
WYKAZ WYPOSAŻENIA 

 

• REGAŁ ARCHIWALNY / MAGAZYNOWY PEŁNY - BUDYNEK DWORCA PKP: 

Pomieszczenie archiwum (pom. 1.5) należy wyposażyć w regały metalowe w ilości 24 sztuk z 4 półkami każdy. 

Pomieszczenie gospodarcze (pom. 1.1) należy wyposażyć w regały metalowe w ilości 3 sztuk z 4 półkami każdy. 

Regały metalowe wykonać jako całkowicie metalowy z nogami perforowanymi co 30mm wykonanymi z blachy o grubości min. 2 

mm. Półki, ściana tylna i ściany boczne z blachy o grubości min. 0,8 mm. Całość regału archiwalnego malować proszkowo w 

kolorze popielatym. 

Dane charakterystyczne: 

Wysokość - 200 cm. 

Szerokość - 90 cm. 

Głębokość - 40 cm. 

Minimalne obciążenie na półkę 100 kg. 

 

 

 
 

• SCHODKI NA KÓŁKACH - BUDYNEK DWORCA PKP (1 sztuka): 

Pomieszczenie archiwum należy wyposażyć w ruchome schodki na kółkach. 
 

 
 



Informacje o produkcie: 

• dla łatwego dostępu do górnych półek regałów w magazynach, archiwach itp. 

• antypoślizgowe 

• pomalowane farbą proszkową 

• Ø kół 125 mm 

• nośność 130 kg 

• ilość stopni 3 szt. 
 

• SZAFKI / BLATY - BUDYNEK DWORCA PKP (pom. socjalne / zaplecze świetlicy wiejskiej): 

W pomieszczeniu socjalnym oraz zapleczu świetlicy wiejskiej (pom. 1.2 i pom. 1.9) należy zamontować: 

- SZAFKĘ KUCHENNĄ DOLNĄ, zlewozmywakową, 2-drzwiową – po 1 sztuce dla każdego z pomieszczeń. 

 

 
 

Dane techniczne: 

Korpus w kolorze białym, fronty w kolorze Jesion o grubości 18mm 

Wymiary: 
Szerokość - 80 cm 
Głębokość - 57 cm 
Wysokość - 81 cm 
 
 
- SZAFKA DOLNA 60 korpus w kolorze białym, fronty w kolorze Jesion o grubości 18mm – razem 8 sztuk. 
Dwoje drzwi 
 

 
 
 



Wymiary: 
Szerokość - 60 cm (w razie konieczności dostosować wymiary i układ szafek do układu pomieszczeń)! 
Głębokość - 57 cm 
Wysokość - 81 cm 
UWAGA: 
Wszystkie szafki dolne należy wyposażyć w blat kuchenny w kolorze GRANIT ANTRACYT. 
Szafkę dolną kuchenną montować jako kompletna wyposażoną w zlew kuchenny dwukomorowy i niezbędne akcesoria. 
Wymiary blatu: 
Głębokość: 60 cm 
Grubość: 2,8 cm 
 
- SZAFKA GÓRNA 60/35.7 korpus w kolorze białym, fronty w kolorze JESION o grubości 18mm – razem 11 sztuk. 
Jedne drzwi (uchylane do góry). 
 

 
 
Wymiary: 
Szerokość - 60 cm (w razie konieczności dostosować wymiary i układ szafek do układu pomieszczeń)! 
Głębokość - 32 cm 
Wysokość - 35,7 cm 
 

• MEBLE BIUROWE - BUDYNEK DWORCA PKP: 

Meble biurowe wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o dwóch grubościach: 
- 18mm – wypełnienia, 
- 25mm – wieńce oraz blaty. 
Płyty posiadają strukturę zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów i biurek, oraz klasę higieny E1. Wąskie 
płaszczyzny zabezpieczone okleiną PCV o gr. 0,6 i 2mm. Stelaże biurek wykonane jako metalowe lakierowane proszkowo w 
kolorze RAL 9006. 
 
