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1.

Stół
konferencyjny
mobilny ze
składanym
blatem
Pom. 3.03

Opis szczegółowy

Mobilny stół konferencyjny FLIB, prostokątny z blatem uchylnym, o wymiarach:
szerokość 1600 mm, głębokość 800 mm, wysokość 750 mm,

Ilość szt.
12 szt.

Producent: Nowy Styl Sp. z o.o.
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Blat wykonany z płyty wiórowej grubości min. 25 mm, laminowanej o klasie
higieniczności E1, oklejonej obrzeżem PCV w kolorze płyty.
Stelaż chromowany, na 4 kółkach fi 65 mm – w tym dwa kółka z hamulcem.
Nogi w kształcie odwróconej litery „Y”, połączone poziomym wspornikiem
Podparcie blatu obrotowe w kształcie trójzęba, z blokadą pozycji, montowaną pod
blatem.
Blat uchylny w taki sposób, aby można było go ustawić poziomo i pionowo do
sztaplowania bocznego.
Możliwość szybkiej rekonfiguracji układu stołów.
Możliwość łączenia stołów za pomocą specjalnych tworzywowych łączników
zamawianych oddzielnie.
Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
Atest wytrzymałościowy wg normy PN-EN 15372, PN-EN 1730
Atest higieniczny na całą linię meblową
Zdjęcie poglądowe:

2.

Krzesło na 4
nogach z
podłokietnikami
Pom. 3.03

Krzesło stacjonarne na 4 nogach – CADEIRA 4L-ARM-CR B-PLUS GBF, Xtreme
Producent: Nowy Styl Sp. z o.o.
Wymiary:
• Wysokość całkowita: 845 mm.
• Wysokość siedziska: 450mm.
• Szerokość siedziska: 435mm.
• Szerokość oparcia: 385 mm.
• Głębokość siedziska: 455 mm.
• Całkowita szerokość (do zewnętrznej części podłokietników): 535 mm.
• Głębokość całkowita: 570 mm.
• Wysokość podłokietnika od poziomu siedziska: 235 mm.

48 szt.

Krzesło posiada:
• Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej, lakierowanej, ośmiowarstwowej,
gięto-klejonej o grubości 10,5 mm.
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Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski.
Na siedzisku i oparciu wspólna tapicerowana nakładka wykonana z trójwarstwowej
sklejki grubości 4,5 mm, obłożonej gąbką grubości 15 mm. Tył oparcia drewniany.
Chromowaną konstrukcję z rury fi 22 mm.
Podłokietniki zamknięte, wychodzące z przednich i tylnych nóg krzesła.
Nakładki podłokietników o wymiarach 210 x 30 mm, wykonane z 10-cio warstwowej
sklejki grubości 12 mm.
Stopki tworzywowe, czarne, do twardych powierzchni.
Sztaplowanie do 6 sztuk w słupku.
Kolorystyka: tkanina tapicerska – do wyboru z wzornika producenta. Sklejka
bukowa – do wyboru kolory wybarwienia z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło tapicerowane tkaniną Xtreme o parametrach:
 Ścieralność: 100 000 cykli Martindala,
 Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2
 Skład: 100% poliester
 Gramatura: 310 g/m2
Wymagane dokumenty:
Certyfikat zgodności z normą: EN 16139
Atest higieniczny na całą linię krzeseł
Zdjęcie poglądowe:

