
Opis 
do projektu aranżacji wnętrz części pomieszczenia pokoju nauczycielskiego 

o powierzchni około 59,89m2. 

● Podstawa opracowania:
– zlecenie inwestora.
– Inwentaryzacja pomieszczenia.

● Zakres opracowania:
– pokój nauczycielski o powierzchni około 59,89m2. 
– Przewidziana maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniu – do ok. 

20 – 30  osób.

Prace remontowe:
● Skucie płytek przy umywalce na powierzchni 1,87m2. Skucie nadbudowy  na ścianie pod 

płytkami.
● Przeprowadzenie  wody  ciepłej,  zimnej  oraz  doprowadzenie  kanalizacji  do  nowo 

projektowanej umywalki i zlewozmywaka.
● Schowanie kabli położonych natynkowo w ścianie.
● Doprowadzenie  zasilania  i  wykonanie  nowych  gniazd  elektrycznych  i  wyłącznika 

oświetlenia podszafkowego.
● Przeniesienie gniazda elektrycznego  na ścianie bocznej  przy zabudowie kuchennej  z wys. 

30cm na wys. 145cm od podłogi w odległości 20cm od krawędzi ściany.
● Przeniesienie wyłącznika przy drzwiach na drugą stronę drzwi.
● Wykonanie  gniazd  do  stanowisk  komputerowych  wg  zapotrzebowania  (elektrycznych, 

komputerowych  lub  internetowych)  przy  planowanych  stolikach  komputerowych  i 
drukarkach.

● Zabudowa pionów centralnego ogrzewania na ścianie wejściowej we wnęce o szerokości 
~49,5cm oraz na ścianie z oknami na szerokość pilastrów ~35cm. Zabudowa z płyty g – k 
na  stelażu  systemowym.   Głębokość  zabudowy wynikająca  z  odległości  rur  od  ściany 
~15cm. Należy wykonać zabudowę rur c.o. o takiej samej głębokości z obu stron wykuszu.

● Wyrównanie powierzchni ścian. Wysokość zabudowy do sufitu – 326,5cm.
● Ściany  w  pasie  pomiędzy  szafkami  kuchennymi  i  ściana  boczna  wyłożona  płytkami 

Tubądzin Pastele 20 x 20cm w kolorach:
1. Pastel biały mat (RAL K7/9003) – ok. 76 sztuk – ok. 3,00m2.
2. Pastel turkusowy mat (RAL D2/200 50 25) – ok. 47 sztuk – 1,88m2.

Górna krawędź płytek na wysokości 135,8cm.  Płytki za ścianie tylnej wypuścić poza blat w 
dół  do  końca  płytki,  płytki  na  ścianie  bocznej  przyklejone  do  poziomu  listwy 
przypodłogowej.

● Spoiny 1,5mm dopasowane kolorystycznie do płytki. 
● Ściany pomalowane farbą zmywalną matową, np. lateksową wg wzornika NCS w kolorach:
1. białym  – powierzchnia ok. 36,72m2,

 – ściana wejściowa do uskoku, wraz z uskokiem, ściana naprzeciw wejścia powyżej płytek, 
ściana z oknami wraz z przodem pilastrów (oprócz wnęki).

2. turkusowym NCS S 4030 – B30G  lub S 5030 B30G  – powierzchnia  ok. 20,85m2,
– ściany w grubości muru w otworze wejściowym (szerokość ok. 65cm), ściana za kanapą, 
zabudowa g – k pionów c.o. o wymiarach 49,5 x ~15cm na ścianie wejściowej za uskokiem, 
boki zabudowy g – k pionów c.o. na ścianie okiennej szerokości ~15cm – 4 ściany.

3. grafitowym   NCS S 8500 – N – powierzchnia  około 41,03m2,
–  ściana  po  prawej  stronie  od  wejścia  (powierzchnia  liczona  bez  ściany za  zabudową), 
ściana wejściowa za zabudową pionów c.o.  szerokości  300cm, boki ścian na szerokości 
podciągu przy wykuszu ok. 35cm, podciąg, cały wykusz łącznie z sufitem.



● Sufit (poza sufitem w wykuszu i podciągiem przy wykuszu) malowany farbą matową w 
kolorze białym. Powierzchnia około 56,66m2.

● Oświetlenie zasadnicze bez zmian. Dodano oświetlenie podszafowe ledowe (listwa led w 
profilu alu IP44). Wyprowadzenie zasilania na ścianie bocznej zabudowy meblowej w rogu, 
na wysokości 150, 160cm. Zasilacz schować, np. w szafce z możliwością dostępu. Listwa 
led  w  spodzie  szafek  wiszących  na  wysokości  135,8cm.  Wyłącznik  w  jednej  ramce  z 
gniazdem przykrytym klapką IP44 na scianie bocznej nad stołem barowym na wysokości 
ok. 145m. 

