Zał. Nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



KOSZYKÓWKA NA BOISKO GŁÓWNE
a) Konstrukcja podwieszana do dźwigarów dachowych z napędem elektrycznym
składana w tył lub przód – 2 szt
b) Tablica do koszykówki 105x180cm, szkło akrylowe gr. 15mm z ramą metalową
malowaną na kolor czarny, bezotworowy system mocowania szkła akrylowego do
ramy metalowej – 2 szt
c) Osłona dolnej krawędzi do tablicy 105x180cm – 2 szt
d) Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi, bezhakowy system
mocowania siatki, obręcz malowana proszkowo – 2 szt
e) Siatka do obręczy o gr. 5 mm – 2 szt

Konstrukcje należy podwiesić do dźwigarów z napędem elektrycznym i zamocować wszystkie
dostarczone elementy składowe wyposażenia.



KOSZYKÓWKA – 2 BOISKA TRENINGOWE
a) Konstrukcja podwieszana do dźwigarów dachowych z napędem elektrycznym składana
w tył lub przód – 2 szt
b) Konstrukcja do koszykówki uchylna z odciągami składana w bok na ścianę, wysięg od
250 do 450 cm, mocowana bezpośrednio do ściany – 2 szt
c) Mechanizm regulacji wysokości w zakresie 260-305cm do tablicy 105x180cm (system
łożyskowany, beztarcicowy), malowany proszkowo – 4 szt
d) Tablica do koszykówki105x180cm, epoksyd z ramą metalową malowaną proszkowo –
4 szt
e) Obręcz do koszykówki stała z wzmocnieniem, malowana proszkowo – 4 szt
f) Siatka do obręczy o gr. 5 mm – 4 szt

Konstrukcje należy podwiesić do dźwigarów z napędem elektrycznym i zamocować wszystkie
dostarczone elementy składowe wyposażenia.



SIATKÓWKA NA BOISKO GŁÓWNE
a) Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne, wielofunkcyjne, profil aluminiowy,
owalny 100/120 mm wzmocniony, mocowane w tulejach. Mechanizm naciągowy
śrubowy, przesuwny z zastosowaniem mimośrodu, wewnątrz słupka. Pięć punktów
mocowania siatki do naciągu na każdym słupku. Płynna regulacja wysokości siatki – 1
kpl
b) Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego wykonana ze specjalnego
stopu aluminium – 2 szt
c) Rama podłogowa z deklem oraz uchwytem do wyciągania – 2 szt
d) Osłony słupków profesjonalnych do siatkówki – 1 kpl

e) Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z
czterech stron taśmą, boki usztywnione – 1 szt
f) Stanowisko sędziowskie do siatkówki profesjonalne, stalowe – składane. Wyposażone
w płynną regulację wysokości podestu. Trzy punkty mocowania do słupka.
Wyposażone w kółka, ułatwiające przemieszczanie w dowolne miejsce. Stanowisko
łatwe w montażu i demontażu, bez użycia narzędzi – 1 szt
Tuleje należy zamontować bezpośrednio na hali sportowej.



SIATKÓWKA – 2 BOISKA TRENINGOWE
a) Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne, wielofunkcyjne, profil aluminiowy,
owalny 100/120 mm wzmocniony, mocowane w tulejach. Mechanizm naciągowy
śrubowy, przesuwny z zastosowaniem mimośrodu, wewnątrz słupka. Pięć punktów
mocowania siatki do naciągu na każdym słupku. Płynna regulacja wysokości siatki – 1
szt
b) Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego wykonana ze specjalnego
stopu aluminium – 4 szt
c) Rama podłogowa z deklem oraz uchwytem do wyciągania – 4 szt
d) Osłony słupków profesjonalnych do siatkówki – 1 kpl
e) Siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona taśmą – 2 szt

Tuleje należy zamontować bezpośrednio na hali sportowej.



PIŁKA RĘCZNA
a) Bramki do piłki ręcznej aluminiowe 3x2 m z łukami składanymi lub stałymi o
głębokości łuków 1200/1000, 800/600, 500/500 – 4 szt
b) Zestaw marek/muf montażowych, podłogowych do bramek piłki ręcznej (1 kpl na 1
bramkę) – 4 kpl
c) Siatki do piłki ręcznej z piłkochwytem, gr. splotu 4 mm PP – 4 szt

Montaż bramek do piłki ręcznej na hali zależy wykonać na markach/mufach mocujących.



TENIS ZIEMNY
a) Słupki do tenisa PROFESJONALNE. Norma ILTF Profil aluminiowy, okrągły 83 mm,
mocowane w tulejach. Mechanizm naciągowy wewnątrz słupka. Kolor srebrny – 1 kpl
b) Tuleja montażowa słupka aluminiowego do tenisa ziemnego profesjonalnego – 2 szt
c) Rama podłogowa z deklem oraz uchwytem do wyciągania – 2 szt
d) Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem czarna, gr. splotu 3 mm PE – 1 szt

Tuleje należy zamontować bezpośrednio na hali sportowej.



DRABINKI GIMNASTYCZNE – 16 szt

Drabinki gimnastyczne przyścienne 180x300 cm, podwójne. Drabinki idealne do ćwiczeń
gimnastycznych, korekcyjnych i rehabilitacyjnych. Ćwiczenia na drabinkach zapewniają
zdrowy kręgosłup poprzez zwis, ćwiczenia mięśni brzucha oraz ramion. Boki drabinek
wykonane są z drewna iglastego sosnowego lakierowanego 3-krotnie a szczeble ze specjalnej
sklejki równoległo-warstwowej 40x30mm (bardzo wytrzymałe, do 200kg). Drabinki spełniają
wymagania normy PN-EN 12346:2001 i PN-EN 913:2008 oraz DIN EN 7910.



KOTARA GRODZĄCA Z PRZESUWEM RĘCZNYM: 8,5 X 32M – 1 kpl

Kotara grodząca o wymiarach 8,5 x 32 m – 1 sztuka, do wysokości 3 m materiał
nieprzeźroczysty , powyżej siatka o oczkach 100x100. Obciążona dolna krawędź. W
wymiarach kotary uwzględniono marszczenie. W komplecie konstrukcja do mocowania kotary
z przesuwem poziomym, ręcznym, szyna stalowa z systemem wózków jezdnych. Dostępne
kolory siatki: zielony, niebieski, czerwony, czarny, żółty, biały, Dostępne kolory tkaniny:
zielony, niebieski, szary, czerwony.



MASZYNA MYJĄCO-ZBIERAJĄCA – 1 szt

Maszyna myjąco-zbierająca. Maszyna myjąco-zbierająca kablowa, np. ICM 18 E, prod.
Fiorentini. Podstawowe parametry: długość: 800mm, szerokość 460mm, wysokość 900mm,
szczotka fi 450mm, szerokość czyszczenia 450mm, pojemność zbiornika 30 litrów, pojemność
zbiornika odpadów 30 litrów, masa 60 kg, wymiary baterii 310x215x250mm, napięcie 24V
(2x12V – 110 A/h).



SAUNA - 1 kpl

Łaźnia parowa - sauna fińska o wymiarach zewnętrznych: 2,40 x 2,40 x 2,1m. Kabina w
termoizolacją i izolacją przeciwwilgociową. Poszycie ścian i sufitu stanowią panele boazeryjne
ze świerku skandynawskiego o profilu „soft-line”. Panele są dokładnie selekcjonowane pod
względem jakościowym i posiadają kanały zmniejszające wewnętrzne naprężenia i
zapobiegające skręcaniu się paneli. W Łaźni zamontowane ławeczki dwupoziomowe z drewna
egzotycznego Abachi. Konstrukcję ławeczek stanowią profile świerkowe cztero-stronnie
strugane i kalibrowane. Grubość ławek wynosi 14,5 cm co gwarantuje wysoką stabilność i
obciążalność. Zgodność z normą RAL dotyczącą jakości łąźni. Maskownice wypełniają
przestrzeń pomiędzy ławeczką górną i dolną. W środku podest podłogowy. Oświetlenie:
oprawy hermetyczne z osłonami 2 x 15W. Oparcia zaokrąglane - 2 szt. Drzwi cało-szklane z
szybą hartowaną float o gr. 8 mm i ościeżnicą aluminiową. Wymiar drzwi: 80 x 200 cm.
Zagłówki proste - 3 szt. Zestaw akcesoriów do sauny HARVIA (ceber, chochla, termometr,
higrometr, klepsydra). Wentylacja grawitacyjna - wlot powietrza poprzez szczelinę
wentylacyjną pod skrzydłem drzwiowym , wylot poprzez anemostat wywiewny zamontowany
w suficie. Kamienie pozyskane z kruszonego diabazu o bardzo wysokiej absorpcji ciepła. Piec
elektryczny o mocy 10kW. Sterownik zewnętrzny.
Konstrukcja łaźni parowej:
Szkielet: konstrukcja skręcana, ramiakowa z wysuszonego do odpowiedniej wilgotności
drewna świerkowego dodatkowo wzmacniana wewnętrznymi ramiakami i izolowana
przeciwwilgociowo od posadzki pomieszczenia. Izolacja: wełna mineralna 50 mm lamelowana
(zastosowanie lameli zapobiega osuwaniu się wełny wewnątrz ścian). Wnętrze sauny: ściany Panele boazeryjne o profilu „soft-line”. Drewno świerk skandynawski gr. paneli 14 mm, sufit Panele boazeryjne o profilu „soft-line”. Drewno świerk skandynawski gr. paneli 14 mm. Sauna
wyposażona w ławeczki - 3 szt., oparcia, zagłówki, podest - drewno egzotyczne Abachi gr.
okładziny 25 mm. Ściany zewnętrzne: ściany niewidoczne (4 ściany)oraz sufit - płyta
HDF/listwa dylatacyjna. Całość zamontowana i uruchomiona u Zamawiającego.



ŁAŹNIA PAROWA – 1 kpl

Łaźnia parowa rzymska wywodzi się z kręgu śródziemnomorskiego. Jako wykładziny stosuje
się przede wszystkim płytki ceramiczne. Wyposażona jest w generator (wytwornicę) pary
wodnej (umieszczany przy łaźni parowej, poza jej obrębem), koniecznie wspomagany
dopływem świeżego powietrza. Warunki podczas kąpieli w łaźni parowej rzymskiej to:

temperatura od 43°C do 48°C, wilgotność względna 100%, czas kąpieli ok. 20 minut. Kąpiele
w łaźniach rzymskich mają zbawienne znaczenie zdrowotne: powodują rozszerzenie naczyń
krwionośnych i mocniejsze ukrwienie mięśni, rozszerzenie dróg oddechowych np. dzięki
zastosowaniu olejków eterycznych. Gorąca para ma również zbawienne działanie przy
chorobach i dolegliwościach reumatycznych. Łaźnia – budowa: materiał - wszystkie ściany,
sufit, podłoga, siedziska wykonane są z płyty budowlanej – jest to pianka polistyrenowa
ekstrudowana, obustronnie zbrojona oraz powleczona zaprawą. Płyta budowlana to materiał
wodoszczelny, o właściwościach termoizolacyjnych i paroizolacyjnych. Struktura powierzchni
płyty jest idealnym podłożem do układania na niej płytek ceramicznych.
Podstawowe wymiary łaźni:
Ściany – ok. 2,40 x 2,40m - ściany zewnętrzne
Wysokość - 2,1 – 2,3 m ścian zewnętrznych, 2,3 – 2,5m w szczycie sufitu
Wewnątrz ławy umiejscowione w konfiguracji „L”, łącznie ok. 4,80mb – konfiguracja
siedziska umożliwia jednoczesne korzystanie przez ok. 5-6 osób (w pozycji siedzącej).

Wszystkie ściany, sufit oraz elementy siedzisk wykonywane są z płyty budowlanej – jest to
pianka polistyrenowa ekstrudowana, obustronnie zbrojona oraz powleczona zaprawą – ściany
nośne 80mm, ściany wyrównywane izolowane 40mm. Sufit połączony kolumną na wylot pary,
pokryty warstwą paroszczelną. Izolacja: wnętrze łaźni dodatkowo izolowane izolacją.
Drzwi do łaźni: szyba - szkło bezpieczne, przezroczyste, ościeżnica – ze stali nierdzewnej
szerokość – 80 cm.
Oświetlenie
Zestaw LED IP 65 – 4 sztuki.
Łaźnia wyposażona w generator pary cylindryczny z cylindrem rozbieralnym o mocy 9,9kW i
wydajności (moc produkcyjna pary 24kg/h), z możliwością redukcji optymalnego
dostosowania mocy do pomieszczenia. Generator pary wyposażony w sterownik. Dodatkowo:
pompa zapachowa – automatyczne dawkowanie środka zapachowego obejmuje pompę

dozującą 24V oraz węża ssącego i ciśnieniowego. Wylot pary – umieszczony poniżej 1/3
wysokości pomieszczenia, zakończony elementem maskującym (dysza parowa). Wentylacja –
w najwyższym punkcie sufitu pomieszczenia. Zamontowany i osadzony anemostat, przyciska
alarmowy.



KOŁO RATUNKOWE – 2 szt

Koło ratunkowe:
- wykonane z polietylenu
- wypełnione pianką poliuretanową
- odporne na warunki atmosferyczne.



ŻERDZIE RATOWNICZE – 2 szt
Tyczka trenerska








Doskonałej jakości tyczka o długości 2 metry wykonana z lekkiego aluminium.
Doskonały wygodny uchwyt.
Lekka, nie korodująca, nie brudząca i nie tonąca tyczka.
Wykonana z aluminium anodowanego.

NOSZE PŁYWAJĄCE – 1 szt

Nosze pływające (deska) wykonane z materiału przepuszczalnego dla promieni X-Ray. Desta
musi posiadać ergonomiczny kształt, powierzchnia dla osoby poszkodowanej powinna być
szeroka, specjalnie wzmocniona wypełnieniem piankowym, bez wgłębień oraz zatrzasków,
które mogłyby gromadzić zanieczyszczenia i tym samym tworzyć idealne środowisko dla
bakterii. Deska powinna być wyposażona w otwory do zamocowania stabilizatora głowy oraz
posiadać pełne wygodne uchwyty dostosowane do grubych rękawiczek. Powierzchnia deski
ortopedycznej odpowiednio wyprofilowana do kształtów pleców pacjenta, dając komfort i
wsparcie dla jak największej powierzchni ciała, minimalizując ruchy boczne. Deska powinna
być wodoodporna, z łatwością powinna unosić się na wodzie. Kształt zwężający się w części
segmentu głowy. W całości wykonana z tworzywa sztucznego. Konstrukcja wytrzymała,
kompatybilna za wszystkimi unieruchomieniami głowy i pasami stabilizującymi.
Podstawowe wymiary: 184x47x7 cm
Waga: 7,5 kg
Nośność: 159 kg.



TORBA WOPR – 1 szt

Torba WOPR – zestaw ratownictwa medycznego WOPR. Torba powinna być wyposażona w
następujące opatrunki i akcesoria:
 Opatrunek indywidualny A – 2 szt
 Kompresy gazowe jałowe Matocomp 9cm x 9cm – 5 szt
 Kompresy gazowe jałowe Matocomp 5cm x 5cm – 10 szt




















Kompresy gazowe jałowe Matocomp 7cm x 7cm – 5 szt
Gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 – 1 szt
Gaza opatrunkowa jałowa ½ m2 – 2 szt
Opaska dziana podtrzymująca 4m x 5cm – 5 szt
Opaska dziana podtrzymująca 4m x 10cm – 5 szt
Opaska dziana podtrzymująca 4m x 15cm – 5 szt
Chusta trójkątna włókninowa – 2 szt
Opaska elastyczna dziana o szer. 8cm Matoban – 2 szt
Opaska elastyczna dziana o szer. 10cm Matoban – 2 szt
Opaska elastyczna dziana o szer. 12cm Matoban – 2 szt
Elastyczna siatka opatrunkowa nr 1 Codofix – 2 szt
Elastyczna siatka opatrunkowa nr 2 Codofix – 2 szt
Elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 Codofix – 2 szt
Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 Codofix – 2 szt
Plaster z opatrunkiem Prestovis Plus 6cm x 1m – 1 szt
Przylepiec bez opatrunku Polopor 5cm x 5m – 1 szt.

APTECZKA POMOCY MEDYCZNEJ TOP-15 – 1 szt

Apteczka pomocy medycznej - apteczka K-10 musi spełniać wymagania normy DIN 13164
PLUS. Wyposażenie apteczki powinno być umieszczone w plastikowej walizce wysokiej
jakości. Apteczka występuje w kolorze pomarańczowym. Zamykana na dwa zatrzaski. Z tyłu
apteczki powinien znajdować się stelaż, który umożliwia powieszenie apteczki na ścianie. Na
górze apteczki powinien znajdować się uchwyt, dzięki któremu transport apteczki będzie
bardzo łatwy i wygodny. Wokół plastikowego opakowania apteczki uszczelka, która chroni
środki opatrunkowe przed działaniem wilgoci. Apteczka podzielona na kilka przegród, w
których poukładane są środki opatrunkowe. Apteczka dzięki niewielkim rozmiarom
(28x20x11,5 cm) zajmuje bardzo mało miejsca. Kolory apteczek: pomarańczowy
fluorescencyjny.
Wyposażenie DIN 1364 PLUS ma być przeznaczone do udzielania pierwszej pomocy w
terenie. Skomponowane pod kątem opatrywania ran powstałych w trakcie wypadków
drogowych, pracy w terenie lub pieszych wycieczek. Stąd obecność wielu środków
opatrunkowych służących do opatrywania krwotoków, złamań czy skaleczeń , również
samodzielnie. Świadczy o tym miedzy innymi obecność w tym składzie większej ilości
sterylnych opatrunków indywidualnych typ M i G, za pomocą których osoba poszkodowana

przy użyciu jednej dłoni sama sobie może opatrzyć rany. Apteczka wyposażona powinna być
w instrukcje udzielania pierwszej pomocy opisując tylko działania, które należy podjąć w celu
udzielenia pomocy ofiarom wypadków w terenie.

Skład apteczki:




















1 szt – Opatrunek indywidualny G
2 szt – Opatrunek indywidualny M
1 szt – Opatrunek indywidualny K
1 kpl – Zestaw plastrów (14szt.)
1 szt – Przylepiec 5m x 2,5cm
2 szt – Opaska elastyczna 4m x 6cm
3 szt – Opaska elastyczna 4m x 8cm
1 szt – Chusta opatrunkowa 40 x 60cm
1 szt – Chusta opatrunkowa 60 x 80cm
3 szt – Kompres 10x10cm (pak po 2szt.)
2 szt – Chusta trójkątna
1 szt – Nożyczki 14,5cm
4 szt – Rękawice winylowe
1 szt – Koc ratunkowy 160 x 210cm
2 szt – Chusteczka nasączona
1 szt – Ustnik do sztucznego oddychania
1 szt – Instrukcja udzielania pierwszej pomocy z wykazem telefonów alarmowych.

POJEMNIK NA MYDŁO W PIANIE – 33 szt
Dozownik mydła w piance o optymalnej pojemności 750 ml jest odpowiedni do łazienek i
toalet ogólnodostępnych oraz innych miejsc użyteczności publicznej. Szeroki przycisk

zapewnia wygodę dozowania mydła, a wizjer pozwala sprawdzać na bieżąco, czy mydło
się nie kończy. Dystrybutor przeznaczony jest do stosowania z mydłami w pianie, dostępny
również w kolorze szarym.















Podstawowe parametry pojemnika:
Dozownik na mydło w pianie 0,75l ABS
Pojemność: 0,75 litra
Materiał obudowy: tworzywo ABS
Kolor: biały / szary
Wymiary: - wysokość: 210 mm, - szerokość: 95 mm, - głębokość: 110 mm
Sposób uruchamiania: przycisk
Wizjer do kontroli poziomu mydła
Przeznaczenie: mydło w pianie
Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany
Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami
Waga netto: 0,31 kg
Zawór niekapek
Zbiornik wielokrotnego napełniania, można uzupełniać z kanistra Sprężyna: stal hartowana
Zamek i klucz: plastik.

18. PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH – 32 szt

Pojemnik na ręczniki papierowe FANECO w roli POP. Wykonany jest z plastiku ABS dzięki
czemu odporny jest na zarysowania. Dozowanie jest zupełnie bezdotykowe co zapewnia
wysoki stopień higieny. Posiada ząbkowane krawędzie które pozwalają na komfort w
użytkowaniu. Przeznaczona dla miejsc użyteczności publicznej.

Dane techniczne:









Materiał: plastik ABS
Kolor: biały/szary
Rozmiar ręcznika: rola o max fi 20cm i szerokości 21 cm
Zamknięcie: zamek i kluczyk plastikowy
Wysokość: ok. 310mm
Głębokość: ok. 210 mm
Waga pojemnika: 0,95 kg
Waga kartonu: 1,1 kg.

20. WIESZAK ŚCIENNY NA UBRANIA, 10 HACZYKÓW – 41 szt

Wieszak ścienny na ubrania, panelowy. Wykonany z płyty HPL wodoodpornej o wymiarach
15cm x 120cm i grubości 1cm. Na panelu zamontowane 10 haczyków na ubrania. Kolor płyty
wg wzornika producenta. Wieszak zamontowany na wkręty i kołki rozporowe.

21. SZCZOTKA DO WC , STOJĄCA STALOWA – 24 szt

Szczotka do WC CP-2141 11 stal szczotkowana. Jest to wolnostojąca szczotka, która stanowi
funkcjonalne i estetyczne rozwiązanie do każdej łazienki. Szczotka powinna być wykonana ze
stali nierdzewnej, co sprawia, że dobrze sprawdza się w warunkach dużej wilgotności. Szklany
wkład nadaje jej stylowy wygląd i wzbogaca wnętrze łazienki. Użycie wysokiej jakości
materiałów, połączone z dużą funkcjonalnością zapewniają wygodną i długotrwałą
eksploatację.
Podstawowe wymiary:




Wymiary: 36 x 10,5 x 10,5 cm
Wykonanie: stal nierdzewna
Kolor: srebrny matowy.

22. UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY - 26 szt

Wieszak na papier toaletowy z serii Eco to produkt o nowoczesnym wzornictwie, który cechuje
minimalistyczny design i rzetelne wykonanie. Bardzo przydatny element wyposażenia łazienki,
dzięki któremu wygodnie powiesimy papier toaletowy. W całości jest wykonany ze stali
chromowej. Produkt najlepiej komponuje się z innymi akcesoriami łazienkowymi.



Materiał: stal



Kolor: chrom



Waga: 299 g



Montowany do ściany za pomocą kołków rozporowych (w zestawie)



Wymiary: - szerokość: 150 mm, - wysokość: 115 mm, - głębokość: 45 mm.

23. LUSTRO 40X60 NA ZAWIESZKACH – 29 szt

Lustro łazienkowe:



Lustro srebrne



Szlifowane po obwodzie 1 cm



Do zawieszenia na ścianie



Wymiary 60x80 cm



Grubość 4 mm.

