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ETAPOWANIE WYKONANIA PROJEKTU WNĘTRZ
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WYTYCZNE OGÓLNE PROJEKTU WNĘTRZ
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ZESTAWIENIE MEBLI WBUDOWANYCH – wytyczne materiałowo kolorystyczne
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ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO – wytyczne materiałowo kolorystyczne.
UWAGA: - Wyposażenie elektryczne i technologiczne w osobnych opracowaniach branżowych.

II.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1.

PARTER

1.01 RZUT PARTERU – posadzki i wytyczne hydrauliczne

skala: 1:100

1.02 RZUT PARTERU - aranżacja wyposażenia i wykończenia ścian

skala: 1:100

1.03a RZUT PARTERU – sufity, wytyczne elektryczne i zestawienie lamp

skala: 1:50

1.03b RZUT PARTERU - sufity, wytyczne elektryczne i zestawienie lamp

skala: 1:50

1.04 HOL GŁÓWNY I KOMUNIKACJA (POM 0.3 i 0.2) – widoki ścian

skala: 1:50

1.04a HOL GŁÓWNY – detal punktu informacyjnego

skala: 1:20

1.05 HALA BADAWCZA (POM 0.1) – widok ściany 1-1 (mdz. halą a pomieszczeniami biurowymi)

skala: 1:50

1.06 TOALETA (POM 0.6) - rozwinięcie ścian, szczegóły wyposażenia

skala: 1:50

1.07 WC (POM 0.7) - rozwinięcie ścian, szczegóły wyposażenia

skala: 1:50

1.08 ŁAZIENKA (POM 0.8) - rozwinięcie ścian, szczegóły wyposażenia

skala: 1:50

1.09 STEROWNIA (POM 0.2c) – rozwinięcie ścian

skala: 1:50

2.

PIĘTRO

2.01 RZUT PIĘTRA - posadzki

skala: 1:100

2.02 RZUT PIĘTRA - aranżacja wyposażenia i wykończenia ścian

skala: 1:100

2.03 RZUT PIĘTRA - sufity, wytyczne elektryczne i zestawienie lamp

skala: 1:50

2.03a SUFITY PODWIESZANE – detal

skala: 1:50

2.04 HOL I KOMUNIKACJA (POM 1.3 i 1.1) - widoki ścian

skala: 1:50

2.05 ANEKS SOCJALNY (POM 1.7) - widok i rozwinięcie ścian

skala: 1:50

2.06 SALA KONFERENCYJNA (POM 1.8) - widok i rozwinięcie ścian

skala: 1:50

2.07 WC (POM 1.4) – rozwinięcie ścian, szczegóły wyposażenia

skala: 1:50

2.08 STEROWNIA (POM 1.1c) – rozwinięcie ścian

skala: 1:50

2.09 BIURO (POM 1.6) – rozwinięcie ścian

skala: 1:50

3.

DACH

3.01 RZUT DACHU - posadzki

skala: 1:100

3.02 RZUT DACHU - oświetlenie, wytyczne elektryczne i zestawienie lamp

skala: 1:100

4.

KOMUNIKACJA

4.01 KLATKA SCHODOWA – widoki ścian

skala: 1:100

UWAGA: - Zestawienie stolarki drzwiowej ujęte w projekcie architektonicznym.

III.

KARTY KATALOGOWE PRZYKŁADOWEGO WYPOSAŻENIA
UWAGA: - Stosować elementy wyposażenia o parametrach nie gorszych niż ujęte w kartach
i o możliwie najbardziej zbliżonym wyglądzie.
- Przed przystąpieniem do realizacji dobór całego wyposażenia należy uzgodnić z projektantem.
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I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. ZAKRES OPRACOWANIA
-

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
W części rysunkowej projektu wnętrz, na rysunkach: 1.03a, 1.03b, 2.03, 3.02

-

ZESTAWIENIE LAMP
W części rysunkowej projektu wnętrz, na rysunkach: 1.03a, 1.03b, 2.03, 3.02

-

RZUTY SUFITÓW PODWIESZANYCH
W części rysunkowej projektu wnętrz, na rysunkach: 1.03a, 1.03b, 2.03, 3.02

-

WYTYCZNE HYDRAULICZNE
W części rysunkowej projektu wnętrz, na rysunkach: 1.01, 1.06, 1.07, 1.08, 2.01, 2.07

-

PROJEKT POSADZEK
W części rysunkowej projektu wnętrz, na rysunkach: 1.01, 2.01, 3.01

-

PROJEKT ŚCIANY MIĘDZY HALĄ A POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI
W części rysunkowej projektu wnętrz, na rysunku: 1.05

-

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
Ujęte w projekcie architektonicznym

-

SZCZEGÓŁOWE PROJEKTY ŁAZIENEK
W części rysunkowej projektu wnętrz, na rysunkach: 1.06, 1.07, 1.08, 2.07

-

ZESTAWIENIE MEBLI WBUDOWANYCH
W opisie technicznym projektu wnętrz.

-

ZESTAWIENIE MEBLI RUCHOMYCH
W opisie technicznym projektu wnętrz.

-

RYSUNKI ROWINIĘĆ ŚCIAN WAŻNIEJSZYCH POMIESZCZEŃ
W części rysunkowej projektu wnętrz, na rysunkach: 1.04, 1.09, 2.04, 2.05, 2.06, 2.08, 2.09, 4.01
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2. ETAPOWANIE WYKONANIA PROJEKTU WNĘTRZ
Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez inwestora elementy wykończenia oraz wyposażenia wnętrz będą
realizowane w dwóch następujących etapach


ETAP 1 – prace ogólnobudowlane związane z wykończeniem wnętrz (wykończenie posadzek, ścian,
sufitów, montaż większości stałych elementów wyposażenia wnętrz, montaż lamp itp.)



ETAP 2 – związany z wyposażeniem ruchomym (meble oraz inne elementy wyposażenia ruchomego ).

W etapie 2 przewidziano do realizacji następujące urządzenia:
Rysunki Architektury wnętrz
0.6

2 Konsole sterownicze

0.2b, 0.2c, 0.2d, 1.1b, Rys. nr 1.02, 1.09, 2.02, 2.08
1.1c, 1.1d

3 Regały

0.2a, 0.2b, 0.2c, 0.2d, Rys. nr 1.02, 1.09, 2.02, 2.08,
1.1b, 1.1c, 1.1d, 1.5, 2.09
1.6

4 Biurka

0.4, 0.2a, 1.5, 1.6,
1.8, 1.2
1.08
0.3
0.3

Rys. nr 1.02, 2.02, 2.04, 2.06,
2.09
Ry. nr 2.02
Rys. nr 1.02, 1.04
Rys. nr 1.02, 1.04

0.3

Rys. nr 1.02, 1.04, 1.04a

9 Wiszacy ekran LCD
10 Stolik sześcienny
11 Wieszak

0.3

Rys. nr 1.02, 1.04

0.3

Rys. nr 1.02, 1.04, 2.02, 2.04

0.4

Rys. nr 1.02, 1.04,

12

0.6, 0.7, 0.8, 1.4

Rys. 1.06, 1.07, 1.08, 2.07

0.3, 0.4, 0.2a, 0.2b,
0.2c, 0.2d, 1.2,1.5,
1.6, 1.8, 1.1b, 1.1c,
1.1d

Rys. nr 1.02, 1.04, 1.04a, 1.09,
2.02, 2.04, 2.06, 2.08, 2.09

5 Stoły konferencyjne
6 Stojak do ekspozycji materiałów informacyjnych
7 Fotele w holu recepcyjnym
8 Recepcja - blat wygięty o indywidualnym kształcie z z
nieporowatego jednolitego materiału homogenicznego w 1/3
złożonego z polimetylu, w 2/3 z minerałów naturalnych (ATH)

Elementy wyposażenia WC:
• Dozownik na mydło,
• Kosz z przykrywką,
• Wieszak na ubrania podwójny,
• Uchwyt na szczotkę do WC,
• Pojemnik na papier toaletowy,
• Suszarka do rąk

13 Krzesła, fotele biurowe, konferencyjne

14 Pufy, fotele tapicerowane
1.7
15 Stolik szklany
1.7
16 Wyposażenie kuchni:
1.7
• Blat z nieporowatego jednolitego materiału homogenicznego w
1/3 złożonego z polimetylu, w 2/3 z minerałów naturalnych
(ATH), w kolorze białym ze zlewozmywakiem i umywalką do mycia
rąk
• Bateria umywalkowa
• Bateria do zlewozmywaka
• Lodówka podblatowa
• Mikrofalówka wbudowana
• Zastawa stołowa, szklanki, komplet sztućców
• Ekspres do kawy
• Szafki kuchenne (+półki)
17 Stoliki barowe
18 Stoliki okrągle
19 Fotele konferencyjne tapicerowane
20 Umywalka wisząca wbudowana w ceramiczną ściankę z baterią
21 Komputery myszy, monitory, plakaty, obrazki ścienne, tablice,
segregatory, lampki biurowe itp.
22 Lampy stojące
23 Storczyki
24 Zabudowa szklana natrysku
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Rys. nr 1.01, 1.02, 1.03a, 1.04,
1.06

