Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 4 regały przesuwne dwustronne, metalowe, usztywnione, malowane proszkowo, napęd
ręczny za pomocą trójramiennego mechanizmu korbowego, korba zakończona obrotowymi
gałkami i posiada blokadę przesuwu regału z dwoma trzpieniami blokującymi, szyny
nawierzchniowe z najazdami zabezpieczone przed korozją, regały wyposażone
w zabezpieczenia: w odboje i blokady zabezpieczające osobę/ osoby obsługujące regały przed
przypadkowym zgnieceniem lub zmiażdżeniem np. dłoni, półki trzykrotnie gięte, boki regałów
pełne, łatwo demontowane listwy dzielące podwójną półkę regału, wymiary: długość całości
jednego regału 270 cm, głębokość 2x30 cm, odstęp między półkami 33 cm, ilości półek 7 + 1
wieńcząca, wysokość 270 cm., grubość półek min. 3 cm. Na panelach czołowych regałów
szyldy do oznaczenia i numeracji. Kolorystyka – jasne odcienie szarości. Wszystkie elementy
regałów pozbawione ostrych krawędzi. Nośność półek min. 80 kg/mb.
Rysunek poglądowy regałów przesuwnych dwustronnych:

Usztywnienie
Mechanizm
korbowy

Szyny
nawierzchniowe

- 1 regał stacjonarny jednostronny, metalowy, malowany proszkowo, półki trzykrotnie gięte,
boki regału pełne, z tyłu listwy zabezpieczające, wymiary: długość całości 270 cm, głębokość
1x30 cm, odstęp między półkami 33 cm, ilości półek 7 + 1 wieńcząca, wysokość 270 cm,
grubość półek min. 3 cm. Wszystkie elementy regału pozbawione ostrych krawędzi.
Kolorystyka jak regały przesuwne. Na panelach czołowych regału szyldy do oznaczenia i
numeracji. Nośność półek min. 80 kg/mb.
- 1 regał stacjonarny jednostronny, metalowy, malowany proszkowo, półki trzykrotnie gięte,
boki regału pełne, z tyłu listwy zabezpieczające, wymiary: długość całości 370 cm, głębokość
1x30 cm, odstęp między półkami 33 cm, ilości półek 9, wysokość max. 350 cm., grubość półek
min. 3 cm. Wszystkie elementy regału pozbawione ostrych krawędzi. Kolorystyka jak regały
przesuwne. Na panelach czołowych regału szyldy do oznaczenia i numeracji. Nośność półek
min. 80 kg/mb.

- 2 szafy biurowe z 2 nadstawkami, metalowe, każda szafa z nadstawką o wymiarach
120 x 44,5 x 280 cm (szerokość. x głębokość x wysokość) z drzwiami dwuskrzydłowymi
uchylnymi z zamkiem zamykanym na klucz, głębokość półek min. 33 cm, odstęp między
półkami 33 cm. Kolorystyka jak regały.
Rysunek poglądowy szafy biurowej z nadstawką:

- wygrodzenie siatkowe części pomieszczenia metalowe, o wysokości 270 cm, zamykane
siatkową furtką wyposażoną w klamkę z zamkiem, łączna długość wygrodzenia - 441 cm.
Siatka zgrzewana na ramce z profilu. Kolorystyka jak regały.
Rysunek poglądowy wygrodzenia siatkowego:

