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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WNĘTRZ

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji projektowej
- dokumentacja archiwalna
- inwentaryzacja i wizja lokalna
- dokumentacja zdjęciowa

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- projekt wnętrz strefy wejściowej na parterze
- projekt wnętrz stołówki i sali wykładowej
- projekt wnętrz komunikacji ogólnej – klatki schodowe oraz hole – parter i I piętro
- projekt wnętrz pomieszczeń mieszkalnych na parterze i I piętrze
- projekt pomieszczeń dydaktycznych i ogólnodostępnych na parterze i I piętrze
- projekt pomieszczeń zaplecza kuchennego – parter i piwnica
- projekt łazienek i toalet ogólnodostępnych – na parterze i I piętrze

3. Założenia projektowe
Projekt  aranżacji  wnętrz  pomieszczeń  w  budynku  socjalno-dydaktycznym Zespołu  Szkół

Centrum  Kształcenia  Rolniczego  w  Janowie –  niniejszy  projekt  ma  na  celu  opracowanie
wytycznych dotyczących wykończenia materiałowego istniejących pomieszczeń oraz wyposażenia,
które realizowane będą w ramach wykończenia i wyposażenia wnętrz w przedmiotowym obiekcie.
Należy zastosować w nim wysokiej jakości materiały i urządzenia, posiadające ponadto  wymagane
atesty, certyfikaty i dopuszczenia do użytkowania.

4. Informacje techniczne

Uwaga:
Przy  sporządzaniu  projektu  Projektant  wykorzystał  konkretne  produkty  –  meble,  oprawy

oświetleniowe, płytki podłogowe i ścienne, bez czego niemożliwe byłoby stworzenie wiarygodnej
wizji projektowanych wnętrz.

Inwestor dopuszcza zamianę poszczególnych projektowanych elementów wykończenia lub
wyposażenia wnętrz będących przedmiotem niniejszego opracowania, pod warunkiem utrzymania
projektowanego efektu wnętrzarskiego i zachowania parametrów technicznych i jakościowych nie
gorszych niż w przykładowych zestawieniach.

Wymagana jest akceptacja Projektanta w zakresie formy, koloru, wykończenia powierzchni i
parametrów technicznych dla zamiennych elementów.

Pojawiające się w opisie propozycje wykonania poszczególnych prac zawierają wytyczne
odnośnie użytych materiałów budowlanych - można przyjąć materiały z opisu lub porównywalnej
jakości.

Przy zakupie chemii budowlanej – fug, gruntów, izolacji typu płynne gumy, klejów do płytek
wskazane  jest  stosowanie  materiałów  jednego  producenta,  bez  czego  niemożliwe  jest
egzekwowanie gwarancji na poszczególne produkty.

4.1. Ściany

Projektuje się wykończenie ścian wewnętrznych:
S-01 - Kolor biały - malowane wodorozcieńczalną farbą lateksową akrylowo-kompozytową

np. Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt.
S-01a - Do wys. 2m: Gres nieszkliwiony, przemysłowy, płytki 30x30cm, kolor jasnobeżowy,

np.  Nowa  Gala  seria  przemysłowa,  kolor  jasnobeżowy  SP13;  Powyżej  płytek:  Kolor  biały  -
malowane  wodorozcieńczalną  farbą  lateksową  akrylowo-kompozytową,  np.  Tikkurila  Optiva
Ceramic Super Matt.

Uwaga: W pomieszczeniu zmywalni płytki ścienne na całą wysokość pomieszczenia.
S-02 - Płytki ceramiczne 29,7x60cm do wys. 2m: połysk, kolor biały z elementami ozdobnymi

–  płytkami  ze  strukturą,  np.  Opoczno  Fluorescent  Flower  White  Glossy  i  Pulse  White  Glossy
Structure; Powyżej płytek: kolor biały - malowane wodorozcieńczalną farbą lateksową akrylowo-
kompozytową, np. Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt. 

S-03 -  Kolor  jasnoszary  -  malowane  wodorozcieńczalną  farbą  lateksową  akrylowo-
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kompozytową, np. Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt - kolor Tikkurila 1943 lub równoważny
S-04 - Kolor szary - tapeta fakturowa do malowania np. Graham&Brown Eclectic 16209 lub

równoważny, malowana wodorozcieńczalną farbą akrylową do barwienia nadającą perłowy efekt,
np.  Tikkurila  Taika  Pearl  Paint  (Taika Helmiäismaali)  lub równoważny,  kolor  szary  perłowy,  np.
Tikkurila Deco Grey 2094 lub równoważny.

S-05 -  Kolor  jasnobeżowy  -  malowane  wodorozcieńczalną  farbą  lateksową  akrylowo-
kompozytową, np. Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt - kolor Tikkurila F313 lub równoważny

S-06 - Okładzina ścienna – laminat kompaktowy HPL – wykończenie powierzchnia drewna.
Kolor orzech, np. laminat HPL Egger Orzech Dijon lub równoważny

4.2. Sufity

Malowane gładkie, kolor biały, farba lateksowa akrylowo-kompozytowa, np. Tikkurila Optiva
Ceramic Super Matt.

4.3. Sufity podwieszane

-  Projektowany  sufit  podwieszany  –  płyty  60x60cm,  kolor  biały,  system  z  mocowaniem
ukrytym np. Ecophon Focus Ds o klasie artykulacji (AC) 180 i współczynniku pochłaniania (αw) 0,9

-  oprawy  oświetleniowe  na  źródła  światła  LED,  montaż  w  suficie  podwieszanym  –
rozmieszczenie zgodnie z dyspozycją na rysunkach sufitów podwieszanych

I. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnętrz należy zastosować sufity o praktycznym
współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż:

d
[mm]

c.w.k
.

[mm]

  Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku
125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz 

4000
Hz

20 65 0,20 0,60 0,90 0,95 0,95 1,00

20 200 0,50 0,85 0,85 0,85 1,00 1,00

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (65mm – montaż bezpośredni, 200mm – montaż
podwieszony)

II. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko,  stosowane płyty sufitowe
powinny: 

 charakteryzować  się  równowagową  emisją  CO2 max 4,4  kg/m2 przez  cały  okres
eksploatacji

 wykorzystywać min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu
Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosowną Deklaracją Środowiskową (EPD)

III typu zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

III. W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy stosować: 
 materiały spełniające wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Związki

Organiczne)
Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosownymi niezależnymi badaniami.

Sufit akustyczny z niewidoczną konstrukcją nośną. System składa się z płyt ze sprasowanej wełny
szklanej o łącznej przybliżonej wadze 3-4 kg/m². Płyty są przeznaczone do demontażu w dół.

Właściwości użytkowe:
 kolor płyt biały NCS: S 0500-N 
 materiał rdzenia płyty wełna szklana
 grubość płyt   20 mm
 wymiary płyt 600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600, 2000x600, 

2400x600, 1200x1200 mm  
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 odbicie światła > 80% 
 utrzymanie w czystości możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz 

przecierania na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne
 dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę 0,5 kg (5N)
 klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0 
 stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, zgodną  z PN-
EN 13964.

4.4. Podłogi

Zgodnie z dyspozycją rysunku podłóg oraz zestawieniem z pkt 4.9.:

4.4.1. Komunikacja ogólna i pomieszczenia ogólnodostępne:
Gres  nieszkliwiony  porcellanato,  kolor  jasnobeżowy,  płytki  rektyfikowane  ~60x60cm,  np.

Nowa Gala Zenith Z01 lub równoważne

4.4.2. Łazienki i WC ogólnodostępne:
Płytki gresowe rektyfikowane 60x60cm,kolor jasnoszary, np. Opoczno Urban Mix light grey.

Całość wykonać stosując płynne gumy na podłoża.

4.4.3. Pokoje mieszkalne
Podłoga laminowana orzech, panele 1291 x 193 mm, np. Egger Orzech Mansonia

4.4.4. Pomieszczenia techniczne i zaplecze kuchenne:
Gres nieszkliwiony, przemysłowy, płytki 30x30cm, kolor jasnobeżowy, np. Nowa Gala seria

przemysłowa, kolor SP13

4.5. Balustrady
Projektowane  balustrady  klatek  schodowych  –  ze  stali  nierdzewnej  w  normie  AISI  304,

odpornej na korozję, powierzchnia szlifowana o połmatowym satynowym wykończeniu:
• słupek  z rury Ø~~40mm
• pochwyt z rury Ø~~40mm
• wypełnienie z rurek Ø~~12mm
• wsporniki pochwytu z regulacją kątów
• mocowania rurek 12,0 mm z regulacją kątów

4.6. Stolarka drzwiowa wewnętrzna

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń – zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej:
• Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń –  wypełnienie „plaster miodu”, całość obłożona płytą

HDF, boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS, zamek na klucz zwykły lub dostosowany pod
wkładkę  patentową,  trzy  zawiasy  czopowe,  ościeżnice  przylgowe,  kolor  skrzydła  i  ościeżnicy
okleina CPL HQ 0,2 kolor Orzech Modena 2 (wg wzornika Porta)

• Drzwi łazienkowe –  wypełnienie „plaster miodu”, całość obłożona płytą HDF, boki skrzydła
pokryte taśmą brzegową ABS, zamek z blokadą łazienkową, trzy zawiasy czopowe, szyba matowa
hartowana, ościeżnice przylgowe, kolor skrzydła i  ościeżnicy okleina CPL HQ 0,2 kolor Orzech
Modena 2 (wg wzornika Porta)

Stolarka aluminiowa wewnętrzna – zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej:
- szklenie szkłem bezpiecznym hartowanym klasy P2
- samozamykacz
- bez wystającego progu
- skrzydło drzwiowe min. szer. 90 cm w świetle otworu
- bez słupka środkowego
- wskazane drzwi w odporności ogniowej EI30
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4.7. Rolety i wyposażenie okien

Sala wykładowa (0/32) i jadalnia (0/31)
• Rolety okienne, kolor biały, zaciemniające, z atestem higienicznym i niepalności, odporna
na UV i korozję 

Pokoje mieszkalne
• Rolety okienne typu dzień-noc, kolor biały
• Firany obiektowe, kolor biały, gładkie, z atestem niepalności, na karniszach drążkowych

4.8. Osprzęt elektryczny i oświetlenie

Wg projektu branżowego instalacji  elektrycznych z dn. 30.06.2008r. wykonanego przez mgr inż.
Jerzego Karola Oksiutę.

Wyposażenie obejmuje:
4.8.1. oprawy oświetleniowe – proponowane oprawy:

• pom.  techniczne  i  kuchnia -  Lampy  funkcjonalne  LED  do  pomieszczeń  wilgotnych,
hermetyczna. Tworzywo sztuczne, biała, 59x8,6x6,6cm, 12 LED

• łazienki -  Kompaktowa  oprawa  LED  do  montażu  natynkowego.  Wyposażona  w
energooszczędne panele LED i równomiernie podświetloną  opalizowaną lub pryzmatyczną
przesłonę, zapewniającą niski stopień olśnienia. Oprawa z tworzywa  sztucznego.

• pokoje -  kompaktowa   oprawa  LED  do  montażu  zwieszanego.  Wyposażona  w
energooszczędne panele LED i równomiernie podświetloną opalizowaną lub pryzmatyczną
przesłonę,  zapewniającą  niski  stopień  olśnienia.  Oprawa  z  tworzywa  sztucznego;
Kompaktowa oprawa LED do montażu natynkowego.  Wyposażona w energooszczędne
panele  LED  i  równomiernie  podświetloną   opalizowaną  lub  pryzmatyczną  przesłonę,
zapewniającą niski stopień olśnienia. Oprawa z tworzywa  sztucznego.

• jadalnia i sala wykładowa, hol i recepcja - oprawy kwadratowe. Oprawa oświetleniowa LED
panelowa do sufitów podwieszanych, podtynkowa, z białą aluminiową ramką malowaną
elektrostatycznie Wymiary: 595 x 595 x 8mm; Oprawy podłużne. Oprawa oświetleniowa
LED do sufitów podwieszanych, podtynkowa do montażu w suficie gipsowo-kartonowym.
Łączniki umożliwiające łączenie opraw. Wymiary:1165 x 86 x 65mm

4.8.2. gniazdka i wyłączniki – gniazda wtyczkowe, gniazda hermetyczne, przyciski wraz z ramkami

4.9. Zestawienie wykończenia pomieszczeń

L.p. Nazwa
pomieszczenia

Posadzka Sufit Ściany

PIWNICA

-1/1 Komunikacja Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor SP13

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba silikonowa

Malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. Kolor biały

-1/2 Pom. techn. Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor SP13

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba silikonowa

Malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. Kolor biały

-1/3 Pom. techn. Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor SP13

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba silikonowa

Malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. Kolor biały

-1/4 Pom. techn. Gres nieszkliwiony, Malowane gładkie, kolor Malowane 
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L.p. Nazwa
pomieszczenia

Posadzka Sufit Ściany

przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor SP13

biały, farba silikonowa wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. Kolor biały

-1/5 Pom. techn. Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor SP13

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba silikonowa

Malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. Kolor biały

-1/6 Pom. techn. Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor SP13

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba silikonowa

Malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. Kolor biały

PARTER

0/1 Komunikacja Gres nieszkliwiony 
porcellanato kolor 
jasnobeżowy płytki 
rektyfikowane ~60x60cm, 
np. Nowa Gala Zenith Z01

Sufit podwieszany 
kasetonowy panele 
60x60cm, kolor biały - z 
mocowaniem ukrytym np.
ECOPHON Focus

• Kolor 
jasnobeżowy - malowane
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila F313 lub 
równoważny
• Okładzina 
ścienna – laminat 
kompaktowy HPL – 
wykończenie 
powierzchnia drewna. 
Kolor orzech, np. laminat 
HPL Egger Orzech Dijon 
lub równoważny

0/2 Komunikacja Gres nieszkliwiony 
porcellanato kolor 
jasnobeżowy płytki 
rektyfikowane ~60x60cm, 
np. Nowa Gala Zenith Z01

Sufit podwieszany 
kasetonowy panele 
60x60cm, kolor biały - z 
mocowaniem ukrytym np.
ECOPHON Focus