1 Blat z umywalką, otworem na baterię, baterią i dozownikiem

Rys. nr 2.02, 2.05
Rys. nr 2.02, 2.05
Rys. nr 2.02, 2.04, 2.05

1.3

Rys. nr 2.02, 2.04

1.1b, 1.1c, 1.1d

Rys. nr 2.02, 2.08

1.1b, 1.1c, 1.1d

Rys. nr 2.02, 2.08

1.4

Rys. nr 2.07

0.2a, 1.2, 1.3, 1.5,
1.6, 1.8
1.1c

2.04, 2.06, 2.09
2.08

1.1b, 1.1d

2.02

0.8

Rys. nr 1.01, 1.02, 1.03a, 1.08
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3. WYTYCZNE OGÓLNE PROJEKTU WNĘTRZ


Wszystkie zastosowane przegrody, stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz, okładziny ścian,
podłóg, jak i sufity podwieszane, należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych,
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia, których produkty rozkładu termicznego nie są
toksyczne ani intensywnie dymiące.



Wszystkie zastosowane materiały wykończenia wnętrz muszą spełniać wymogi techniczne stawiane
materiałom stosowanym w obiektach użyteczności publicznej.



Cały osprzęt elektryczny (włączniki i gniazda), należy zastosować w kolorze RAL 9006.



Cokoły we wnętrzach należy wykonywać wg rysunków i zgodnie z wytycznymi:
na ścianach z kafelkami w łazienkach – bez cokołu, kafelki do samej podłogi
na ścianach z tynkiem a'la beton – bez cokołu, z 2-centymetrowym podcięciem tynku
na ścianach z tynkiem malowanym na kolor biały – 10-centymetrowy cokół z białego mdf
lub w przypadku sali konferencyjnej - z listwy ze stali nierdzewnej szczotkowanej wys 5cm
na ścianach w holu wejściowym z tynkiem w kolorze RAL 9004 – bez cokołu, z 2-cm podcięciem tynku
na ścianach obudowanych materiałem nieporowatym, jednolitym i homogenicznym w 1/3 złożonego z
polimetylu i w 2/3 z minerałów naturalnych (ATH) – bez cokołu
na ścianach z okładziną z forniru klonowego – cokół z listwy ze stali nierdz. szczotkowanej wys 5cm
na ścianach z okleiną tekstylną w pomieszczeniach biurowych - 10-centymetrowy cokół z białego mdf
na ścianach w sterowniach z okładziną z laminatu imitującego drewno klonowe – cokół wys. 10cm, z mdf

malowanego na kolor dopasowany do stolarki RAL 9006.
na ścianach w sterowniach z okładziną z laminatu białego na połysk – bez cokołu
na ścianach klatki schodowej z fototapetą/nadrukiem na laminacie - 10-cm cokół z białego mdf
na ścianach hali z tynkiem akustycznym w kolorze białym - 10-cm cokół z białego mdf


Użyty na rysunkach kolor określony jako „biały złamany” oznacza kolor możliwie najbardziej zbliżony do
RAL 9003



Fugi posadzek w holu głównym (0.3), pom. 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10 oraz 1.4: szer.5mm, w kolorze
możliwie najbardziej zbliżonym do koloru kamienia bądź gresu, wykonane z zaprawy cementowej
uelastycznionej



Co do zaprojektowanego w niektórych pomieszczeniach tynku a'la beton i tynku malowanego na kolor
9004 – należy zastosować tynki wzmocnione, np. włóknami szklanymi, a technologię i wykonanie
skonsultować z projektantem



Zastosowane w projekcie parapety wykonać z konglomeratu w kolorze białym RAL 9003, wystające z
lica ściany na 2cm, gr. min 3cm



Doboru przewidzianych w projekcie grzejników dekoracyjnych należy dokonać na podstawie
zamieszczonych w kartach katalogowych przykładowych wizualizacji jak również po konsultacji z
projektantem



Doboru wyposażenia ruchomego i mebli wbudowanych należy dokonać na podstawie zamieszczonych
w

kartach

katalogowych

przykładowych

wizualizacji,

na

podstawie

wytycznych

materiałowo

kolorystycznych (pkt 3 i 4 opisu), jak również po konsultacji z projektantem


Dobór oświetlenia oraz sposób jego instalacji, przed przystąpieniem do realizacji, należy skonsultować z
projektantem
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Przed przystąpieniem do realizacji projektu wnętrz należy dokonać niezbędnych pomiarów na budowie
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4. ZESTAWIENIE MEBLI WBUDOWANYCH – wytyczne materiałowo kolorystyczne.
HOL GŁÓWNY (POM 0.3 )
Nazwa
Blat punktu
informacyjnego

