Dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020

Załącznik Nr 2A

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1: MEBLE I INNE WYPOSAŻENIE
Miejsce dostawy: Gminny Żłobek w Jastrzębi, Jastrzębia 109, 26-631 Jastrzębia

Zamówione
przedmioty

Jednostka
miary

Ilość

1.

Szafka do szatni +
drzwiczki – 5
segmentów

zestaw

3

2.

Łóżeczko + materac

zestaw

2

L.p.

Szczegółowy opis
Podane niżej parametry należy rozumieć jako:
- minimalne - przy ilościach
- z tolerancją +/- 2% przy podanych wymiarach
- takie lub równoważne - przy wskazanych autorach lub producentach, ale spełniające podobne jak
wskazane funkcje i mających takie samo zastosowanie
Minimalne wymagania:
Zestaw składający się z:
 Szafki - wykonanej z płyty wiórowej w tonacji klonu, wyposażonej w półeczkę, miejsce na
naklejenie znaczka oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki, ażurową półkę na buty, 5
segmentowa, wym. 108,5 x 50 x 124,5 cm
 Drzwiczek - białe lakierowanymi ze wzorem dla szatni 5-modułowej
Minimalne wymagania:
Zestaw składający się z:
 Łóżeczka wykonanego z drewna sosnowego, z trzema poziomami regulacji wysokości leżyska, z
trzema wyjmowanymi szczebelkami, wym. wewn. 120 x 60 cm
 Materaca do łóżeczka niemowlęcego - bawełniany materiał z możliwością zdejmowania do
prania, szary, wym. 120 x 60 x 7 cm., szary
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3.

4.

5.

Stół prostokątny
(niebieski)

sztuka

3

sztuka

11

sztuka

4

Krzesła z oparciem

Zestaw mebli

zestaw

1

Minimalne wymagania:
 stół wykonany ze sklejki o grubości 25 mm, z kolorowym lamiatem HPL
 rogi blatów zaokrąglone
 nogi okrągłe o śr. 55 mm, z regulacją wysokości: 40, 46, 52, 58 cm
 prostokątny
 żółty
 wym. 120 x 80 cm
Krzesło (TYP1)
Minimalne wymagania:
 wykonane z lakierowanego drewna bukowego.
 oparcia również pod ręce
 rozmiar 0
 stopka filcowa
 Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-2.
Krzesło (TYP2)
Minimalne wymagania:
 wykonane z lakierowanego drewna bukowego.
 oparcia również pod ręce
 rozmiar 1
 stopka filcowa
 Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-2.
Minimalne wymagania:
Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu (korpus) oraz białej (przegrody i półki) o gr. 18 mm,
fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną.
Zestaw mebli składający się z:
 Regału z 2 przegrodami i półką, klon, wym. 116,6 x 41,5 x 86,8 cm - 1 szt.
 Szafki słupek z półką, klon • wym. 41,8 x 41,5 x 86,8 cm – 1 szt.
 Regału z przegrodą i półką, klon • wym. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm - 1 szt.
 Szafki asymetrycznej na szerokie szuflady, klon • wym. 116,6 x 41,5 x 86,8 cm – 1 szt.
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6.

Szafka domek

zestaw

1

7.

Zestaw szafek
wiszących

zestaw

1

Szafki na plastikowe pojemniki - z przegrodą, klon,• wym. 70,2 x 48 x 105,4 cm – 1 szt.
Pojemnika składanego z pokrywką, wykonany z tektury obszytej materiałem, wyposażony w
pokrywkę i uchwyty po dwóch bokach. • wym. 35,5 x 34,5 x 35 cm – 7 szt.
 Pojemnika głębokiego - niebieski z prowadnicami. • wym. 31,2 x 42,7 x 15 cm – 5 szt.
 Pojemnika dużego - transparentny z prowadnicami. • wym. 31,2 x 42,7 x 22,5 cm - 2 szt.
 Pojemnika - transparentny z prowadnicami. Kółka do pojemnika • wym. 31,2 x 42,7 x 30 cm –
1 szt.
 Drzwiczek małych 90 st. mocowanych do korpusu - błękitne, wym. 37 x 37 cm – 4 szt.
 Drzwiczek małych 90 st. mocowanych do korpusu - niebieskie, wym. 37 x 37 cm – 2 szt.
 Drzwiczek małych 90 st. mocowanych do przegrody - błękitne, wym. 37 x 37 cm – 1 szt.
 Całkowita długość zestawu: 424,4 cm
Minimalne wymagania:
W domku dzieci mogą usiąść wygodnie w środku, zrelaksować i wyciszyć.
Zestaw składający się z:
 Szafka w kształcie domku wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm
oraz ze sklejki lakierowanej o gr. 18 mm.
wym. 79,2 x 41,5 x 127 cm
 Drzwiczek - wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. •
przeznaczone do mocowania na ściankach zewnętrznych w szafkach • wym. 37 x 37 cm – 4 szt.
Minimalne wymagania:
Zestaw składających się z:
 Szafki wiszącej w kształcie domku wykonanej z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr.
18 mm, ze sklejki lakierowanej o gr. 18 mm. Kolorowe elementy wykonane z płyty MDF o gr. 12
mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze niebieskim · wym. 79,2 x 25 x 70,3 cm – 1
szt.
 Szafki wiszącej w kształcie domków wykonanej z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o
gr. 18 mm i ze sklejki lakierowanej o gr. 18 mm. Kolorowe elementy wykonane z płyty MDF o gr. 12
mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze szarym· wym. 116,4 x 25 x 70,3 cm - 1 szt.
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8.

Szafa

sztuka

1

9.

Biurko

sztuka

1

10.

Krzesło do biurka

sztuka

1

Minimalne wymagania:
 Szafa wyposażona w przegrodę - po jednej stronie 2 półki (dolna i górna) oraz 2 wieszaki
ubraniowe, po drugiej stronie 4 półki.
 wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, z drzwiami wykonanymi z płyty o gr.
18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze szarym
 drzwi wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem
 wym. 79,2 x 41,5 x 199 cm • wym. drzwi 37 x 184 cm • wym. półek 36 x 25 cm • wym. komór 36 x
134 cm
Minimalne wymagania:
 Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, z kolorowymi elementami
wykonanymi z płyty MDF o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną, niebieską
 wym. 120 x 60 x 76 cm
 wym. frontu szuflady 37 x 18,3 cm
 wym. wewn. szuflady 32 x 43 x 9 cm
 wym. frontu szafki 37 x 37 cm
 wym. wewn. szafki 37 x 37 x 49 cm
Minimalne wymagania:
 Wyposażone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie
 Regulowana wysokość
 Krzesło na kółkach
 Materiał: 100% włókno syntetyczne.
 śr. 63 cm , wys. siedziska 42,5-55,5 cm
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11.

Szafka z przegrodami i
pojemnikami

zestaw

1

12.

Dywan Miasteczko 3 x
4m

sztuka

1

sztuka

15

13.

Łóżeczko przedszkolne
- szare

14.

Wózek na łóżeczka
przedszkolne

sztuka

1

15.

Komplet pościeli z
wypełnieniem wraz z
prześcieradłem

komplet

30

Minimalne wymagania:
Zestaw składający z:
 Szafki z przegrodą z przeznaczeniem na plastikowe pojemniki, wykonanej z płyty laminowanej w
tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm., wym. 70,2 x 48 x 105,4 cm – 1 szt.
 Pojemnika z wytrzymałego tworzywa sztucznego, pasujący do szafek z prowadnicami. • wym. 31,2
x 42,7 x 7,5 cm, kolor srebrny – 15 szt.
 Pojemnika z wytrzymałego tworzywa sztucznego, pasujący do szafek z prowadnicami. • wym. 31,2
x 42,7 x 15 cm, kolor niebieski - 1 szt.
 Pojemnika z wytrzymałego tworzywa sztucznego, pasujący do szafek z prowadnicami, wym. 31,2
x 42,7 x 22,5 cm, kolor niebieski - 1 szt.
Minimalne wymagania:
 Dywan z nadrukiem ulic i budynków doskonale
 Przędza syntetyczna, termicznie stabilizowana, z efektem typu frise
 Technologia Wilton (tkany maszynowo)
 Posiadający atest higieniczny PZH
 Wysokość runa ok. 8 mm.
Minimalne wymagania:
 Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze, narożniki z tworzywa
sztucznego umożliwiające układanie łóżeczek jedno na drugim, wym. 132,5 x 59 x 12 cm, szare •
maksymalne obciążenie 60 kg
Minimalne wymagania:
 Metalowa konstrukcja pozwalająca na łatwe przemieszczanie maksymalnie 15 łóżeczek
jednocześnie. , wym. 131,8 x 58,3 x 11,8 cm
Minimalne wymagania:
Komplet pościeli powinien zawierać:
 poszewkę na poduszkę o wym. 35 x 50 cm
 poszewkę na kołdrę o wym. 70 x 120 cm
 prześcieradło do łóżeczka o wym. 146 x 65 cm
 poduszkę
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16.