Kolor jasnobeżowy - 
malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila F313 lub 
równoważny

0/3 Pokój Podłoga laminowana orzech
panele 1291 x 193 mm np. 
Egger Orzech Mansonia 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Kolor jasnoszary 
- malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny
• Kolor szary - 
tapeta fakturowa do 
malowania np. 
Graham&Brown Tapeta 
do malowania Eclectic 
16209 lub równoważny, 
malowana 
wodorozcieńczalną farbą 

7



L.p. Nazwa
pomieszczenia

Posadzka Sufit Ściany

akrylową do barwienia 
nadającą perłowy efekt, 
np. Tikkurila Taika Pearl 
Paint (Taika 
Helmiäismaali) lub 
równoważny, kolor szary 
perłowy, np. Tikkurila 
Deco Grey 2094 lub 
równoważny.
• Rolety okienne 
typu dzień-noc, kolor 
biały
• Firany 
obiektowe, kolor biały, 
gładkie, z atestem 
niepalności, na 
karniszach drążkowych

0/4 Łazienka Płytki gresowe 
rektyfikowane 60x60cm, 
kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Płytki 
ceramiczne 29,7x60cm 
do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
Glossy Structure
• Powyżej płytek: 
kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

0/5 Pokój Podłoga laminowana orzech
panele 1291 x 193 mm np. 
Egger Orzech Mansonia 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Kolor jasnoszary 
- malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny
• Kolor szary - 
tapeta fakturowa do 
malowania np. 
Graham&Brown Tapeta 
do malowania Eclectic 
16209 lub równoważny, 
malowana 
wodorozcieńczalną farbą 
akrylową do barwienia 
nadającą perłowy efekt, 
np. Tikkurila Taika Pearl 
Paint (Taika 
Helmiäismaali) lub 
równoważny, kolor szary 
perłowy, np. Tikkurila 
Deco Grey 2094 lub 
równoważny.
• Rolety okienne 
typu dzień-noc, kolor 
biały
• Firany 
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obiektowe, kolor biały, 
gładkie, z atestem 
niepalności, na 
karniszach drążkowych

0/6 Łazienka Płytki gresowe 
rektyfikowane 60x60cm, 
kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Płytki 
ceramiczne 29,7x60cm 
do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
Glossy Structure
• Powyżej płytek: 
kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

0/7 Pokój Podłoga laminowana orzech
panele 1291 x 193 mm np. 
Egger Orzech Mansonia 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Kolor jasnoszary 
- malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny
• Kolor szary - 
tapeta fakturowa do 
malowania np. 
Graham&Brown Tapeta 
do malowania Eclectic 
16209 lub równoważny, 
malowana 
wodorozcieńczalną farbą 
akrylową do barwienia 
nadającą perłowy efekt, 
np. Tikkurila Taika Pearl 
Paint (Taika 
Helmiäismaali) lub 
równoważny, kolor szary 
perłowy, np. Tikkurila 
Deco Grey 2094 lub 
równoważny.
• Rolety okienne 
typu dzień-noc, kolor 
biały
• Firany 
obiektowe, kolor biały, 
gładkie, z atestem 
niepalności, na 
karniszach drążkowych

0/8 Łazienka Płytki gresowe 
rektyfikowane 60x60cm, 
kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Płytki 
ceramiczne 29,7x60cm 
do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
Glossy Structure
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• Powyżej płytek: 
kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

0/9 Pokój Podłoga laminowana orzech
panele 1291 x 193 mm np. 
Egger Orzech Mansonia 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Kolor jasnoszary 
- malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny
• Kolor szary - 
tapeta fakturowa do 
malowania np. 
Graham&Brown Tapeta 
do malowania Eclectic 
16209 lub równoważny, 
malowana 
wodorozcieńczalną farbą 
akrylową do barwienia 
nadającą perłowy efekt, 
np. Tikkurila Taika Pearl 
Paint (Taika 
Helmiäismaali) lub 
równoważny, kolor szary 
perłowy, np. Tikkurila 
Deco Grey 2094 lub 
równoważny.
• Rolety okienne 
typu dzień-noc, kolor 
biały
• Firany 
obiektowe, kolor biały, 
gładkie, z atestem 
niepalności, na 
karniszach drążkowych

0/10 Łazienka Płytki gresowe 
rektyfikowane 60x60cm, 
kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Płytki 
ceramiczne 29,7x60cm 
do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
Glossy Structure
• Powyżej płytek: 
kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

0/11 Pokój Podłoga laminowana orzech
panele 1291 x 193 mm np. 
Egger Orzech Mansonia 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Kolor jasnoszary 
- malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
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Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny
• Kolor szary - 
tapeta fakturowa do 
malowania np. 
Graham&Brown Tapeta 
do malowania Eclectic 
16209 lub równoważny, 
malowana 
wodorozcieńczalną farbą 
akrylową do barwienia 
nadającą perłowy efekt, 
np. Tikkurila Taika Pearl 
Paint (Taika 
Helmiäismaali) lub 
równoważny, kolor szary 
perłowy, np. Tikkurila 
Deco Grey 2094 lub 
równoważny.
• Rolety okienne 
typu dzień-noc, kolor 
biały
• Firany 
obiektowe, kolor biały, 
gładkie, z atestem 
niepalności, na 
karniszach drążkowych

0/12 Portiernia Gres nieszkliwiony 
porcellanato kolor 
jasnobeżowy płytki 
rektyfikowane ~60x60cm, 
np. Nowa Gala Zenith Z01

Sufit podwieszany 
kasetonowy panele 
60x60cm, kolor biały - z 
mocowaniem ukrytym np.
ECOPHON Focus

Kolor jasnobeżowy - 
malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila F313 lub 
równoważny

0/13 Wiatrołap Gres nieszkliwiony 
porcellanato kolor 
jasnobeżowy płytki 
rektyfikowane ~60x60cm, 
np. Nowa Gala Zenith Z01

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

Okładzina ścienna – 
laminat kompaktowy HPL
– wykończenie 
powierzchnia drewna. 
Kolor orzech, np. laminat 
HPL Egger Orzech Dijon 
lub równoważny

0/14 Pokój kierownika Gres nieszkliwiony 
porcellanato kolor 
jasnobeżowy płytki 
rektyfikowane ~60x60cm, 
np. Nowa Gala Zenith Z01

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

Kolor jasnobeżowy - 
malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila F313 lub 
równoważny
• Rolety okienne 
typu dzień-noc, kolor 
biały
• Firany 
obiektowe, kolor biały, 
gładkie, z atestem 
niepalności, na 
karniszach drążkowych

0/15 Pokój Podłoga laminowana orzech Malowane gładkie, kolor • Kolor jasnoszary 
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panele 1291 x 193 mm np. 
Egger Orzech Mansonia 

biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

- malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny
• Kolor szary - 
tapeta fakturowa do 
malowania np. 
Graham&Brown Tapeta 
do malowania Eclectic 
16209 lub równoważny, 
malowana 
wodorozcieńczalną farbą 
akrylową do barwienia 
nadającą perłowy efekt, 
np. Tikkurila Taika Pearl 
Paint (Taika 
Helmiäismaali) lub 
równoważny, kolor szary 
perłowy, np. Tikkurila 
Deco Grey 2094 lub 
równoważny.
• Rolety okienne 
typu dzień-noc, kolor 
biały
• Firany 
obiektowe, kolor biały, 
gładkie, z atestem 
niepalności, na 
karniszach drążkowych

0/16 WC Płytki gresowe 
rektyfikowane 60x60cm, 
kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Płytki 
ceramiczne 29,7x60cm 
do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
Glossy Structure
• Powyżej płytek: 
kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

0/17 Pok. pielęgniarki Gres nieszkliwiony 
porcellanato kolor 
jasnobeżowy płytki 
rektyfikowane ~60x60cm, 
np. Nowa Gala Zenith Z01

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

Kolor jasnobeżowy - 
malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila F313 lub 
równoważny
• Rolety okienne 
typu dzień-noc, kolor 
biały

0/17a WC Płytki gresowe 
rektyfikowane 60x60cm, 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 

• Płytki 
ceramiczne 29,7x60cm 
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kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
Glossy Structure
• Powyżej płytek: 
kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

0/18 Pom. 
porządkowe

Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor SP13

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba silikonowa

Malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. Kolor biały

0/19 WC Męski Płytki gresowe 
rektyfikowane 60x60cm, 
kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Płytki 
ceramiczne 29,7x60cm 
do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
Glossy Structure
• Powyżej płytek: 
kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

0/20 WC Damski Płytki gresowe 
rektyfikowane 60x60cm, 
kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Płytki 
ceramiczne 29,7x60cm 
do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
Glossy Structure
• Powyżej płytek: 
kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

0/21 Pom. 
magazynowe

Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor SP13

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba silikonowa

Malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. Kolor biały

0/22 Pom. 
magazynowe

Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba silikonowa

Malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową np. 
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Gala seria przemysłowa, 
kolor SP13

Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. Kolor biały

0/23 Pokój dla osób 
niepełnosprawny
ch

Podłoga laminowana orzech
panele 1291 x 193 mm np. 
Egger Orzech Mansonia 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Kolor jasnoszary 
- malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny
• Kolor szary - 
tapeta fakturowa do 
malowania np. 
Graham&Brown Tapeta 
do malowania Eclectic 
16209 lub równoważny, 
malowana 
wodorozcieńczalną farbą 
akrylową do barwienia 
nadającą perłowy efekt, 
np. Tikkurila Taika Pearl 
Paint (Taika 
Helmiäismaali) lub 
równoważny, kolor szary 
perłowy, np. Tikkurila 
Deco Grey 2094 lub 
równoważny.
• Rolety okienne 
typu dzień-noc, kolor 
biały
• Firany 
obiektowe, kolor biały, 
gładkie, z atestem 
niepalności, na 
karniszach drążkowych

0/24 Łazienka Płytki gresowe 
rektyfikowane 60x60cm, 
kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Płytki 
ceramiczne 29,7x60cm 
do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
Glossy Structure
• Powyżej płytek: 
kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

0/25 Pokój Podłoga laminowana orzech
panele 1291 x 193 mm np. 
Egger Orzech Mansonia 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Kolor jasnoszary 
- malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny
• Kolor szary - 
tapeta fakturowa do 
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malowania np. 
Graham&Brown Tapeta 
do malowania Eclectic 
16209 lub równoważny, 
malowana 
wodorozcieńczalną farbą 
akrylową do barwienia 
nadającą perłowy efekt, 
np. Tikkurila Taika Pearl 
Paint (Taika 
Helmiäismaali) lub 
równoważny, kolor szary 
perłowy, np. Tikkurila 
Deco Grey 2094 lub 
równoważny.
• Rolety okienne 
typu dzień-noc, kolor 
biały
• Firany 
obiektowe, kolor biały, 
gładkie, z atestem 
niepalności, na 
karniszach drążkowych

0/26 Łazienka Płytki gresowe 
rektyfikowane 60x60cm, 
kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Płytki 
ceramiczne 29,7x60cm 
do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
Glossy Structure
• Powyżej płytek: 
kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

0/27 Pokój Podłoga laminowana orzech
panele 1291 x 193 mm np. 
Egger Orzech Mansonia 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Kolor jasnoszary 
- malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny
• Kolor szary - 
tapeta fakturowa do 
malowania np. 
Graham&Brown Tapeta 
do malowania Eclectic 
16209 lub równoważny, 
malowana 
wodorozcieńczalną farbą 
akrylową do barwienia 
nadającą perłowy efekt, 
np. Tikkurila Taika Pearl 
Paint (Taika 
Helmiäismaali) lub 
równoważny, kolor szary 
perłowy, np. Tikkurila 
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Deco Grey 2094 lub 
równoważny.
• Rolety okienne 
typu dzień-noc, kolor 
biały
• Firany 
obiektowe, kolor biały, 
gładkie, z atestem 
niepalności, na 
karniszach drążkowych

0/28 Łazienka Płytki gresowe 
rektyfikowane 60x60cm, 
kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Płytki 
ceramiczne 29,7x60cm 
do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
Glossy Structure
• Powyżej płytek: 
kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

0/29 Klatka schodowa Gres nieszkliwiony 
porcellanato kolor 
jasnobeżowy płytki 
rektyfikowane ~60x60cm, 
np. Nowa Gala Zenith Z01

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

Kolor jasnobeżowy - 
malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, p. Tikkurila
Optiva Ceramic Super 
Matt - kolor Tikkurila F313
lub równoważny

0/30 Klatka schodowa Gres nieszkliwiony 
porcellanato kolor 
jasnobeżowy płytki 
rektyfikowane ~60x60cm, 
np. Nowa Gala Zenith Z01

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

Kolor jasnobeżowy - 
malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, p. Tikkurila
Optiva Ceramic Super 
Matt - kolor Tikkurila F313
lub równoważny

0/31 Jadalnia Gres nieszkliwiony 
porcellanato kolor 
jasnobeżowy płytki 
rektyfikowane ~60x60cm, 
np. Nowa Gala Zenith Z01

Sufit podwieszany 
kasetonowy panele 
60x60cm, kolor biały
z mocowaniem ukrytym 
np. ECOPHON Focus
Sufit podwieszany z płyt 
g-k malowany gładki, 
kolor biały - farba 
lateksowa akrylowo-
kompozytowa np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt.

• Kolor jasnoszary 
- malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny
• Kolor szary - 
tapeta fakturowa do 
malowania np. 
Graham&Brown Tapeta 
do malowania Eclectic 
16209 lub równoważny, 
malowana 
wodorozcieńczalną farbą 
akrylową do barwienia 
nadającą perłowy efekt, 
np. Tikkurila Taika Pearl 
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Paint (Taika 
Helmiäismaali) lub 
równoważny, kolor szary 
perłowy, np. Tikkurila 
Deco Grey 2094 lub 
równoważny.
• Okładzina 
ścienna – laminat 
kompaktowy HPL – 
wykończenie 
powierzchnia drewna. 
Kolor orzech, np. 
laminat HPL Egger 
Orzech Dijon lub 
równoważny
• Okna:  Rolety 
okienne, kolor biały, 
zaciemniające, z 
atestem higienicznym i 
niepalności, odporna na 
UV i korozję

0/32 Sala wykładowa Gres nieszkliwiony 
porcellanato kolor 
jasnobeżowy płytki 
rektyfikowane ~60x60cm, 
np. Nowa Gala Zenith Z01

Sufit podwieszany 
kasetonowy panele 
60x60cm, kolor biały - z 
mocowaniem ukrytym np.
ECOPHON Focus
Sufit podwieszany z płyt 
g-k malowany gładki, 
kolor biały
farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Kolor jasnoszary 
- malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny
• Kolor szary - 
tapeta fakturowa do 
malowania np. 
Graham&Brown Tapeta 
do malowania Eclectic 
16209 lub równoważny, 
malowana 
wodorozcieńczalną farbą 
akrylową do barwienia 
nadającą perłowy efekt, 
np. Tikkurila Taika Pearl 
Paint (Taika 
Helmiäismaali) lub 
równoważny, kolor szary 
perłowy, np. Tikkurila 
Deco Grey 2094 lub 
równoważny.
• Okna:  Rolety 
okienne, kolor biały, 
zaciemniające, z 
atestem higienicznym i 
niepalności, odporna na 
UV i korozję

0/33 Komunikacja Gres nieszkliwiony 
porcellanato kolor 
jasnobeżowy płytki 
rektyfikowane ~60x60cm, 
np. Nowa Gala Zenith Z01

Sufit podwieszany z płyt 
g-k malowany gładki, 
kolor biały - farba 
lateksowa akrylowo-
kompozytowa np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt.

Kolor jasnoszary - 
malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny

0/34 WC Płytki gresowe Malowane gładkie, kolor • Płytki 
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rektyfikowane 60x60cm, 
kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

ceramiczne 29,7x60cm 
do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
Glossy Structure
• Powyżej płytek: 
kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

0/35 WC Płytki gresowe 
rektyfikowane 60x60cm, 
kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Płytki 
ceramiczne 29,7x60cm 
do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
Glossy Structure
• Powyżej płytek: 
kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

0/36 Szatnia Gres nieszkliwiony 
porcellanato kolor 
jasnobeżowy płytki 
rektyfikowane ~60x60cm, 
np. Nowa Gala Zenith Z01

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

Kolor jasnoszary - 
malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny

0/37 Wiatrołap Gres nieszkliwiony 
porcellanato kolor 
jasnobeżowy płytki 
rektyfikowane ~60x60cm, 
np. Nowa Gala Zenith Z01

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

Kolor jasnoszary - 
malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny

0/38 Kuchnia Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor SP13

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba silikonowa

• Do wys. 2m: 
Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy, np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor jasnobeżowy SP13
• Powyżej płytek: 
Kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową , np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
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Super Matt. 

0/39 Mag. drobiowy Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor SP13

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba silikonowa

Kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt

0/40 Komunikacja Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor SP13

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba silikonowa

• Do wys. 2m: 
Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy, np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor jasnobeżowy SP13
• Powyżej płytek: 
Kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową , np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

0/41 Zmywalnia Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor SP13

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba silikonowa

Na całą wysokość 
pomieszczenia:
Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy, np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor jasnobeżowy SP13

0/42 Pom. socjalne Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor SP13

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba silikonowa

Kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt

0/43 Umywalnia Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor SP13

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba silikonowa

• Do wys. 2m: 
Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy, np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor jasnobeżowy SP13
• Powyżej płytek: 
Kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową , np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

0/44 Szef kuchni Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor SP13

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba silikonowa

Kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt

0/45 Mag. napojów 
opak.

Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba silikonowa

Kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
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kolor SP13 Super Matt

0/46 Pom. porz. Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor SP13

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba silikonowa

• Do wys. 2m: 
Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy, np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor jasnobeżowy SP13
• Powyżej płytek: 
Kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową , np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

0/47 Mag. chłod. Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor SP13

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba silikonowa

Kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt

0/48 Mag. prod. 
suchych

Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor SP13

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba silikonowa

Kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt

0/49 Obieralnia Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor SP13

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba silikonowa

• Do wys. 2m: 
Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy, np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor jasnobeżowy SP13
• Powyżej płytek: 
Kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową , np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

0/50 Mag. jajek Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor SP13

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba silikonowa

Kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt

0/51 Komora przyjęć Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor SP13

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba silikonowa

• Do wys. 2m: 
Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy, np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor jasnobeżowy SP13
• Powyżej płytek: 
Kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową , np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 
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0/52 Mag. warzyw Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor SP13

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba silikonowa

Kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt

0/53 Mag. odpad. Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor SP13

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba silikonowa

• Do wys. 2m: 
Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy, np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor jasnobeżowy SP13
• Powyżej płytek: 
Kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową , np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

0/54 Klat. schod. Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor SP13

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba silikonowa

Kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt

PIĘTRO

1/1 Komunikacja Gres nieszkliwiony 
porcellanato kolor 
jasnobeżowy płytki 
rektyfikowane ~60x60cm, 
np. Nowa Gala Zenith Z01

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

Kolor jasnobeżowy - 
malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila F313 lub 
równoważny

1/1a Przedpokój Gres nieszkliwiony 
porcellanato kolor 
jasnobeżowy płytki 
rektyfikowane ~60x60cm, 
np. Nowa Gala Zenith Z01

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

Kolor jasnobeżowy - 
malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila F313 lub 
równoważny

1/2 Pokój Podłoga laminowana orzech
panele 1291 x 193 mm np. 
Egger Orzech Mansonia 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Kolor jasnoszary 
- malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny
• Kolor szary - 
tapeta fakturowa do 
malowania np. 
Graham&Brown Tapeta 
do malowania Eclectic 
16209 lub równoważny, 
malowana 
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wodorozcieńczalną farbą 
akrylową do barwienia 
nadającą perłowy efekt, 
np. Tikkurila Taika Pearl 
Paint (Taika 
Helmiäismaali) lub 
równoważny, kolor szary 
perłowy, np. Tikkurila 
Deco Grey 2094 lub 
równoważny.
• Rolety okienne 
typu dzień-noc, kolor 
biały
• Firany 
obiektowe, kolor biały, 
gładkie, z atestem 
niepalności, na 
karniszach drążkowych

1/3 Łazienka Płytki gresowe 
rektyfikowane 60x60cm, 
kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Płytki 
ceramiczne 29,7x60cm 
do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
Glossy Structure
• Powyżej płytek: 
kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

1/4 Pokój Podłoga laminowana orzech
panele 1291 x 193 mm np. 
Egger Orzech Mansonia 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Kolor jasnoszary 
- malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny
• Kolor szary - 
tapeta fakturowa do 
malowania np. 
Graham&Brown Tapeta 
do malowania Eclectic 
16209 lub równoważny, 
malowana 
wodorozcieńczalną farbą 
akrylową do barwienia 
nadającą perłowy efekt, 
np. Tikkurila Taika Pearl 
Paint (Taika 
Helmiäismaali) lub 
równoważny, kolor szary 
perłowy, np. Tikkurila 
Deco Grey 2094 lub 
równoważny.
• Rolety okienne 
typu dzień-noc, kolor 
biały
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• Firany 
obiektowe, kolor biały, 
gładkie, z atestem 
niepalności, na 
karniszach drążkowych

1/5 Łazienka Płytki gresowe 
rektyfikowane 60x60cm, 
kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Płytki 
ceramiczne 29,7x60cm 
do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
Glossy Structure
• Powyżej płytek: 
kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

1/6 Pokój Podłoga laminowana orzech
panele 1291 x 193 mm np. 
Egger Orzech Mansonia 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Kolor jasnoszary 
- malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny
• Kolor szary - 
tapeta fakturowa do 
malowania np. 
Graham&Brown Tapeta 
do malowania Eclectic 
16209 lub równoważny, 
malowana 
wodorozcieńczalną farbą 
akrylową do barwienia 
nadającą perłowy efekt, 
np. Tikkurila Taika Pearl 
Paint (Taika 
Helmiäismaali) lub 
równoważny, kolor szary 
perłowy, np. Tikkurila 
Deco Grey 2094 lub 
równoważny.
• Rolety okienne 
typu dzień-noc, kolor 
biały
• Firany 
obiektowe, kolor biały, 
gładkie, z atestem 
niepalności, na 
karniszach drążkowych

1/7 Łazienka Płytki gresowe 
rektyfikowane 60x60cm, 
kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Płytki 
ceramiczne 29,7x60cm 
do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
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Glossy Structure
• Powyżej płytek: 
kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

1/8 Pokój Podłoga laminowana orzech
panele 1291 x 193 mm np. 
Egger Orzech Mansonia 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Kolor jasnoszary 
- malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny
• Kolor szary - 
tapeta fakturowa do 
malowania np. 
Graham&Brown Tapeta 
do malowania Eclectic 
16209 lub równoważny, 
malowana 
wodorozcieńczalną farbą 
akrylową do barwienia 
nadającą perłowy efekt, 
np. Tikkurila Taika Pearl 
Paint (Taika 
Helmiäismaali) lub 
równoważny, kolor szary 
perłowy, np. Tikkurila 
Deco Grey 2094 lub 
równoważny.
• Rolety okienne 
typu dzień-noc, kolor 
biały
• Firany 
obiektowe, kolor biały, 
gładkie, z atestem 
niepalności, na 
karniszach drążkowych

1/9 Łazienka Płytki gresowe 
rektyfikowane 60x60cm, 
kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Płytki 
ceramiczne 29,7x60cm 
do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
Glossy Structure
• Powyżej płytek: 
kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

1/10 Pokój Podłoga laminowana orzech
panele 1291 x 193 mm np. 
Egger Orzech Mansonia 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Kolor jasnoszary 
- malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
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Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny
• Kolor szary - 
tapeta fakturowa do 
malowania np. 
Graham&Brown Tapeta 
do malowania Eclectic 
16209 lub równoważny, 
malowana 
wodorozcieńczalną farbą 
akrylową do barwienia 
nadającą perłowy efekt, 
np. Tikkurila Taika Pearl 
Paint (Taika 
Helmiäismaali) lub 
równoważny, kolor szary 
perłowy, np. Tikkurila 
Deco Grey 2094 lub 
równoważny.
• Rolety okienne 
typu dzień-noc, kolor 
biały
• Firany 
obiektowe, kolor biały, 
gładkie, z atestem 
niepalności, na 
karniszach drążkowych

1/11 Łazienka Płytki gresowe 
rektyfikowane 60x60cm, 
kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Płytki 
ceramiczne 29,7x60cm 
do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
Glossy Structure
• Powyżej płytek: 
kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

1/12 Pokój Podłoga laminowana orzech
panele 1291 x 193 mm np. 
Egger Orzech Mansonia 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Kolor jasnoszary 
- malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny
• Kolor szary - 
tapeta fakturowa do 
malowania np. 
Graham&Brown Tapeta 
do malowania Eclectic 
16209 lub równoważny, 
malowana 
wodorozcieńczalną farbą 
akrylową do barwienia 
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nadającą perłowy efekt, 
np. Tikkurila Taika Pearl 
Paint (Taika 
Helmiäismaali) lub 
równoważny, kolor szary 
perłowy, np. Tikkurila 
Deco Grey 2094 lub 
równoważny.
• Rolety okienne 
typu dzień-noc, kolor 
biały
• Firany 
obiektowe, kolor biały, 
gładkie, z atestem 
niepalności, na 
karniszach drążkowych

1/13 Łazienka Płytki gresowe 
rektyfikowane 60x60cm, 
kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Płytki 
ceramiczne 29,7x60cm 
do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
Glossy Structure
• Powyżej płytek: 
kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

1/14 Pokój Podłoga laminowana orzech
panele 1291 x 193 mm np. 
Egger Orzech Mansonia 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Kolor jasnoszary 
- malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny
• Kolor szary - 
tapeta fakturowa do 
malowania np. 
Graham&Brown Tapeta 
do malowania Eclectic 
16209 lub równoważny, 
malowana 
wodorozcieńczalną farbą 
akrylową do barwienia 
nadającą perłowy efekt, 
np. Tikkurila Taika Pearl 
Paint (Taika 
Helmiäismaali) lub 
równoważny, kolor szary 
perłowy, np. Tikkurila 
Deco Grey 2094 lub 
równoważny.
• Rolety okienne 
typu dzień-noc, kolor 
biały
• Firany 
obiektowe, kolor biały, 
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gładkie, z atestem 
niepalności, na 
karniszach drążkowych

1/15 Łazienka Płytki gresowe 
rektyfikowane 60x60cm, 
kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Płytki 
ceramiczne 29,7x60cm 
do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
Glossy Structure
• Powyżej płytek: 
kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

1/16 Pokój Podłoga laminowana orzech
panele 1291 x 193 mm np. 
Egger Orzech Mansonia 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Kolor jasnoszary 
- malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny
• Kolor szary - 
tapeta fakturowa do 
malowania np. 
Graham&Brown Tapeta 
do malowania Eclectic 
16209 lub równoważny, 
malowana 
wodorozcieńczalną farbą 
akrylową do barwienia 
nadającą perłowy efekt, 
np. Tikkurila Taika Pearl 
Paint (Taika 
Helmiäismaali) lub 
równoważny, kolor szary 
perłowy, np. Tikkurila 
Deco Grey 2094 lub 
równoważny.
• Rolety okienne 
typu dzień-noc, kolor 
biały
• Firany 
obiektowe, kolor biały, 
gładkie, z atestem 
niepalności, na 
karniszach drążkowych

1/17 Łazienka Płytki gresowe 
rektyfikowane 60x60cm, 
kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Płytki 
ceramiczne 29,7x60cm 
do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
Glossy Structure
• Powyżej płytek: 

