ZAŁĄCZNIK NR 23
zestaw mebli do sekretariatu Prezesa
2. szafa z aneksem kuchennym - 1kpl
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przestrzeń otwarta

- nogi drewno lite bukowe,
- elementy widoczne boki, wieniec dolny, drzwi - płyta wiórowa gr. 19 mm w okleinie
naturalnej bukowej,
- nakładki pionowe „pilastry” z frezowaniami ozdobnymi i elementami ozdobnymi - drewno
lite bukowe,
- korona ozdobna górna - drewno lite bukowe lub płyta okleinowana okleiną naturalną bukową
z doklejkami z drewna litego bukowego
- wąskie płaszczyzny elementów widocznych - obrzeze naturalne bukowe min.1mm /promień
na krawędzi r = 1 mm ,
- blaty środkowe w częściach otwartych (nad dolnymi drzwiczkami) gr. min 38mm - płyta
wiórowa z doklejkami z drewna litego bukowego zaokleinowane okleina naturalną bukową,
- w segmencie środkowym i w segmencie z lodówką możliwość uzycia „atrapy" blatu
środkowego gr.min 38mm - doklejka z drewna litego bukowego,
- ściana tylna widoczna - płyta wiórowa gr. min.10 mm w okleinie naturalnej bukowej
- wykończenie elementów widocznych: bejca (dobrana do istniejacych już drzwi wejściowych)
wykończona lakierem bezbarwnym PU o podwyższonej odporności na ścieranie,
- połyskowość lakieru zbliżona do istniejacych już drzwi wejściowych (mat lub półmat),
- elementy niewidoczne wewnętrzne typu półki, przegroda pionowa - płyta laminowana
gr. 18 mm o dekorze zbliżonym jak najbardziej do wykończenia zewnętrznego mebla,
- ściana tylna niewidoczna - płyta laminowana minimum gr.10 mm o dekorze zbliżonym jak
najbardziej do wykończenia zewnętrznego mebla,
- wąskie płaszczyzny w elementach z płyty laminowanej PCV lub ABS o gr.1mm /
zaokrąglenie r = 1 mm na krawędzi,
- uchwyty dwupunktowe klasyczne pasujace do stylu mebla - sugerowane wykończenie
uchwytów (postarzany mosiądz lub złoto),
- zawiasy drzwi blum lub równoważne,
- prowadnice szuflad blum metabox lub równoważne,
- w segmencie środkowym i w segmencie z lodówką rozwiązanie otwierania pozwalające na
swobodny dostęp do stefy przygotowania posiłku i napoi, który po otwarciu nie będzie
blokował ciągu komunikacyjnego,
- okucia klasy blum lub równoważne,
- w przestrzeni przeznaczonej na lodówkę musi być zapewniona wentylacja zgodnie
z zaleceniem producenta lodówki,
- w cześci z lodówką zastosowac przelotki umożliwiajace łatwe doprowadzenie istalacji
elektrycznej,
- zamki patentowe w drzwiach przeznaczonych na akta.