Fotel „F1” gabinetowy wykończony skórą licową (oparcie i siedzisko tapicerowane z obydwu stron) w kolorze czarnym wyposażony 
w: 
- możliwość swobodnego kołysania się, 
- możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, 
- regulowana wysokość fotela, 
- regulacja siły oporu oparcia, 
- stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami, 
- podstawę polerowaną aluminiową, 
- samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych. 
 
Krzesło gabinetowe „K1” wykończone skórą licową (oparcie i siedzisko tapicerowane z obydwu stron) w kolorze czarnym 
wyposażone w: 
- szerokie komfortowe siedzisko, 
- stalową ramę chromowaną, 
- podłokietniki stalowe z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami. 
 
UWAGA:  
Wszystkie meble montować jako kompletne (dostawa i montaż w zakresie Wykonawcy robót budowlanych). 
 



 

 
 

 
ZESTAWIENIE MEBLI BIUROWYCH: 
- BIURKO: 
 

1 SZTUKA LEWA / 1 SZTUKA PRAWA 
 

 
UWAGA: 
Biurka wyposażyć w przepust kablowy. 
 
- KONTENER: 

 
2 SZTUKI 



 
- PODSTAWA NA KOMPUTER / PÓŁKA NA KLAWIATURĘ: 
 

2 SZTUKI    2 SZTUKI 
 

     
 
- REGAŁ: 
 

1 SZTUKI   2 SZTUKA  2 SZTUKI  2 SZTUKA 
 

       
 
- FOTEL GABINETOWY „F1”: 
 
 3 SZTUKI 



                   
 
 
 
 
 
- KRZESŁO GABINETOWE „K1”: 
 
 2 SZTUKI 
 

                     
 

• MEBLE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA: 
PROFESJONALNY STÓŁ BANKIETOWY / CATERINGOWY O WYMIARACH 120X80 cm - BUDYNEK DWORCA PKP (POM.NR 
1.15; POM.NR 1.5; POM.NR 1.4; POM.NR 1.2) – dostarczyć w ilości 13 sztuk. 
 
PARAMETRY TECHNICZNE STOŁU: 
- metalowy stelaż (profil min. 35x35mm) malowany proszkowo na metalik, 
- blat stołu wykonany jest z trwałej płyty melaminowanej o grubości 18mm zabezpieczonym przed porysowaniem, 
- obrzeża stołu zabezpieczone metalową listwą, 
- stół składany- grubość stołu po złożeniu ok. 10 cm, 
- blat stołu wykonać w kolorze naturalnego buku, 
 



 
 
 
KRZESŁA KONFERENCYJNE - BUDYNEK DWORCA PKP – dostarczyć w ilości 60 krzeseł. 
PARAMETRY TECHNICZNE KRZESEŁ: 
- siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej, 
- metalowy stelaż – chromowany, 
- krzesła można składować w stosie, 
Wymiary krzesła: 
Wysokość: 82 cm 
Wysokość siedziska: 46 cm 
Wysokość oparcia: 32,5 cm 

 
 
 

DREWNIANA ŁAWKA DO POCZEKALNI ISO, 3-SIEDZISKA, CHROMOWANE NOGI – 1 sztuka 
PARAMETRY TECHNICZNE: 
- odpowiednie do poczekalni, hal i pomieszczeń publicznych 
- siedzisko i oparcie z lakierowanej ośmiowarstwowej sklejki grubości 10 mm 

- całkowite wymiary sz x gł x wys (mm)  1500 x 400 x 720 



 
DREWNIANA ŁAWKA DO POCZEKALNI ISO, 4-SIEDZISKA + STOLIK, CHROMOWANE NOGI – 1 sztuka 
PARAMETRY TECHNICZNE: 
- odpowiednie do poczekalni, hal i pomieszczeń publicznych 
- siedzisko i oparcie z lakierowanej ośmiowarstwowej sklejki grubości 10 mm 
- stolik z czarnego laminatu, wymiary 450 x 450 x 20 mm 

