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1. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu aranżacji wnętrza 
pomieszczenia sekretariatu Burmistrza Urzędu Miasta Człuchowa w zakresie: 

· Wymiana podłogi - panele podłogowe 

· Okładziny ścienne – tynki i farby 

· Prace przy instalacji elektrycznej 

· Zabudowa sufitu płytami G-K 

· Oświetlenie LED 

· Wyposażenie (meble) 

 

2. Stan projektowany 

2.1 Założenia projektowe: 

· zachowanie oryginalnych rzutów pomieszczeń, 
· malowanie ścian 

· wykonanie nowej podłogi wraz z listwami podłogowymi 
· zabudowa widocznych instalacji, 

· wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej wraz z montażem nowych opraw 
oświetleniowych, 

· wymiana mebli  

· dobranie materiałów o wysokim standardzie, 

2.2 Roboty montażowe, naprawcze i budowlane: 

· usunięcie istniejących warstw farby i sztukaterii naściennej i nasufitowej, wygładzenie 
ścian gładzią gipsową 

· przygotowanie podłoża ściany i malowanie farbą ceramiczną 

· roboty posadzkowe – demontaż istniejących paneli listew przypodłogowych oraz 
montaż nowych zgodnie z projektem 

· roboty sufitowe – zabudowa sufitu płytami G-K na stelażu stalowym, przygotowanie 

podłoża i malowanie farbą sufitową 

· przebudowa instalacji elektrycznej, demontaż istniejących opraw oświetleniowych i 
montaż nowych 

· wymiana mebli – demontaż istniejących oraz dostawa i montaż nowych mebli 
· demontaż i montaż nowych żaluzji pionowych – szerokość lameli 127 mm, kolor lameli: 

biały, kolor szyny: biały, sterowanie ręczne 
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3. Umeblowanie i sprzęt podstawowy: 

· Lada recepcyjna 
Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary lady systemowej: 

Wymiary: 252 x 103 x 74 - 110h cm (wysokość modułu wysokiego) 

 

 

Wymagania minimalne: 

Blat roboczy: 

Płyta melaminowana o grubości 28 mm, zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322, emisja 

formaldehydu odpowiada klasie E1. 

Wykończenie – obrzeże ABS o grubości 2 mm. 
Przepusty kablowe – Ø80 mm (tylko w elementach wysokich). 
Blat nadstawki: 

Płyta melaminowana o grubości 28 mm + szkło LACOBEL 4 mm (32 mm), zgodna z 
wymogami wg normy PN EN 14322, emisja formaldehydu odpowiada klasie E1. 

Wykończenie – obrzeże ABS o grubości 2 mm. 
Front: 

Płyta HDF 3x3 mm oklejona 2x1 mm HPL-em  (12 mm), fronty gięty o promieniu R 1060 mm. 
Płyta HDF w oparciu o normy PN-EN 622-1, PN-EN-622-5. Płyta HPL w oparciu o normę PN-EN 

438. 

Listwy ozdobne – PVC, kolor – aluminium półmat, pojedyncza naklejana na wysokości 74 cm 
oraz podwójna naklejana od dołu lady. 
Regulatory poziomu – regulacja w zakresie 10 mm. 

Noga boczna wysoka i niska oraz noga podpierająca: 
Płyta melaminowana o grubości 28 mm, zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322, emisja 
formaldehydu odpowiada klasie E1. 

Wykończenie – obrzeże ABS o grubości 2 mm.  
Regulatory poziomu – regulacja w zakresie 10 mm.  

 

Noga podpierająca: metalowa, malowana proszkowo, wymagana na łączeniu blatów. 
Noga podpierająca jest okrągła, fi 40 mm, na górze w kształcie litery Y, montowana 
bezpośrednio do blatu.  
Regulatory poziomu – regulacja w zakresie 10 mm. 

Powyższe parametry należy traktować jako parametry minimalne. Ostatecznie zastosowane 

produkty muszą spełniać powyższe parametry bądź lepsze. Wzór produktu i kolorystykę należy 
każdorazowo uzgodnić z inwestorem 

ILOŚĆ: 1 szt 
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· Kanapy: 

Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary fotela i sofy (tolerancja wymiarów +/- 20 mm): 

fotel – wymiary: 700 x 650 x 760 mm 

 

sofa 2/osobowa – wymiary: 1280 x 650 x 760 mm 

 

 

Wymagania minimalne: 

Kubełek fotela oraz sofy ma być w całości tapicerowany tkaniną materiałową z dwóch stron. 
Kubełek ma być wewnątrz usztywniony stelażem metalowym i zalany pianką o gęstości 52 
kg/m3. Pianka oraz tapicerka ma posiadać właściwości trudnozapalne. Fotel i sofa mają być 
na stelażu metalowym, owalnym. Stelaż i nogi mają być malowane proszkowo w kolorze: 

czarnym/jasno szarym/ciemno szarym/ciemnym zielonym/bordo/czerwony/perłowy – do 

wyboru przez Zamawiającego. Nogi mają być wykonane z rury o średnicy 40 x 20 mm, 
grubość ścianki 2 mm. Nóżki mają być zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze 
czarnym.  

Fotel oraz sofa mają być tapicerowane na siedzisku oraz oparciu tapicerką materiałową. 
Tapicerka o składzie: 100% poliester, odporność na ścieranie 75 000 cykli Martindale’a. 

Wraz z ofertą należy przedstawić: 

- Wykonawca wraz z ofertą składa odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie 
przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna 

zawierać co najmniej wymagane w opisie  parametry oraz zdjęcie w formacie A5 lub 
większym), karta musi zawierać informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym 
mebla oraz nazwę producenta mebla, 



 

6 

 

- Wykonawca wraz z ofertą musi przedstawić fabryczny próbnik tkaniny spełniającej 
parametry składu oraz ścieralności materiału, próbnik ma posiadać co najmniej 10 kolorów 
do wyboru w tym odcienie melanżowe, 

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001 oraz certyfikat systemu zarządzania 
środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych. 

ILOŚĆ: 1 szt. fotela i 1 szt. kanapy 

Powyższe meble, wykonać zgodnie z poniższymi przykładowymi kolorami stelażu oraz 

tkaniny obiciowej: 

 
 

Tkanina obiciowa Stelaż –  kolor czarny 

Powyższe parametry należy traktować jako parametry minimalne. Ostatecznie zastosowane 

produkty muszą spełniać powyższe parametry bądź lepsze. Wzór produktu i kolorystykę należy 
każdorazowo uzgodnić z inwestorem 

· Stolik kawowy 

Wymiary: 1000 x 500 x 450 mm 

 

Wymagania minimalne: 

Stolik ma być rozwiązaniem systemowym dopasowanym do zestawu: sofa oraz fotel. 

 

Blat stolika ma być wykonany z płyty MDF pokrytej okleiną naturalną w kolorze: jasny 
jesion/czarny/perłowy/bordowy – do wyboru przez Zamawiającego. Nogi stolika mają być w 
kolorze czarnym/jasno szarym/ciemno szarym/ciemnym zielonym/bordo/czerwony/perłowy – 

do wyboru przez Zamawiającego. Stelaż i nogi mają być malowane proszkowo. Nogi mają 
być wykonane z rury o średnicy 40 x 20 mm, grubość ścianki 2 mm. Nóżki mają być 
zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze czarnym.  

Wraz z ofertą należy przedstawić: 

- Wykonawca wraz z ofertą składa odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie 
przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna 

zawierać co najmniej wymagane w opisie  parametry oraz zdjęcie w formacie A5 lub 
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większym), karta musi zawierać informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym 
mebla oraz nazwę producenta mebla, 

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001 oraz certyfikat systemu zarządzania 
środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych. 

ILOŚĆ: 1 szt 

Stolik wykonać w następującym wykończeniu: 

  
Blat – kolor: biały perłowy Stelaż – kolor czarny 

 

Powyższe parametry należy traktować jako parametry minimalne. Ostatecznie zastosowane 

produkty muszą spełniać powyższe parametry bądź lepsze. Wzór produktu i kolorystykę należy 
każdorazowo uzgodnić z inwestorem 

 

· Fotel obrotowy, baza czarna z tworzywa sztucznego, z zagłówkiem: 

 

Fotel obrotowy ma być na bazie pięcioramiennej. Podstawa fotela ma być wykonana z 
tworzywa sztucznego. Średnica podstawy ma wynosić 680 mm, wysokość podstawy ma 
wynosić 124 mm. Fotel ma być wyposażony w kółka z hamulcem. 
Fotel ma posiadać następujące regulacje: 
- regulacja wysokości siedziska w zakresie co najmniej 460 – 560 mm (tolerancja 

wymiarów +/- 20 mm) 

- manualna regulacja położenia podparcia lędźwiowego z zakresie 60 mm (tolerancja 

wymiarów +/- 20 mm) 

- regulacja głębokości wysuwu siedziska w zakresie 100 mm z możliwością blokowania w 
11 różnych pozycjach 

Regulacja siły nacisku oparcia na plecy ma być zapewniona poprzez mechanizm 

synchroniczny z automatyczną regulacją siły nacisku oparcia. Fotel ma posiadać 
możliwość pochylenia oparcia pleców od 0 do 18 stopni przy jednoczesnym przechyle 

siedziska w zakresie 0 – 4,5 stopnia. Blokowanie oparcia pleców tylko w pozycji  stopni. 

Podłokietniki: konstrukcja ma być wykonana z poliamidu wypełnionego w 50% swojej 
objętości włóknem szklanym z miękką nakładką poliuretanową od strony użytkownika. 
Regulacja podłokietników na boki w zakresie 90 – 120 mm, regulacja wysokości w 
zakresie 180 – 280 mm (tolerancja wymiarów +/- 20 mm). 

Tapicerka siedziska ma posiadać następujące parametry: 
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skład: poliester 100% 

odporność na ścieranie:  co najmniej 700 000 cykli wg skali Martindale’a 

Tapicerka oparcia: siatka o składzie 100% poliester – Wykonawca ma mieć możliwość 
wyboru kolorystyki oparcia z co najmniej 6 propozycji kolorystycznych. 

 

Wraz z ofertą należy przedstawić: 
- Wykonawca wraz z ofertą składa odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie 
przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna 

zawierać co najmniej wymagane w opisie  parametry oraz zdjęcie w formacie A5 lub 
większym), karta musi zawierać informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym 
mebla oraz nazwę producenta mebla 

- Wykonawca wraz z ofertą musi przedstawić fabryczny próbnik tkaniny spełniającej 
parametry składu oraz ścieralności materiału 

- fotel ma posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami 
dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN- EN 1335-1:2004, PN-EN 1335- 2:2009, 

dokumenty mają być wystawione przez uprawnioną do tego jednostkę 

ILOŚĆ: 2 szt. 
Poniżej przykładowy kolor tkaniny obiciowej fotela. 

 
Nr tkaniny: M-67053 

 

Powyższe parametry należy traktować jako parametry minimalne. Ostatecznie zastosowane 

produkty muszą spełniać powyższe parametry bądź lepsze. Wzór produktu i kolorystykę należy 
każdorazowo uzgodnić z inwestorem 

 

· Kontener: 

Kontener mobilny trzy szuflady, wymiary 40 x 60 x 59 h cm 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

Wymagania minimalne: 

Kontener ma być wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Obrzeża 
płyty mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Płyta wiórowa ma spełniać 
wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1.  
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Szuflady: 

- górna szuflada ma pełnić funkcję piórnika, piórnik ma stanowić wkład tworzywowy 
wkładany do szuflady, 
- szuflady zwykłe: wkłady szuflad mają być wykonane z płyty o wymiarach wewnętrznych 
33x49 cm, prowadnice rolkowe o wysuwie 80% i nośności 25 kg, szuflady mają być 
wyposażone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnięciem szuflady 

- zamek centralny, cylindryczny z kluczem składanym, kontener ma być wyposażony w 
system zamykający cały pion szuflad jednocześnie oraz wyposażony w blokadę wysuwu 
drugiej szuflady (nie licząc szuflady piórnikowej) - jako zabezpieczenie przed przeważeniem i 
niekontrolowanym przechyłem kontenera 

- uchwyty dwupunktowe 

 

Kółka 

- kółka Ø50 mm, mają być wykonane z tworzywa; dwa kółka mają posiadać hamulec 

 

Z uwagi na jakość oraz precyzję wykonania kontenery mają być klejone w prasie montażowej 
i dostarczane do klienta w całości - do montażu na miejscu u klienta dopuszcza się tylko 
kółka i uchwyty. 
 

 

Wraz z ofertą należy przedstawić: 

- kartę katalogową produktu, na której będzie przedstawiony proponowany mebel oraz 
potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie  

parametry oraz zdjęcie mebla w formacie A5 lub większym), karta musi zawierać informację z 
nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwę producenta mebla, 

- kontener ma posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami 
dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezależną jednostkę 
uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się 
każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka 
certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku 

certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną 
uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację 
odpowiednika PCA w tym kraju, 

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001 oraz certyfikat systemu zarządzania 
środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych, 

- wraz z ofertą należy dodatkowo przedstawić atest higieniczny, wystawiony przez 
upoważnioną do tego jednostkę w zakresie komponentów wchodzących w zakres systemu 
biurek, stołów, szaf oraz kontenerów. 

ILOŚĆ: 1 szt – kolor biały (pod ladę repecyjną) 
Powyższe parametry należy traktować jako parametry minimalne. Ostatecznie zastosowane 

produkty muszą spełniać powyższe parametry bądź lepsze. Wzór produktu i kolorystykę należy 
każdorazowo uzgodnić z inwestorem 
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· KOMODA 

Szafa aktowa niska, w całości zamykana drzwiami przesuwnymi, 160 x 43 x 74 cm 
(szer./gł./wys.) 

 

Wymagania minimalne: 

 

Szafa ma być wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. 
Obrzeża płyt mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Płyta wiórowa ma 
spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. 
Wieniec dolny, boki oraz ściana tylna szafy ma być wykonana z płyty grubości 18 mm, co 
wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla. Wieniec górny szafy ma być wykonany z płyty 
wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) – płyta wiórowa o grubości 18 mm. Szafy mają być 
wyposażone w zamek patentowy. Półki mają być wykonane z płyty o grubości min 18 mm i 
być mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, 
które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie 
statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach mają się znajdować  regulatory 
typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. 
Uchwyty zastosowane w szafach mają być dwupunktowe. Korpus szafy skręcany poprzez 
niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla 
sztywności (wytrzymałości) wyrobu. 

Wraz z ofertą należy przedstawić: 

- Wykonawca wraz z ofertą składa odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie 
przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna 

zawierać co najmniej wymagane w opisie  parametry oraz zdjęcie w formacie A5 lub 
większym), karta musi zawierać informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym 
mebla oraz nazwę producenta mebla 

- szafa ma posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami 
dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezależną jednostkę 
uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się 
każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka 
certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku 

certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną 
uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację 
odpowiednika PCA w tym kraju, 

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001 oraz certyfikat systemu zarządzania 
środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych, 
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- wraz z ofertą należy dodatkowo przedstawić atest higieniczny, wystawiony przez 

upoważnioną do tego jednostkę w zakresie komponentów wchodzących w zakres systemu 
biurek, stołów, szaf oraz kontenerów. 

ILOŚĆ: 1 szt 

Komodę wykonać w kolorze białym 

Powyższe parametry należy traktować jako parametry minimalne. Ostatecznie zastosowane 

produkty muszą spełniać powyższe parametry bądź lepsze. Wzór produktu i kolorystykę należy 
każdorazowo uzgodnić z inwestorem 

 

4. Oświetlenie i instalacje elektryczna: 

Parametry opraw oświetleniowych 

Oprawa nr 1 
 

 

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤32 

prąd zasilania źródła [mA] ≤300 

strumień oprawy [lm] ≥2059 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥64 

Ƞ oprawy [%] ≥52% 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥60000 (L80/B10) 

IP ≥IP40 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤3 

uklad optyczny / przesłona PLX (opalizowane PMMA) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RG0 

materiał obudowy  aluminium 

kolor oprawy RAL 9005 (czarny) 

wymiar oprawy [mm] 1100 x 80 x 80 

sposób montażu nastropowy i na zwieszakach 

certyfikaty / atesty CE 
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CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY 

oprawa z zaokrąglonymi końcami, możli-
wość montażu zwieszonego i nastropo-

wego, oprawy malowane w kolorze pale-

ty RAL nr 5017 

Powyższe parametry należy traktować jako parametry minimalne. Ostatecznie zastosowane 

produkty muszą spełniać powyższe parametry bądź lepsze. Wzór produktu i kolorystykę należy 
każdorazowo uzgodnić z inwestorem 

 

Oprawa nr 2 
 

 
 

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤92 

prąd zasilania źródła [mA] ≤300 

strumień oprawy [lm] ≥6177 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥67 

Ƞ oprawy [%] ≥52% 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥60000 (L80/B10) 

IP ≥IP40 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤3 

uklad optyczny / przesłona PLX (opalizowane PMMA) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RG0 

materiał obudowy  aluminium 

kolor oprawy RAL 9005 (czarny) 

wymiar oprawy [mm] 930 x 930 x 80÷90 

sposób montażu nastropowy i na zwieszakach 

certyfikaty / atesty CE 

CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY 

oprawa z zaokrąglonymi narożnikami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi,  linie bocz-

ne opraw zakrzywione w formie delikat-

nego łuku, możliwość montażu zwieszo-

nego i nastropowego, oprawy malowa-

ne w kolorze palety RAL nr 5017 

Powyższe parametry należy traktować jako parametry minimalne. Ostatecznie zastosowane 

produkty muszą spełniać powyższe parametry bądź lepsze. Wzór produktu i kolorystykę należy 
każdorazowo uzgodnić z inwestorem 
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Oprawa nr 3 

