REWAL
Pokój pracowniczy – poddasze
L.p.
1.

Przedmiot
Łóżko hotelowe z
ochraniaczem PCV

Opis
Wymiary: szer. 900 mm, dł. 2000 mm, wys. 520 mm.

Ilość
1

1. Podstawa - materac na stelażu z nóżkami metalowymi czarnymi o wysokości 12 cm (nóżki:
6 szt. w tym 2 szt. na kółeczkach z hamulcem).
Wkład: ze sprężyn bonelowych, z wysokogatunkowego drutu 2,2 mm, obłożony z jednej strony
przekładką tapicerską i pianką poliuretanową T35-25mm, o zwiększonej sprężystości.
Pokrowiec: wykonany z trudnopalnego materiału obiciowego (przykładowy skład: 68% poliester, 32%
polipropylen), który spełnia wymogi angielskiej normy trudnopalności BS7175 oraz europejskiej
normy UNIEN 597.1+597.2. Pikowany trudnopalną owatą 300 g/m2.
Wysokość: bez nóżek 200 - 220 mm.
Cechy szczególne: rama drewniana z możliwością montażu nóżek
2. Materac wierzchni
Wkład: wkład materaca ze sprężyn woreczkowych wykonanych z wysokogatunkowego drutu o
przekroju min. 2,2 mm. Wkład materaca obłożony jest obustronnie przekładką tapicerską oraz pianką
poliuretanową T35-30mm, o zwiększonej sprężystości.
Pokrowiec: wykonany z trudnopalnego materiału obiciowego (przykładowy skłąd: 68% poliester, 32%
polipropylen), który spełnia wymogi angielskiej normy trudnopoalności BS7175 oraz europejskiej
normy UNIEN 597.1+597.2. Pikowany trudnopalną owatą 300 g/m2.
Wysokość: 170 - 200 mm.

2.

Szafka nocna z półką

3. Ochraniacz na materac PVC
Wodoodporny ochraniacz PVC na materac z lamówką. Na rogach wszyte szerokie gumki, które
pozostawiają materac nieruchomym. Wierzchnia strona pokryta jest bawełną 100%, natomiast
spodnia część ochraniacza laminowana jest jednostronnie oddychającą membraną PE/PP (możliwość
prania w temp. do 60C).
Wysokość: 2 – 3 mm.
Wymiary: szer. 400 mm, gł. 400 mm, wys. 450 mm.
Kolor: 7947 Orzech wg palety Kronospanu.
 Blat oraz boki wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 36 mm.
 Półka wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm.
 Tył szafki wykonany z płyty HDF dopasowanej kolorem do całości mebla.
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3.

Krzesło drewniane z
tapicerowanym
siedziskiem

Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby widoczne krawędzie blatu i
boków mebla zabezpieczyć ABSem o grubości min. 1mm, dopasowanym do koloru płyty.
Wykonane z drewna litego-bukowego i ze sklejki prasowanej profilowanej.
Połączenia konstrukcyjne – czopowe, montowane przy użyciu kleju.
Styl oparcia – proste, niepełne, ergonomiczne pochylenie siedziska względem podłogi.
Kolor: 7947 Orzech wg palety Kronospanu.
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Wymiary krzesła to:
 Wysokość całkowita: 880 mm
 Głębokość siedziska: 540 mm
 Szerokość siedziska: 465 mm
 Wysokość siedziska od podłogi: 490 mm
Dopuszczalne wahania wymiarów: +/- 3%
Krzesło tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:
 zabezpieczenie systemem Zero Spot - technologia ułatwiająca usuwanie plam różnego
pochodzenia
 skład: 90 %PL, 10 % CO
 waga: 400 g/mtb
 odporność na ścieranie: 100000 cykli Martindale
 odporność na piling: 4-5
 doporność na światło klasa 4-5
4.

Stolik okolicznościowy z
okrągłym blatem

5.

Lampa biurkowa

6.

Komoda (szuflada +
drzwiczki)

Należy przedstawić próbnik przynajmniej 50 kolorów tapicerki do wyboru.
Wymiary: przekątna blatu – 500 mm, wys. stolika – 500 mm.
Kolor: 7947 Orzech wg palety Kronospanu.
 Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej grubości 36 mm.
 Nogi płycinowe na krzyżaku, wykonane z płyty laminowanej grubości 18 mm.
 Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby widoczne krawędzie mebla
zabezpieczyć ABSem o grubości min. 1mm, dopasowanym do koloru płyty.
 Wykończenie lampy stalowcem.
 Abażur o średnicy 180 mm w kolorze białym z tkaniny.
 Wys. lampy 370 mm.
 Źródło zasilania: żarówka E14 1x 40W.
Wymiary: szer. 1000 mm, gł. 450 mm, wys. 800 mm.
Kolor: 7947 Orzech wg palety Kronospanu.
 Korpus komody wykonany z płyty laminowanej 18 mm, drzwi nakładane (na boki), wieniec górny
komody pogrubiony do 36 mm.
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7.

Wieszak ścienny

Korpus szuflady oraz tył komody wykonany z płyty HDF dopasowanej kolorem do całości mebla
Czoło szuflady, drzwiczki komody oraz cokół korpusu wykonane z płyty wiórowej laminowanej o
grubości 18 mm.
 Prowadnica szuflady – z dolnym prowadzeniem, zawiasy drzwi – puszkowe.
 Uchwyty przykręcane metalowe w kolorze srebrnym np. typ WP09 z kolekcji Gamet.
 Wewnątrz komody półka z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm.
 Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby widoczne krawędzie blatu i
boków mebla zabezpieczyć ABSem o grubości min. 1mm, dopasowanym do koloru płyty.
Wymiary: szer. 500 mm, wys. 1500 mm.
Kolor: 7947 Orzech wg palety Kronospanu.
 Płyta wiórowa laminowana o grubości 18 mm pogrubiona od wewnątrz ramką z płyty do
grubości 36 mm, całość wykończona jednym wspólnym obrzeżem.
 Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby krawędzie panelu zabezpieczyć
ABSem o grubości min. 1mm, dopasowanym do koloru płyty.
 Wieszaki metalowe podwójne w kolorze srebrnym, np. typ WP06 z kolekcji Gamet.
 Ilość wieszaków: 3 podwójne.
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