
15. Krzesło konferencyjne o wymiarach 540/515/800mm [szer./gł./wys.]
S15: ilość 700 szt.

 Siedzisko i oparcie (tzw. „kubełek”) ma być wykonane z jednego kawałka ergonomicznie profilowanego 
materiału (z wysokiej jakości mono-odlewu z polipropylenu) o zbliżonych kształtach oraz wymiarach a 
wskazanych na rysunku poglądowym. 

 Siedzisko w tylnej części wyposażone w otwór uchwytowy do wygodnego transportu i układania podczas 
użytkowania. 

 Stelaż: Konstrukcja metalowa – chrom.
 Kolory siedzisk – min. 5 kolorów do wyboru. W tym szary/grafit, zielony i pomarańcz:

o 400 sztuk – w kolorystyce wg RAL 70xx – grupa odcieni szarych 
o 150 sztuk – w kolorystyce wg RAL 60xx – grupa odcieni zielonych
o 150 sztuk – w kolorystyce wg RAL 20xx – grupa odcieni pomarańczowych 

 Wszystkie krzesła mają mieć możliwość sztaplowania min od 8 szt. jednorazowo.
 do co dziesiątego krzesła (łącznie 70 szt) dołączone łączniki np. hakowe umożliwiające bardzo stabilne 

połączenie krzeseł w rzędy .
 Krzesła mają być przystosowane do bardzo intensywnej eksploatacji w budynku użyteczności 

publicznej
 Krzesła mają posiadać stopki z tworzywa sztucznego zabezpieczające posadzkę przed zarysowaniem
 System sztaplowania krzeseł powinien zabezpieczać siedziska przed zarysowaniem podczas sztaplowania
 krzesła muszą być dostosowane do przewożenia specjalnym wózkiem w sposób zapewniający przewóz 

minimum 19 sztuk przy jednorazowym załadunku
 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 +/- 10 mm (z wyłączeniem 
podanych powyżej grubości oraz przekrojów materiałów gdzie wymiary te określa się jako minimalne)

Przykładowe rozwiązania: krzesło oraz łącznik