Wytyczne materiałowo - kolorystyczne





kształt indywidualny, do wykonania według
osobnego rysunku detalicznego - 1.04a
części białe do wykonania z materiału
nieporowatego, jednolitego i homogenicznego w
1/3 złożonego z polimetylu i w 2/3 z minerałów
naturalnych (ATH)
części czarne do wykonania z laminatu

Ilość
1

Uwagi
Technologia
wykonania blatu
indywidualna wg
wykonawcy

POM. GOSPODARCZE (POM 0.5 )
Nazwa

Wytyczne materiałowo - kolorystyczne

Ilość

Umywalka wisząca




ceramiczna
kolor biały

1

Bateria
umywalkowa



Bateria umywalkowa jednouchwytowa,
jednootworowa, na umywalce

1

Uwagi

ANEKS SOCJALNY (POM 1.7 )
Nazwa
Szafka stojąca
z blatem

Wytyczne materiałowo - kolorystyczne


Szafki kuchenne wykonywane według pomiarów
dokonanych na budowie i rys. 2.05
1szt.- szafka pod zlewami, szer.100cm
1szt.- 4 szuflady szer 40cm
3szt.- szafka z półkami
fronty szuflad i drzwiczki szafek z białego laminatu
blat wraz z wpuszczanym zlewem i ociekaczem
do wykonania z materiału nieporowatego
jednolitego i homogenicznego
w 1/3 złożonego z polimetylu
i w 2/3 z minerałów naturalnych (ATH)
w kolorze białym
wysokość blatu - 90cm od podłogi
w przedstawionym na rys. 2.05 miejscu, pod
blatem wbudowana lodówka w kolorze białym
podcięcie szafek na wys 10cm i głębokość 5cm
otwieranie szafek i szuflad w systemie
bezuchwytowym

5

Szafki kuchenne wiszące z półkami wykonywane
według pomiarów dokonanych na budowie i rys.
2.05
drzwiczki szafek z białego laminatu
pod szafkami wbudowane oświetlenie B19 szt.4
otwieranie szafek i szuflad w systemie
bezuchwytowym

6






Laminat w kolorze białym według rys. 2.05
szer. 15cm
60x60cm
kolor biały

4




Wbudowana w szafce wiszącej
kolor drzwiczek biały, dopasowany do szafek











Szafka wisząca






Półki wiszące
Lodówka
podblatowa
Mikrofalówka

6

Ilość

1
1

Uwagi
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TOALETA (POM 0.6 )
Nazwa

Wytyczne materiałowo - kolorystyczne

Ilość

Miska ustępowa





Miska ustępowa lejowa wisząca z deską
ceramiczna
kolor biały

1

Pisuar





Pisuar wiszący bez pokrywy
ceramiczny
biały

1

Blat z wpuszczoną
umywalką,
dozownikiem na
mydło i otworem
na baterię



blat o indywidualnym kształcie,
wraz z wpuszczaną umywalką i dozownikiem na
mydło, do wykonania z materiału nieporowatego,
jednolitego i homogenicznego w 1/3 złożonego z
polimetylu i w 2/3 z minerałów naturalnych (ATH)
w kolorze białym

1

Bateria umywalkowa jednouchwytowa,
jednootworowa, na blacie
stal nierdzewna satynowana

1

Lustro narożne na dystansie 5cm od ściany
za lustrem umieszczone mini świetlówki w
oprawach bryzgoszczelnych
wys: 165cm, szer: 125cm

1


Bateria
umywalkowa




Lustro





Suszarka do rąk




Bezdotykowe włączanie
obudowa ze stali nierdzewnej,
satynowanej

1

Pojemnik na
papier toaletowy



Stal nierdzewna satynowana

1

Kosz z przykrywką



Stal nierdzewna satynowana

1

Uchwyt na
szczotkę do WC



Stal nierdzewna satynowana

1

Wieszak na
ubrania podwójny



Stal nierdzewna satynowana

2

Uwagi

WC (POM 0.7 )
Nazwa

Wytyczne materiałowo - kolorystyczne

Miska ustępowa
podwieszana
z deską





Miska ustępowa lejowa wisząca z deską
ceramiczna
kolor biały

1

Umywalka wisząca



Umywalka wisząca dostosowana
dla niepełnosprawnych
ceramiczna
kolor biały

1

Bateria umywalkowa jednouchwytowa,
jednootworowa, na umywalce
stal nierdzewna satynowana

1

1



Lustro na dystansie 5cm od ściany
za lustrem umieszczone mini świetlówki w
oprawach bryzgoszczelnych
wys: 100cm, szer: 60cm



Bezdotykowe włączanie

1



Bateria
umywalkowa




Lustro

Suszarka do rąk
7

Ilość




Uwagi
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Pojemnik na
papier toaletowy
Kosz na odpadki
higieniczne



obudowa ze stali nierdzewnej,
satynowanej
Stal nierdzewna satynowana



Stal nierdzewna satynowana

1

Uchwyt na
szczotkę do WC



Stal nierdzewna satynowana

1

Wieszak na
ubrania podwójny



Stal nierdzewna satynowana

1

Poręcz D do WC



Stal nierdzewna satynowana

1

Poręcz uchylna
do WC



Stal nierdzewna satynowana

1

Poręcz stała C
do umywalki



Stal nierdzewna satynowana

2

1

ŁAZIENKA (POM 0.8 )
Nazwa

8

Wytyczne materiałowo - kolorystyczne

Ilość

Miska ustępowa
podwieszana
z deską





Miska ustępowa lejowa wisząca z deską
ceramiczna
kolor biały

1

Umywalka wisząca





Umywalka wisząca
ceramiczna
kolor biały

1

Bateria
umywalkowa



1



Bateria umywalkowa jednouchwytowa,
jednootworowa, na umywalce
stal nierdzewna satynowana

Lustro




Lustro zlicowane z płytkami na ścianie
wys: 100cm, szer: 80cm

1

Suszarka do rąk




Bezdotykowe włączanie
obudowa ze stali nierdzewnej,
satynowanej

1

Pojemnik na
papier toaletowy



Stal nierdzewna satynowana

1

Kosz z pokrywką



Stal nierdzewna satynowana

1

Uchwyt na
szczotkę do WC



Stal nierdzewna satynowana

1

Wieszak na
ubrania podwójny



Stal nierdzewna satynowana

1

Prysznic




Kratka odpływowa w posadzce
Ścianka prysznicowa stała, szkło satynowe

1

Uwagi
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WC (POM 1.4 )
Nazwa

Wytyczne materiałowo - kolorystyczne

Miska ustępowa
podwieszana
z deską





Miska ustępowa lejowa wisząca z deską
ceramiczna
kolor biały

1

Umywalka wisząca



Umywalka ze szkła hartowanego zamontowana
na obudowie z materiału nieporowatego,
jednolitego i homogenicznego w 1/3 złożonego z
polimetylu i w 2/3 z minerałów naturalnych (ATH),
w kolorze białym; w nim wbudowana wylewka,
zawór i syfon

1

Pisuar





Pisuar wiszący bez pokrywy
ceramiczny
biały

1

Bateria
umywalkowa



Bateria umywalkowa jednouchwytowa,
jednootworowa, na obudowie umywalki
stal nierdzewna satynowana

1

Lustro na dystansie 5cm od ściany
za lustrem umieszczone mini świetlówki w
oprawach bryzgoszczelnych
wys: 100cm, szer: 60cm

1


Lustro





9

Ilość

Suszarka do rąk




Bezdotykowe włączanie
obudowa ze stali nierdzewnej,
satynowanej

1

Pojemnik na
papier toaletowy



Stal nierdzewna satynowana

1

Kosz z pokrywką



Stal nierdzewna satynowana

1

Uchwyt na
szczotkę do WC



Stal nierdzewna satynowana

1

Wieszak na
ubrania podwójny



Stal nierdzewna satynowana

1

Poręcz D do WC



Stal nierdzewna satynowana

1

Poręcz uchylna
do WC



Stal nierdzewna satynowana

1

Poręcz stała C
do umywalki



Stal nierdzewna satynowana

2

Uwagi

5. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO – wytyczne materiałowo kolorystyczne.
UWAGA: - Wyposażenie elektryczne i technologiczne ujęte w osobnych opracowaniach branżowych.

STEROWNIA 1. (POM 0.2a )
Nazwa

Wytyczne materiałowo - kolorystyczne

Ilość

Regał biurowy





Szer.: 80cm, gł.: 40cm, wys.: 205 cm
okleina w kolorze białym złamanym, matowa
okleina imitująca drewno klonowe

2

Biurko




Okleina blatu imitująca drewno klonowe
okleina w kolorze białym złamanym, matowa

1

Krzesło biurowe









Obrotowe,
z regulacją głębokości siedziska
z regulacją oparcia
z podłokietnikami
z bazą aluminiową pięcioramienną
siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane
tapicerka i podłokietniki w kolorze czarnym

2

Uwagi

STEROWNIA 2. (POM 0.2b )
Nazwa

Wytyczne materiałowo - kolorystyczne

Ilość

Regał biurowy





Szer.: 80cm, gł.: 40cm, wys.: 205cm
okleina w kolorze białym złamanym, matowa
okleina imitująca drewno klonowe

5

Krzesło biurowe









Obrotowe,
z regulacją głębokości siedziska
z regulacją oparcia
z podłokietnikami
z bazą aluminiową pięcioramienną
siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane
tapicerka i podłokietniki w kolorze czarnym

2

Uwagi

STEROWNIA 3. (POM 0.2c )
Nazwa

Wytyczne materiałowo - kolorystyczne

Regał biurowy





Szer.: 80cm, gł.: 40cm, wys.: 205cm
okleina w kolorze białym złamanym, matowa
okleina imitująca drewno klonowe

5

Krzesło biurowe









Obrotowe,
z regulacją głębokości siedziska
z regulacją oparcia
z podłokietnikami
z bazą aluminiową pięcioramienną
siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane
tapicerka i podłokietniki w kolorze czarnym

2

STEROWNIA 4. (POM 0.2d )
10

Ilość

Uwagi

strona 10

Nazwa

Wytyczne materiałowo - kolorystyczne

Ilość

Regał biurowy





Szer.: 80cm, gł.: 40cm, wys.: 205cm
okleina w kolorze białym złamanym, matowa
okleina imitująca drewno klonowe

5

Krzesło biurowe









Obrotowe,
z regulacją głębokości siedziska
z regulacją oparcia
z podłokietnikami
z bazą aluminiową pięcioramienną
siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane
tapicerka i podłokietniki w kolorze czarnym

2

Uwagi

strona 11

HOL WEJŚCIOWY (POM 0.3 )
Nazwa

Wytyczne materiałowo - kolorystyczne

Ilość

Uwagi

Fotel




W kolorze białym
wszystkie ustawione na stałe w miejscu
wskazanym na rysunkach

4

Wygląd wg
załączonej,
w kartach
katalogowych,
wizualizacji

Stolik





W kolorze czarnym RAL 9004
sześcian o bokach 45cm, pełny, ciężki i stabilny
laminat na połysk

1

Technologia
wykonania stolika
indywidualna
wg wykonawcy

Krzesło biurowe
w punkcie
informacyjnym









Obrotowe,
z regulacją głębokości siedziska
z regulacją oparcia
z podłokietnikami
z bazą aluminiową pięcioramienną
siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane
tapicerka i podłokietniki w kolorze czarnym

1

Stojak
do ekspozycji
materiałów
informacyjnych



Kolor biały lub szklany mleczny

2

ZAPLECZE PORTIERNI (POM 0.4 )
Nazwa

11

Wytyczne materiałowo - kolorystyczne

Ilość

Biurko



2

Wieszak



1

Krzesło biurowe









Szafka ze
zlewozmywakiem



1

Szafka stojąca
z szufladami



1

Obrotowe,
z regulacją głębokości siedziska
z regulacją oparcia
z podłokietnikami
z bazą aluminiową pięcioramienną
siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane
tapicerka i podłokietniki w kolorze czarnym

1

Uwagi

strona 12
STEROWNIA 5. (POM 1.1b )
Nazwa

Wytyczne materiałowo - kolorystyczne

Ilość

Regał biurowy





Szer.: 80cm, gł.: 40cm, wys.: 205cm
okleina w kolorze białym złamanym, matowa
okleina imitująca drewno klonowe

5

Fotel




3



wymiary: szer: 75cm, gł: 69cm, wys: 75cm
Formowana powłoka z materiału syntetycznego
na gwiaździstej aluminiowej obrotowej podstawie
kolory: limonkowy, czarny i czerwony

Stolik kawowy




Na aluminiowej bazie
szklany blat Ø 60

1

Lampa stojąca
ozdobna



Przykładowa lampa na wzór na rys. 2.08

1

Krzesło biurowe









Obrotowe,
z regulacją głębokości siedziska
z regulacją oparcia
z podłokietnikami
z bazą aluminiową pięcioramienną
siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane
tapicerka i podłokietniki w kolorze czarnym

