczek
meblowych
- krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości
2mm i promieniu r=2mm w kolorze laminatu
- tył regału należy zostawić otwarty
Długość regału należy dopasować do długości biurka B2.

Kolorystyka

Korpus zewnętrzny – naturalny kolor drewna
Korpus wewnętrzny, front – kolor dobrany indywidualnie na etapie realizacji (odcienie szarości)
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Symbol

P5 – regał wiszący na wymiar

Nr pomieszczenia

214

wymiary

151x46x107.5

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Regał wiszący, na wymiar, stanowiący dopełnienie łóżka Ł4. Pod regałem miejsce na biurko.
Zestaw składa się z trzech segmentów:
- dolnego segmentu składającego się z części otwartej i zamykanej drzwiczkami rozwieranymi na bok
- środkowego segmentu otwartego przedzielonego poprzeczkami
- górnego segmentu składającego się z części otwartej i zamykanej drzwiczkami rozwieranymi na bok
Całość musi stanowić dopełnienie kompozycyjne łóżka Ł4.
- korpus, fronty, półki – płyta meblowa laminowana gr. 18mm
- fronty bez uchwytów, otwierane systemem dotykowym, typu „push to open” (tip-on)
- krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości
2mm i promieniu r=2mm w kolorze laminatu
- półki muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem
- tył regału w górnej części należy zostawić otwarty

Kolorystyka

Korpus zewnętrzny, półki – kolor szary (odcień taki sam jak Ł4)
Fronty – kolor dobrany indywidualnie na etapie realizacji (odcienie szarości)
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Symbol

W1 – wieszak na odzież wierzchnią

Nr pomieszczenia

213, 214, 216, 116

wymiary

ok. 51x145x7

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)

Opis
parametry techniczne

Wieszak na odzież wierzchnią, stanowiący jednocześnie przesłonę dla rozdzielnica elektrycznej.
Zabudowa w formie drzwi zapewniająca dostęp do instalacji elektrycznej.
Kierunek otwierania należy dopasować do kierunku otwierania rozdzielnicy (zawiasy po prawej stronie).
Zabudowa składa się:
- z ramki dystansowej (drzwiczki rozdzielnicy wystają poza lico ściany na ok. 3cm),
- płyty maskownicy, mocowanej do ramki na zawiasach, kierunek otwierania zgodny z drzwiczkami
rozdzielnicy
- wieszak na odzież, w formie prostej listwy ze składanymi haczykami (5 sztuk)
- ramka – listwy drewniane malowane
- płyta maskownicy - płyta meblowa laminowana gr. 18mm
- wieszak – aluminium

Kolorystyka

- ramka dystansowa – kolor ciemnoszary (zbliżony do RAL 7016)
- maskownica – kolor zbliżony do koloru ścian (kolor dobrany indywidualnie do każdego pomieszczenia)
- wieszak, haczyki – srebrny
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Symbol

W2 – wieszak na odzież wierzchnią z półką

Nr pomieszczenia

212, 215, 115, 118, 119, 120

wymiary

ok. 51x145x7 + 51x35x5

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)

Opis
parametry techniczne

Wieszak na odzież wierzchnią, stanowiący jednocześnie przesłonę dla rozdzielnica elektrycznej.
Zabudowa w formie drzwi zapewniająca dostęp do instalacji elektrycznej.
Kierunek otwierania należy dopasować do kierunku otwierania rozdzielnicy (zawiasy po prawej stronie).
Zabudowa składa się:
- z ramki dystansowej (drzwiczki rozdzielnicy wystają poza lico ściany na ok. 3cm),
- płyty maskownicy, mocowanej do ramki na zawiasach, kierunek otwierania zgodny z drzwiczkami
rozdzielnicy
- wieszak na odzież, w formie prostej listwy ze składanymi haczykami (5 sztuk)
- półka na drobiazgi
- ramka – listwy drewniane malowane
- płyta maskownicy - płyta meblowa laminowana gr. 18mm
- wieszak – aluminium
- półka gr. 5cm – konstrukcja stalowa, wspornikowo mocowana do ściany, obłożona płytą meblową
laminowaną

Kolorystyka

- ramka dystansowa – kolor ciemnoszary (zbliżony do RAL 7016)
- maskownica – kolor zbliżony do koloru ścian (kolor dobrany indywidualnie do każdego pomieszczenia)
- wieszak, haczyki – srebrny
- półka - kolor ciemnoszary (zbliżony do RAL 7016)
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Symbol

W3 – maskownica z lustrem

Nr pomieszczenia

212, 215

wymiary

ok. 51x145x7

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)
Opis
parametry techniczne

Lustro, stanowiące jednocześnie przesłonę dla rozdzielnica elektrycznej. Zabudowa w formie drzwi
zapewniająca dostęp do instalacji elektrycznej.
Kierunek otwierania należy dopasować do kierunku otwierania rozdzielnicy (zawiasy po prawej stronie).
Zabudowa składa się:
- z ramki dystansowej (drzwiczki rozdzielnicy wystają poza lico ściany na ok. 3cm),
- płyty maskownicy, mocowanej do ramki na zawiasach, kierunek otwierania zgodny z drzwiczkami
rozdzielnicy,
- ramka – listwy drewniane malowane
- płyta maskownicy - płyta meblowa laminowana gr. 18mm, wypełnienie lustro

Kolorystyka

- ramka dystansowa – kolor ciemnoszary (zbliżony do RAL 7016)
- lustro – srebrne
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Symbol

U1 – szafka podumywalkowa

Nr pomieszczenia

212, 213, 215, 216, 115, 116, 117, 118, 118, 120

wymiary

ok. 80x46x24 (35 razem w umywalką)

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)

Opis
parametry techniczne

Zabudowa pod umywalką w formie niezależnej szuflady. Szuflada ma zasłonić syfon i podejścia wody.
Umywalka zamontowana w ramach obecnie prowadzonych prac budowlanych. Wymiary szafki należy
dopasować do zamontowanej umywalki.
- korpus szafki, szuflada – płyta meblowa akrylowa matowa gr. 18mm
- front szuflady - płyta meblowa akrylowa matowa gr. 18mm, bez uchwytów
- front szuflady musi być nafrezowany w górnej krawędzi tworząc uchwyt, (kształt frezowania do
ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szuflady dotykowe.
- szuflada musi posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem cichego domyku,
- wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu
r=2mm

Kolorystyka

– biały matowy, odcień dopasowany do umywalki z konglomeratu
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Symbol

U2 – szafka podumywalkowa

Nr pomieszczenia

214

wymiary

ok. 60x38x24 (35 razem w umywalką)

Widok (poglądowy)

Detale (poglądowe)

Opis
parametry techniczne

Zabudowa pod umywalką w formie niezależnej szuflady. Szuflada ma zasłonić syfon i podejścia wody.
Umywalka zamontowana w ramach obecnie prowadzonych prac budowlanych. Wymiary szafki należy
dopasować do zamontowanej umywalki.
- korpus szafki, szuflada – płyta meblowa akrylowa matowa gr. 18mm
- front szuflady - płyta meblowa akrylowa matowa gr. 18mm, bez uchwytów
- front szuflady musi być nafrezowany w górnej krawędzi tworząc uchwyt, (kształt frezowania do
ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szuflady dotykowe.
- szuflada musi posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem cichego domyku,
- wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu
r=2mm

Kolorystyka

– biały matowy, odcień dopasowany do umywalki z konglomeratu
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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 (półki, regały, szafy) 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 +/- 5%.
5. Wszystkie płyty meblowe laminowane obustronnie.
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