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LP Nazwa 
przedmiotu  

Opis parametrów Ilość  

1 Komoda 

 

Komoda dzielona na trzy przegrody,   
w tym dwie zamykane  na klucz 

z półką (pełny front) 
Materiał płyta laminowana 18mm 

Kolory do uzgodnienia 
Komoda na kółkach z możliwością 

blokady , kółka ukryte w sposób 

estetyczny. 

Uchwyty drewniane kształt i 
 wielkość do ustalenia, 

okucia z dożywotnią gwarancją 

producenta 
 (ciche zamykanie frontów) 

Głębokość 45 cm. 
Długość 160 cm 

Wysokość ok. 80 cm. 
 

1szt 

2 Meble 

kuchenne 
pod 

zabudowę  

Wg załączonego projektu 

-Cena dotyczyć ma całej zabudowy 
meblowej wraz z akcesoriami  

* szuflada z zestawem 4 koszy na 

odpadki segregowane z systemem 
dotykowego otwierania, 

okucia z dożywotnią gwarancją 

producenta 

 (ciche zamykanie frontów) 
-Cena mebli kuchennych z montażem i 

podłączeniem 
AGD (dostarczonego przez inwestora)  

oraz  transportem 

-Cena ma uwzględniać oświetlenie 

podszafkowe led (barwa do ustalenia) 
Uchwyty wg załączonego projektu 

Blaty z płyty laminowanej 38mm 

grubości 

Fronty mdf akrylowe  

wysokiej jakości  

 

1 

komplet  

3 Biurka  
w stylu 

skandynawsk

im 

Poglądowo dołączono zdjęcie  
Materiały:  

blat i tył-płyta laminowana 18mm, 

kolory do uzgodnienia 
podstawa - lite drewno, lakierowane 

bezbarwnie - półmat 
Szerokość 50 cm. 
Długość 120 cm 
Wysokość 75cm. 

 

 
2szt 

4 Szafka pod 
drukarkę 

Szafka nawiązująca stylem do biurka 
Posiada pod blatem jedną szufladę  

1szt 
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Wysokość ok 20 cm z cichym 
domykaniem, okucia z dożywotnią 

gwarancją producenta  
Materiały:  

blat i szuflada płyta laminowana 18mm, 

kolory do uzgodnienia 
podstawa - lite drewno, lakierowane 

bezbarwnie - półmat 
Szerokość 50 cm. 

Długość 60 cm Wysokość 55cm. 
5 Zabudowa 

meblowa 
Szafa 

połączona z 
regałem 

Poglądowo dołączono wizualizację 

Szafa trzyskrzydłowa  

Zamykana z niewidocznym cokołem 
Płyta laminowana 18mm  

Wnętrze szafy wykonane z takiego 

samego materiału jak korpus 

*w części środkowej 3 szuflady i półki, 
pozostałe skrzydła tylko półki  

(ilość do uzgodnienia) 

Drzwi (60cm+60cm+60cm) 
otwierane w sposób uchylny, 

ciche domykanie 

Uchwyty drewniane długość ok 40 cm  

(przekrój w kształcie litery L lub 
zbliżone) 

okucia z dożywotnią gwarancją 

producenta 
Dbałość o jak najmniej widoczne łączenie 

płyt na froncie środkowym  

(ze struktura drewna i koloru) 
.Kolorystyka wg wizualizacji 

Szerokość ok 180 cm. 
Głębokość 44cm 

Wysokość ok. 280cm. 
Cześć regału   

Płyta laminowana 18mm  

2 półki w kolorze 38mm 
Kolorystyka i ułożenie przegród i półek 

wg wizualizacji 

Całkowita szerokość  
wraz z uwzględnieniem szafy ok 275cm 

Głębokość 35cm 

Wysokość ok. 280cm. 

1 
komplet 

6 Wiszące 
regały 

otwarte 

Poglądowo dołączono wizualizację 
Płyta laminowana 18mm  

Kształt wg wizualizacji 
Długość ok. 60cm 

Głębokość 30cm, Wysokość ok. 55cm 

Estetyczny montaż na ścianie 

2szt 

Przed realizacją zamówienia należy przedstawić do akceptacji projektanta próbki kolorystyki 

i rodzaju materiałów oraz formę/kształt używanych elementów. Załączone rysunki stanowią 

wyłącznie materiał do wykonania wyceny. Przed realizacją należy sprawdzić na budowie 

wymiary. Na wszystkie meble gwarancja min 24 miesiące.  
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Poglądowe zdjęcie do pozycji 3 

 
 

Poglądowe zdjęcie do pozycji 6 
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Poglądowe zdjęcie do pozycji 5 

 

 

 
 

 