● Osprzęt  elektroinstalacyjny,  np.  Berker  B.Kwadrat  w kolorze  białym i  antracytowym w 
zależności od miejsca.

● Rolety w oknach mocowane do sufitu zaciemniające , kolor biały. Wymiar ok. 190 x 251cm 
– 2 sztuki. Szczegóły do ustalenia.

● Montaż paneli na ścianie:
Panele ścienne :

– opcja 1 - panele Fluffo Fire Resist Pixel L 50 x 50cm w kolorach:
P/2.  Głębia - turkusowym -  15 paneli
P/3.  Grafitowy - ciemno szarym - 8 paneli
Należy zastosować klej do paneli polecany przez producenta.

– opcja 2 – panele  Rockfon, np. Blanca krawędź B - do przyklejenia do powierzchni pionowych. 
Rozmiar 60 x 60 - 21 sztuk

Płyty na dodatkowe zamówienie malowane UV w kolorach:
2. turkusowym NCS S 4030 - B30G lub S 5030 B30G - 13 sztuk
3. grafitowym   NCS S 8500 - N - 8 sztuk

● Montaż  tablicy  korkowej  z  płyt  100  x  100  x  1cm,  korek  naturalny,  drobno  lub 
średnioziarnisty.  Korek przymocować w sposób umożliwiający łatwy i  szybki demontaż. 
Powierzchnia 3,9m2 korka na ścianie.

● L. lustro o rozmiarach 60 x 180cm klejone do ściany przy drzwiach, faza 5mm.

● Wyposażenie:

– Zabudowa kuchenna:

Szafki  stojące wykonane z  płyty meblowej  18mm -  wiórowej  melaminowanej  w klasie 
higienicznosci E1. Obrzeże ABS lub PCV dopasowane kolorem i wzorem do płyty.
Cokół 10cm wysokości. Styk cokołu z posadzką zabezpieczyć przed namakaniem.

– Fronty i korpus szafek dolnych w kolorze:
opcja 1 - wg wzornika Pfeilderer - Dąb Lindberg
opcja 2 - wg wzornika Kronospan - Ferrara Oak 8921 PR
Uwaga! Dobór jednej z płyty obowiązujący do wszystkich mebli w pomieszczeniu.
– Blat postformingowy 3,8cm w  kolorze - antracytowym do uzgodnienia
– Cokół w kolorze wg wzornika Kronospan w kolorze 0190 PE Black – czarny
– Fronty i korpusy szafek wiszących w kolorze białym wg wzornika Kronospam Snow 

White 8685 BS

Wysokość szafek stojących bez blatu 87cm. Wysokość szafek stojących z blatem 3,8cm - 
90,8cm . Głębokość szafek stojących z blatem 60cm.
Zawiasy z  samodomykiem.  Prowadnice  z  pełnym wysuwem z  samodomykiem.  Uchwyt 
meblowy, np. Gamet, kolekcja Encanto, nr UU 52.Uchwyty w kolorze czarnym. Rozstaw 
12,8 lub 16cm do ustalenia.



Głębokość  szafek  wiszących  uzależniona  od  głębokości  kuchenki  mikrofalowej  do 
zabudowy. Głębokość ok. 35 – 36cm. Należy dobrać kuchenkę przystosowaną do zabudowy 
w szafce wiszącej. Wstępnie przyjęto mikrofalę o głębokości 32cm.
Wentylację szafki wykonać wg wytycznych producenta mikrofali.
W spodzie szafek wiszących we frezie zamontowana listwa led w profilu aluminiowym IP 
44. Barwa światła listwy 4000K. Długość ~262,5cm.
Wyprowadzenie zasilania do listwy led na wys. ~150-160. Spód szafki wiszącej na wys. 
135,8cm.
Fronty wysunąć poza dolną krawędź szafki ok. 0,7cm, celem zakrycia listwy led.

