
19 Fotel konferencyjny o wymiarach 600/630/805mm 
[szer./gł./wys.]
S19: ilość 12 sztuk

 Fotel konferencyjny – kubełkowy. 
 Tapicerowany z zastosowaniem pianki wtryskiwanej gwarantującej długotrwałą odporność na deformację

oraz zapewnia optymalny komfort użytkowania . 
 Przeszycia krzeseł umożliwiające tapicerowanie jednego krzesła w minimum 4 różnych kolorach tkaniny. 
 Tapicerowane tkaniną np. XTREME: Materiał 100% Poliester, Gramatura min. 309g/m2.  
 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. 

 Stelaż: Drewno lite jesionowe barwione pod kolor mebli (stół konferencyjny z poz. 10 w wybarwieniu
dąb kanadyjski)

 Zgodnie z wymaganiami aranżacyjnymi fotele obszyte w części górnej (po obrysie) kedrem tapicerskim.

 Nogi zabezpieczone stopkami filcowymi zapobiegającymi zarysowaniu powierzchni podłogi. 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. 

 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 rozwiązane:


