
Część nr 1 - Meble 1 Wykaz wyposażenia 

L.P. Nazwa produktu Opis/wymagania minimalne Pom. Poglądowe zdjęcie Ilość Stawka VAT Cena netto Wartość brutto
Oferowany sprzęt przez 

Wykonawcę (nazwa 
katalogowa/opis/parametry)

1

Szafa pancerna 
dzielona szara

Metalowe szatnie z pojemnymi szafkami. Drzwi 
zamykane na kluczyk posiadające miejsce na 
umieszczenie identyfikatora i otwory 
zapewniające cyrkulację powietrza. Wewnątrz 
szatni powinien znajdować się drążek na 
wieszak. Powierzchnia szatni malowana 
proszkowo i wykazująca podwyższoną 
odporność na korozję i uszkodzenia 
mechaniczne. wym. 76 x 45 x 185 cm; wym. 
wnęk małych 33 x 42 x 40 cm; wym. wnęk 
średnich 33 x 42 x 84 cm; wym. wnęk dużych 33 
x 42 x 170 cm grubość ścianek 0,6 mm

1,1

1

2

Biała tablica 
magnetyczna

Tablica biała, magnetyczna, suchościeralna. 
Aluminiowa rama, lakierowana powłoka. 
Rynienka na pisaki.
wym. tablicy 180 x 100 cm

1,1

1

3

Kosz na śmieci 25 l Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

1,1

1

4

Stół konferencyjny 
Prima - buk

Stół konferencyjny pomieści od 6 - 8 osób. 
wym. 70 x 180 x 73 cm; materiał: płyta 
laminowana, kolor: buk/brzoza  - decyduje 
Zamawiajac

1,1

1

5

Krzesło szkolne ISO Krzesło szkolne ISO. Krzesło posiada 
aluminiowe nogi oraz obicie z pianki oraz tkaniny 
na siedzisku i oparciu. Wymiary: szer. 54 cm 
wys. 82 cm, wys. siedziska 47 cm, gł. Siedziska 
42 cm. 

1,1

4

6

Wysoki regał z półkami 
i parą drzwi Prima - 
brzoza

Regał z 5 wnękami, wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze brzoza/buk - decyduje 
Zamawiajacy. Tył z białej płyty HDF.
Para drzwi z płyty wiórowej laminowanej w 
kolorze brzoza/buk - decyduje Zamawiajacy 
zamykanych na zamek.
wym. 90 x 40 x 190 cm. 

1,1

1

7

Wysoki regał z półkami 
i parą drzwi 3/4 Prima - 
brzoza

Regał z 5 wnękami, wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze brzoza/buk - decyduje 
Zamawiajacy. Tył z białej płyty HDF.
Para dużych drzwi z płyty wiórowej laminowanej 
w kolorze brzoza/buk - decyduje Zamawiajac 
zamykanych na zamek.
wym. 90 x 40 x 190 cm. 

1,1

1

8

Szafa ubraniowa duża 
Prima brzoza

Szafa ubraniowa z drążkiem na wieszaki po 
prawej stronie (wys. wnęki 125 cm), większą i 
mniejszą wnęką ( wys. 33,8 i  21,5 cm) oraz 
dwiema wnękami na buty po prawej i lewej 
stronie o wys. 24,5 cm
Wykonana z plyty laminowanej  w kolorze 
brzoza/buk - decyduje Zamawiajac, uchwyty w 
kolorze białym
Drzwi dwuskrzydlowe, kazde zamykane na 
indywidualny zamek z kluczykiem.
wym. 90 x 40 x190 cm

1,1

4

9

Kosz na śmieci 25 l Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

1,6

1
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Seria Plus Regał Maxi Nogi regału wykonane z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze buk/brzoza - decyduje 
Zamawiający. Półki wykonane z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze białym. Wymiary: szer. 
90,5 cm, gł. 40,5 cm, wys. 132,5 cm. 

1,6

2

11

Nocnik biały wielkością pasująca do szafki na nocniki 
wysokość 21 cm x szerokość 28,5 cm, 
głębokość 31 cm.

1,6

15

12

Biała tablica 
magnetyczna

Tablica biała, magnetyczna, suchościeralna. 
Aluminiowa rama, lakierowana powłoka. 
Rynienka na pisaki.
wym. tablicy 180 x 100 cm

1,7

1

13

CUBO. Moduł 23  wym. 114 x 40 x 124 cm

1,7

1

14

CUBO. Moduł 14  wym. 114 x 40 x 49 cm 

1,7

1

15

Regał wysoki 3s Wbudowane plastikowe uchwyty.
wym. 76 x 40 x 124 cm, materiał: płyta 
laminowana w kolorze brzozy/buk - decyduje 
Zamawiajacy 1,7

1

16

Biurko Cubo prawe Wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej. 
Wyposażone w dwie  szuflady oraz zamykaną 
szafkę. Stelaż  modułu wykonany z laminowanej 
płyty w kolorze brzozy/buk - decyduje 
Zamawiajacy, tylne ścianki i fronty z MDF w 
kolorze (żółtym, szarym, białym, niebieskim - 
decyduje Zamawiający). 
wym.: 115  x 48  x 77,5 cm

1,7

1

17

Szuflada wąska niska 
komplet z zamkiem 
szare

Bryły mebli wykonane tak, aby ich wnętrza  były 
łatwo dostępne. Wbudowane plastikowe 
uchwyty.
- 2 szt., wym. szuflady: 37 x 37 x 18 cm, 
materiał: płyta laminowana w kolorze szarym, z 
zamkiem

1,7

1

18

Niskie drzwi 
jasnoniebieskie

Bryły mebli wykonane tak, aby ich wnętrza  były 
łatwo dostępne. Wbudowane plastikowe 
uchwyty.
wym. drzwiczek: 37 x 37 cm, materiał: płyta 
laminowana w kolorze jasnoniebieskim, z 
zamkiem

1,7

1

19

Krzesło obrotowe 
plastikowe szare 

Krzesło obrotowe szkolne i biurowe.  Wykonane 
z wysokiej jakości tworzywa. Metalowy stelaż na 
5 kółeczkach. Regulowana wysokość (38-50 
cm). Ergonomiczny kształt zapewnia idealne 
podparcie dla pleców. W kolorze szarym o 
matowym odcieniu. Wysokość siedziska 38 - 50 
cm,
 głębokość siedziska 49 cm, 
szerokość siedziska 45 cm, 
wysykość oparcia 44 cm

1,7

1

20

Dobre krzesło 7 - żółte Krzesło -produkt profilaktyczny, który może być 
użytkowany zarówno przez dzieci zdrowe, jak 
również te z wadami postawy. 
Wklęsło-wypukła forma krzesła.
Optymalne krzywizny oparcia (kąt zgodny z 
normą PN-EN 1729 -1:2007) - mobilizują pracę 
mięśni przykręgosłupowych, wzmacniając 
kręgosłup.
Odpowiednio wyprofilowane siedzisko - 
wykonane zgodnie z zasadami ergonomii.
Brak ostrych krawędzi.
Nie elektryzująca powierzchnia W pełni nadają 
się do recyklingu.
Rozmiar: 7, kolor: żółte, wzrost dziecka: 174  
207 cm, wys. siedziska: 51 cm, wys. blatu: 82 
cm; 5 lat gwarancji, certyfikaty

1,7

2

21

Szafa pancerna 
dzielona szara

Metalowe szatnie z pojemnymi szafkami. Drzwi 
zamykane na kluczyk posiadające miejsce na 
umieszczenie identyfikatora i otwory 
zapewniające cyrkulację powietrza. Wewnątrz 
szatni znajduje się drążek na wieszak. 
Powierzchnia szatni malowana  proszkowo i 
wykazująca podwyższoną odporność na korozję 
i uszkodzenia mechaniczne. wym. 76 x 45 x 185 
cm; wym. wnęk małych 33 x 42 x 40 cm; wym. 
wnęk średnich 33 x 42 x 84 cm; wym. wnęk 
dużych 33 x 42 x 170 cm grubość ścianek 0,6 
mm

1,7

1

22

Kosz na śmieci 25 l Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

1,7

1
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Kosz na pieluchy 26 l Funkcjonalny i praktyczny, podwójny system 
uszczelniający, zapobiega wydostaniu się 
nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz. 
- min. 1 worek w zestawie,
- przy wymianie worka nie może być 
bezpośredniego kontaktu z pieluchami,
- łatwa obsługa,
- estetyczne wzornictwo,
- najwyższej jakości plastik ABS, który nadaje 
się do ponownego przetwarzania,
- ekonomiczny system workowy,
- możliwość wyjęcia systemu uszczelniającego i 
używania pojemnika jako estetycznego kosza na 
śmieci w biurze lub w kuchni (zwykłe worki na 
śmieci),
- pojemność: 26 litrów tj. 65 pieluch,
- waga 2,6 kg,
- wym.: 33 x 23 x 55 cm.

1,11

1

24

Przewijak z 
materacykiem

Funkcjonalny przewijak dla maluszka 
posiadający wygodne, miękkie miejsce do 
wykonania niezbędnych zabiegów 
pielęgnacyjnych. Mebel wzbogacony 
podręcznymi przegródkami na kosmetyki oraz 
zamykaną szafką z jedną półką. Wysokie ścianki 
w części do przewijania zapewniające 
bezpieczeństwo dziecku. Materac piankowy w 
komplecie. 
wym. 67 x 75 x 100 cm,

1,11

1

25

Fotel do karmienia 
niemowlaka

Wygodny i stabilny fotel przeznaczony do 
karmienia malucha. Szerokie podłokietniki 
mogące służyć jako podparcie podczas 
trzymania dziecka na rękach  oraz jako miejsce 
na niezbędne akcesoria. Miękkie oparcie 
dopasowujące się do kształtu ciała dorosłego, 
utrzymujące jednocześnie jego plecy w pozycji 
optymalnej dla wygody i komfortu.
wym.: 110 x 75 x 100 cm

1,11

1

26

Dywan dziecięcy 
Ocean 4 x5 m

Dywany wykonane w technologii Heat-SET frise 
charakteryzują się wysokim włosiem o dużej 
gęstości. Runo dywanu dzięki specjalnemu, 
karbowanemu splotowi nici jest przyjemne i miłe 
w dotyku, w użytkowaniu jak i wyglądem 
przypomina wełnę. 
Włókna  antyelektrostatyczne, odporne na 
odkształcanie i zużycie. Runo antybakteryjne, 
zabezpieczone  przed wnikaniem brudu w 
głęboką strukturę włosia, dodatkowo dywan 
pokryty powłoką trudnopalną w celu 
zapewnienia większego bezpieczeństwa. 
Spód tkany z juty,możliwość stosowania przy 
ogrzewaniu podłogowym. Znakomicie poddają 
się wszelkim zabiegom czyszczącym, dywany  
przyjazne alergikom.
Dywany objęte Polskim Certyfikatem 
Higienicznym są wolne od szkodliwych 
substancji chemicznych. 
Parametry dywanu: 
Runo +/- 13mm 
Waga +/- 2400 g/m2 
Skład 100% PP Heat set frise 
wym. 4 x 5 m

1,10 i 
1,13

1

27

Dywan dziecięcy, szary 
Motyle 4 x 5 m

Dywany wykonane w technologii Heat-SET frise 
charakteryzują się wysokim włosiem o dużej 
gęstości. Runo dywanu dzięki specjalnemu, 
karbowanemu splotowi nici powinno być 
przyjemne i miłe w dotyku, w użytkowaniu jak i 
wyglądem przypomina wełnę. 
Włókna są antyelektrostatyczne, odporne na 
odkształcanie i zużycie. Runo antybakteryjne, 
zabezpieczone powinno być przed wnikaniem 
brudu w głęboką strukturę włosia, dodatkowo 
dywan pokryty powłoką trudnopalną w celu 
zapewnienia większego bezpieczeństwa. 
Spód tkany z jut powodująca, że nie rysuje 
podłogi i może być stosowany przy ogrzewaniu 
podłogowym. Poddająca się wszelkim zabiegom 
czyszczącym, dywany przyjazne alergikom.
Dywany objęte Polskim Certyfikatem 
Higienicznym są wolne od szkodliwych 
substancji chemicznych. 
Parametry dywanu: 
Runo +/- 13mm 
Waga +/- 2400 g/m2 
Skład 100% PP Heat set frise 
wym.: 4 x 5 m