2

Uwagi

Wygląd wg
załączonej,
w kartach
katalogowych,
wizualizacji

STEROWNIA 6. (POM 1.1c )
Nazwa

12

Wytyczne materiałowo - kolorystyczne

Ilość

Regał biurowy





Szer.: 80cm, gł.: 40cm, wys.: 205cm
okleina w kolorze białym złamanym, matowa
okleina imitująca drewno klonowe

5

Fotel




3



wymiary: szer: 75cm, gł: 69cm, wys: 75cm
Formowana powłoka z materiału syntetycznego
na gwiaździstej aluminiowej obrotowej podstawie
kolory: limonkowy, czarny i czerwony

Stolik kawowy




Na aluminiowej bazie
szklany blat Ø 60

1

Lampa stojąca
ozdobna



Przykładowa lampa na wzór na rys. 2.08

1

Krzesło biurowe









Obrotowe,
z regulacją głębokości siedziska
z regulacją oparcia
z podłokietnikami
z bazą aluminiową pięcioramienną
siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane
tapicerka i podłokietniki w kolorze czarnym

2

Uwagi

Wygląd wg
załączonej,
w kartach
katalogowych,
wizualizacji

strona 13

STEROWNIA 7. (POM 1.1d )
Nazwa

Wytyczne materiałowo - kolorystyczne

Ilość

Regał biurowy





Szer.: 80cm, gł.: 40cm, wys.: 205cm
okleina w kolorze białym złamanym, matowa
okleina imitująca drewno klonowe

5

Fotel




3



wymiary: szer: 75cm, gł: 69cm, wys: 75cm
Formowana powłoka z materiału syntetycznego
na gwiaździstej aluminiowej obrotowej podstawie
kolory: limonkowy, czarny i czerwony

Stolik kawowy




Na aluminiowej bazie
szklany blat Ø 60

1

Lampa stojąca
ozdobna



Przykładowa lampa na wzór na rys. 2.08

1

Krzesło biurowe









Obrotowe,
z regulacją głębokości siedziska
z regulacją oparcia
z podłokietnikami
z bazą aluminiową pięcioramienną
siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane
tapicerka i podłokietniki w kolorze czarnym

2

Uwagi

Wygląd wg
załączonej,
w kartach
katalogowych,
wizualizacji

STEROWNIA 8. (POM 1.2 )
Nazwa

Wytyczne materiałowo - kolorystyczne

Ilość

Regał biurowy





Szer.: 80cm, gł.: 40cm, wys.: 205cm
okleina w kolorze białym złamanym, matowa
okleina imitująca drewno klonowe

3

Biurko



1



Okleina blatu w kolorze imitującym drewno
klonowe
okleina w kolorze białym złamanym, matowa









Obrotowe,
z regulacją głębokości siedziska
z regulacją oparcia
z podłokietnikami
z bazą aluminiową pięcioramienną
siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane
tapicerka i podłokietniki w kolorze czarnym

1

Krzesło biurowe

Uwagi

KOMUNIKACJA I KLATKA SCHODOWA (POM 1.3 )
Nazwa

13

Wytyczne materiałowo - kolorystyczne

Ilość

Uwagi

Stolik barowy






Baza ze stali chromowanej
blat z ABS, śr. 60cm
wysokość regulowana np. 105cm
kolor blatu czarny

3

Wygląd wg
załączonej,
w kartach
katalogowych,
wizualizacji

Stolik barowy






Baza ze stali chromowanej
blat z ABS, śr. 60cm
wysokość regulowana np. 105cm
kolor blatu biały

2

Wygląd wg
załączonej,
w kartach
katalogowych,
wizualizacji

Ramki na
fotografie




Ramka w kol. aluminium, w środku szkło,
format A3

10
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BIURO 1. (POM 1.5 )
Nazwa

Wytyczne materiałowo - kolorystyczne

Ilość

Regał biurowy





Szer.: 80cm, gł.: 40cm, wys.: 205cm
okleina w kolorze białym złamanym, matowa
okleina imitująca drewno klonowe

3

Regał biurowy






Szer.: 50cm, gł.: 30cm, wys.: 250cm
okleina w kolorze białym złamanym, matowa
okleina imitująca drewno klonowe
Okleina blatu w kolorze imitującym drewno
klonowe
okleina w kolorze białym złamanym, matowa
Obrotowe,
z regulacją głębokości siedziska
z regulacją oparcia
z podłokietnikami
z bazą aluminiową pięcioramienną
siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane
tapicerka i podłokietniki w kolorze czarnym

5

Biurko

Krzesło biurowe










Lampka biurkowa

Uwagi

2

2

2

BIURO 2. (POM 1.6 )
Nazwa

Wytyczne materiałowo - kolorystyczne

Ilość

Regał biurowy





Szer.: 80cm, gł.: 40cm, wys.: 205cm
okleina w kolorze białym złamanym, matowa
okleina imitująca drewno klonowe

3

Regał biurowy





Szer.: 50cm, gł.: 30cm, wys.: 205cm
okleina w kolorze białym złamanym, matowa
okleina imitująca drewno klonowe

5

Biurko



Okleina blatu w kolorze imitującym drewno
klonowe
okleina w kolorze białym złamanym, matowa
Obrotowe,
z regulacją głębokości siedziska
z regulacją oparcia
z podłokietnikami
z bazą aluminiową pięcioramienną
siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane
tapicerka i podłokietniki w kolorze czarnym

2

Krzesło biurowe










Lampka biurkowa

Uwagi

2

2

ANEKS SOCJALNY (POM 1.7 )
Nazwa
Krzesło

Wytyczne materiałowo - kolorystyczne






Puf

14




Ilość

Uwagi

wymiary: 78 x 78 x 78cm
chromowana rama w kształcie litery X ze
stalowych płaskowników oraz dwóch
przywiązanych do niego prostokątnych
pikowanych poduszek pokrytych czarną skórą
obicie: szlachetna skóra preparowana aniliną
elementy metalowe ręcznie polerowane
skóra ręcznie szyta

4

Wygląd wg
załączonej,
w kartach
katalogowych,
wizualizacji

wymiary: wys:37cm, gł;54cm, sz:59cm
chromowana rama w kształcie litery X ze
stalowych płaskowników oraz dwóch
przywiązanych do niego prostokątnych

2

wygląd wg
załączonej,
w kartach
katalogowych,

Stolik kawowy





pikowanych poduszek pokrytych czarną skórą
obicie: szlachetna skóra preparowana aniliną
elementy metalowe ręcznie polerowane
skóra ręcznie szyta





Baza chromowana
szkło blatu 12mm grubości, wym: 80x80cm
wysokość stolika: 46cm

Ekspres do kawy
Komplet sztućców
Zastawa stołowa

wizualizacji,
do kompletu
z krzesłami,

2

Wygląd wg
załączonej,
w kartach
katalogowych,
wizualizacji

1


Dla 18 osób

Komplet ceramiki białej:
 18szt kubków
 2 cukierniczki
 1 solniczka
 1 pieprzniczka
 2 mleczniki
 18 filiżanek ze spodkami
 6 miseczek
 6 półmisków
 18 talerzyków deserowych
 6 talerzy obiadowych
 3 miski

Szklanki

18

SALA KONFERENCYJNA (POM 1.8 )
Nazwa
Stolik do dyskusji

Wytyczne materiałowo - kolorystyczne






Krzesła
do stolików
dyskusyjnych










Biurko do pracy






Krzesło do biurka











15

Ilość

Uwagi

Podstawa matowa chromowana
Części drewniane: okleina naturana – klon
(dopasowana do ścian)
blat 150x100cm
wys: 72cm
z możliwością sztaplowania !

3

Wygląd wg
załączonej,
w kartach
katalogowych,
wizualizacji

Z podłokietnikami mat chrom
Podstawa matowa chromowana
Części drewniane: okleina naturana – klon
(dopasowana do ścian)
obicie z laminowanego filcu w kolorze jasny beż
wys. siedziska 45cm
wys. krzesła 86cm
szer: 58cm, gł: 54cm
wys. podłokietników: 67cm

14

Wygląd wg
załączonej,
w kartach
katalogowych,
wizualizacji

Podstawa matowa chromowana
Części drewniane: okleina naturana – klon
(dopasowana do ścian)
blat 150x100cm
wys: 72cm

13

Wygląd wg
załączonej,
w kartach
katalogowych,
wizualizacji

Na kółkach czarnych
z podłokietnikami mat chrom
Podstawa matowa chromowana
Części drewniane: okleina naturana – klon
(dopasowana do ścian)
obicie z laminowanego filcu w kolorze jasny beż
wys. siedziska 47cm
wys. krzesła 86cm
szer: 56cm, gł: 59cm
wys. podłokietników: 67cm

13

Wygląd wg
załączonej,
w kartach
katalogowych,
wizualizacji
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III.

KARTY KATALOGOWE PRZYKŁADOWEGO WYPOSAŻENIA

Stosować elementy wyposażenia o parametrach
nie gorszych niż ujęte w kartach i o możliwie najbardziej zbliżonym wyglądzie.
Przed przystąpieniem do realizacji dobór całego wyposażenia oraz sposób jego instalacji
należy uzgodnić z projektantem.
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