27



L.p. Nazwa
pomieszczenia

Posadzka Sufit Ściany

kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

1/18 Pokój Podłoga laminowana orzech
panele 1291 x 193 mm np. 
Egger Orzech Mansonia 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Kolor jasnoszary 
- malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny
• Kolor szary - 
tapeta fakturowa do 
malowania np. 
Graham&Brown Tapeta 
do malowania Eclectic 
16209 lub równoważny, 
malowana 
wodorozcieńczalną farbą 
akrylową do barwienia 
nadającą perłowy efekt, 
np. Tikkurila Taika Pearl 
Paint (Taika 
Helmiäismaali) lub 
równoważny, kolor szary 
perłowy, np. Tikkurila 
Deco Grey 2094 lub 
równoważny.
• Rolety okienne 
typu dzień-noc, kolor 
biały
• Firany 
obiektowe, kolor biały, 
gładkie, z atestem 
niepalności, na 
karniszach drążkowych

1/19 Łazienka Płytki gresowe 
rektyfikowane 60x60cm, 
kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Płytki 
ceramiczne 29,7x60cm 
do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
Glossy Structure
• Powyżej płytek: 
kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

1/20 Pokój Podłoga laminowana orzech
panele 1291 x 193 mm np. 
Egger Orzech Mansonia 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Kolor jasnoszary 
- malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 

28



L.p. Nazwa
pomieszczenia

Posadzka Sufit Ściany

Tikkurila 1943 lub 
równoważny
• Kolor szary - 
tapeta fakturowa do 
malowania np. 
Graham&Brown Tapeta 
do malowania Eclectic 
16209 lub równoważny, 
malowana 
wodorozcieńczalną farbą 
akrylową do barwienia 
nadającą perłowy efekt, 
np. Tikkurila Taika Pearl 
Paint (Taika 
Helmiäismaali) lub 
równoważny, kolor szary 
perłowy, np. Tikkurila 
Deco Grey 2094 lub 
równoważny.
• Rolety okienne 
typu dzień-noc, kolor 
biały
• Firany 
obiektowe, kolor biały, 
gładkie, z atestem 
niepalności, na 
karniszach drążkowych

1/21 Łazienka Płytki gresowe 
rektyfikowane 60x60cm, 
kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Płytki 
ceramiczne 29,7x60cm 
do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
Glossy Structure
• Powyżej płytek: 
kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

1/22 Zaplecze 
dydaktyczne

Gres nieszkliwiony 
porcellanato kolor 
jasnobeżowy płytki 
rektyfikowane ~60x60cm, 
np. Nowa Gala Zenith Z01

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

Kolor jasnobeżowy - 
malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila F313 lub 
równoważny

1/23 Klatka schodowa Gres nieszkliwiony 
porcellanato kolor 
jasnobeżowy płytki 
rektyfikowane ~60x60cm, 
np. Nowa Gala Zenith Z01

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

Kolor jasnobeżowy - 
malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila F313 lub 
równoważny

1/24 Sala ćwiczeń Gres nieszkliwiony Malowane gładkie, kolor • Kolor 
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grupowych porcellanato kolor 
jasnobeżowy płytki 
rektyfikowane ~60x60cm, 
np. Nowa Gala Zenith Z01

biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

jasnobeżowy - malowane
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila F313 lub 
równoważny
• Rolety okienne 
typu dzień-noc, kolor 
biały

1/25 Aneks kuchenny Gres nieszkliwiony 
porcellanato kolor 
jasnobeżowy płytki 
rektyfikowane ~60x60cm, 
np. Nowa Gala Zenith Z01

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

Kolor jasnobeżowy - 
malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila F313 lub 
równoważny

1/26 Magazynek Gres nieszkliwiony, 
przemysłowy, płytki 
30x30cm, kolor 
jasnobeżowy np. Nowa 
Gala seria przemysłowa, 
kolor SP13

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba silikonowa

Malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. Kolor biały

1/27 Pokój Podłoga laminowana orzech
panele 1291 x 193 mm np. 
Egger Orzech Mansonia 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Kolor jasnoszary 
- malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny
• Kolor szary - 
tapeta fakturowa do 
malowania np. 
Graham&Brown Tapeta 
do malowania Eclectic 
16209 lub równoważny, 
malowana 
wodorozcieńczalną farbą 
akrylową do barwienia 
nadającą perłowy efekt, 
np. Tikkurila Taika Pearl 
Paint (Taika 
Helmiäismaali) lub 
równoważny, kolor szary 
perłowy, np. Tikkurila 
Deco Grey 2094 lub 
równoważny.
• Rolety okienne 
typu dzień-noc, kolor 
biały
• Firany 
obiektowe, kolor biały, 
gładkie, z atestem 
niepalności, na 
karniszach drążkowych

1/28 Łazienka Płytki gresowe 
rektyfikowane 60x60cm, 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 

• Płytki 
ceramiczne 29,7x60cm 
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kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
Glossy Structure
• Powyżej płytek: 
kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

1/29 Pokój Podłoga laminowana orzech
panele 1291 x 193 mm np. 
Egger Orzech Mansonia 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Kolor jasnoszary 
- malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny
• Kolor szary - 
tapeta fakturowa do 
malowania np. 
Graham&Brown Tapeta 
do malowania Eclectic 
16209 lub równoważny, 
malowana 
wodorozcieńczalną farbą 
akrylową do barwienia 
nadającą perłowy efekt, 
np. Tikkurila Taika Pearl 
Paint (Taika 
Helmiäismaali) lub 
równoważny, kolor szary 
perłowy, np. Tikkurila 
Deco Grey 2094 lub 
równoważny.
• Rolety okienne 
typu dzień-noc, kolor 
biały
• Firany 
obiektowe, kolor biały, 
gładkie, z atestem 
niepalności, na 
karniszach drążkowych

1/30 Łazienka Płytki gresowe 
rektyfikowane 60x60cm, 
kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Płytki 
ceramiczne 29,7x60cm 
do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
Glossy Structure
• Powyżej płytek: 
kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
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L.p. Nazwa
pomieszczenia

Posadzka Sufit Ściany

Super Matt. 

1/31 Pokój Podłoga laminowana orzech
panele 1291 x 193 mm np. 
Egger Orzech Mansonia 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Kolor jasnoszary 
- malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny
• Kolor szary - 
tapeta fakturowa do 
malowania np. 
Graham&Brown Tapeta 
do malowania Eclectic 
16209 lub równoważny, 
malowana 
wodorozcieńczalną farbą 
akrylową do barwienia 
nadającą perłowy efekt, 
np. Tikkurila Taika Pearl 
Paint (Taika 
Helmiäismaali) lub 
równoważny, kolor szary 
perłowy, np. Tikkurila 
Deco Grey 2094 lub 
równoważny.
• Rolety okienne 
typu dzień-noc, kolor 
biały
• Firany 
obiektowe, kolor biały, 
gładkie, z atestem 
niepalności, na 
karniszach drążkowych

1/32 Łazienka Płytki gresowe 
rektyfikowane 60x60cm, 
kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Płytki 
ceramiczne 29,7x60cm 
do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
Glossy Structure
• Powyżej płytek: 
kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 

1/33 Pokój Podłoga laminowana orzech
panele 1291 x 193 mm np. 
Egger Orzech Mansonia 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Kolor jasnoszary 
- malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt - kolor 
Tikkurila 1943 lub 
równoważny
• Kolor szary - 
tapeta fakturowa do 
malowania np. 
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L.p. Nazwa
pomieszczenia

Posadzka Sufit Ściany

Graham&Brown Tapeta 
do malowania Eclectic 
16209 lub równoważny, 
malowana 
wodorozcieńczalną farbą 
akrylową do barwienia 
nadającą perłowy efekt, 
np. Tikkurila Taika Pearl 
Paint (Taika 
Helmiäismaali) lub 
równoważny, kolor szary 
perłowy, np. Tikkurila 
Deco Grey 2094 lub 
równoważny.
• Rolety okienne 
typu dzień-noc, kolor 
biały
• Firany 
obiektowe, kolor biały, 
gładkie, z atestem 
niepalności, na 
karniszach drążkowych

1/34 Łazienka Płytki gresowe 
rektyfikowane 60x60cm, 
kolor jasnoszary,
np. Opoczno Urban Mix light
grey 

Malowane gładkie, kolor 
biały, farba lateksowa 
akrylowo-kompozytowa 
np. Tikkurila Optiva 
Ceramic Super Matt.

• Płytki 
ceramiczne 29,7x60cm 
do wys. 2m: połysk, kolor
biały z elementami 
ozdobnymi – płytkami ze 
strukturą, np. Opoczno 
Fluorescent Flower White
Glossy i Pulse White 
Glossy Structure
• Powyżej płytek: 
kolor biały - malowane 
wodorozcieńczalną farbą 
lateksową akrylowo-
kompozytową, np. 
Tikkurila Optiva Ceramic 
Super Matt. 
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5. MATERIAŁY I KOLORYSTYKA:

I. KOMUNIKACJA

I.1. Podłogi

Proponowana okładzina:
Gres nieszkliwiony porcellanato – np. Nowa Gala kolekcja Zenith kolor Z01 – jasnobeżowy – lub
równoważny
Powierzchnia polerowana rektyfikowana (59,7x59,7cm)
Ścieralność wgłębna: < 130mm³

I.2. Ściany

Malowane wodorozcieńczalną farbą lateksową akrylowo-kompozytową np. Tikkurila Optiva Ceramic
Super Matt lub równoważny
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(Przeznaczona do malowania ścian i  sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych,  biurowych i
użyteczności  publicznej,  w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia. Matowe,
jednolite wykończenie.)
Kolor jasnobeżowy, np. Tikkurila F313 lub równoważny

I.3. Sufity

Proponowany sufit podwieszany:
Focus ECOPHON, kolor biały, mocowania ukryte, panele 60x60cm lub równoważny
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I.4. Oświetlenie

Oprawa LED panelowa do sufitów podwieszanych, podtynkowa, z białą aluminiową ramką
Wymiary: 595 x 595 x 8mm

II. STOŁÓWKA / SALA KONFERENCYJNA

II.1. Podłogi

Proponowana okładzina:
Gres  nieszkliwiony  porcellanato  –  Nowa  Gala  kolekcja  Zenith  kolor  Z01  –  jasnobeżowy  lub
równoważny
Powierzchnia polerowana rektyfikowana (59,7x59,7cm)
Ścieralność wgłębna: < 130mm³
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II.2. Ściany

II.2.1. Malowane gładkie
Malowane wodorozcieńczalną farbą lateksową akrylowo-kompozytową np. Tikkurila Optiva Ceramic
Super Matt lub równoważny
(Przeznaczona do malowania ścian i  sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych,  biurowych i
użyteczności  publicznej,  w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia. Matowe,
jednolite wykończenie.)
Kolor jasnoszary, np. Tikkurila 1943 lub równoważny

II.2.2. Malowane z fakturą
Baza – faktura:
Tapeta fakturowa do malowania, odporna na światło, odporna na zmywanie
np. Graham&Brown Tapeta do malowania Eclectic 16209 lub równoważna
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Wykończenie – kolor:
Wodorozcieńczalna farba akrylowa do barwienia nadająca perłowy efekt, np. Tikkurila Taika Pearl
Paint (Taika Helmiäismaali) lub równoważny, kolor szary perłowy, np. Tikkurila Deco Grey 2094 lub
równoważny

II.2.3. Okładzina HPL

Okładzina ścienna – laminat kompaktowy HPL – wykończenie powierzchnia drewna, powierzchnia
odporna na uderzenia i wilgoć, higieniczne i łatwe w utrzymaniu.
Kolor orzech, np. laminat HPL Egger Orzech Dijon lub równoważny

II.3. Sufity

Proponowany sufit podwieszany:
Focus ECOPHON, kolor biały, mocowania ukryte, panele 60x60cm lub równoważny
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II.4. Oświetlenie

Oprawy kwadratowe
Oprawa oświetleniowa LED panelowa do sufitów podwieszanych, podtynkowa, z białą aluminiową
ramką malowaną elektrostatycznie
Wymiary: 595 x 595 x 8mm

Oprawy podłużne
Oprawa oświetleniowa LED do sufitów podwieszanych, podtynkowa do montażu w suficie gipsowo-
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kartonowym. Łączniki umożliwiające łączenie opraw.
Wymiary:1165 x 86 x 65mm

- Rolety okienne, kolor biały, zaciemniające, z atestem higienicznym i niepalności, odporna na UV i
korozję

III. POKOJE

III.1. Podłogi

Podłoga  laminowana  wykończenie  drewnem,  klasa  antypoślizgowości  R10,  klasa  aplikacji  33,
podłoga antystatyczna, panele długości 1291 x 193 mm
np. Orzech Mansonia Egger lub równoważny
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III.2. Ściany

III.2.1. Malowane gładkie
Malowane wodorozcieńczalną farbą lateksową akrylowo-kompozytową np. Tikkurila Optiva Ceramic
Super Matt lub równoważny.
(Przeznaczona do malowania ścian i  sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych,  biurowych i
użyteczności  publicznej,  w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia. Matowe,
jednolite wykończenie.)
Kolor jasnobeżowy, np. Tikkurila F313 lub równoważny

Kolor jasnoszary, np. Tikkurila 1943 lub równoważny
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Baza – faktura:
Tapeta fakturowa do malowania, odporna na światło, odporna na zmywanie
np. Graham&Brown Tapeta do malowania Eclectic 16209 lub równoważny

Wykończenie – kolor:
Wodorozcieńczalna farba akrylowa do barwienia nadająca perłowy efekt, np. Tikkurila Taika Pearl
Paint (Taika Helmiäismaali) lub równoważny, kolor szary perłowy, np. Tikkurila Deco Grey 2094 lub
równoważny.
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III.3. Sufity

III.3.1. Malowane gładkie
Malowane wodorozcieńczalną farbą lateksową akrylowo-kompozytową np. Tikkurila Optiva Ceramic
Super Matt lub równoważny.
(Przeznaczona do malowania ścian i  sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych,  biurowych i
użyteczności  publicznej,  w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia. Matowe,
jednolite wykończenie.)
Kolor biały

III.4. Oświetlenie

Kompaktowa  oprawa LED do montażu zwieszanego. 
Wyposażona  w  energooszczędne  panele  LED  i  równomiernie  podświetloną  opalizowaną  lub
pryzmatyczną przesłonę, zapewniającą niski stopień olśnienia. Oprawa z tworzywa sztucznego.
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Kompaktowa oprawa LED do montażu natynkowego. 
Wyposażona  w  energooszczędne  panele  LED  i  równomiernie  podświetloną   opalizowaną  lub
pryzmatyczną przesłonę, zapewniającą niski stopień olśnienia. Oprawa z tworzywa  sztucznego. 

