
48 Szafa metalowa BHP z dodatkową przegrodą 

S48: łączna ilość 21 szt. w tym: 

a) 19 szt (dwie komory) o wymiarach 600/490/1800mm [szer./gł./wys.]  

b) 2 szt. (jedna komora) o wymiarach 300/490/1800mm [szer./gł./wys.] 

 Wykonanie: blacha w przedziale minimum 0,6 - 1,0mm.  

 Szafa jednokomorowa - wewnątrz jedna półka oraz drążek garderobiany z haczykami  

 Szafa dwu komorowa wyposażona w górną półkę, pod spodem przegroda pionowa oraz dwa drążki 

garderobiane z haczykami.  

 Wywietrzniki  w formie perforacji otworowej w każdym froncie.  

 Szafka zamykana na cylindryczny zamek patentowy jednopunktowy z dwoma kluczykami w komplecie. 

(klucze trwale oznaczone numeracyjnie. Oznaczenie to zostanie również naniesione przez zamawiającego na wizytowniku)  

 Na drzwiach wytłoczone miejsce na wizytownik. 

 Kolorystyka front: odcienie niebieskiego; korpus: odcienie szarego 

 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 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) 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

 
   

   

   

   

   

 