1,10 i 
1,13

1

28

Biała tablica 
magnetyczna

Tablica biała, magnetyczna, suchościeralna. 
Aluminiowa rama, lakierowana powłoka. 
Rynienka na pisaki.
wym. tablicy 180 x 100 cm

1,10 i 
1,13

2

29

Tablica korkowa 
zielona 150x100

Tablica korkowa do zawieszania ekspozycji 
uczniowskich prac, zawieszania notatek, planu 
lekcji, obowiązków lub wiadomości. 
wym. 150 x 100 cm

1,10 i 
1,13

1

30

Tablica korkowa 
pomarańczowa 120x90

Tablica korkowa do zawieszania ekspozycji 
uczniowskich prac, zawieszania notatek, planu 
lekcji, obowiązków lub wiadomości.
wym. 120 x 90 cm

1,10 i 
1,13

1

31

Śpioszek . Łóżeczka 
przedszkolne szare. 
Zestaw 6 szt.

Zbudowane ze stalowych rurek oraz stabilnych i 
kolorowych elementów z tworzywa. Połączenia 
rogowe, pełniące funkcję nóżek mające 
zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla 
dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego 
materiału w formie siateczki. System 
odpowiedniego splotu materiału zapewniająca 
idealną przewiewność oraz łatwość w 
utrzymaniu w czystości. System naciągu tkaniny 
pozwalający w prosty sposób utrzymać tkaninę 
napiętą pomimo wieloletniego używania. Kolor 
szary. Wysokość 15 cm zgodna z normą

1,10 i 
1,13

6
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Podkład 
nieprzemakalny do 
łóżeczek Śpioszek

Nieprzemakalny podkład pod prześcieradło 
wykonany z pikowanej tkaniny bawełnianej. 
Spodnia warstwa podkładu pokryta warstwą 
wodoodpornego materiału wykonanego z 
PCV,(całkowicie nieprzemakalny), Mocowanie z 
gumką zakłada się za nóżki łóżeczka. - 
pasujace do ww. łóżeczek. wym: 55 x 140 cm; 
materiał: 100% bawełna, materiał z PCV

1,10 i 
1,13

32

33

Minty . Pościel zielona. 
Komplet

Bawełniana pościel w pastelowych kolorach, 
przystosowana wymiarami do łóżeczka z 
zamówienia. Kołdra, poduszka, powłoczki, 
prześcieradło białe. kołdra i poduszka 100% 
polycotton, temp. prania wkładów 30° powłoczki 
i prześcieradło 100% bawełna, temp. prania 
powłoczek 60°, wym. poduszki 38 x 27 cm, wym. 
koderki 110 x 94 cm,  wym. prześcieradła 140 x 
68 cm Powłoczki. Powłoczki na kołdrę i 
poduszkę. 100% bawełna, temp. prania 60°; 
wym. powłoczki poduszki 38 x 27 cm, wym. 
powłoczki kołderki 114 x 98 cm

1,10 i 
1,13

32

34

Krzesło do karmienia 
dla dziecka

3 w 1 fotelik, krzesełko do karmienia, nadstawka 
na krzesło i tradycyjny fotel w jednym. Kolor 
zielonylub niebieski. Wykonany z najwyższej 
jakości tworzywa, ergonomiczny i bezpieczny, 
stalowe nóżki posiadają 2-stopniową regulacje 
wysokości i antypoślizgowe zakończenia , 5 
punktowe pasy zapewniają  ochronę - 
zdejmowane, posiadające separator nóg 
zapobiegający wypadnięciu, wyjściu dziecka pod 
stolikiem, tacka posiadająca 3 stopniową 
regulację poziomą oraz nakładkę, którą można 
myć w zmywarce, wyjmowany pokrowiec 
siedziska, podnóżek, Wymiary (max)  64 x 60 x 
90 cm,  obciążenie: 25 kg Waga: 5,5 kg

1,10 i 
1,13

2

35

Worki do kosza na 
pieluchy, 3 szt.

Zestaw 3 sztuki wkładów do pojemnika na 
pieluchy wykonanych z wytrzymałego polietylenu 
o wysokiej gętości, który nie pozwala na 
wydostanie się zapachów ani płynów na 
zewnątrz.  
Jeden wkład pozwalający usunąć min. 335 
pieluch.

1,10 i 
1,13

2

36

Kosz na pieluchy 26 l Funkcjonalny i praktyczny, podwójny system 
uszczelniający, zapobiega wydostaniu się 
nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz. 
- min. 1 worek w zestawie,
- przy wymianie worka nie może być 
bezpośredniego kontaktu z pieluchami,
- łatwa obsługa,
- estetyczne wzornictwo,
- najwyższej jakości plastik ABS, który nadaje 
się do ponownego przetwarzania,
- ekonomiczny system workowy,
- możliwość wyjęcia systemu uszczelniającego i 
używania pojemnika jako estetycznego kosza na 
śmieci w biurze lub w kuchni (zwykłe worki na 
śmieci),
- pojemność: 26 litrów tj. 65 pieluch,
- waga 2,6 kg,
- wym.: 33 x 23 x 55 cm.

1,10 i 
1,13

2

37

Przewijak z 
materacykiem

Funkcjonalny przewijak dla maluszka 
posiadający wygodne, miękkie miejsce do 
wykonania niezbędnych zabiegów 
pielęgnacyjnych. Mebel  wzbogacony 
podręcznymi przegródkami na kosmetyki oraz 
zamykaną szafką z jedną półką. Wysokie ścianki 
w części do przewijania zapewniają 
bezpieczeństwo dziecku. Materac piankowy w 
komplecie. 
wym. 67 x 75 x 100 cm,

1,10 i 
1,13

2

38

Szafa na łóżeczka i 
pościel Minty

Szafa składająca się z dwóch części. W górnej 
części mieszczą się półki na 16 kompletów 
pościeli (z zamówienia), a dolna stanowi miejsce 
na 16 sztuk łóżeczek (z zamówienia)  
wym. szafy: 141 x 65 x 200 cm; wym. 
pojedynczej skrytki na pościel 34 x 50 x 19 cm

1,10 i 
1,13

2

39

Szafka narożna wym. 40 x 40 x 76 cm z jedną półką

1,10 i 
1,13

2

40

Szafka rogowa wym.  40x40x76 cm z jedną półką

1,10 i 
1,13

2

41

Szafka duża otwarta W jasnej, pastelowej tonacji, fącząca w sobie 
funkcjonalność i etetykę. Szafka duża otwarta 
wykonana  z płyty laminowanej w kolorze 
brzozy. 
wym. 100 x 40 x 76 cm

1,10 i 
1,13

2

42

Regał wysoki z 
drzwiami

wym. 50 x 40 x 140 cm,  wysykość całkowita z 
aplikacją 165 cm

1,10 i 
1,13

2
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Regał wysoki z parą 
drzwi

wym. 100 x 40 x 140cm, wysokość całkowita z 
aplikacją 194 cm

1,10 i 
1,13

2

44

Mobilne skrzynie Żabki 
komplet

wym. 50 x 40 x 45 cm,  2 sztuki

1,10 i 
1,13

2

45

Szafka na skrzynię wym. 100x40x76cm pasujące na pufy z 
zamówienia.

1,10 i 
1,13

4

46

Pufy 4 szt. w kolorze zielonym;  wym. 40 x 40 x 23 
cm;

1,10 i 
1,13

2

47

Krzesełko 
przedszkolne Emmi 0 z 
podłokietnikami

Krzesełko przedszkolne 0 z podłokietnikami. 
Krzesło z profilowanym siedziskiem i oparciem 
wykonanymi ze sklejki brzozowej. Podłokietniki 
oraz nogi krzesła wykonane ze sklejki bukowej, 
zakończone plastikowymi ślizgaczami. Wymiary: 
wys. siedziska 21 cm. 

1,10 i 
1,13

4

48

Taboret Nauczyciela Taboret Nauczyciela tak skonstruowany, aby 
wymuszał postawę wyprostowaną zapewniając 
jednocześnie komfort siedzenia. Cylindryczna 
podstawa Taboretu powodująca zaangażowanie 
mięśni pleców oraz brzucha. Wykonany z 
wysokiej jakości tworzywa. Siedzisko 
wzmocnione gumowym pokryciem. Regulowana 
wysokość. Cylindryczna podstawa.                                   
Średnica 34 cm, wysokość 40,5 x 55,5 cm

1,10 i 
1,13

4

49

Krzesło przedszkolne 
Karolek 1 - biały

Krzesło posiadające metalowy stelaż w kolorze 
białym. Nogi zakończone antypoślizgowymi 
nasadkami z tworzywa sztucznego. Profilowane 
siedzisko oraz oparcie wykonane ze sklejki 
drewnianej. Konstrukcja krzeseł umożliwiająca 
nakładanie ich na siebie. Krzesło przeznaczone 
dla dziecka o wzroście 93 - 116 cm. 
Wymiary krzesła: wys. siedziska 26 cm.
wym. rurki 19 x 1.5 mm

1,10 i 
1,13

20

50

Krzesło przedszkolne 
Karolek 0 - biały

Krzesło posiadające metalowy stelaż w kolorze 
białym. Nogi zakończone antypoślizgowymi 
nasadkami z tworzywa sztucznego. Profilowane 
siedzisko oraz oparcie wykonane ze sklejki 
drewnianej. Konstrukcja krzeseł umożliwiająca 
nakładanie ich na siebie. Krzesło przeznaczone 
dla dziecka o wzroście 80 - 95 cm. 
Wymiary krzesła: wys. siedziska 21 cm.
wym. rurki 19 x 1.5mm 1,10 i 

1,13

12

51

Stół prostokątny z 
kolorowym blatem - 
biały

Stół prostokątny z bialym blatem. Nogi stołu o 
regulowanej wysokości wykonane z litego 
drewna bukowego, blat z zaokrąglonymi rogami, 
wykonany z płyty wiórowej laminowanej w 
kolorze białym,Wym. blatu: szer. 120 cm, dł. 75 
cm.

1,10 i 
1,13

8

52

Przewijak wiszący 2 Drewniane, profilowane stanowisko do 
przewijania dzieci. Po złożeniu zajmuje niewiele 
miejsca, z zamkiem zapewniający łatwe 
otwieranie i zamykanie go jedną ręką. 
Zaokrąglone, profilowane brzegi oraz miękki 
materacyk pozwalają bezpiecznie ułożyć 
malucha na czas przewijania. Dwie półki 
wewnątrz pomieszczą kosmetyki i pieluszki. 
Sklejka drewniana   wym. po rozłożeniu: 85 x 49 
x 76,5 cm, po złożeniu: 85 x 49 x 17 cm   
obciążenie: 11 kg

1,14

1

53

Jadłospis Kota Pysia Forma przedszkolnego jadłospisu. magnetyczna 
tablica.
w zestawie min 2 magnesy 
wym. 35 x 25 cm 1,14

1

54

Piankowa kostka 
błękitny 25

Siedzisko w formie kostki, wykonane z gęstej 
pianki, pokrytej tkaniną PCW

wym. 40 x 40 x 25 cm
1,14

1

55

Tablica korkowa 150 x 
100

rama drewniana

1,14

1



Część nr 1 - Meble 6 Wykaz wyposażenia 

56

Kanapa narożna. 
Siedzisko piankowe 
różowe 25 cm

Seria mebelków piankowych, pokrytych trwałą 
tkaniną PCW łatwą w utrzymaniu czystości? 110 
x 110 x 45 cm 1,14

1

57

Drzwi do szatni Vita 5 
zielone

Wykonane z płyty MDF w kolorze zielonym, 
obrzeże multipleks.
5 szt.
wym. 92 x 22 cm 1,14

2

58

Drzwi do szatni  (5) 
żółte

Wykonane z płyty MDF w kolorze żółtym, 
obrzeże multipleks.

5 szt.

wym. 92 x 22 cm

1,14

2

59

Drzwi do szatni (6) 
żółte

Wykonane z płyty MDF w kolorze żółtym, 
obrzeże multipleks.
6 szt.
wym. 92 x 22 cm 1,14

1

60

Drzwi do szatni (6) 
zielone

Wykonane z płyty MDF w kolorze zielonym, 
obrzeże multipleks.
6 szt.
wym. 92 x 22 cm 1,14

1

61

Tablica korkowa 
zielona 150x100

Tablica korkowa do zawieszania ekspozycji 
uczniowskich prac, zawieszania notatek, planu 
lekcji, obowiązków lub wiadomości. 
wym. 150 x 100 cm

1,14

1

62

Tablica korkowa 
pomarańczowa 120x90

Tablica korkowa do zawieszania ekspozycji 
uczniowskich prac, zawieszania notatek, planu 
lekcji, obowiązków lub wiadomości.
wym. 120 x 90 cm 1,14

1

63

Szatnia (5) Funkcjonalne moduły o parametrach nie 
gorszych jak szatnia Vita (5 szfek) Szatnia 
przeznaczona dla 6 dzieci, stelaż wykonany 
zpłyty wiórowej laminowanej wkolorze brzoza, 
tylna ściana wykonana zpłyty MDF wkolorze 
białym. Szatnia posiada półki na czapki, pod 
którymi znajdują się wieszaki gwiazdki ztrzema 
uchwytami, pod ławką metalowa kratka na 
obuwie.Cokół górny wraz ze stelażem tworzy 
zamknięte półkiwym. gł. 44 cm, wys. 131 cm.

1,14

4

64

Szatnia (6) z cokołem 
górnym

Szatnia przeznaczona dla 6 dzieci, stelaż 
wykonany z płyty wiórowej laminowanej 
wkolorze brzoza, tylna ściana wykonana zpłyty 
MDF wkolorze białym. Szatnia posiadająca półki 
na czapki, pod którymi znajdują się wieszaki 
gwiazdki ztrzema uchwytami, pod ławką 
metalowa kratka na obuwie.Cokół górny wraz ze 
stelażem tworzy zamknięte półkiwym. szer. 135 
cm, gł. 44 cm, wys. 131 cm.

1,14

2

65

Kosz na śmieci 25 l

1,14

1

66

Kosz na pieluchy 26 l Funkcjonalny i praktyczny, podwójny system 
uszczelniający, zapobiega wydostaniu się 
nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz. 
- 1 worek w zestawie,
- przy wymianie worka nie ma bezpośredniego 
kontaktu z pieluchami,
- łatwa obsługa,
- estetyczne wzornictwo,
- najwyższej jakości plastik ABS, który nadaje 
się do ponownego przetwarzania,
- ekonomiczny system workowy,
- możliwość wyjęcia systemu uszczelniającego i 
używania pojemnika jako estetycznego kosza na 
śmieci w biurze lub w kuchni (zwykłe worki na 
śmieci),
- pojemność: 26 litrów tj. 65 pieluch,
- waga 2,6 kg,
- wym.: 33 x 23 x 55 cm.

1,14

1

67

Worki do kosza na 
pieluchy, 3 szt.

Zestaw 3 sztuki wkładów do pojemnika na 
pieluchy wykonanych z wytrzymałego polietylenu 
o wysokiej gętości, który nie pozwala na 
wydostanie się zapachów ani płynów na 
zewnątrz.  
Jeden wkład pozwalający usunąć min. 335 
pieluch.

1,14

1

RAZEM 0,00