24. LUSTRO UCHYLNE – 2 szt






Lustro uchylne z rączką.
Kod: 809CC.
Producent: ANDEX Opis:
Wymiary: 582 mm x 124 mm x 850 mm.

Produkt wykonany jest z mosiądzu najwyższej jakość, stopów odlewniczych ZnAL,
odpornych na korozję. Całość pokryta jest powłokami galwanicznymi: miedziowoniklowo-chromową jako zewnętrzna warstwa.
Cechą kolekcji BEZ BARIER, do której należy produkt jest wysoka jakość i
wytrzymałość. Jej elementy pomagają pokonać przeszkody i ułatwiają swobodne
korzystanie z łazienki osobom starszym lub niepełnosprawnym.
Informacje dodatkowe: Typowy wymiar tafli lustra to 600 mm x 500 mm. Na
indywidualne zamówienie może zostać wykonane lustro o nietypowych wymiarach,
można również zmienić wymiar rączki. Lustro uchylne posiada możliwość zmiany kąta
o ok. 20°.

25. KRZESŁO OBROTOWE BRAVO GTP CPT V – 3 szt

Krzesło biurowe obrotowe:
z mechanizmem CPT.
Szkielet siedziska wykonany jest z profilowanej sklejki o grubości
7,5mm, szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego.
Siedzisko pokryte jest pianką tapicerską o gęstości
25kg/m2, oparcie pokryte pianką tapicerską o gęstości
21kg/m2.
Całość jest profilowana (ergonomiczna) i tapicerowana przy użyciu materiałów o
dobrych właściwościach użytkowych.
Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące wykonane z tworzywa sztucznego w
kolorze czarnym.

Podstawowe wymiary krzesła:
wysokość siedziska regulowana w przedziale 425 – 555
mm, wysokość całkowita zawiera się w przedziale 960 1145 mm, wysokość oparcia regulowana w przedziale 525
- 590 mm,
głębokość siedziska regulowana w przedziale 445-470
mm, szerokość siedziska nie mniejsza niż 460mm.
Kąt nachylenia oparcia względem siedziska regulowany w zakresie 17 - 6 stopni.

Zastosowany mechanizm umożliwia:
odchylanie oparcia, czyli zdrowy ruch podczas pracy oraz możliwość swobodnego
odchylania się do tyłu.
blokowanie oparcia w wybranej pozycji, czyli możliwość wybrania statycznej pozycji
do pracy lub relaksu.
regulację wysokość oparcia, czyli dostosowanie wysokości do wzrostu
użytkownika regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika
pneumatycznego

Podłokietniki fotela:
podłokietniki z tworzywa sztucznego.

Podstawa fotela:
podstawa metalowa obudowana nakładkami plastikowymi w kolorze czarnym
kółka samohamowne do powierzchni dywanowych.

26. WIESZAK NA PASKI BASENOWE – 1 szt

Charakterystyka:

Wieszak na paski ułatwia przechowywanie pasków na małej
przestrzeni. Wieszak mieści ok. 100 szt. pasków.
Wykonany ze stali.

27. GABLOTA INFORMACYJNA – 5 szt

Gablota aluminiowa z przesuwanymi drzwiami na torach. Bardzo elegancka gablota
informacyjna stworzona na potrzeby prezentacji materiałów w miejscach publicznych. Gablota
dwuskrzydłowa wewnętrzna, drzwi przesuwane z zamkiem, wykonywana jest z aluminiowych
profili o grubości 3 cm anodowanych na kolor srebrny mat. profile aluminiowe w całości tworzą
solidną i trwałą ramę.
Do produkcji gablot aluminiowych używane są szyby hartowane grubości 4 mm. Dno
gabloty ogłoszeniowej stanowi płyta magnetyczna, pomalowana proszkowo na kolor biały.
Gablota zabezpieczana jest patentowym zamkiem.

28. ŁAWKA KORYTARZOWA 2m – 26 szt

ŁAWKA KORYTARZOWA z siedziskiem z listew H=45 cm.
Podstawowe wymiary:






wymiary: A 30 x B 200 x H 45 cm
waga: 13,4 kg
wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej ø 25 x 1,5 mm przy ławce z listew
drewnianych,
malowany farbą proszkową.
Siedzisko z listwy drewnianej malowane lakierem akrylowym.

29. DESKA DO NAUKI PŁYWANIA – 25 szt

Deski pływackie
Deska do pływania zaprojektowana jest tak, aby nawet ciężki trening był do zniesienia.
Używana jest najczęściej do celów szkoleniowych rozwijając siłę nóg i mięśni głębokich
ciała.
Deska swobodnie unosząc się na wodzie zmniejsza obciążenie ramion oraz zwiększa
mobilność trenującego.
Wykonana jest z wytrzymałej pianki EVA, która gwarantuje długotrwałe
użytkowanie. Występuje w dwóch, przyciągających wzrok kolorach,
czarnym i różowym.

Nowoczesny design - deski treningowe, wyróżniają się na tle większości akcesoriów
do pływania. Wytrzymały materiał - wykonana jest z pianki EVA, co gwarantuje
długotrwałe użytkowanie.
Wymiary:

- Wysokość - 42 cm
- Szerokość - 27 cm
- Grubość - 2,5 cm.

30. KRZESŁO STACJONARNE ISO BLACK – 2 szt

Krzesło konferencyjne na metalowej ramie z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem.
Nogi i wsporniki oparcia wykonane są ze stalowej rury owalnej 30x15x1.3 mm,
poprzeczki ramy wykonano z rury stalowej fi 18x1.5mm.
Możliwość pokrycia ramy farbą proszkową w kolorze Alu, czarnym lub chromową powłoką
galwaniczną.
Siedzisko: szkielet ze sklejki bukowej 4 warstw. gr. 4.6 mm oklejony formatka gąbki o
gęst.25kg/m3 – gr. 30 mm. Osłona siedziska wykonana z tworzywa sztucznego.
Oparcie: szkielet ze sklejki bukowej 4 warstw. gr 4.6 mm oklejony formatka gąbki o
gęst.21kg/m3 – gr.25 mm. Osłona oparcia wykonana z tworzywa
sztucznego. Stopki z tworzywa sztucznego zapobiegające
zarysowaniom powierzchni.
Podstawowe wymiary:
Całkowita wysokość :820 mm, Wysokość siedziska: 470mm, Szerokość siedziska: 475 mm,
Głębokość siedziska: 415 mm.
Możliwość składowania w stosie max. 10 szt.
Możliwość łączenia w rzędy – opcja ISO CLICK lub za pomocą łącznika
ISO Plastic. Atest wytrzymałościowy: EN16139, EN1728, EN1022.

31. POJEMNIK NA ODPADKI POJ. 12L, PEDAŁOWY Z WIADREM – 2 szt

Kosz pedałowy z wolno opadającą klapą:
Pojemność: 20l
Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana
Wykończenie powierzchni: satyna (mat)
Wymiary: - wysokość: 45,5 mm, - średnica 29,2 mm
Sposób otwierania: przycisk pedałowy
Waga kosza: 2,58 kg
Kosz wolnostojący
Wyjmowane plastikowe wiadro z solidną rączką.
Kosz metalowy, wykonany z matowej stali szlachetnej o pojemności 20l.
Kosz otwiera się z użyciem przycisku pedałowego, dzięki czemu wyrzucanie odpadków
jest
higieniczne.
Mechanizm pracuje płynnie i cicho.
W tylnej części zlokalizowany jest uchwyt ułatwiający podnoszenie kosza i sprzątanie
pomieszczeń.
Wewnątrz metalowego kosza znajduje się plastikowy kubeł z rączką, na który zakłada
się worek na śmieci.

32. KOZETKA LEKARSKA – 1 szt
Stoły rehabilitacyjne są naszym kolejnym wyrobem, który mamy nadzieję Państwa
zainteresuje. Solidna konstrukcja kozetki pozwala użytkownikowi na pewną eksploatację,
materiały dobrej jakości zastosowane do produkcji leżanki zapewniają ładny wygląd i łatwe
utrzymanie czystości. Dodatkowo wyposażyliśmy na stałe każdy stół rehabilitacyjny w
wieszak na prześcieradło jednorazowe. Kozetka to standardowe wyposażenie gabinetów
lekarskich, dodatkowo dla wygody pacjenta wyposażyliśmy nasze meble medyczne i
rehabilitacyjne w możliwość poziomowania wezgłowia. Stoły posiadają konstrukcję
metalową malowaną na biało.

Zastosowanie:
Stoły rehabilitacyjne przeznaczone są do masażu suchego oraz innych zabiegów leczniczych
w
szpitalach,

sanatoriach

i

innych

jednostkach

służby

zdrowia.

Charakterystyka:
Stoły te jak wszystkie nasze meble medyczne wykonane są z kształtowników stalowych,
pokrytych farbą proszkową. Leże i wezgłowie jest wykonane z płyty wiórowej obitej pianką
poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym. Wyposażone są w
regulację kąta pochylenia wezgłowia.

Inwazyjność:
Stoły są wyrobami nieinwazyjnymi, niesterylnymi.

33. SZAFKA LEKARSKA PRZESZKLONA – 1 szt

Szafa medyczna posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kołkowych.
Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm. Drzwi szafy posiadają przeszklenie
wykonane z szyby hartowanej, zamykane są zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech
punktach i wykończonych uchwytem klamkowym. Szafa wyposażona jest w 4 półki wykonane
ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg. Malowana jest farbami proszkowymi
(epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 (jasny popiel).

Dodatkowe wyposażenie:
nóżki z blachy o wysokości 100 mm,
nóżki z blachy ze stopkami regulowanymi.

34. Suszarki regulowane, basenowe – 7 szt





Moc znamionowa 1000 W
Materiał obudowy: tworzywo ABS
Kolor obudowy: biały
Wymiary: wysokość 220mm x szerokość 150mm x głębokość 85mm
















Sposób uruchamiania: przycisk
Wtyczka do prądu: tak (jest również możliwość podłączenia bezpośrednio do instalacji
elektrycznej)
Rodzaj montażu: naścienny, przykręcana
Prędkość powietrza: 13m/s
Wydajność 71m3/h
Napięcie zasilania 220 V
Częstotliwość prądu 50 Hz
Waga suszarki: 0,58 kg
Waga kartonu 1 szt. 0,68 kg
Ilość w kartonie zbiorczym 20 szt.
Certyfikat CE
Stopień ochrony IPX4
Izolacja elementów elektrycznych Podwójna (II stopnia)
Gwarancja 2 lata

Suszarka hotelowa JUGA jest bardzo lekka i niezwykle wygodna w użyciu. Przeznaczona do
stałego montażu, uruchamiana przyciskiem w obudowie słuchawki.Posiada dwustopniową
regulację mocy i zabezpieczenie przed przegrzaniem. Obudowa suszarki wykonana została z
trwałego tworzywa ABS zapobiegającego uszkodzeniom.Małe rozmiary suszarki pozwalają na
zamontowanie jej w niewielkich łazienkach.Łatwa w instalacji, posiada podwójna izolację
elementów elektrycznych.

35. Szafka stalowa pomocnicza, SGP 80 – 1 szt
Metalowa szafa gospodarcza, konstrukcja zgrzewana oparta jest na profilach zamkniętych.
Specjalny profil dwuskrzydłowych drzwi gwarantuje dużą sztywność drzwiczek. Drzwi

wyposażone są w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator. W środku szafy zamontowane są
na stałe 4 półki. Na bocznych ściankach szafek znajdują się otwory umożliwiające skręcanie
kilku szafek do siebie. Szafa zamykana jest zamkiem kluczowym z trzypunktowym
ryglowaniem. Szafy produkowane są zgodnie z międzynarodową normą jakości ISO
9001:2008, posiadają atest higieniczny.
Dane techniczne












Stabilna, zgrzewana konstrukcja.
Blacha stalowa 0,8mm.
Szafa dostarczana w całości, bez potrzeby montażu.
Atest higieniczny.
Malowana proszkowo.
Profil wzmacniający drzwi.
Drzwi z perforację (wywietrznikami)
Miejsce na identyfikator.
Ryglowanie 3-punktowe.
Zamek z 2 kluczami.
Otwory na bocznych ścianach do skręcenia szafek ze sobą.

36. STOLIK – 1 szt

Stół prostokątny, ramowy 80x80 cm. Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie
higieniczności E1, grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.
Stelaż biurka chromowany. Nogi kwadratowe o przekroju 50x50 mm , posiadające stopki
umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie 15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm,
mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm o krańca blatu, nie
spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, nie pozostawiając prześwitu miedzy blatem i ramą
Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym,
umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W blacie ma zostać zamontowany uchwyt

przystosowany do montażu zabezpieczeń antykradzieżowych dla monitorów. Uchwyt nie może
być mocowany do blatu śrubami – model wzorcowy uchwytu: Punkt zakotwiczenia. Miejsce
montażu uchwytu do uzgodnienia z Zamawiającym.

37. PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ŁĄCZNIE 8 szt
Rodzaje poręczy:
Poręcz umywalkowa lewa, biała

1

Poręcz umywalkowa prawa, biała

1

Poręcz przy misce WC

1

Poręcz uchylna ścienna z miejscem na papier toaletowy

1

Poręcz umywalkowa lewa, biała

1

Poręcz umywalkowa prawa, biała

1

Poręcz przy misce WC

1

Poręcz uchylna ścienna z miejscem na papier toaletowy

1

Uchwyt Podnoszony Umywalkowy 50cm dla osób niepełnosprawnych, ze stali nierdzewnej
fi25.

Uchwyty - przeznaczenie:

Uchwyty przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych oraz starszych, pomagają w
utrzymaniu równowagi, przemieszczaniu się oraz przesiadaniu osobom poruszającym
się na wózkach inwalidzkich.

Uchwyty – zastosowanie:
Możliwy montaż w łazienkach, toaletach oraz przy łóżkach.
Mają szerokie zastosowanie w budownictwie w celu ograniczenia barier
architektonicznych, w mieszkaniach, domach opieki, toaletach publicznych, szpitalach,
wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Uchwyty – co zawiera zestaw:
Zestaw zawiera: uchwyt, instrukcję, wkręty, kołki rozporowe oraz ozdobne zaślepki (do
uchwytów specjalnych - rozety).

38. REGAŁ ZE STALI NIERDZEWNEJ – 3 SZT

Regały nierdzewne przeznaczone są przede wszystkim do czystych pomieszczeń. Można je
także użyć w ekstremalnie wilgotnym środowisku. Ich zaletą jest wysoka odporność przeciw
środkom czyszczącym i kwasom. Regały nierdzewne mają nieograniczoną żywotność. Regały
nierdzewne są z blachy o sile 1,25 mm. W pakiecie są śrubki i nakrętki nierdzewne, włącznie
kątowników nierdzewnych do zmontowania regału. Częścią pakietu są także nierdzewne stopki
pod słupki, przez te stopki można regał przymocować do ziemi. Regał dostarczamy
zapakowany w kartonie, włącznie instrukcji. Regały te nadają się do zakładów
gastronomicznych, szpitali, laboratorium, kuchni, restauracji, ordynacji.

OPIS:
wysokość regału 160 cm (słupek = jedna całość)
rozmiary - głębokość x szerokość regału: 40 x 56 cm (netto rozmiar półki jest o 2 cm
mniejszy) grubość półki 3,5 cm
półki można dowolnie regulować co 5 cm

regał nierdzewny wyprodukowany jest z blachy nierdzewnej - grubość
1,25 mm ilość półek 6
nośność półki do 100
kg nośność regału do
600 kg

39. WIADRO PLASTIKOWE 10 LITRÓW – 2 szt
Plastikowe wiadro to przydatny element wyposażenia każdego domu.

wiadro plastikowe o pojemności 10l w kolorze szarym jest przydatne w każdym
domu wykonanie z wysokiej jakości tworzywa jest gwarancją trwałości i
niezawodności
praktyczny uchwyt zapewnia łatwe i stabilne przenoszenie
wiadra szare wiadro jest łatwe w utrzymaniu czystości.

40. MIOTŁA Z ŁOPATKĄ – 2 szt
Miotła z łopatką
ergonomiczne rozwiązanie
plastikowa tyczka
miotła – syntetyczne włókna.

41. SZCZOTKA DO MYCIA PODŁOGI – 2 szt

Mop parowy Multi 10w1 to wielofunkcyjne urządzenie czyszczące do podłóg oraz dywanów.
Łatwo i szybko można go przemienić w ręczne urządzenie do czyszczenia parą. Główka mopa
obraca się pod kątem, dzięki czemu dociera do trudno dostępnych miejsc. Mop jest wyposażony
w regulator pary, który pozwala dostosować intensywność pary do czyszczonego miejsca. Czas
podgrzewania wody to 25 sekund- sygnalizowane niebieskim światłem, która wyświetla
również informację, że pojemnik jest pusty i wymaga uzupełnienia. Wyjmowany, łatwy w
użyciu zbiornik, zapobiega dostaniu się wody do urządzenia.

zestawie:
duża i średnia szczoteczka czyszcząca, zalecane użycie: do piekarnika, mikrofalówki,
pokryć
pieca, prysznica, wanny, armatury kranu, płytek, zamrażalnika, fug itp.
dysza, zalecane użycie: do pokryć pieca, brzegów kranu, fug, mikrofalówek, zlewów,
trudno
dostępnych miejsc, toalet, umywalek, kabin prysznicowych itp.
zestaw do czyszczenia fug, czyszczenie linii spoin murarskich, piaskowych oraz nie
piaskowych
szczoteczka do mycia szyb, zalecane użycie: szklane drzwi od prysznica, lustra, usuwanie
mydlin, brudu
tekstylna nakładka do czyszczenia ubrań, zalecane użycie: wygładzanie zagnieceń, fałd na
odzieży, obrusach, draperiach
szczoteczka do zeskrobywania, zeskrobuje tłuszcz oraz brud. Czyści piekarnik oraz
pokrycie pieców z pozostałości ciężko usuwalnych substancji.

42. SZLIFIERKA KĄTOWA BOSCH – 1 szt

Szlifierka kątowa o mocy 850W. Silnik tego urządzenia został wyposażony w opancerzone
uzwojenia, które zapewniają optymalną ochronę przed pyłem metalowym oraz wydłużają
żywotność szlifierki. Bosch GWS 850 CE posiada Constant Electric- układ elektroniczny z
mikroprocesorem, który utrzymuje stałą prędkość obrotową. Dzięki przykręcanej rękojeści z
prawej lub lewej strony, smukłej obudowie oraz małej głowicy szlifierka jest bardzo wygodna
w użyciu oraz precyzyjna.
Dane techniczne:








Moc 850W
Prędkość obrotowa bez obciążenia 11000min
Zakres regulacji obrotów 2800-11000
Średnica tarczy 125mm
Blokada wrzeciona Tak
System Constant Electronic Tak
Gwint wrzeciona szlifierki M14

43. Urządzenie myjki ciśnieniowej 140 atm, Karcher K 5 Home T250 145b 2100W
- 1 szt

która

Urządzenie myjące serii K 5 Full Control to wyjątkowo mocna i niezawodna myjka,
została
wyposażona
w
trwały
silnik
chłodzony
wodą.

Wydajność powierzchniowa myjki wysokociśnieniowej Kärcher K 5 Full Control Home
sięga
40
m2/h.
Firma Kärcher w trosce o czyszczone jej urządzeniami powierzchnie stworzyła
innowacyjny pistolet Full Control. Pozwala on zoptymalizować efekt czyszczenia i zapobiec
uszkodzeniu wrażliwych powierzchni. Wszystko po to, by efekt czyszczenia za każdym
razem
był
jak
najlepszy.
Myjka wysokociśnieniowa Kärcher K5 Full Control w zestawie do czyszczenia domu to
idealne rozwiązanie nadające się do czyszczenia płaskich, dużych powierzchni. Zestaw ten
składa się z przystawki Kärcher T-Racer T 350 oraz 1 litra środka do czyszczenia kamienia
i elewacji. T-Racer T 350 umożliwia czyszczenie większych, płaskich powierzchni w czasie
o wiele krótszym niż za pomocą lancy spryskującej.

44. STÓŁ WARSZTATOWY Z IMADŁEM – 1 szt

Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat
ze sklejki o grubości 35 mm. Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Malowany jest
farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035, drzwi i szuflady w
kolorze RAL6033. W komplecie imadło.

45. Wąż do spłukiwania 1/2 25m na bębnie – 1 szt
Podstawowe parametru:
Długość opakowania 37,5 cm
Wysokość opakowania
41.8 cm
Szerokość opakowania
36 cm
Waga brutto
5.04 kg
Obszary zastosowania do ogólnego użytku w ogrodzie, na działce
Max. długość węża 1/2" 25 m
Max. długość węża 5/8" nie dotyczy
Max. długość węża 3/4" nie dotyczy
Na kółkach
nie
Zawartość zestawu
wąż 25 m, złączki 1/2", dysza, mocowania do montażu na ścianie

46. KONTUAR KASOWY, ZAMKNIĘTY – 1 szt

Kontuar kasowy powinna być wykonana z płyty wiórowej o gęstości nie
mniejszej niż 680 kg/m3 obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,
obrzeże ABS o grubości 2-3mm dobrane pod kolor płyty bez widocznego
łączenia. Korpus i top mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm,
przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej
grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min.
12mm. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające
wymianę każdego z elementów. Półki w zabudowie wewnętrznej powinny
być wykonane z płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 680 kg/m3
grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w
zakresie
co
najmniej
+/64mm. Do oferty należy bezwzględnie
załączyć projekt techniczny i wizualizację projektowanego kontuaru.
47. ŁÓŻKO PANELOWE – 10 szt
Łóżko panelowe wykonane z płyty meblowej laminowanej. Jednoosobowe. Wyposażone w
stelaż i materac. Materac powinien posiadać sprężyny dwustronnie stożkowe Bonell. Wymiary:
90x200 cm.

Materaz z pokrowcem w całości tapicerowanym tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
•

Ścieralność : 150.000 cykli Martindale

•

Trudnopalność według normy BN EN 1021-1:2007

•

Odporność na pilling 4-5

•

Skład : poliester 100%

•

Gramatura 366 g/m2

48. SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z SZUFLADĄ I SZAFKĄ – 10 szt

Szafka przyłóżkowa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie
higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm,
pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm). Korpus, plecy, oraz wieniec dolny
wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany
z płyty grubości 28 mm. Plecy frezowane wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce, nie
dopuszcza się pleców nakładanych. Szafka posiada 1 szuflady i półkę. Szuflada z zamkiem.
Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem
szuflady. Szafka posiada uchwyty ZuAl kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm,
forma prosta. Szuflada wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflady montowany do
szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Korpus klejony, mebel
montowany w fabryce producenta.