III.5. Okna

- Rolety okienne typu dzień-noc, kolor biały

- firany obiektowe, kolor biały, gładkie, z atestem niepalności, na karniszach drążkowych

IV. WC

IV.1. Podłogi
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Płytki gresowe rektyfikowane 60x60cm, kolor jasnoszary, np. Opoczno Urban Mix light grey lub
równoważny

IV.2. Ściany

Okładzina – płytki ceramiczne,połysk, kolor biały z elementami ozdobnymi – płytkami tłoczonymi i
listwami szklanymi w kolorze

Powyżej linii płytek:
Malowane wodorozcieńczalną farbą lateksową akrylowo-kompozytową np. Tikkurila Optiva Ceramic
Super Matt.
(Przeznaczona do malowania ścian i  sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych,  biurowych i
użyteczności  publicznej,  w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia. Matowe,
jednolite wykończenie.)
Kolor biały

IV.3. Sufity

Malowane wodorozcieńczalną farbą lateksową akrylowo-kompozytową np. Tikkurila Optiva Ceramic
Super Matt.
(Przeznaczona do malowania ścian i  sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych,  biurowych i
użyteczności  publicznej,  w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia. Matowe,
jednolite wykończenie.)
Kolor biały
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IV.4. Oświetlenie

Kompaktowa oprawa LED do montażu natynkowego. 
Wyposażona  w  energooszczędne  panele  LED  i  równomiernie  podświetloną   opalizowaną  lub
pryzmatyczną przesłonę, zapewniającą niski stopień olśnienia. Oprawa z tworzywa  sztucznego. 

IV.5. Wyposażenie

Proponowane modele
- umywalka asymetryczna Style 65cm KOŁO

- bateria umywalkowa jednouchwytowa Targa ROCA
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- lustro 60x60cm

– proponowany model WC kompakt Rimfree Style KOŁO 
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- kabina prysznicowa – kwadratowa kabina 90x90cm z drzwiami przesuwnymi

Drzwi  przesuwne osadzone na łożyskowanych,  skrętnych rolkach,  które  zapewniają  ich cichą i
bezawaryjną pracę.  Profile  przyściennne wykonane ze  stopu aluminium odpornego na korozję.
Wypełnienie ze szkła bezpiecznego o grubości 5 mm pokrytego w powłoką Easy Clean w kolorze
przejrzystym lub satinato.

IV.6. Wyposażenie WC dla niepełnosprawnych

Proponowane modele
-  Umywalka  NOVA PRO BEZ BARIER 55  cm dla osób niepełnosprawnych,  z  otworem, z
przelewem
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- bateria umywalkowa jednouchwytowa Targa ROCA

- Lustro uchylne, lewe 60 x 45 cm
Zakres regulacji kąta nachylenia 0° - 22°

- Miska kompaktowa lejowa dla osób niepełnosprawnych NOVA PRO BEZ BARIER,
odpływ poziomy, wys. 46 cm. Spłuczka owalna lub prostokątna. Do kompletowania z deską.
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- Kabina prysznicowa dla niepełnosprawnych, bez progu 100x100cm, Brodzik kwadratowy
płaski 100x100cm
Drzwi otwierane wahadłowo – całkowicie na zewnątrz i do środka kabiny.

- zestaw uchwytów do łazienki dla osób niepełnosprawnych – uchwyty przy umywalce, przy
misce ustępowej oraz w kabinie prysznicowej (oraz składane krzesło prysznicowe)
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V. KUCHNIA I ZAPLECZE

V.1. Podłogi

Gres nieszkliwiony, przemysłowy, płytki 30x30cm, kolor jasnobeżowy
Ścieralność wgłębna: < 130mm³, antypoślizgowość R10, odporna chemicznie, nasiąkliwość wodna
<0,1%
np. Nowa Gala seria przemysłowa, kolor jasnobeżowy SP13

V.2. Ściany

Powierzchnia zmywalna do wysokości min. 2m
Gres nieszkliwiony, przemysłowy, płytki 30x30cm, kolor jasnobeżowy
Ścieralność wgłębna: < 130mm³, antypoślizgowość R10, odporna chemicznie, nasiąkliwość wodna
<0,1%
np. Nowa Gala seria przemysłowa, kolor jasnobeżowy SP13

Powyżej płytek:
Malowane wodorozcieńczalną farbą lateksową akrylowo-kompozytową np. Tikkurila Optiva Ceramic
Super Matt.
(Przeznaczona do malowania ścian i  sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych,  biurowych i
użyteczności  publicznej,  w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia. Matowe,
jednolite wykończenie.)
Kolor biały
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V.3. Sufity

Malowane wodorozcieńczalną farbą lateksową akrylowo-kompozytową np. Tikkurila Optiva Ceramic
Super Matt.
(Przeznaczona do malowania ścian i  sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych,  biurowych i
użyteczności  publicznej,  w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia. Matowe,
jednolite wykończenie.)
Kolor biały

V.4. Oświetlenie

Lampy funkcjonalne LED do pomieszczeń wilgotnych, hermetyczna.
Tworzywo sztuczne, biała, 59x8,6x6,6cm, 12 LED
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VI. PIWNICA

VI.1. Podłogi

Gres nieszkliwiony, przemysłowy, płytki 30x30cm, kolor jasnobeżowy
Ścieralność wgłębna: < 130mm³, antypoślizgowość R10, odporna chemicznie, nasiąkliwość wodna
<0,1%
np. Nowa Gala seria przemysłowa, kolor jasnobeżowy SP13

VI.2. Ściany

Powierzchnia zmywalna do wysokości min. 2m
Gres nieszkliwiony, przemysłowy, płytki 30x30cm, kolor jasnobeżowy
Ścieralność wgłębna: < 130mm³, antypoślizgowość R10, odporna chemicznie, nasiąkliwość wodna
<0,1%
np. Nowa Gala seria przemysłowa, kolor jasnobeżowy SP13

Malowane wodorozcieńczalną farbą lateksową akrylowo-kompozytową np. Tikkurila Optiva Ceramic
Super Matt.
(Przeznaczona do malowania ścian i  sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych,  biurowych i
użyteczności  publicznej,  w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia. Matowe,
jednolite wykończenie.)
Kolor biały
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VI.3. Sufity

Malowane wodorozcieńczalną farbą lateksową akrylowo-kompozytową np. Tikkurila Optiva Ceramic
Super Matt.
(Przeznaczona do malowania ścian i  sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych,  biurowych i
użyteczności  publicznej,  w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia. Matowe,
jednolite wykończenie.)
Kolor biały

VI.4. Oświetlenie

Lampy funkcjonalne LED do pomieszczeń wilgotnych, hermetyczna.
Tworzywo sztuczne, biała, 59x8,6x6,6cm, 12 LED
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6. WYPOSAŻENIE MEBLOWE

Wyposażenie  meblowe  pomieszczeń  –  zgodnie  z  dyspozycją  rzutów  i  zestawieniem
wyposażenia  dla  poszczególnych  kondygnacji  oraz  dla  wybranych  elementów –  według
rysunków szczegółowych w części graficznej opracowania.

Uwagi ogólne:
Meble  należy  wykonać  z  płyty  wiórowej  trzywarstwowej  melaminowanej  o  strukturze

antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 650 -690 kg/m3 zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie
higieniczności  E1.  Wymagany jest  pionowy układ  słojów z  zachowaniem rysunku  dekoru  płyty
laminowanej.

Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 1 mm i 2 mm, bez
żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R1 i R2 w
taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi wiernie odzwierciedlać kolor i
strukturę dekoru płyty laminowanej. 

Zastosować okucia meblowe dobrej jakości, gwarantującej długotrwały i bezawaryjny okres
użytkowania.

Drzwi powinny być osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem o kącie
rozwarcia min. 110 stopni testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie. Prowadnik przykręcać
na euro-wkręty. Drzwi szaf montować w ilości 3 sztuk na skrzydło.

W meblach zastosować uchwyty aluminiowe 2 – punktowe o rozstawie 128 mm. 
Półki  w szafach muszą  mieć możliwość  regulacji  wysokości.  Półki  mocowane systemem

zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Odległość między półkami zgodna
z międzynarodowym standardem OH (327 mm).

Wszystkie  elementy  szklane  w  meblach  wykonać  ze  szkła  hartowanego,  krawędzie
szlifowane.

Wszystkie  elementy  wymagające  poziomowania  muszą  być  wyposażone  w  regulatory
poziomowania.

Wszystkie elementy metalowe /stelaże, profile/ powinny być malowane 100 % poliestrową
farbą proszkową ( drobna struktura – półmat ) w  kolorze aluminium RAL 9006. W celu określenia
jakości i odporności stelaży metalowych i ich powłoki na zniszczenie wymagany jest  dokument
potwierdzający odporność powierzchni metalowych na uderzenie  i szlifowanie  wg. Norm PN – F –
06001-2:1994 i PN-ISO 4211-4:1999  potwierdzone przez niezależną jednostkę certyfikującą , ze
nie  ma widocznych zmian przy  uderzeniu  z  wysokości  50  mm i  mniejszej  oraz że  przy  tarciu
paskami ścieralnymi  powłoka wytrzymuje co najmniej 700 obrotów.

Wszystkie meble powinny być fabrycznie nowe z trwałym oznaczeniem producenta. Meble
dostarczać kompletne w całości.

Przy montażu końcowym meble należy wypoziomować oraz zabezpieczyć  (tam gdzie jest to
konieczne) przed przesunięciami ( skręcić poszczególne elementy lub przytwierdzić do ściany).

Meble muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy mebli wykonywanych na
zamówienie, nietypowych, typu zabudowy, meble kuchenne, lady recepcyjne. Meble systemowe
oznaczają meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające na ich
rozbudowę.

Zamawiający  wymaga,  aby  wykonawca  wraz  z  ofertą  załączył  katalogi,  foldery
przedstawiające proponowane systemy – dotyczy, biurek, kontenerów, szaf.

Meble należy wykonać profesjonalnie, zgodnie ze sztuką stolarską z zachowaniem wysokiej
jakości, estetyki i trwałości wykonania. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być
dopuszczone do obrotu  na terytorium RP,  posiadać  wszelkie  wymagane przez przepisy prawa
świadectwa,  certyfikaty,  atesty,  deklaracje  zgodności,  oraz  spełniać  wszelkie  wymagane  przez
przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.

Symbol Nazwa Wymiary (szer.x gł.x wys.)

P1 Łóżko 2040x950xh425/680 mm
Standardowe łóżko hotelowe ze skrzynią na pościel wysuwaną spod łóżka, wyposażoną w rolki.
Wyposażone w wezgłowie płytowe oraz materac dwustronny, na sprężynach typu Bonell, średniej
twardości z usztywnionymi brzegami, w białym poszyciu poliestrowym.
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Wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty wiórowej  trzywarstwowej o klasie higieniczności E1,
pokrytej  obustronnie  melaminą  lub  laminatem,  charakteryzującym  się  wysoką  odpornością  na
temperaturę i zarysowania.
Stelaż obudowy- płyta gr. 18mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze
płyty.
Kolorystyka  płyty  wg  próbnika  Egger  Wiśnia  Romana  H1615  ST9  lub  równoważna,  kierunek
usłojenia do wyboru na etapie realizacji.
Dopuszczalna tolerancja wymiarów w zakresie +/-5%.
Przykładowe rozwiązanie:

P2 Szafa 800x560xh1985 mm
Szafa  ubraniowa  zamykana.  Z  dwiema  szufladami,  jedna  nad  drugą,  w  dolnej  części  szafy.
Powyżej szuflad, podział pionowy, na dwie, równe komory ubraniowe z drążkiem na wieszaki. Boki
szafy,  od  wewnątrz  z  otworami  na  półki  w  odstępach  co  32  mm.  Komory  przystosowanie  do
montażu półek.
Wszystkie  elementy  płytowe  szafy  wykonane  z  płyty  wiórowej   trzywarstwowej  o  klasie
higieniczności E1,  pokrytej obustronnie melaminą lub  laminatem, charakteryzującym się wysoką
odpornością na temperaturę i zarysowania. Konstrukcja wieńcowa. Boki, wieńce, półki oraz fronty
wykonane z płyty grubości minimum 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w
kolorze  płyty.  Wieniec  dolny  wyposażony  w  okrągłe  stopki  wykonane  z  czarnego  PCV
zapewniające poziomowanie od wewnątrz w zakresie 15 mm. 
Kolorystyka  płyty  wg  próbnika  Egger  Wiśnia  Romana  H1615  ST9  lub  równoważna,  kierunek
usłojenia  do wyboru na etapie  realizacji.  Uchwyty  z  aluminium anodowanego kolor  RAL 9006,
powierzchnia matowa, dyskretne, wpuszczane we fonty. Szuflady bez uchwytów. Ze szczeliną nad
każdym z frontów, umożliwiającą włożenie palców dłoni i wysunięcie szuflady.
Dopuszczalna tolerancja wymiarów w zakresie +/-5%.
Przykładowe rozwiązanie:

P3 Krzesło w opisie
Krzesło obrotowe z  regulacją wysokości siedziska.
Wysokość całkowita 800-900 mm, szerokość całkowita  480  mm, głębokość  całkowita  530 mm,
wysokość siedziska 450-550 mm, szerokość siedziska i oparcia 465mm , wysokość oparcia 400
mm, głębokość siedziska 400 mm.
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Podstawa czarna, pięcioramienna na kółkach. Stelaż z rury kształtowej o dużej wytrzymałości, bez
spłaszczeń na ostrych zgięciach. Stelaż z rury płaskoowalnej o wymiarach 30 x 15 mm w kolorze
czarnym. Siedzisko wykonane ze sklejki  wielowarstwowej  z drewna liściastego, pokrytej  pianką
ciętą  o  gęstości  25  kg/m3 oraz  tkaniną  tapicerską.  Maskownica  siedziska  w  kolorze  czarnym.
Oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego, pokrytej pianką ciętą o gęstości
35 kg/m3 oraz tkaniną tapicerską - maskownica oparcia w kolorze czarnym. 
Tapicerka  -  tkanina  o  parametrach:  100%  poliester,  odporność  na  ścieranie  150 000  cykli,
trudnozapalność – papieros (EN 1021-1), trudnozapalność - zapałka (EN 1021-2), odporność na
światło grupa 4-5,  odporność na piling  grupa 5.  Kolor  do uzgodnienia  na etapie  realizacji,  do
wyboru z palety minimum 15 kolorów.
Dopuszczalna tolerancja wymiarów w zakresie +/-5%.
Przykładowe rozwiązanie:

P4 Biurko 1000x600xh680-780 mm
Blat  wykonany  z  płyty  wiórowej   trzywarstwowej  o  klasie  higieniczności  E1,  grubości  25  mm
pokrytej obustronnie okleiną sztuczną,  np. melaminą lub laminatem HPL, charakteryzującym się
wysoką odpornością na temperaturę i zarysowania – klasa ścieralności powinna być minimum 3B
wg normy EN 14 322. W celu podniesienia odporności blatu na spęcznienie spowodowane wodą,
blaty oklejone bezspoinowo obrzeżem ABS o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty. Kolorystyka
płyty wg próbnika Egger Wiśnia Romana H1615 ST9 lub równoważny. W blacie przewidzieć jeden
przepust  plastikowy  na  kable.  Rozmieszczenie  i  kolor  przepustu  w  blacie  do  uzgodnienia  z
Zamawiającym po wyborze oferty.
Stelaż  z  nogami  o  przekroju  okrągłym  42x42  mm,  połączonymi  w  ramkę  poprzeczną  belką,
mocowaną do stalowych podłużnic przykręconych do blatu. Podłużnice oraz belki poprzeczne o
przekroju  prostokątnym  40x30  mm.  Nogi  ze  stopkami  umożliwiającymi  regulację  wysokości  w
zakresie 680 – 780 mm. Całość stelaża lakierowana proszkowo na kolor RAL 9006. 
Pod blatem (po lewej lub po prawej stronie) podwiesić szufladę szerokości max. 400-416 mm i
wykończyć identycznie jak szafę P2. Rozmieszczenie szuflad do ustalenia na etapie realizacji.
Dopuszczalna tolerancja wymiarów w zakresie +/-5%.
Atesty i certyfikaty.
Atest higieniczny na stół. Certyfikat potwierdzający stosowanie przez producenta stołu, technologii
bezspoinowej- montaż obrzeża bez użycia kleju.
Certyfikat  potwierdzający spełnianie  przez biurko wymagań zawartych  w normach PN-EN 527-
1:2011 oraz PN-EN 527-2:2004.
Przykładowe rozwiązanie:

P5 Szafka nocna 400x400xh420 mm
Szafka nocna zamykana, z dwiema szufladami, jedna nad drugą. 
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Wszystkie  elementy  płytowe  szafki  wykonane  z  płyty  wiórowej   trzywarstwowej  o  klasie
higieniczności E1,  pokrytej obustronnie melaminą lub  laminatem, charakteryzującym się wysoką
odpornością na temperaturę i zarysowania. Konstrukcja wieńcowa. Boki, wieńce, półki oraz fronty
wykonane z płyty grubości minimum 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w
kolorze  płyty.  Wieniec  dolny  wyposażony  w  okrągłe  stopki  wykonane  z  czarnego  PCV
zapewniające poziomowanie od wewnątrz w zakresie 15 mm. 
Kolorystyka  płyty  wg  próbnika  Egger  Wiśnia  Romana  H1615  ST9  lub  równoważna,  kierunek
usłojenia  do  wyboru  na  etapie  realizacji.  Bez  uchwytów.  Ze  szczeliną  nad  każdym z  frontów,
umożliwiającą włożenie palców dłoni i wysunięcie szuflady.
Dopuszczalna tolerancja wymiarów w zakresie +/-5%.
Przykładowe rozwiązanie:

R41 Lada recepcji 2930x700xh735 mm
Lada  recepcji  w  kształcie  wycinka  pierścienia.  Dopasowana  do  krzywizny  ściany  (długość
orientacyjna 2930 mm- konieczny pomiar z natury).
Blat głębokości 700 mm, wykonany z płyty wiórowej  trzywarstwowej o klasie higieniczności E1,
grubości  25  mm  pokrytej  obustronnie  okleiną  sztuczną,  np.  melaminą  lub  laminatem  HPL,
charakteryzującym się  wysoką  odpornością  na  temperaturę  i  zarysowania  –  klasa  ścieralności
powinna  być  minimum  3B  wg  normy  EN  14  322.  W  celu  podniesienia  odporności  blatu  na
spęcznienie spowodowane wodą, blaty oklejone bezspoinowo obrzeżem ABS o grubości minimum
2 mm w  kolorze  płyty.  Kolorystyka  płyty  wg  próbnika  Egger  Wiśnia  Romana  H1615  ST9  lub
równoważny.  W blacie przewidzieć dwa przepusty plastikowy na kable.  Rozmieszczenie i  kolor
przepustu w blacie do uzgodnienia  z Zamawiającym po wyborze oferty. Blat wypuszczony poza
obrys ściany.
Nogi  płytowe,  oraz  półki  pod  blatem  wykonane  z  płyty  wiórowej   trzywarstwowej  o  klasie
higieniczności E1, pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem, z płyty grubości minimum 18 mm.
Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty. Front lady z giętych płyt mdf,
oklejonych laminatem HPL w kolorze płyty. Całość na stopkach umożliwiających poziomowanie.
Krawędź dolna recepcji, w pobliżu podłogi, zabezpieczona przed wilgocią.

R3 Krzesło do recepcji w opisie
KO3 Krzesło obrotowe kierownika w opisie
Fotel obrotowy. Wymiary: szerokość całkowita 730 mm, szerokość siedziska 500 mm, szerokość 
oparcia 470 mm, wysokość całkowita    980 -1135 mm, wysokość siedziska 420 -520 mm, 
głębokość powierzchni siedziska 465 mm, głębokość całkowita 730 mm.
Podstawa pięcioramienna z wytrzymałego nylonu w kolorze czarnym. Kółka jezdne do wykładzin
dywanowych, średnica 65mm nośność 90 kg/szt.

Oparcie wyprofilowane, uwypuklone ku przodowi na wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
wyżej łagodnie odchylone do tyłu.  Oparcie fotela z możliwością regulacji  wysokości  w zakresie
minimum 72 mm i możliwością blokady w ośmiu pozycjach. Regulacja dostępna z pozycji siedzącej
użytkownika, mechanizm pozwalający blokować oparcie krok po kroku poprzez unoszenie oparcia,
bez  możliwości  przypadkowego  przeskoczenia  kilku  pozycji  jednocześnie.  Siedzisko
wyprofilowane,  łagodnie  zaokrąglone  na  końcu  w  celu  uniknięcia  ucisku  pod  kolanami  osoby
siedzącej z możliwością regulacji głębokości w zakresie minimum 50 mm i blokady w minimum 5
położeniach. 
Wypełnienie siedziska zapewniające wysoki komfort siedzenia z pianki poliuretanowej o grubości
50-60  mm  i  gęstości  minimum  42  kg/m3.  Dolna  część  siedziska,  tylna  część  oparcia,  ramię
mechanizmu oparcia z osłoną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.
Fotel wyposażony w automatyczny mechanizm synchro z kompensacją wagi. Zarówno siedzisko
jak i oparcie podążające za ruchami użytkownika w sposób zsynchronizowany w celu zapewnienia
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właściwej pozycji. Oparcie odchylane synchronicznie  z siedziskiem w stosunku 2:1. Mechanizm z
możliwością blokady w jednym z pięciu położeń oraz zabezpieczenie przed uderzeniem w plecy
użytkownika po zwolnieniu blokady. Minimalny kąt wychylenia oparcia 20°, odchylnie siedziska 6°.
Podłokietniki z miękką, elastyczną nakładką, z regulacją 4D w tym możliwością  regulacji góra-dół
w zakresie 100 mm. Podłokietnik montowany bezpośrednio do mechanizmu, w trakcie regulacji
głębokości siedziska, nie przesuwa się, a pozostaje na miejscu.
Tapicerka  -  tkanina  o  parametrach:  100%  poliester,  odporność  na  ścieranie  150 000  cykli,
trudnozapalność – papieros (EN 1021-1), trudnozapalność - zapałka (EN 1021-2), odporność na
światło grupa 4-5,  odporność na piling  grupa 5.  Kolor  do uzgodnienia  na etapie  realizacji,  do
wyboru z palety minimum 15 kolorów.
Dodatkowo,  krzesło  KO3  wyposażone  w  zagłówek  z  regulowaną  wysokością,  tapicerowany
identycznie oparcie krzesła.
Dopuszczalna tolerancja wymiarów w zakresie +/-5%, nie dotyczy zakresu regulacji.
Atesty i certyfikaty:
Certyfikatem zgodności z normą PN-EN 1335-1, 2 i 3. Atesty parametrów tapicerki. Atest PN-EN 
12530.
Przykładowe rozwiązanie:

R2b Szafa 3400x600xh 3000 mm
Szafa wnękowa, zamykana drzwiami suwanymi . Wszystkie elementy płytowe szafy wykonane z
płyty  wiórowej   trzywarstwowej  o  klasie  higieniczności  E1,  pokrytej  obustronnie  melaminą  lub
laminatem,  charakteryzującym  się  wysoką  odpornością  na  temperaturę  i  zarysowania.  Boki,
wieńce, półki wykonane z płyty grubości minimum 18 mm.  Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o
grubości 2mm w kolorze płyty. Wnętrze szafy zawierające półki oraz drążek na wieszaki ubraniowe,
do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji.  Długość i  wysokość podane orientacyjnie-
konieczny pomiar z natury.
Kolorystyka  płyty  wg  próbnika  Egger  Wiśnia  Romana  H1615  ST9  lub  równoważna,  kierunek
usłojenia do wyboru na etapie realizacji. Profile drzwi z aluminium anodowanego kolor RAL 9006,
powierzchnia matowa.  Wypełnienie profili płytą w kolorze białym z połyskiem.

K4 Biurko z kontenerem 1200x600xh680-780 mm
Blat  wykonany  z  płyty  wiórowej   trzywarstwowej  o  klasie  higieniczności  E1,  grubości  25  mm
pokrytej obustronnie okleiną sztuczną,  np. melaminą lub laminatem HPL, charakteryzującym się
wysoką odpornością na temperaturę i zarysowania – klasa ścieralności powinna być minimum 3B
wg normy EN 14 322. W celu podniesienia odporności blatu na spęcznienie spowodowane wodą,
blaty oklejone bezspoinowo obrzeżem ABS o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty. Kolorystyka
płyty wg próbnika Egger Wiśnia Romana H1615 ST9 lub równoważny. W blacie przewidzieć jeden
przepust  plastikowy  na  kable.  Rozmieszczenie  i  kolor  przepustu  w  blacie  do  uzgodnienia  z
Zamawiającym po wyborze oferty.
Stelaż  z  nogami  o  przekroju  okrągłym  42x42  mm,  połączonymi  w  ramkę  poprzeczną  belką,
mocowaną do stalowych podłużnic przykręconych do blatu. Podłużnice oraz belki poprzeczne o
przekroju  prostokątnym  40x30  mm.  Nogi  ze  stopkami  umożliwiającymi  regulację  wysokości  w
zakresie 680 – 780 mm. Całość stelaża lakierowana proszkowo na kolor RAL 9006. 
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Wymiary  kontenera  podbiurkowego  428x574xh593  mm.  Korpus  kontenera  z  płyty  wiórowej
trzywarstwowej  o  klasie  higieniczności  E1,  grubości  18  mm  pokrytej  obustronnie  melaminą,
oklejonej obrzeżem ABS  grubości 1 mm w kolorze płyty. Ściana tylna użytkowa, wpuszczana w
boki i wieńce. Korpus sklejany fabrycznie w całości na linii do montażu i pakowania kontenerów.
Wieniec  dolny  wyposażony  w  kółka  plastikowe  wciskane  Ø40  mm  w  kolorze  czarnym.Front
kontenera z płyty wiórowej trzywarstwowej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej
obrzeżem ABS  grubości 2 mm w kolorze płyty.  Kolorystyka identyczna jak biurka.
Kontener bez uchwytów. Rolę uchwytu pełni listwa dystansowa między frontami a ścianą boczną 
kontenera pozwalająca swobodnie włożyć palce rąk i wysunąć szuflady.
Kontenery  z  zamkiem  centralnym,  blokującym  wszystkie  szuflady  jednocześnie,  oraz  z
zabezpieczeniem przed jednoczesnym wysunięciem więcej niż jednej szuflady na raz.  Zamek i
klucz posiadające swój indywidualny numer, w zestawie 1 kluczyk łamany + 1 prosty).
Kontener wyposażony w trzy szuflady z wkładami z czarnego, wytrzymałego PCV.

Dopuszczalna tolerancja wymiarów w zakresie +/-5%.
Atesty i certyfikaty.
Atest higieniczny na stół.
Certyfikat  potwierdzający spełnianie  przez biurko wymagań zawartych  w normach PN-EN 527-
1:2011 oraz PN-EN 527-2:2004.

K27 Szafa aktowa 1200x440xh1840 mm
Szafa  z  drzwiami  przesuwnymi,  z  podziałem pionowym w połowie  szerokości  szafy.  W każdej
połowie 4 półki, dzielące przestrzeń na 5 części o wysokości segregatora.  
Konstrukcja wieńcowa. Szafy powinny zostać dostarczone na miejsce dostawy w całości. Korpus
sklejany  fabrycznie  na  prasie.  Nie  dopuszcza  łączenia  za  pomocą  wkrętów,  konfirmantów  i
mimośrodów.
Wszystkie elementy płytowe szaf wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie
okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1.
Boki  oraz  fronty  szaf  (drzwi)  wykonane  z  płyt  o  grubości  18  mm,  wąskie  krawędzie  oklejone
obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty.
Półki wykonane z płyty o grubości 18 mm, wąskie, widoczne  krawędzie oklejone obrzeżem ABS o
grubości 2 mm w kolorze płyty.
Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym Secura lub równoważnym, uniemożliwiającym
ich przypadkowe wysunięcie, regulacja półek co 32 mm na całej wysokości boku szafy.
Wieniec dolny i górny wykonane z płyt o grubości 25 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem
ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty.
Wieniec  dolny  wyposażony  w  6  okrągłych  stopek  wykonanych  z  czarnego  PCV zapewniające
poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm.
Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, o grubości 8 –
10  mm,  wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w
stosunku do boków o 8-10 mm.
Szafy wyposażone w zamki wciskowe z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden
łamany). Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie  128 mm.
Kolorystyka płyty wg wzornika Egger Biały W 1000  ST9 lub równoważny. 
Dopuszczalna tolerancja wymiarów w zakresie +/-5%.
Atesty i certyfikaty.

Atest higieniczności na wyrób wydany przez jednostkę certyfikującą.

Sprawozdanie  z  badań  wykonanych  w  zakresie  wytrzymałości,  trwałości,  stateczności  i
bezpieczeństwa użytkowania przeprowadzonych wg norm PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-
3:2006, PN-EN 14073:2006 z wynikiem pozytywnym. 

K2d Szafa ubraniowo- aktowa 1200x440xh1840 mm
Szafa  z  drzwiami  przesuwnymi,  z  podziałem pionowym w połowie  szerokości  szafy.  W jednej
połowie  4  półki,  dzielące  przestrzeń  na 5 części  o  wysokości  segregatora.  W drugiej  wieszak
wysuwany na ubrania.
Pozostałe parametry identyczne jak dla szafy aktowej K27.
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Z4 Biurko pielęgniarki 1200x600xh740-770 mm
Biurko lekarskie. Stelaża C- kształtny. Kontener biurka podwieszany, zbudowany z dwóch szuflad
dostosowanych do formatów na karty chorób pacjentów. Elementy metalowe malowane na kolor
biały RAL 9010. Kolorystyka płyty wg wzornika Egger Biały W 1000  ST9 lub równoważny.
Dopuszczalna tolerancja wymiarów w zakresie +/-5%.
Przykładowe rozwiązanie:

Z3 Krzesło w opisie
Wymiary: wysokość całkowita 840 mm, wysokość siedziska 470 mm, szerokość siedziska 480 mm,
szerokość całkowita 540 mm, głębokość całkowita 560 mm.

Stelaż  na  4  nogach,  wykonany  z  profilu  płasko  -  owalnego  o  przekroju  30  x  15  x  1,5  mm.
Wzmocnienie stelaża wykonane z rury fi16 x 1,5mm. Nogi zakończone są ślizgami wykonanymi z
tworzywa  sztucznego  zapobiegające  rysowaniu  podłoża.  Siedzisko  i  oparcie  wykonane  z
profilowanej bukowej sklejki lakierowanej bezbarwnie lub wybarwiane. Całość stelaża lakierowana
proszkowo na kolor RAL 9006. Możliwość sztaplowania.
Dopuszczalna tolerancja wymiarów w zakresie +/-5%.
Przykładowe rozwiązanie:

Z22 Kozetka 1880x560xh520
Kozetka  wykonana  z  rury  stalowej  pokrytej  farbą  proszkową  na  kolor  biały  RAL 9010.  Leże
tapicerowane skajem i gąbką, bezszwowo. Leżanka z regulowanym kątem nachylenia wezgłowia
(+/-40º).  Wyrób  wyposażony  w  uchwyt  na  rolkę  podkładu  papierowego.  Stopka  umożliwiająca
poziomowanie na nierównym podłożu.
Dopuszczalna tolerancja wymiarów w zakresie +/-5%.
Przykładowe rozwiązanie:

Z23 Szafa lekarska 800x435xh1800 mm
Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Górne drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze
szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w
dwóch  punktach.  Dwie  dolne  przestrzenie  z  jedną  półką,  zamykane  niezależenie  drzwiami
wykonanymi z blachy. Elementy metalowe malowane na kolor biały RAL 9010.
Dopuszczalna tolerancja wymiarów w zakresie +/-5%.
Przykładowe rozwiązanie:
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Z24 Szafa lekarska 800x435xh1800 mm
Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy oraz ściany przeszklone, półki wykonane 
ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi 
w dwóch punktach. Elementy metalowe malowane na kolor biały RAL 9010. 
Dopuszczalna tolerancja wymiarów w zakresie +/-5%.
Przykładowe rozwiązanie:

G2a Szafa gospodarcza 1700x600xh3000 mm
Szafa wnękowa, zamykana drzwiami suwanymi . Wszystkie elementy płytowe szafy wykonane z
płyty  wiórowej   trzywarstwowej  o  klasie  higieniczności  E1,  pokrytej  obustronnie  melaminą  lub
laminatem,  charakteryzującym  się  wysoką  odpornością  na  temperaturę  i  zarysowania.  Boki,
wieńce, półki wykonane z płyty grubości minimum 18 mm.  Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o
grubości  2mm  w  kolorze  płyty.  Wnętrze  szafy  zawierające  półki  oraz  miejsce  na  urządzenia
sprzątające,  do uzgodnienia  z  użytkownikiem na  etapie  realizacji.  Długość  i  wysokość  podane
orientacyjnie- konieczny pomiar z natury.
Profile drzwi z aluminium anodowanego kolor RAL 9006, powierzchnia matowa.  Wypełnienie profili
płytą. Kolorystyka płyty wg wzornika Egger Biały W 1000  ST9 lub równoważny.

M17 Komplet regałów magazynowych w opisie
Regały magazynowe pod wymiar pomieszczenia. Wszystkie elementy płytowe szafy wykonane z
płyty  wiórowej   trzywarstwowej  o  klasie  higieniczności  E1,  pokrytej  obustronnie  melaminą  lub
laminatem, charakteryzującym się wysoką odpornością na temperaturę i zarysowania. Boki i półki
wykonane z płyty grubości minimum 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w
kolorze  płyty.  Długość  i  wysokość  podane  orientacyjnie-  konieczny  pomiar  z  natury.  Półki  z
rozstawem 330-350 mm. Każda półka z płyty gr. 18 mm, podparta nie rzadziej niż co 800 mm,
półka z płyty 25 mm, nie rzadziej niż co 1000 mm. Głębokość regałów 400-500 mm, w zależności
od ilości dostępnego miejsca. Komplet ma oferować minimum 28 mb półki.
Kolorystyka płyty wg wzornika Egger Biały W 1000  ST9 lub równoważny.

J26 Stół 900x900xh735
Blat  wykonany  z  płyty  wiórowej   trzywarstwowej  o  klasie  higieniczności  E1,  grubości  25  mm
pokrytej obustronnie okleiną sztuczną,  np. melaminą lub laminatem HPL, charakteryzującym się
wysoką odpornością na temperaturę i zarysowania – klasa ścieralności powinna być minimum 3B
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wg normy EN 14 322. W celu podniesienia odporności blatu na spęcznienie spowodowane wodą,
blaty oklejone bezspoinowo obrzeżem ABS o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty. Kolorystyka
płyty wg próbnika Egger Wiśnia Romana H1615 ST9, Biały W 1000  ST9 lub równoważny. W blacie
przewidzieć jeden przepust  plastikowy na kable.  Rozmieszczenie i  kolor przepustu w blacie do
uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze oferty.
Stelaż z nogami o przekroju kwadratowym 50x50 mm, połączonymi w ramkę poprzeczną belką,
mocowaną do stalowych podłużnic przykręconych do blatu. Podłużnice oraz belki poprzeczne o
przekroju  prostokątnym  40x30  mm.  Nogi  ze  stopkami  umożliwiającymi  poziomowanie.  Całość
stelaża lakierowana proszkowo na kolor RAL 9006. 
Atesty i certyfikaty.
Atest higieniczny na stół. Certyfikat potwierdzający stosowanie przez producenta stołu, technologii
bezspoinowej- montaż obrzeża bez użycia kleju.
Certyfikat  potwierdzający spełnianie  przez wyrób  wymagań zawartych w normach PN-EN 527-
1:2011 oraz PN-EN 527-2:2004.
Dopuszczalna tolerancja wymiarów w zakresie +/-5%.
Przykładowe rozwiązanie:

J3 Krzesło do jadalni w opisie
Wymiary: wys. siedziska 450 mm, głęb. siedziska 405 mm, wys. całkowita 800 mm, głęb. całkowita
500 mm, szer. całkowita 525 mm, szer. siedziska 415 mm, szer. oparcia 390 mm. 
Stelaż, dwie płozy po bokach krzesła, wykonane z metalowych rurek lub prętów o średnicy 10-15
mm, malowanych proszkowo na kolor RAL 9006. Płozy wyposażone w stopki z tworzywa. 
 Siedzisko i oparcie wyprofilowane ergonomicznie i wykonane z wytrzymałego tworzywa.  Próbnik
tworzywa sztucznego zawierający nie mniej niż 8 kolorów. Kolor do wyboru na etapie realizacji.
Możliwość sztaplowania minimum 16 szt. w jednym stosie.
Dopuszczalna tolerancja wymiarów w zakresie +/-5%.
Przykładowe rozwiązanie:

26a Stół konferencyjny w opisie
Wymiary stołu  z  uchylnym blatem w postaci  rozłożonej  1600x800xh735 mm. Konstrukcja  musi
umożliwiać  składanie  stołu  jednego  obok  drugiego  z  blatem  w  pozycji  pionowej  –  możliwość
sztaplowania. 

Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm  pokrytej obustronnie melaminą.
Klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie blatu oklejone bezspoinowo obrzeżem ABS o grubości
2 mm w kolorze płyty. Kolorystyka  płyty wg próbnika  Egger  Wiśnia Romana H1615 ST9ST9 lub
równoważny. 

Blat  wyposażyć  w  mechanizm  uchylny  z  uchwytem  posiadającym  otwór  o  średnicy  50  mm
osadzany na stelażu metalowym, oraz mechanizm zwalniający umożliwiający obrócenie blatu o
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90°. Pod blatem umieścić konektory z tworzywa sztucznego do łączenia i  mocowania stołów w
rzędy.
Stelaż metalowy spawano-skręcany, malowany proszkowo, oparty na dwóch spawanych nogach
skręconych podłużnicą poziomą umieszczoną pod blatem. Noga z profilu pionowego o przekroju
prostokątnym 80x30 mm zespawanego z profilem stopy 50x30 mm. Profil pionowy w górnej części
wyposażony w otwór do przeprowadzenia przewodów między stołami, profil stopy wyposażony w
kółka skrętne z hamulcem. Podłużnica pozioma z profilu C o przekroju 80x30 mm umożliwiająca
umieszczenie wewnątrz listwy z gniazdami oraz przeprowadzenie przewodów. 
Całość stelaża lakierowana proszkowo na kolor RAL 9006.
Dopuszczalna tolerancja wymiarów w zakresie +/-5%.
Atesty i certyfikaty.
Certyfikat  potwierdzający stosowanie przez producenta stołu,  technologii  bezspoinowej-  montaż
obrzeża bez użycia kleju.

Przykładowe rozwiązanie:

W3 Krzesło konferencyjne w opisie
K3 Krzesło dostawne w opisie
Wymiary: szerokość 600 mm, głębokość 480 mm, wysokość 770 mm, szerokość oparcia 420-430
mm, wysokość oparcia 390-420 mm. 
Krzesło  konferencyjne  na  4  nogach.  Stelaż  wykonany z  rury  o  średnicy  22  mm,  wykonany w
technologii gięcia bez zmiany przekroju w miejscu gięcia, malowany proszkowo na kolor RAL 9006.
Nogi od spodu zabezpieczone ślizgami z tworzywa zapobiegającymi rysowaniu podłoża. 
Siedzisko nie przykręcane do stelaża, pozwalające na łatwą wymianę w przypadku uszkodzenia lub
pobrudzenia,  wykonane w całości  z tworzywa sztucznego, pokryte pianką wysoko elastyczną o
grubości  15mm i  gęstości  35  kg/m3.  Od  spodu  siedzisko  wyposażone  w  osłonę  wykonaną  z
tworzywa  sztucznego  i  wyposażoną  w  4  kuliste  kauczukowe  odbojniki  zapobiegające
przypadkowemu uszkodzeniu poprzedzającego siedziska w trakcie składowania krzeseł.  Krzesło
wyposażone w podłokietniki  wykonane w całość  z  tworzywa sztucznego w kształcie  litery  L w
górnej tylnej części nasadzane na stelaż w przedniej dolnej przykręcane. Krzesło z możliwością
sztaplowania minimum 5 szt. 
Rama oparcia  wykonana z  tworzywa  sztucznego,  montowana do  stelaża  bez użycia  połączeń
śrubowych.   Rama  wypełniona  formatką  z  tworzywa,  tapicerowana  jak  siedzisko.  Elementy  z
tworzywa w kolorze czarnym.
Dopuszczalna tolerancja wymiarów w zakresie +/-5%.
Tapicerka  -  tkanina  o  parametrach:  100%  poliester,  odporność  na  ścieranie  150 000  cykli,
trudnozapalność – papieros (EN 1021-1), trudnozapalność - zapałka (EN 1021-2), odporność na
światło grupa 4-5,  odporność na piling  grupa 5.  Kolor  do uzgodnienia  na etapie  realizacji,  do
wyboru z palety minimum 15 kolorów.
Atesty i certyfikaty: Atesty parametrów tapicerki.
Przykładowe rozwiązanie:
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W4a Stół konferencyjny na komputer w opisie
Wymiary stołu z uchylnym blatem w postaci rozłożonej 1390x695xh735 mm. W blacie, nad profilem
nogi, przepust śr. 80 mm na kable. Stół wyposażyć w blaszaną maskownicę do kabli, zapinaną na
profilu  nogi  pod  przepustem.  Wymiary  maskownicy  83x30xh470  mm.  Pozostałe  parametry
identyczne jak dla stołu 26a.
Przykładowe rozwiązanie:

W25 Wieszak ubraniowy w opisie
Wieszak ubraniowy ścienny w postaci zamocowanej do ściany formatki z płyty  minimum 18 mm.
Krawędzie  oklejone  obrzeżem  ABS  o  grubości  2mm  w  kolorze  płyty.  Formatka  o  wymiarach
1800x1200.  Do  formatki  zamocować   w  dwóch  rzędach,  wieszaki  metalowe,  podwójne,
rozmieszczone co 120-150 mm.
Kolorystyka  płyty  wg  próbnika  Egger  Wiśnia  Romana  H1615  ST9  lub  równoważna,  kierunek
usłojenia poziomy.

