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1

Biurko - Biurko ergonomiczne, z możliwością łatwej i szybkiej regulacji wysokości za 

pomocą korby w celu zapewnienia komfortu pracy użytkownikom. Blat wykonany z 

trwałego materiału o klasie higieniczności E1, odpornego na zarysowania w matowym, 

jasnym kolorze. Wymiary blatu: długość min. 110 cm / max. 140 cm, głębokość: min. 70 

cm / max. 80 cm. Wysokość z możliwością regulacji w zakresie min.: 65 cm/max. 90 cm. 

Grubość blatu min. 25 mm, wykończony obrzeżem PCV w kolorze płyty. Blat biurka 

wyposażony w wysuwaną część, umozliwiającą jednoczesne użytkowanie klawiatury i 

myszki. Biurko umożliwiające bezpieczne, zamykane na klucz (komplet 2 kluczy w 

zestawie) przechowywanie dokumentów w minimum 3 oddzielnych przegrodach; 

głębokość minimalna przegród max. 20 cm mniejsza niż głębokość blatu, głębokość max. 

przegród nie moż być większa niż głębokość blatu, szerokość przegród min. 35cm, max 

50 cm. Biurko powinno posiadac możliwość prawidłowego i wygodnego przeprowadzenia 

okablowania. Zamawiający wybierze kolor po przedstawieniu przez wykonawcę propozycji 

(próbek) kolorów. Gwarancja min. 24 miesiące. Czas dostawy max. 8 tyg.

90 23%

2

Krzesło biurowe. Krzesło obrotowe, posiadające dostateczną stabilność, z podstawą co 

najmniej pięciopodporową, z kółkami jezdnymi, oparcie i siedzisko zapewniające, wygodną 

pozycję ciała i swobodę ruchów, regulację wysokości siedziska, regulację wysokości 

oparcia, oraz regulację pochylenia oparcia.Wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia 

powinno być odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn 

dolnych. Możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360 st. Posiadający regulowane 

podłokietniki we wszystkich płaszczyznach (góra-dół, prawo-lewo, przód-tył), które 

zwiększają stabilizację ciała. Regulowane oparcie wykonane z materiału trwałego, 

umożliwiające utrzymanie kręgosłupa w odpowiedniej pozycji. Fotel wyposażony w 

zagłówek z regulacją wysokości (umożliwi dostosowanie do wzrostu użytkownika). 

Minimalne: dopuszczalne obciążenie: 130 kg., szerokość oparcia: 42-52 cm., szerokość 

siedziska: 46-52 cm., głębokość siedziska: 45-55 cm. Zamawiający oczekuje kolorów w 

odcieniach czerni, granatów oraz grafitów - wybierze kolor po przedstawieniu przez 

wykonawcę propozycji kolorów. Gwarancja min. 24 miesiace. Czas dostawy max. 8 tyg.  

135 23%

3

Podest do mycia okien. Podesty robocze, które są stabilne, idealne do pracy na 

wysokości wymagającej większej platformy do stania, posiadające poręcze

zwiększające dodatkowo bezpieczeństwo pracy oraz ergonomiczny kształt zapewniający 

swobodę poruszania się po podeście, posiadające rolki jezdne

umożliwiające bezpieczne i wygodne przestawianie podestu odciążając w ten sposób 

kręgosłup. Opis techniczny: aluminiowa lekka konstrukcja, wygodne wejście, 

zejście dzięki szerokim stopniom, maksymalne bezpieczeństwo pracy dzięki solidnemu 

stabilizatorowi oraz stopkom antypoślizgowym, obrotowe samoblokujące koła. 

Wyposażony w poręcz zabezpieczającą użytkownika przed upadkiem z wysokości. 

Wymiary podestu: minimum 30 cm x 50 cm. Z ilością stopni umożliwiającą pracę do 

wysokości 3 m., o obciążeniu maksymalnym podestu nie mniejszym niż 130 kg. 

Gwarancja min. 24 miesiące. Czas dostawy max. 3 tyg.

5 23%

4

Taborety zmywalne. Taboret powinien być łatwy w czyszczeniu i posiadać warstwę 

antypoślizgową.Stabilny umożliwiający mycie pcjentów. Powinien posiadać regulację 

wysokości nóg, które powinny być wyposażone w 4 antypoślizgowe gumowe nakładki 

zapewniające bezpieczeństwo pacjentowi. Obciążenie maksymalne nie mniejsze niż 130 

kg. Gwarancja min. 24 miesiące. Czas dostawy max. 4 tyg.

30 23%
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