- całkowite wymiary sz x gł x wys (mm)  2500 x 400 x 720 

 

  



• STOLIK PROJEKCYJNY - BUDYNEK DWORCA PKP (1 sztuka): 
Salę wiejską należy wyposażyć w wielofunkcyjny stolik projekcyjny, posiadający dwie półki z przeznaczeniem na projektor, rzutnik, 
notebooka, czy drukarkę. Blat stolika należy wykonać z płyty meblowej w kolorze popielatym. Aluminiową podstawę jezdną należy 
wykonać w kolorze srebrnym, wyposażyć w kółka z systemem blokującym, zapewniające mobilność stolika. 
 

 

 
 
 

 
Schemat stolika projekcyjnego (minimalne wymiary): 
 
 

 
 



 

• EKRAN PROJEKCYJNY MANUALNY - BUDYNEK DWORCA PKP (razem 1 sztuka): 
Salę wiejską budynku dworca PKP oraz pomieszczenie ekspozycji w wieży ciśnień należy wyposażyć w ekran projekcyjny, ręcznie 
rozwijany, łatwy do zamontowania na ścianie lub suficie. Posiadający białą, matową powierzchnię, z czarnym obramowaniem wokół 
ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Wyposażony w cichy mechanizm zwijający z napędem sprężynowym. Z 
możliwością regulacji wysokości rozwiniętego materiału przy pomocy systemu blokowania. Płótno zwijane do specjalnej kasetki, 
która zabezpiecza przed uszkodzeniami, kurzem lub innymi szkodliwymi czynnikami. Szeroki kąt widzenia pozwala na 
zastosowanie powierzchni ekranowej w sytuacjach, kiedy część odbiorców znajduje się pod dużym kątem względem osi ekranu. 
Ekran o wymiarze 236x175cm (w formacie 4:3). 
 
 

 
 

• UCHWYT DO PROJEKTORÓW - BUDYNEK DWORCA PKP (razem 1 sztuka): 
Salę wiejską budynku dworca PKP oraz pomieszczenie ekspozycji w wieży ciśnień należy wyposażyć w uniwersalny uchwyt do 
projektorów, montowany do sufitu. Konstrukcja stalowa w kolorze szarym. Uchwyt wyposażony w 4 regulowane ramiona 
umożliwiające przymocowanie każdego typu projektora, którego waga nie przekracza 10 kg. 
 

                                                 
 

• STOJAK NA BROSZURY - BUDYNEK DWORCA PKP I WIEŻY CIŚNIEŃ (razem 4 sztuki): 



Stojak obrotowy 4 – stronny na stabilnej, eleganckiej podstawie, w kolorze srebrnym. Wysokość całkowita stojaka: max. 160 cm. 
Półki wykonane z przezroczystego akrylu. Stojak wykonany w sposób, umożliwiający użytkownikowi mocowanie półek w różnym 
ułożeniu oraz liczbie - minimalnie 20 półek. Stojak montować jako kompletny wraz z półkami.  

 

 
• WYPOSAŻENIE TOALET - BUDYNEK DWORCA PKP: 

- LUSTRA: 

W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych (pom.nr 1.10 i 1.12) należy zamontować lustra z fazowanymi brzegami o wymiarach 

40x60cm (razem 2 sztuki). Lustra powinny posiadać możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków. Grubość lustra 

4mm, szerokość fazy 14mm. 

W toalecie dla niepełnosprawnych (pom.nr 1.14) należy zamontować lustro uchylne w oprawie chromowanej o wymiarach 50x60 

cm (razem 1 sztuka) z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia. Lustro powinno być wyposażone w systemowe 

mocowanie ścienne. 

 
- DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE, POJEMNOŚĆ 880 ML, STAL MATOWA (5 sztuk) 

OPIS: 

- mydło uzupełniane z kanistra, 



- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym, 

- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, 

- łączenia boków spawane i szlifowane, 

- niewidoczne zawiasy, 

- łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia. 

                
 

 

 

- POJEMNIK NA RĘCZNIKI POJEDYNCZE, STAL MATOWA (5 sztuk) 

OPIS: 

- pojemność do 500 szt. ręczników, 

- okienko do kontroli ilości ręczników, 

- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym, 

- łączenia boków spawane i szlifowane, 

- obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej. 

              
   

- KOSZ PEDAŁOWY O POJ. 12 L, STAL MATOWA (5 SZTUK) 

OPIS: 



- pojemność 12L, 

- stal nierdzewna matowa, 

- szczelne zamknięcie pokrywy, 

- pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", 

- wyjmowane, wewn. wiaderko z pałąkiem, 

- stalowy pedał, 

- nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi. 

                
- POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY, ŚR. PAPIERU DO 19 CM STAL MATOWA (3 sztuki) 

OPIS: 

- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm, 

- okienko do kontroli ilości papieru, 

- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym, 

- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, 

- łączenia boków spawane i szlifowane, 

- niewidoczne zawiasy, 

- obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej. 

 

 

                     
 

- SZCZOTKA DO WC Z UCHWYTEM MOCOWANYM DO ŚCIANY, STAL MATOWA (3 sztuki) 



OPIS: 

- uchwyt przykręcany do ściany, 

- wyjmowana podstawka z uchwytu ułatwia czyszczenie, 

- wymienna końcówka szczotki. 

              
 

ELEMENTY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ – WEWNĄTRZ BUDYNKU DWORCA PKP I WIEŻY CIŚNIEŃ: 

• GABLOTA INFORMACYJNA (BUDYNEK DWORCA PKP 12 sztuk; WIEŻA CIŚNIEŃ 3 sztuki): 

Należy montować gabloty informacyjne jako kompletne o wymiarach A=150cm; B=100cm. Gablota wykonana z profilu 

aluminiowego, do użytku wewnątrz budynku. Drzwiczki z pleksi zamykane na zamek imbusowy, tył gabloty wzmocniony blachą 

ocynkowaną. Powierzchnia korkowa, tekstylna lub suchościeralno - magnetyczna. Drzwiczki otwierane do góry. 

W zestawie: elementy mocujące, kluczyk imbusowy. 

Gwarancja: min. 2 lata na produkt. 

 

 
 

 
 

Schemat gabloty informacyjnej: 



 

• TABLICZKI INFORMACYJNE PRZY DRZWIACH (wykonać dla wszystkich pomieszczeń BUDYNKU DWORCA 

PKP): 

Należy montować tabliczki informacyjne o wymiarach min. A=216mm ; B=162mm. Bazę tabliczek stanowi profil aluminiowy  

w kolorze srebrnym (anodowany). Boczne ranty tabliczek wykonać z czarnego plastiku. Wydruk (grafikę/informację) umieścić  

na delikatnie wypukłej powierzchni i zabezpiecza dopasowaną folią antyrefleksyjną. Tabliczkę mocować do ściany lub drzwi  

(w zależności od zastanej sytuacji). 

Tablicę do ściany mocować przy pomocy wkrętów systemowych (w komplecie z tabliczką informacyjną).  

Tablicę do drzwi mocować przy pomocy taśmy dwustronnej (w komplecie z tabliczką informacyjną). 

Tabliczki informacyjne przy drzwiach powinny być umieszczane na ścianie obok futryny drzwi w następujący sposób: 

• wysokość umieszczenia: górna krawędź tabliczki na wysokości 160 cm 

• odległość od futryny: 10 cm 

• strona umieszczenia: zawsze od strony klamki lub zamka drzwiowego 

W komplecie: przyssawka umożliwiająca podniesienie folii zabezpieczającej w celu szybkiej i łatwej wymiany informacji. 

 

 
 

Schemat tabliczki informacyjnej: 

 



Przykładowe wzory tabliczek informacyjnych: 

 

 
 


