
30.Kontener biurowy z 3 szufladami wymiary 400/600/600mm [szer./gł./wys]
S30: ilość 28 szt.

 Korpus, blat oraz fronty wykonane z płyty melaminowanej 18mm, (wraz z tyłem mebla) charakteryzującej się 
dużą odpornością na ścieranie, zarysowanie oraz działanie czynników chemicznych i temperatury. Płyta 
oklejona trwałym obrzeżem PCV o gr 2 mm

 Szuflady: wkłady szuflad stal malowana proszkowo, stalowe prowadnice o wysuwie minimum 80% i 
nośności minimum 25kg, 

 wyposażone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnięciem szuflady; 
 górna szuflada dodatkowo wyposażona w organizer. 
 Zamek centralny, cylindryczny z kluczem składanym (co najmniej 2 klucze trwale oznaczone numeracyjnie wraz z 

oznaczeniem numeracyjnym przynależnego do nich kontenera) system zamykający wszystkie szuflady jednocześnie, 
wyposażony w blokadę wysuwu pozostałych szuflad - jako zabezpieczanie przed przeważeniem i 
niekontrolowanym przechyłem kontenera. 

 Uchwyty: wykonane ze stopu cynku i aluminium w pokryciu galwanicznym o wysokiej estetyce wykonania
i dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne, co zapewni długotrwałe użytkowanie. 

 Kółka Ø50mm: wykonane z tworzywa charakteryzującego się bardzo dużą wytrzymałością. 2 z hamulcem.
 Kolorystyka: blat i front dąb kanadyjski, korpus w kolorze białym z zaznaczeniem iż muszą być to kolory

identyczne z pozostałymi meblami wykonanymi z powyższych płyt – w całym zamówieniu (zamawiający nie 
dopuszcza różnic kolorystycznych pomiędzy wyrobami w całej realizacji) 

 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)
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