W2c Szafa ubraniowa 1100x600xh3000
Szafa wnękowa, zamykana drzwiami suwanymi . Wszystkie elementy płytowe szafy wykonane z
płyty  wiórowej   trzywarstwowej  o  klasie  higieniczności  E1,  pokrytej  obustronnie  melaminą  lub
laminatem,  charakteryzującym  się  wysoką  odpornością  na  temperaturę  i  zarysowania.  Boki,
wieńce, półki wykonane z płyty grubości minimum 18 mm.  Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o
grubości 2mm w kolorze płyty. Wnętrze szafy zawierające półki oraz drążek na wieszaki ubraniowe,
do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji.  Długość i  wysokość podane orientacyjnie-
konieczny pomiar z natury.
Kolorystyka  płyty  wg  próbnika  Egger  Wiśnia  Romana  H1615  ST9  lub  równoważna,  kierunek
usłojenia do wyboru na etapie realizacji. Profile drzwi z aluminium anodowanego kolor RAL 9006,
powierzchnia matowa.  Wypełnienie profili płytą.

W26b Stół 900x600xh735
Blat  wykonany  z  płyty  wiórowej   trzywarstwowej  o  klasie  higieniczności  E1,  grubości  25  mm
pokrytej obustronnie okleiną sztuczną,  np. melaminą lub laminatem HPL, charakteryzującym się
wysoką odpornością na temperaturę i zarysowania – klasa ścieralności powinna być minimum 3B
wg normy EN 14 322. W celu podniesienia odporności blatu na spęcznienie spowodowane wodą,
blaty oklejone bezspoinowo obrzeżem ABS o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty. Kolorystyka
płyty wg próbnika Egger Biały W 1000  ST9 lub równoważny. 
Stelaż  z  nogami  o  przekroju  okrągłym  42x42  mm,  połączonymi  w  ramkę  poprzeczną  belką,
mocowaną do stalowych podłużnic przykręconych do blatu. Podłużnice oraz belki poprzeczne o
przekroju  prostokątnym  40x30  mm.  Nogi  ze  stopkami  umożliwiającymi  regulację  wysokości  w
zakresie 680 – 780 mm. Całość stelaża lakierowana proszkowo na kolor RAL 9006. 

Dopuszczalna tolerancja wymiarów w zakresie +/-5%.
Atesty i certyfikaty.
Atest higieniczny na stół.
Certyfikat  potwierdzający spełnianie  przez biurko wymagań zawartych  w normach PN-EN 527-
1:2011 oraz PN-EN 527-2:2004.
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B1 Blat 1000x600xh735
Blat jak w stole W26b, mocowany do ściany za pomocą estetycznych kątowników  w kolorze RAL
9006. Podparty jedną nogą rozetową, wykończoną jak noga stołu W26b.

W28 Szafa ubraniowa socjalna 600x500xh1800
Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, 
haczyk na ręcznik lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z perforacją o 
nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Wszystkie 
elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm. Całość lakierowana proszkowo na kolor RAL 9010. 
Dopuszczalna tolerancja wymiarów w zakresie +/-5%.
Przykładowe rozwiązanie:

K29 Szafa aktowa 800x440xh1840 mm
Szafa  aktowa  odkryta  wyposażona  w  4  półki,  dzielące  przestrzeń  na  5  części  o  wysokości
segregatora.  
Konstrukcja wieńcowa. Szafy powinny zostać dostarczone na miejsce dostawy w całości. Korpus
sklejany  fabrycznie  na  prasie.  Nie  dopuszcza  łączenia  za  pomocą  wkrętów,  konfirmantów  i
mimośrodów.
Wszystkie elementy płytowe szaf wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie
okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1.
Boki oraz półki wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o
grubości 2 mm w kolorze płyty.
Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym Secura lub równoważnym, uniemożliwiającym
ich przypadkowe wysunięcie, regulacja półek co 32 mm na całej wysokości boku szafy.
Wieniec dolny i górny wykonane z płyt o grubości 25 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem
ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty.
Wieniec  dolny  wyposażony  w  4  okrągłe  stopki  wykonane  z  czarnego  PCV  zapewniające
poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm.
Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, o grubości 8 –
10  mm,  wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w
stosunku do boków o 8-10 mm.
Kolorystyka płyty wg wzornika Egger Wiśnia Romana H1615 ST9 lub równoważny. 
Dopuszczalna tolerancja wymiarów w zakresie +/-5%.
Atesty i certyfikaty.

Atest higieniczności na wyrób wydany przez jednostkę certyfikującą.

Sprawozdanie  z  badań  wykonanych  w  zakresie  wytrzymałości,  trwałości,  stateczności  i
bezpieczeństwa użytkowania przeprowadzonych wg norm PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-
3:2006, PN-EN 14073:2006 z wynikiem pozytywnym. 

K17 Regał magazynowy w opisie
K17a Regał magazynowy w opisie
K17b Regał magazynowy w opisie
K17c Regał magazynowy w opisie
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K17d Regał magazynowy w opisie
K17e Regał magazynowy w opisie
Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany. Regał wyposażony w pięć półek 
wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 60 mm. Obciążenie półki minimum 100
kg. Szkielet i półki malowane na kolor biały RAL 9010, lakierem proszkowym z atestem 
higieniczności. Szerokość i ilość regałów dostosować do rozmiarów pomieszczenia. Wymiary 
podstawowego regału 1000- 900 mm, gł. 500-600, wys. 2000 mm. 

S14 Kanapa w opisie
Wysokość siedziska  440 mm, szer. siedziska 1320 mm, głęb. siedziska 540 mm, wys. całkowita
770 mm, głęb. całkowita 790  mm, szer. całkowita1680 mm.
Siedzisko stanowi rama wykonana z litego drewna + wmontowane sprężyny, pozostałe elementy
składowe stelaża to: sklejka, płyta wiórowa, lite drewno. Poszczególne części stelaża łączone za
pomocą zszywek meblowych + klejenie w miejscach narażonych na skrzypienie. Stelaż pokryty jest
pianką ciętą oraz ociepliną meblową. 
Grubość pianek siedziska - 120mm, gęstość 25 kg/m3
Grubość pozostałych pianek: od 15mm do 40 mm.
Gęstość pianki poduszki oparcia: 25 kg/m3.
Gęstość pozostałych pianek : 35 kg/m3.
Stopki wykonane z metalu, lakierowane proszkowo na kolor RAL 9006. 
Tapicerka  -  tkanina  o  parametrach:  100%  poliester,  odporność  na  ścieranie  150 000  cykli,
trudnozapalność – papieros (EN 1021-1), trudnozapalność - zapałka (EN 1021-2), odporność na
światło grupa 4-5,  odporność na piling  grupa 5.  Kolor  do uzgodnienia  na etapie  realizacji,  do
wyboru z palety minimum 15 kolorów.
Dopuszczalna tolerancja wymiarów w zakresie +/-5%.

S15 Fotel w opisie
Wysokość siedziska 440 mm, szer. siedziska 540 mm, głęb. siedziska 540 mm, wys. całkowita 770 
mm, głęb. całkowita 790  mm, szer. całkowita 890 mm.
Pozostałe parametry jak dla kanapy S14.

S16 Stolik 800x800xh450
Stolik  na  4  nogach  z  blatem  płytowym.  Stelaż  spawany,  wykonany  z  profili  o  przekroju
kwadratowym, identycznym jak stopki kanapy i fotela. Stolik spójny wzorniczo z S14 oraz S15.
Blat  wykonany  z  płyty  wiórowej   trzywarstwowej  o  klasie  higieniczności  E1,  grubości  25  mm
pokrytej obustronnie okleiną sztuczną,  np. melaminą lub laminatem HPL, charakteryzującym się
wysoką odpornością na temperaturę i zarysowania – klasa ścieralności powinna być minimum 3B
wg normy EN 14 322. W celu podniesienia odporności blatu na spęcznienie spowodowane wodą,
blaty oklejone bezspoinowo obrzeżem ABS o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty. Kolorystyka
płyty wg próbnika Egger Wiśnia Romana H1615 ST9 lub równoważny.
Dopuszczalna tolerancja wymiarów w zakresie +/-5%.
Przykładowe rozwiązanie:
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PD21 Regał na pomoce dydaktyczne 2500x600xh3000
Regały magazynowe pod wymiar pomieszczenia. Wszystkie elementy płytowe szafy wykonane z
płyty  wiórowej   trzywarstwowej  o  klasie  higieniczności  E1,  pokrytej  obustronnie  melaminą  lub
laminatem, charakteryzującym się wysoką odpornością na temperaturę i zarysowania. Boki i półki
wykonane z płyty grubości minimum 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w
kolorze  płyty.  Długość  i  wysokość  podane  orientacyjnie-  konieczny  pomiar  z  natury.  Półki  z
rozstawem 330-350 mm. Każda półka z płyty gr. 18 mm, podparta nie rzadziej niż co 800 mm,
półka z płyty 25 mm, nie rzadziej niż co 1000 mm. Głębokość regałów 600 mm, w zależności od
ilości dostępnego miejsca. 
Kolorystyka płyty wg wzornika Egger Wiśnia Romana H1615 ST9 ST9 lub równoważny.

BK4a Biurko komputerowe 1100x600xh735
Blat  wykonany  z  płyty  wiórowej   trzywarstwowej  o  klasie  higieniczności  E1,  grubości  25  mm
pokrytej obustronnie okleiną sztuczną,  np. melaminą lub laminatem HPL, charakteryzującym się
wysoką odpornością na temperaturę i zarysowania – klasa ścieralności powinna być minimum 3B
wg normy EN 14 322. W celu podniesienia odporności blatu na spęcznienie spowodowane wodą,
blaty oklejone bezspoinowo obrzeżem ABS o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty. Kolorystyka
płyty wg próbnika Egger Wiśnia Romana H1615 ST9 lub równoważny. W blacie przewidzieć jeden
przepust  plastikowy  na  kable.  Rozmieszczenie  i  kolor  przepustu  w  blacie  do  uzgodnienia  z
Zamawiającym po wyborze oferty.
Stelaż  z  nogami  o  przekroju  okrągłym  42x42  mm,  połączonymi  w  ramkę  poprzeczną  belką,
mocowaną do stalowych podłużnic przykręconych do blatu. Podłużnice oraz belki poprzeczne o
przekroju  prostokątnym  40x30  mm.  Nogi  ze  stopkami  umożliwiającymi  regulację  wysokości  w
zakresie 680 – 780 mm. Całość stelaża lakierowana proszkowo na kolor RAL 9006. 
Dopuszczalna tolerancja wymiarów w zakresie +/-5%.
Atesty i certyfikaty.
Atest higieniczny na stół. Certyfikat potwierdzający stosowanie przez producenta stołu, technologii
bezspoinowej- montaż obrzeża bez użycia kleju.
Certyfikat  potwierdzający spełnianie  przez biurko wymagań zawartych  w normach PN-EN 527-
1:2011 oraz PN-EN 527-2:2004.
Przykładowe rozwiązanie:

K3k Krzesło komputerowe w opisie
Krzesło obrotowe z  regulacją wysokości siedziska. Wzorniczo zbliżone do krzesła P3.
Wysokość całkowita 800-900 mm, szerokość całkowita  480  mm, głębokość  całkowita  530 mm,
wysokość siedziska 450-550 mm, szerokość siedziska i oparcia 465mm , wysokość oparcia 400
mm, głębokość siedziska 400 mm.
Podstawa czarna, pięcioramienna na kółkach. Stelaż z rury kształtowej o dużej wytrzymałości, bez
spłaszczeń na ostrych zgięciach. Stelaż z rury płaskoowalnej o wymiarach 30 x 15 mm w kolorze
czarnym. Siedzisko wykonane ze sklejki  wielowarstwowej  z drewna liściastego, pokrytej  pianką
ciętą  o  gęstości  25  kg/m3 oraz  tkaniną  tapicerską.  Maskownica  siedziska  w  kolorze  czarnym.
Oparcie z wytrzymałego plastiku z ozdobną perforacją.

Tapicerka  -  tkanina  o  parametrach:  100%  poliester,  odporność  na  ścieranie  150 000  cykli,
trudnozapalność – papieros (EN 1021-1), trudnozapalność - zapałka (EN 1021-2), odporność na
światło grupa 4-5,  odporność na piling  grupa 5.  Kolor  do uzgodnienia  na etapie  realizacji,  do
wyboru z palety minimum 15 kolorów.
Dopuszczalna tolerancja wymiarów w zakresie +/-5%.
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Aneks kuchenny
Korpus, drzwi i półki mebli wykonać z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie korpusu
zabezpieczyć okleiną ABS o grubości 1 mm, wieńca i fronty - o grubości 2 mm. Korpus łączyć na
złącza mimośrodowe.
Drzwi osadzić na samodomykających zawiasach z cichym domykiem o kącie rozwarcia min. 110
stopni  testowane  na  40.000  cykli  otwarcie  –  zamknięcie.  Zastosować  uchwyty  metalowe  2  –
punktowe o rozstawie 128 mm z aluminium.
Szafki dolne wykonać na nóżkach kuchennych wysokości 100 mm i osłonić cokołem z uszczelką
przeciwwilgociową.
Szafki wiszące mocować na listwie metalowej.
Szafki dolne z blatem postformingowym o grubości 38 mm. Przy łączeniu blatów pod kątem 90
stopni  stosować  listwę  aluminiową.  Krawędź  styku  blatu  ze  ścianą  maskować  listwą  PCV
przyblatową. Wszystkie zlewy osadzać w blatach i dodatkowo uszczelniać bezbarwnym silikonem.
Zastosować szuflady metalowe metabox wyposażone w prowadnice z cichym domykiem.
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