 

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤15 

prąd zasilania źródła [mA] ≤350 

strumień oprawy [lm] ≥1255 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥84 

Ƞ oprawy [%] ≥69% 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥83000 (L90/B10) 

IP ≥IP20 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤2 

uklad optyczny / przesłona PLX (opalizowane PMMA) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RG0 

materiał obudowy  aluminium 

kolor oprawy RAL 9005 (czarny) 

wymiar oprawy [mm] Ø135 x 136 

sposób montażu nastropowy 

certyfikaty / atesty CE ,PZH 

Powyższe parametry należy traktować jako parametry minimalne. Ostatecznie zastosowane 

produkty muszą spełniać powyższe parametry bądź lepsze. Wzór produktu i kolorystykę należy 
każdorazowo uzgodnić z inwestorem 
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Oblicznie nateżenia światła w pomieszczeniu przy zastosowaniu w/w opraw oświetleniowych 
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5. Wykaz użytych materiałów: 

· Podłoga: 
Podłogę w pomieszczeniu należy wykończyć deską trójwarstwową, fazowaną. 
Przykładowy kolor: Dąb Mont Blanck Grande. Przykładowy wzór poniżej: 
 

 

 

Wymiary deski:   

Szerokość [mm]: 180 

Długość [mm]: 2200 

Grubość [mm]: 14 

   
Parametry  
Powłoka Lakier matowy 

Lamelowość 1-lamelowa 

Złącze wzdłużne: barclick 

Złącze czołowe: 5Gc 

Szczotkowanie Nie 

Fazowanie Tak 

Na ogrzewanie podłogo-

we: 
Tak 

Barwienie: Tak 

Cechy drewna: Średnia ilość sęków 

Gatunek: Dąb 

Uśredniona twardość 
[kg/mm2]: 

03.lip 

Powyższe parametry należy traktować jako parametry minimalne. Ostatecznie 

zastosowane produkty muszą spełniać powyższe parametry bądź lepsze. Wzór produktu 
i kolorystykę należy każdorazowo uzgodnić z inwestorem 
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· Listwy przypodłogowe: 
 

   
 

Wymiary: 97 x 20 mm 

Długość: 200 cm 

Materiał: Polimer HD  

Powłoka: biała, gładka, lakierowana, gotowa do montażu. Właściwości: lekka, 
twarda, odporna na wodę i wilgoć, odporna na zmywanie, niepalna oraz 
nietoksyczna 

· Ściany  

Wszystkie ściany należy malować farbą ceramiczną o poniższych parametrach: 

 
 

Kolory: 

Ściany kolorowe (zaznaczone na rysunku A-01) kolor: 2066-20 – farba półmatowa 

Ściany białe – farba bazowa biała półmatowa 

Sufity – farba bazowa biała matowa 

 

UWAGA: należy wykonać próbkę koloru z pomalowaniem fragmentu ściany w celu 
ostatecznej akceptacji wybarwienia. 

Przygotowanie podłoża:  
powierzchnie niemalowane:  

 

Powierzchnie nowych wypraw cementowo-wapiennych, cementowych i podłoży 
betonowych malować po 4 tygodniach sezonowania a gładzie gipsowe po 
całkowitym wyschnięciu i związaniu. Należy usunąć zalęgający brud, kurz, tłuste 
plamy i luźne fragmenty podłoża. Nierówności i spękania podłoża wyrównać 
materiałem zbliżonym składem do pierwotnie użytego. Występujące na powierzchni 
mikroorganizmy (pleśń i grzyby) usunąć stosując odpowiednie preparaty. W 
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przypadku niemalowanych podłoży czynność gruntowania stanowi absolutny wymóg 
technologiczny. Należy zastosować farbę gruntującą odpowiednią do powierzchni 
oraz dedykowaną do przyjętego rozwiązania farb. 
 

Powyższe parametry należy traktować jako parametry minimalne. Ostatecznie 

zastosowane produkty muszą spełniać powyższe parametry bądź lepsze. Wzór 
produktu i kolorystykę należy każdorazowo uzgodnić z inwestorem 

 

 

Wszelkie zmiany dotyczące materiałów i produktów oraz zastosowanie przez 
wykonawcę robót produktów równoważnych, wymaga zgody inwestora i projektanta. 
Wszelkie wymiary wyposażenia oraz pomieszczenia należy sprawdzić w naturze. W 

przypadku ewentualnych znaczących różnic należy skontaktować się z inwestorem i 
projektantem 

 

 

 

Projektant: 

 

mgr inż. Piotr Dołęga 