– Zabudowa kuchenna. Opcja 1.
Szafki stojące:
1.  Szafka  wypłycona  (ze  względu  na  istniejący pion  wentylacyjny o  wymiarach  22,5  x 
26cm).Szerokość frontu wynikowa ~22,5cm, głębokość wynikowa ~ 34cm. 
Szafka z drzwiami otwieranymi i 2 półkami wewnątrz. Zawiasy z lewej strony - 1 sztuka
2.  Szafka  o  szerokości  frontu  60cm.  Wysuwana.  W  blacie  zlewozmywak 
jednokomorowy(pełniący funkcję umywalki do rąk) przesunięty asymetrycznie w szafce, w 
stronę  drugiego  zlewozmywaka.  Wewnątrz  szafki  segregator  odpadów  z  3  koszami. 
Segregatory wstawiane do szuflady lub wysuwane razem z frontem - 1 kpl.
3. Szafka o szerokości frontu 60cm. Wysuwana. W blacie zlewozmywak jednokomorowy z 
ociekaczem. Wewnątrz szafki segregator odpadów z 2 koszami. Segregatory wstawiane do 
szuflady lub wysuwane razem z frontem - 1 kpl.
4. Szafka o szerokości frontu 60cm:
     1 opcja - zmywarka w zabudowie 60cm, zintegrowana z zakrytym panelem sterowania.
     1a. opcja - szafka z drzwiami odmykanymi, zawiasy z prawej strony, wewnątrz 1 półka.
     2 opcja - zamienione szafki - w szafce 4 przeniesione szuflady z szafki 5 ,a  w szafce 5 
zamontowana lodówka 
5. Szafka o szerokości frontu 60cm:
1 opcja - szafka z 3 szufladami,  1 płytką  i  2 głębokimi.  w Szafce płytkiej  przewidzieć 
segregator na sztućce.
2 opcja - zmywarka do zabudowy 60cm szerokości z ukrytym panelem sterowania

Szafki wiszące:
1a. Ze względu na pion wentylacyjny i głębokość wynikową szafki ok. 9-10cm, szafkę 1 a 
wykonać jako uzupełnienie – blendę  z dnem i wykończeniem górnym. 
Ewentualnie  front otwierany na tip  – on,  a wewnątrz miejsce na zasilacz do listwy led. 
Zawiasy z lewej strony
2a. Szafka z drzwiczkami otwieranymi i 2 półkami wewnątrz. Zawiasy z lewej strony. Półki 
z możliwością regulacji wysokości.
3a.  Szafka z drzwiczkami otwieranymi,  wewnątrz  2 -  poziomowa suszarka do naczyń z 
tacką do zabudowy w szafce z dnem. Powyżej 1 półka.
4a.  Szafka z drzwiczkami otwieranymi i  2 półkami wewnątrz.  Zawiasy z  prawej  strony. 
Półki z możliwością regulacji wysokości.
5a. Szafka o szerokości frontu 60cm, w dolnej części kuchenka mikrofalowa do zabudowy z 
przeznaczeniem do montażu w szafce wiszącej, wysokość kuchenki 38cm. Powyżej szafka 
otwierana bez dodatkowych półek. Zawiasy z prawej strony.
W  szafce  z  kuchenką  mikrofalową  należy  przewidzieć  wentylacje  wg  wytycznych 
producenta.

– Zabudowa kuchenna. Opcja 2.

Szafki stojące:



1.  Szafka  wypłycona  (ze  względu  na  istniejący pion  wentylacyjny o  wymiarach  22,5  x 
26cm).Szerokość frontu wynikowa ~22,5cm, głębokość wynikowa ~ 34cm. 
Szafka z drzwiami otwieranymi i 2 półkami wewnątrz. Zawiasy z lewej strony - 1 sztuka
2.  Szafka  o  szerokości  frontu  60cm.  Wysuwana.   W  blacie  zlewozmywak 
jednokomorowy(pełniący funkcję umywalki do rąk) przesunięty asymetrycznie w szafce,  w 
stronę  drugiego  zlewozmywaka.  Wewnątrz  szafki  segregator  odpadów  z  3  koszami.  . 
Segregatory wstawiane do szuflady lub wysuwane razem z frontem - 1 kpl.
3. Szafka o szerokości frontu 60cm. Wysuwana. W blacie zlewozmywak jednokomorowy z 
ociekaczem. Wewnątrz szafki segregator odpadów z 2 koszami. Segregatory wstawiane do 
szuflady lub wysuwane razem z frontem - 1 kpl.
4. Szafka o szerokości frontu 60cm,  szafka z 3 szufladami,  1 płytką  i  2 głębokimi.  w 
Szafce płytkiej przewidzieć segregator na sztućce.
5.  Szafka  o  szerokości  frontu  ~62cm,  wewnątrz  zamontowana  lodówka  do  zabudowy 
podblatowa,  wysokości  82cm,  szerokość  60cm.  Należy  wykonać  wentylację  szafki  wg 
wytycznych producenta.

Szafki wiszące:
1a. Ze względu na pion wentylacyjny i głębokość wynikową szafki ok. 9-10cm, szafkę 1 a 
wykonać jako uzupełnienie - blendę z dnem i wykończeniem górnym. 
     Ewentualnie front otwierany na tip - on, a wewnątrz miejsce na zasilacz do listwy led. 
Zawiasy z lewej strony
2a. Szafka z drzwiczkami otwieranymi 60cm szerokości i 2 półkami wewnątrz. Zawiasy z 
lewej strony. Półki z możliwością regulacji wysokości.
3a. Szafka z drzwiczkami otwieranymi 60cm szerokości, wewnątrz 2 - poziomowa suszarka 
do naczyń z tacką do zabudowy w szafce z dnem. Powyżej 1 półka.
4a. Szafka z drzwiczkami otwieranymi ok. 62cm szerokości i 2 półkami wewnątrz. Zawiasy 
z prawej strony. Półki z możliwością regulacji wysokości.
5a. Szafka o szerokości frontu 60cm szerokości, w dolnej części kuchenka mikrofalowa do 
zabudowy z  przeznaczeniem do montażu  w szafce  wiszącej,  wysokość  kuchenki  38cm. 
Powyżej szafka otwierana bez dodatkowych półek. Zawiasy z prawej strony. W szafce z 
kuchenką mikrofalową należy przewidzieć wentylacje wg wytycznych producenta.

Pozostałe wyposażenie kuchni:
– Umywalka, np. Franke Fiji FIG 610-42 Fragranit Onyx, nr 114.0167.023 - 1 sztuka.

Minimalna szer. podbudowy 50cm. Wymiary (DxSxG) 34,5 x 52 x 19,5cm, wycięcie 
(DxS) 39,5 x 49cm. Rozmiar odpływu 3  1/2''.  Ilość  otworów  (pod  baterię,  pokrętło 
korka automatycznego, inne) 3  podfrezowane  otwory.  Materiał  Fragranit  +z 
technologią antybakteryjną Sanitized;

– zlewozmywak Franke Maris MRG 611 Fragranit Onyx, nr 114.0250.890 - 1 sztuka.
Wymiar (DxS) 78 x 50cm, wymiary  komory (DxSxG) 35 x 42,5 x 20cm, wycięcie 
(DxS) 76 x 48cm. Rozmiar odpływu 3 1/2'', Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka 
automatycznego, inne) 2  podfrezowane  otwory  Ø  35mm,  głębokość  w  szafce 
zlewozmywaka z syfonem 26,6cm. Materiał Fragranit +z technologią antybakteryjną 
Sanitized, Model zlewozmywaka odwracalny, ociekacz umieścić z prawej strony.

– Jednouchwytowa bateria kuchenna DN 15, np. Kludi S - Line z wyciąganą wylewką, 
SKU: 408510575, wysokość  29,5cm – 2 sztuki.
Uchwyt  prosty,  montaż  jednootworowy,  głowica  ceramiczna,  perlator  M  16  x  1, 
wielkość przepływu wody 8,2 l/min,  obrotowa,  wyciągana wylewka,  zawór zwrotny, 
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8.

– Dozownik płynu blatowy (na płyn do mycia naczyń), np. Blanco Piona dozownik do 
płynu chrom 517667 - 1 sztuka.
Specyfikacja dozownika na płyn: uzupełnianie płynu od góry – pojemność 500 ml – 



otwór  35 mm – kolor chrom.
– Dozownik mydła w płynie ścienny mini, czarny mat, np. Katrin Inclusive czarny 0,5 litra 

, nr 92186 – 1  sztuka.
Opis:  materiał  obudowy:  tworzywo  ABS,  Zastosowanie:  mydło  w  płynie,  mydło  w 
piance. Wymiary: - wysokość: 204 mm, - szerokość: 100 mm, - głębokość: 125 mm. 
Przezroczyste ścianki boczne do kontroli poziomu mydła. Rodzaj montażu: naścienny.

– Pojemnik na ręczniki papierowe składane mini Katrin Inclusive plastik czarny nr. 92087- 
1 sztuka.
Opis: materiał obudowy: tworzywo ABS, Wymiary: - wysokość: 350 mm, - szerokość: 
248 mm, - głębokość: 114 mm, Rodzaj montażu: naścienny.

– Segregator odpadów do szafki 60cm z podziałem na 3 kosze, wysuwany z frontem lub 
wstawiany do szuflady - do uzgodnienia - do szafki nr 2 - 1 sztuka

– Segregator odpadów do szafki 60cm z podziałem na 3 kosze, wysuwany z frontem lub 
wstawiany do szuflady - do uzgodnienia - do szafki nr 3 - 1 sztuka.

– Mikrofala do zabudowy, np. Samsung MG22M8074AT  - 1  sztuka.
Opis:  wymiary  zewnętrzne  (SxWxG)  595  x  380  x  320  mm,  Waga  (netto)  15,5  kg, 
Pojemność kuchenki 22 l, Moc mikrofali - 850W. Kolor czarny nierdzewna. Otwieranie 
na lewą stronę.

– Ekspres do kawy  z funkcją samo wyłączania – 1 sztuka.
– Czajnik elektryczny – 1 sztuka.

– Opcjonalnie  w 1 opcji  –  zmywarka  do zabudowy zintegrowana,  z  ukrytym panelem 
sterowania – 1 sztuka.

– Opcjonalnie w 2 wersji – lodówka podblatowa do zabudowy, wysokość 82cm, szerokość 
60cm – 1 sztuka.

– Stolik barowy o wymiarach (SxGxW) 150 x 40 x 110cm – 1 sztuka.
Materiał:  płyta meblowa wiórowa melaminowana  3,6cm wg wzornika Kronospan w kolorze 
0190 PE Black – czarnym. Wzmocnienie poprzeczne blendą  z płyty 18mm od strony kuchni 
15cm wysokości. Poprzeczka wzmacniająca z rury chromowanej średnica 50mm. Mocowanie 
na wysokości ok. 32cm przy pomocy rozet. W razie braku stabilności stolika – konsultacja z 
projektantem.

– Zabudowa meblowa przy wejściu w kształcie litery L:

– Szafa nr 1 o wymiarach (SxGxW) 53,6 x 55 x 205cm – 1 sztuka
– Szafa nr 2 o wymiarach (SxGxW) 103,6 x 55 x 205cm – 1 sztuka.
Szafki  z  drzwiami  otwieranymi,  zamykanymi  na  klucz.  Zawiasy  z  samodomykiem. 
Ogranicznik otwarcia drzwi. Uchwyt meblowy, np. Gamet,  kolekcja Encanto, nr UU 52. 
Uchwyty w kolorze czarnym. Rozstaw 12,8 lub 16cm do ustalenia. Szafki wykonane z płyty 
meblowej wiórowej melaminowanej, klasa E1. Obrzeże z ABS lub PCV w kolorze i fakturą 
dopasowane do koloru płyty. Grubość płyt 18mm. Jeden bok szafki 1 i 1 bok szafki 2 oraz 
wieniec górny grubości 3,6cm. Cokół, boki pogrubiane i fronty wykonane na równi. Żaden 
element  nie  cofnięty  w stosunku do  pozostałych.  Cokół  zabezpieczony od  spodu przed 
namakaniem  i  puchnięciem.  Szafka  z  możliwością  regulacji  poziomu  (przy  pomocy 
regulatorów wkręcanych w płytę lub nóżek). Dolna część szafki 1,2 (przekrój poziomy A) 
dostępna od strony wejścia. Półki w dolnej części zamontowane na stałe. Półki w części 
górnej, dostępnej od strony części socjalnej  z możliwością regulacji wysokości.
Kolorystyka:
– Cokół, korpus i półki wewnętrzne w kolorze dębu

  opcja 1 - wg wzornika Pfeilderer - Dąb Lindberg
  opcja 2 - wg wzornika Kronospan - Ferrara Oak 8921 PR - dąb



  Uwaga! Dobór jednej z płyty obowiązujący do wszystkich mebli w pomieszczeniu.
– Drzwiczki szafek widoczne od strony wejścia w kolorze szarym.

Ze względu na małą ilość materiału  drzwiczki można wykonać jako fronty lakierowane 
wg wzornika NCS w kolorze S 4500-N lub z płyty meblowej wg wzornika Pfleiderer 
Szary Platynowy - U12009VV. 

– Drzwiczki  szafek  widocznych  od  strony części  socjalnej  w  kolorze  białym,  np.  wg 
wzornika Kronospam 8685 BS Snow White.

– Korek drobnoziarnisty lub średnioziarnisty naturalny 10-12mm, powierzchnia 1,88m2 
mocowany do pleców szafki we wgłębieniu.

– Szafa nr 3 o wymiarach 60 x 55 x 205cm – 1 sztuka.

Szafki  z  drzwiczkami  otwieranymi,  zamykanymi  na  klucz.  Zawiasy  z  samodomykiem. 
Uchwyt meblowy, np. Gamet, kolekcja Encanto, nr UU 52. Uchwyty w kolorze czarnym (w 
razie potrzeby występują także w kolorze białym). Rozstaw 12,8 lub 16cm do ustalenia. 
Szafki wykonane z płyty meblowej wiórowej melaminowanej, klasa E1 w kolorze dębu. 
Obrzeże z ABS lub PCV w kolorze i fakturą dopasowane do koloru płyty.  Grubość płyt 
18mm.  Jeden bok szafki 1 oraz wieniec górny grubości 3,6cm. Cokół, boki pogrubiane i 
fronty wykonane na równi.  Żaden element nie cofnięty w stosunku do pozostałych. Cokół 
zabezpieczony od spodu przed namakaniem i puchnięciem. Szafka z możliwością regulacji 
poziomu (przy pomocy regulatorów wkręcanych w płytę lub nóżek). Półki z możliwością 
regulacji  wysokości.  1  półka konstrukcyjna,  na stałe  zamontowana w celu  wzmocnienia 
konstrukcji szafki.

Kolorystyka całej szafki - wykonanie w całości w jednej kolorystyce dębu: 
opcja 1 - wg wzornika Pfeilderer - Dąb Lindberg
opcja 2 - wg wzornika Kronospan - Ferrara Oak 8921 PR - dąb
Uwaga! Dobór jednej z płyty obowiązujący do wszystkich mebli w pomieszczeniu.

– Szafa nr 4 o wymiarach (SxGxW)  83,6 x 60 x 205cm - 1 sztuka.

Materiał  –  płyta  meblowa  wiórowa  melaminowana,  klasa  E1.  Obrzeże  ABS  lub  PCV 
dopasowana kolorem i wzorem do płyty. Lewy bok szafki, wieniec górny z płyty meblowej 
3,6cm. Pozostałe elementy z płyty meblowej 18mm. Cokół od spodu należy zabezpieczyć 
przed namakaniem. Cokół  oraz widoczna ścianka boczna ma być  wykonana na równi z 
frontem. Szafka z możliwością regulacji poziomu (przy pomocy regulatorów wkręcanych w 
płytę lub nóżek). Szafka dzielona na 12 części. Każda część zamykana za zamek. Numeracja 
szafek za pomocą przyklejonych opisów w kolorze szarym.

Kolorystyka 
– Cokół, widoczny pogrubiony bok oraz wieniec górny z płyty meblowej w kolorze dębu:
opcja 1 - wg wzornika Pfeilderer - Dąb Lindberg
opcja 2 - wg wzornika Kronospan - Ferrara Oak 8921 PR - dąb
Uwaga! Dobór jednej z płyty obowiązujący do wszystkich mebli w pomieszczeniu.
– Korpus,  fronty  z  prawej  części   z  płyty  meblowej  w  kolorze  białym  wg  wzornika 

Kronospam 8685 BS Snow White.
– Pion frontów z lewej strony w kolorze turkusowym. Ze względu na małą ilość materiału 

drzwiczki można wykonać jako lakierowane  wg wzornika NCS w kolorze S 4030 - 
B30G lub płyty meblowej wg wzornika Pfeilderer w kolorze U18576 MP – Ocean.

– Szafa nr 5 o wymiarach (SxGxW)  80 x 60 x 205cm – 2  sztuki.



Materiał  –  płyta   meblowa  wiórowa  melaminowana,  klasa  E1.  Obrzeże  ABS  lub  PCV 
dopasowana kolorem i wzorem do płyty. Wieniec górny z płyty meblowej 3,6cm. Pozostałe 
elementy z płyty meblowej 18mm. Cokół od spodu należy zabezpieczyć przed namakaniem. 
Cokół  ma być wykonana na równi z frontem. Szafka z możliwością regulacji poziomu (przy 
pomocy regulatorów wkręcanych w płytę lub nóżek). Szafka dzielona na 12 części. Każda 
część zamykana za zamek.  Numeracja szafek za pomocą przyklejonych opisów w kolorze 
szarym.

Kolorystyka mebla:
– Cokół, wieniec górny z płyty meblowej w kolorze dębu:
opcja 1 – wg  wzornika Pfeilderer – Dąb  Lindberg
opcja 2 – wg  wzornika Kronospan – Ferrara  Oak 8921 PR – dąb.
Uwaga! Dobór jednej z płyty obowiązujący do wszystkich mebli w pomieszczeniu.
– Korpus, fronty   z płyty meblowej w kolorze białym wg wzornika Kronospam 8685 BS 

Snow White.

– Szafa nr 6 o  wymiarach (SxGxW)  83,6 x 60 x 205cm – 1 sztuka.

Materiał  –  płyta  meblowa  wiórowa  melaminowana,  klasa  E1.  Obrzeże  ABS  lub  PCV 
dopasowana kolorem i wzorem do płyty. Prawy bok szafki, wieniec górny z płyty meblowej 
3,6cm. Pozostałe elementy z płyty meblowej 18mm. Cokół od spodu należy zabezpieczyć 
przed namakaniem. Cokół, widoczny pogrubiony bok oraz wieniec górny z płyty meblowej 
w kolorze dębu. Korpus, fronty   z płyty meblowej w kolorze białym. Cokół oraz widoczna 
ścianka  boczna  ma  być  wykonana  na  równi  z  frontem.  Szafka  z  możliwością  regulacji 
poziomu (przy pomocy regulatorów wkręcanych w płytę lub nóżek). Szafka dzielona na 12 
części.  Każda  część  zamykana  za  zamek.   Numeracja  szafek  za  pomocą  przyklejonych 
opisów w kolorze szarym.

Kolorystyka mebla:
– Cokół, wieniec górny z płyty meblowej w kolorze dębu:
opcja 1 - wg wzornika Pfeilderer - Dąb Lindberg
opcja 2 - wg wzornika Kronospan - Ferrara Oak 8921 PR - dąb
Uwaga! Dobór jednej z płyty obowiązujący do wszystkich mebli w pomieszczeniu
– Korpus, fronty   z płyty meblowej w kolorze białym wg wzornika Kronospam 8685 BS 

Snow White.

– Stanowisko komputerowe o wymiarach (SxGxW) 80 x 60 x 74,1cm – 2 sztuki.

Opis:  Noga  kwadratowa  o  przekroju  5  x  5cm,  wysokość  70,5cm,  metalowa,  malowana 
proszkowo w kolorze białym. Noga z regulowaną stopką. Model, np. Meblant MA. Blat 3,6cm 
grubości z płyty meblowej laminowanej, Klasa E1. Kolor blatu np. wg wzornika Kronospam 
8685 BS Snow White.  Obrzeże ABS w kolorze białym. Wieszak na komputer,  regulowany, 
metalowy malowany w kolorze białym.  Mocowanie po prawej  stronie  biurka.  Szuflada  na 
klawiaturę z tworzywa sztucznego  w kolorze szarym na prowadnicach. Przelotka na kable śr. 
80mm, biała, w górnym prawym narożniku blatu biurka - 1 sztuka. Okablowanie poziome do 
biurek.

https://www.meblant.pl/podstawy-nogi-biurek.xml
https://stema.istore.pl/pl/p/Uchwyt-na-komputer-bialy-duzy-zakres-regulacji/22893402

– Szafka na drukarkę  (SxGxW) 90 x 60 x 65cm – 2  sztuki.

Opis: Korpus i forny z płyty meblowej, wiórowej , melaminowanej, klasa E1, grubość 18mm. 

https://stema.istore.pl/pl/p/Uchwyt-na-komputer-bialy-duzy-zakres-regulacji/22893402


Nożki  meblowe  10cm  wysokości,  metalowe,  malowane  w  kolorze  białym.  Zastosować 
pośrodku  dodatkową  nogę  (na  środku  szafki,  cofniętą  w  stosunku  do  frontów).  Uchwyt 
meblowy, np. Gamet, kolekcja Encanto, nr UU 52. Uchwyty w kolorze czarnym. Rozstaw 12,8 
lub  16cm do  ustalenia.  Kolor  szafki  np.  wg  wzornika  Kronospam 8685  BS  Snow  White. 
Obrzeże ABS w kolorze białym.

– Stół  (SxGxW) 140 x 80 x 74,1cm – 2 sztuki .
Stół można zamówić u producenta mebli biurowych lub wykonać wg opisu:
Opis: stelaże ramowe ST-A057-K (noga kwadrat) , wymiar  136 x 76 x 72,5cm; stelaż skręcany, 
malowany proszkowo w kolorze białym, przekrój belek: 5 x 2,5 cm, noga o średnicy 5 cm lub 
kwadrat  5  x  5  cm,  grubości  ścianek:  nogi  -  1,5  mm,  belki  -  1,3  mm,  nogi  zakończone 
tworzywową stopką poziomującą.
https://www.meblant.pl/podstawy-nogi-biurek.xml
Blat  grubości 1,8 lub 3,6cm do ustalenia z płyty meblowej laminowanej, Klasa E1. Kolor blatu 
np. wg wzornika Kronospam 8685 BS Snow White. Obrzeże ABS w kolorze białym. 

