27. Zestaw mebli kuchennych o wymiarach 3050/600/2080 mm [szer./gł./wys.]
S.27: ilość 1 szt.
korpusy wysokości: szafki wiszące 720 mm, dolne 820 mm(z cokołem) lodówkowa 2080(z cokołem) +/-2mm
(głębokość szafek dolnych 560 mm, górnych dostosowana do parametrów mikrofalówki pod zabudowę) wykonane z płyty
melaminowanej o gr.:18 mm kolor biały. Korpusy oklejone PCV 2 mm mat odpornym na uderzenia
mechaniczne. Od strony ścian budynku zamontowane blendy umożliwiające pełne otworzenie frontów
meblowych.

Blat – (kolor do ustalenia z zamawiającym ) laminat gr 38 mm oklejony PCV w kolorze blatu

Cokoły wys. 100 mm – kolor korpusu wykończona od dołu uszczelką cokołową. Miejsce połączenia
narożnikowego cokołów wykonane zakładkowo (krótki cokół umieszczony za długim) wąska krawędź widoczna
w tym miejscu oklejona PCV o gr 2 mm. Wycięcie w cokole – pod zmywarką (o ile będzie konieczne)
oklejone PCV o gr 1 mm. W cokole pod lodówką zainstalowana kratka wentylacyjna w kolorze cokołu lub
uchwytów.

fronty wykonane laminat HPL biały połysk naklejony na płytę 18 mm / lewa strona laminat przeciwprężny
biały mat Fronty oklejone PCV 2 mm w połysku odpornym na uderzenia mechaniczne.

Pożądane właściwości płyty: duża odporność na ścieranie i zarysowanie, odporność na działanie czynników
chemicznych odporność na działanie temperatury. Wszystkie składowe elementy wyrobu powinny spełniać
wymogi bezpieczeństwa, być dopuszczone do kontaktu z żywnością i posiadać wszelakie niezbędne atesty i
certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa i emisji substancji niebezpiecznych i toksycznych dla użytkownika.

Wszystkie widoczne krawędzie mają być zabezpieczone PCV w kolorze płyty

Pomiędzy blatem, a ścianą powinno być zabezpieczenie silikonowe uniemożliwiające przedostanie się
wody oraz listwa przyścienna. Krawędzie otworów w blatach (na zlewozmywaki) zabezpieczone sylikonem,
nad zmywarką zainstalowana osłona spodniej płaszczyzny blatu przed wilgocią,

Zabudowa dostosowana do konkretnego pomieszczenia – konieczny pomiar na obiekcie zamawiającego

Ostateczne zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu zabudowy nastąpi po okazaniu wizualizacji, która
to ma zostać wykonana po dokonaniu pomiaru pomieszczeń przeznaczonych nazabudowę. Meble oraz
sprzęt AGD mają zostać dostarczone wraz z kompleksowym montażem, instalacją i podłączeniem sprzętu.
Przed montażem należy potwierdzić poprawność instalacji wodno kanalizacyjnej i zasilania elektrycznego.

Uchwyty: rozstaw 128 mm materiał uchwytów – aluminium.

nóżki meblowe pod szafkowe (cokołowe): wytrzymałość – 50 kg/szt. materiał – tworzywo sztuczne grubość
ścianki 1 mm, wysokość od 10 – 12,5 cm,

meble wiszące montaż na listwach stalowych za pomocą „zawieszek” regulowanych blum lub równoważne

Szuflady: blum tandembox / intivio lub równoważne obciążenie 30 kg kolor szuflady szary cichy domyk,
pełen wysów. Zawiasy blum z cichym domykiem lub równoważne

szerokości szafek (patrząc od prawej strony) 600mm, 600 mm, 600 mm, 600 mm, 600 mm. +/-2mm

Zabudowa kuchenna zawierająca następujące wyposażenie:
a) 1 mikrofalówkę do zabudowy; kolor srebrny, wysoka klasa oszczędnościowa (energetyczna)
b) 1 lodówkę do zabudowy (2 agregaty, zamrażarka na dole, bezszronowa, klasa energetyczna A+, wysokość max 180 cm)
c) 2 baterie zlewozmywakowe kolor pasujący do zlewozmywaka (z kompletnymi elementami przyłączeniowymi)
d) 1 zlewozmywak jednokomorowy kolor srebrny z ociekaczem, montowany w blacie kuchennym
przystosowany do szafki 50 (pomimo szerokości szafki 600 mm ze względu na konieczność odsunięcia od krawędzi blatu).

e) 1 zlewozmywak jednokomorowy bez ociekacza, montowany w blacie kuchennym przystosowany do
szafki 50 (pomimo szerokości szafki 600 mm ze względu na konieczność odsunięcia od krawędzi blatu).

f) 1 Zmywarkę do zabudowy 60 cm z panelem zintegrowanym, klasa energetyczna A++
przykładowe rozwiązanie:


