
14. Sofa modułowa –zestaw poglądowe wymiary poniżej mm [szer./gł./wys.] 

S14: ilość 25 szt./elementów w tym:  

a) 7 sztuk kanapa dwuosobowa strona prawa                              1400x690x830 mm 

b) 6 szt. Kanapa dwuosobowa strona lewa                                    1400x690x830 mm 

c) 8 szt. moduły (tworzące pełne koło) do ustawienia wokół filaru     910x880x730mm 

d) 4 szt. samodzielne / jednoosobowe elementy)                            700X690x830 mm 
 Siedzisko o przekroju trapezowym wg. poglądowej ilustracji lub równoważne  

 Stelaż metalowy wyposażony w sprężyny faliste; przykładowy materiał: pianka poliuretanowa wylewana  o gęstości 

minimum 54 kg/m3. 

 OPARCIE: Stelaż metalowy; pianka poliuretanowa wylewana –min. gęstość minimum 79 kg/m3. 

 Zarówno w siedzisku jak i w oparciu zastosowane pianki wtryskiwane, trudnopalne. Wysoka klasa trudnopalności 

potwierdzona badaniami dołączonymi do oferty oraz oświadczeniem producenta o zastosowaniu pianek 

trudnopalnych w tej partii produktów.  

 Tapicerowane tkaniną nie gorszą niż typu XTREME lub równoważną: Materiał 100% Poliester, Gramatura min.  300 

g/m2. Kolorystyka do ustalenia z zamawiającym na podstawie dostarczonych do oferty próbek 

 Wysokiej odporność na pilling, wysokiej odporność na ścieranie, wysokiej odporność na światło, wysoce trudnopalna  

/// powyższe parametry potwierdzone badaniami dołączonymi do oferty oraz oświadczeniem producenta o 

zastosowaniu w tej partii produktów.   

 Nogi metalowe z płaskownika o wymiarach minimum 50x10 mm. Lakierowane proszkowo w kolorze metalik   

 Możliwość łączenia w rzędy za pomocą łączników dołączonych do każdego egzemplarza. 

 Meble powinny mieć funkcję modułowego łączenia i utrzymania w czystości z odpinanym pokrowcem. Mebel 

powinien być wykonany w wysokim standardzie, przeznaczenie – VIP room.  

 W zestawie moduły umożliwiające ustawienie dookoła filaru konstrukcyjnego zestawu takich modułów tworząc 

pełne koło. Średnica otworu na filar nie mniejsza niż 51cm 

 Zestaw sof ma zapewniać możliwość swobodnej konfiguracji oraz umożliwić zestawienie jako elementy 

wolnostojące 

 Meble mają być przeznaczone do bardzo intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej 

 Zamawiający zastrzega iż mebel powinien być łatwy w montażu i demontażu, odporny na odkształcenia i wyginanie 

się, posiadać odpowiednią sztywność oraz trwałość materiałów. Wszystkie okucia mają być zamocowane w fabryce 

(brak wolnych okuć, poza ewentualnymi dodatkowymi,zapasowymi a wyraźnie wskazanymi przez zamawiającego), 

co zapewnia szybki montaż oraz wyklucza możliwość pomyłki przez montażystę.  

 Wszystkie składowe elementy wyrobu powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać wszelakie niezbędne 

atesty i certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa i emisji substancji niebezpiecznych i toksycznych dla użytkownika. 

Powyższe zaś parametry potwierdzone badaniami dołączonymi do oferty oraz oświadczeniem producenta o 

zastosowaniu w tej partii produktów.  

 Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarową głównych gabarytów mebla +/- 2 mm (z wyłączeniem podanych 

powyżej grubości oraz przekrojów materiałów gdzie wymiary te określa się jako minimalne) 

 Sofy z możliwością ustawienia w pełne koło mają zapewnić zagospodarowania przestrzeni wokół słupa. Zostaną one 

ustawione dookoła istniejącego na obiekcie słupa zapewniając optymalne zagospodarowanie przestrzeni. 

 

Poglądowe rozwiązanie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 