–  Stół  (SxGxW) 80 x 80 x 74,1cm – 1 sztuka. 
Stół można zamówić u producenta mebli biurowych lub wykonać wg opisu:
Opis: stelaże ramowe ST-A057-K (noga kwadrat) , wymiar:76 x 76 x 72,5cm, stelaż skręcany, 
malowany w kolorze biały, przekrój belek: 5 x 2,5 cm, noga o średnicy 5 cm lub kwadrat 5 x 5 
cm, grubości ścianek: nogi - 1,5 mm, belki - 1,3 mm, nogi zakończone tworzywową stopką 
poziomującą.
https://www.meblant.pl/podstawy-nogi-biurek.xml
Opcjonalnie noga 50 x 50 x 70,5cm - 4 sztuki mocowane do blatu 3,6cm. Kolor nogi biały. Blat 
grubości 1,8 lub 3,6cm do ustalenia z płyty meblowej laminowanej, Klasa E1. Kolor blatu np. 
wg wzornika Kronospam 8685 BS Snow White. Obrzeże ABS w kolorze białym. 

– Pozostałe wyposażenie:
– krzesło twarde na płozie, kolor czarny – 14 sztuk

Opcja 1: np. Pofim Com, K12, V3, stopki z podkładką filcową (do podłóg twardych), 
krzesło  na  podstawie  z  profilu  zamkniętego,  stelaż  chrom błyszczący lub  satyna  do 
uzgodnienia,  kubełek – sklejka  w laminacie HPL – LW02 w kolorze czarnym ,
Opcja 2: Nowy Styl CAFE CFS VII , kubełek ze sklejki pokryty laminatem  w kolorze 
czarnym, wersja na płozie, chrom

– krzesło barowe twarde, na płozie, kolor biały  – 2 sztuki
Opcja 1: np. Profim Com  K12CV - krzesło barowe, kubełek ze sklejki, stelaż chrom 
błyszczący lub satyna do uzgodnienia,  stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych) , 
kubełek – sklejka  w laminacie HPL - LW01 (biały).
Opcja 2: Nowy Styl Hocker VII chrom,  kubełek ze sklejki bukowej pokrytej laminatem 
w kolorze biały, płoza, chrom.

– Kanapa na nóżkach o wymiarze ~210 x 85cm – do uzgodnienia – 2 sztuki.
Tapicerka  kanapy  dopasowana  kolorystycznie  do  kolorystyki  w  pomieszczeniu: 
antracytowa  –  1  sztuka,  turkusowa  –  1  sztuka.  Tapicerka  powinna  być  dobra  w 
czyszczeniu, o dobrych parametrach wytrzymałościowych, z atestami na trudnopalność.

– Stolik kawowy drewniany – 1 sztuka, np. 
– Ikea  Lisabo, okleina jesionowa. o wymiarach (DxGxW) 118 x 50 x 50cm 
– Vox Nature (DxGxW) 120 x 60 x 45cm, okleina dębowa + biały.

– Ścianka parawanowa, akustyczna , np. Mikomax Soniq  o wymiarach 80 x 160cm – 2 



sztuki. 
– Tapicerka  szara  do  uzgodnienia,  noga  czarna  lub  antarcytowa.  Stopki  z  rolkami 

jezdnymi.  Zastosowane  materiały  wpływają  na  poprawę  akustyki.  Spełniają  normę 
wysokiej dzwiękoszczelności nr PN-EN ISO 354:2005.

– Doniczka biała, np. Polnix Fiberglass 95.025 , średnica 38cm, wysokość 72cm – kolor 
biały – 5 sztuk.

W strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i 
wyrobów  łatwo  zapalnych,  których  produkty  rozkładu  termicznego  są  bardzo  toksyczne  lub 
intensywnie dymiące, jest zabronione. 
W przypadku  stosowania  materiałów wykończeniowych luźno zwisających,  w szczególności  w 
kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, 
których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do 
zapalności  i  rozprzestrzeniania  płomienia  przez  wyroby włókiennicze nie  spełniają  co najmniej 
jednego z kryteriów: 1)  ti  4 s; 2)  ts  30 s; 3)  nie następuje przepalenie trzeciej nitki; 4)  nie 
występują płonące krople. 
Okładziny  sufitów  oraz  sufity  podwieszone  należy  wykonywać  z  materiałów  niepalnych  lub 
niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.  

Uwaga!

Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić na obiekcie. 
W przypadku niejasności lub wątpliwości należy konsultować się z projektantem.

Opracowała:
Dorota Świć - Kęcik