Szafka wielofunkcyjna

sztuka

1

17.

Szafka wisząca z półką

zestaw

1

18.

Przewijak wiszący

sztuka

1

19.

Krzesło do karmienia

sztuka

5

kołdrę

Minimalne wymagania:
 szafka z dwiema komorami oraz zamykaną górną klapą, mogąca służyć np. do przechowywania
poduszek lub nocników.
 klapa wyposażona w zawiasy z mechanizmem spowalniającym
 wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.
 wym. 143,5 x 42 x 42 cm
 wym. komór 83 x 37,5 x 26,5 cm, 55 x 37,5 x 26,5 cm
Minimalne wymagania:
Zestaw składający się z:
 Szafki wiszącej wykonananej z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm, wym.
79,2 x 41,5 x 41 cm – 1 szt.
 Drzwiczek , wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w
kolorze szarym. • przeznaczone do mocowania na ściankach zewnętrznych w szafkach • wym. 37 x
37 cm - 1 szt.
Minimalne wymagania:
 Wykonany z drewna, wodoodporny, z mechanizmem bezpiecznego, powolnego otwierania
 Wyposażony w materac powlekany poliuretanem, wodoodporny i łatwo zmywalny
 Udźwig do 15 kg.
 wym. 63 x 19 cm (zamknięty), 76,5 (otwarty) x 79,5 cm
Minimalne wymagania:
 Uprzęż 5-punktowa, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo i chroniącą przed wypadnięciem
 Taca z uchwytem na kubek wykonana z tworzywa sztucznego
 Metalowy stelaż, tapicerka wykonana z PCV - łatwa do utrzymania w czystości.
 Składanie krzesełka oparte na prostym i intuicyjnym mechanizmie.
 wym. 53 x 76,5 x 99 cm • wym. złożonego krzesełka 53 x 13 x 120 cm
 waga: 5,2 kg
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20.

Fotelik-bujaczek od
niemowlaka do
przedszkolaka

sztuka

2

21.

Dozownik mydła w
płynie

sztuka

2

22.

Dozownik na ręczniki
papierowe w listkach
XX

sztuka

1

23.

Nocnik

sztuka

5

24.

Podest dwustopniowy
kosmiczny biały

sztuka

1

Minimalne wymagania:
 składany ułatwiając przenoszenie i przechowywanie
 rozkładana podpórka zamieniająca bujaczek w stabilny fotelik
 odczepiany pałąk z dwoma zabawkami do trącania
 regulacja oparcia 3-pozycyjna
 zdejmowane poszycie siedziska
 funkcja kojących wibracji, aby uspokoić malucha
 maksymalne obciążenie w pozycji leżaczka: 9 kg maksymalne obciążenie w pozycji krzesełka: 18 kg
 wym. opak. 59,5 x 43 x 14 cm
 wym. produktu po złożeniu: 50 x 60 x 42 cm
Minimalne wymagania:
 dozownik wykonany z biało-szarego tworzywa ABS.
 wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku
 zawór nie kapek oraz plastikowy zamek i klucz.
 przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami.
 Gwarancja 2 lata.
 poj. 0,5 l
 wym. 17 x 10,5 x 12,5 cm, waga 0,38 kg
Minimalne wymagania:
 dozownik wykonany z białego tworzywa ABS.
 wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz.
 przykręcany do ściany
 zawierający wkręty z kołkami
 wielkość listka 25 x 23 cm · poj. 500 szt. · wym. 29,4 x 14,8 x 26,3 cm
Minimalne wymagania:
 wym. 25 x 22 x 17,3 cm
Minimalne wymagania:
 podest ze schodkiem wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
 nóżki, schodek oraz górę podestu wyposażona w gumowe, antypoślizgowe elementy.
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25.

Nakładka sedesowa
Hipcio biała

sztuka

3

26.

Termometr
bezdotykowy

sztuka

1

27.

Apteczka w szafce
metalowej

zestaw

1

frontowa części podestu z motywami lasu
maksymalne obciążenie: 120 kg • wys. schodka: 10,5 cm · wym. 40 x 37 x 21 cm

Minimalne wymagania:
 nakładka na sedes dla dziecka wykończona gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed
ześlizgnięciem się z wc
 wym. 30 x 40 x 15 cm
Minimalne wymagania:
 Pomiar z odległości 0,5 - 3 cm z wygodnym przymiarem na boku termometru.
 funkcja mierzenia ciała, obiektów, płynów, kąpieli, posiłków, itd.
 pomiar poniżej 1 s.
 dokładność wynosząca 0,2°C
 duży ekran z podświetleniem
 pamięć 30 pomiarów
 tryb nocny (cichy)
 alarm gorączki.
 wybór skali: °C/°F.
 automatyczne wyłączanie po 30 sekundach
 wskaźnik zużycia baterii.
Minimalne wymagania:
Apteczka metalowa, zamykana na klucz. · wym. 25 x 25 x 12 cm
Wyposażenie apteczki:
 Opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt.
 Opaska elastyczna 4 m x 8 cm 1 szt.
 Plaster 10 x 6 cm 1 szt.
Plaster mały 1,9 x 7,2 cm 1 szt.
 Plaster 5 m x 2,5 cm 1 szt.
 Chusta trójkątna 1 szt.
 Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt.
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28.

Gaśnica proszkowa

sztuka

1

29.

Kosz na śmieci

sztuka

4

30.

Kosz na pieluchy mały

sztuka

1

31.

Wózek 2-wiadrowy z
prasą

sztuka

1

 Agrafka 1 szt.
 Rękawice winylowe 2 szt.
 Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt.
Minimalne wymagania:
 gaśnica wyposażona w zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia
 posiadająca możliwość wielokrotnego napełniania
 spełniająca wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.
Dane techniczne:
· Skuteczność gaszenia - 21A 113 BC
· Masa środka gaśniczego - 4 kg
· Czas działania - 12 s
· Masa całkowita - 6,8 kg
· Maks. napięcie gaszonego urządzenia - 1000 V
· Całkowita wysokość - 47,2 cm
Minimalne wymagania:
 poj. 20 l
 wys. 39 cm
 śr. 26 cm
 wzór: tygrysek
Minimalne wymagania:
 wyposażony w otwór o średnicy 13,5 cm
 biało-srebrny
 wym. 30 x 42 x 72 cm
 poj. 80 l: ok. 50 pieluch
Minimalne wymagania:
 wózek 2-wiaderkowy
 pojemności całkowitej 2 x 17 l z prasą
 składający się ze stelaża oraz dwóch wiaderek – w kolorze czerwonym i niebieskim.
 stelaż oraz wiaderka wykonane z tworzywa sztucznego PPN
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32.

Mop sznurkowy z
drążkiem

sztuka

1

33.

Mop płaski z drążkiem

sztuka

1

34.

Drukarka etykiet z
taśmą

sztuka

1

 rączka umożliwiająca przemieszczenie wózka.
 gumowane kółka jezdne o średnicy 7,5 cm.
 wyposażony w prasę do wyciskania nakładek, którą można łatwo demontować.
 waga: 7,3 kg, wym. 65 x 45 x 72 cm
Minimalne wymagania:
 drążek aluminiowy 140 cm z zapinką,
 mop sznurkowy 400 g wykonany z bawełnianych sznurków.
Minimalne wymagania:
 System mocowania typu CLIP umożliwia
 drążek aluminiowy 140 cm,
 uchwyt do nakładek CLIP
 nakładka bawełniana 40 cm.
Minimalne wymagania:
 duży wyświetlacz zawierający do 15 znaków, pozwalający na edycję etykiet przed drukowaniem
 przyciski nawigacyjne dające szybki dostęp do funkcji zaawansowanych
 pamięć na 9 etykiet
 drukowanie w dwóch wierszach
 5 rozmiarów znaków
 5 rozmiarów czcionki
 8 stylów obramowań
 195 symboli
 Cień, kontur, kursywa, drukowanie w pionie
 Automatyczne wyłączanie, oszczędzające energię
 Funkcja datownika
 Wielojęzyczna technologia RACE
 Zasilana bateriami AA
 Taśma do drukarki w komplecie
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35.

Taśma do drukarki
etykiet

sztuka

1

36.

Tablica korkowa jasnozielona

sztuka

1

37.

Tablica korkowa jasnozielona

sztuka

1

38.

Suszarka metalowa

sztuka

1

39.

Zestaw nagłaśniający

sztuka

1

Minimalne wymagania:
Taśma pasująca do drukarki (zapasowa)
kolor biały · dł. 4 m · szer. 12 mm
Minimalne wymagania:
 Tablica z kolorową powierzchnią korkową, w drewnianej oprawie
 wym. 100 x 200 cm
Minimalne wymagania:
 Tablica z kolorową powierzchnią korkową, w drewnianej oprawie
 wym. 100 x 150 cm
Minimalne wymagania:
 Metalowy stelaż na kółkach ułatwiających przemieszczanie
 Pomieść na 25 prac formatu A3 lub 50 A4
 wym. 42,5 x 41 x 98 cm
Minimalne wymagania:
Wielofunkcyjne urządzenie audio w pełni funkcjonalny system nagłośnieniowy - idealny w zastosowaniach
mobilnych
 Moc RMS/maksymalna: 200/400W
 Odtwarzacz USB MP3/WMA
 Funkcja Bluetooth® umożliwiająca bezprzewodowe odtwarzanie utworów z zewnętrznych
urządzeń
 1 x mikrofon bezprzewodowy doręczny VHF (207,5 MHz) (R&TTE zatwierdzony)
 1 x mikrofon przewodowy
 Pilot zdalnego sterowania
 Funkcja REC, VOX
 Regulacja tonów niskich i wysokich
 Kontrola nad poziomem głośności i funkcją Echa w mikrofonie
 Kontrola poziomu głośności
 Wejścia mikrofonowe i liniowe
 Wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania
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40.

Oczyszczacz powietrza

sztuka

1

 Uchwyt i kółka ułatwiające transport
Głośnik niskotonowy 8"/20 cm, Czułość: 95dB, Pasmo przenoszenia: 50Hz - 20kHz
Zasilanie: 220-240V / 50-60Hz (możliwość zasilania 12V lub z wbudowanej baterii), Akumulator: 12V
2.3Ah (BAT-PORT 2.3Ah), Wymiary: 41,5 x 28,5 x 27 cm
Minimalne wymagania:
Profesjonalny oczyszczacz powietrza pozwalający na uzyskanie czystego powietrza w pomieszczeniach
 przeciwdrobnoustrojowy filtr HEPA
 antyzapachowy filtr węglowy
 kaseta filtracyjna pokryta powłoką antybakteryjną
 Technologia CleanCel
 funkcja PlasmaWave
 panel dotykowy
 niskie zużycie energii
 cicha praca
 tryb nocny
 tryb automatyczny
 Czasomierz
 dla alergików
 certyfikat ECARF
 Zasilanie: 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
 prędkość wentylatora: 5 poziomów (nocny, niski, średni, wysoki oraz turbo)
 wydajność oczyszczacza**: od 0 do 480 m3/h
 jonizacja powietrza
 wskaźnik jakości powietrza
 sygnalizacja wymiany filtra
 czujniki: gazu, pyłu, zapachu
 wym. 41,5 x 24,5 x 60 cm · waga: 9,5 kg
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Minimalne wymagania:

41.

Sterylizator

sztuka

1

Regulowana wielkość pozwalająca na dokładne sterylizowanie przedmiotów o różnej wielkości.
Funkcje zapewniające:
 ustawienie do mniejszych przedmiotów, np. do sterylizacji smoczków, dwóch butelek o
pojemności 330 ml oraz laktatora
 ustawienie do dużych przedmiotów, np. do sterylizacji 6 butelek
 automatyczne wyłączanie - po zakończeniu sterylizacji
Minimalne wymagania:

42.

Podgrzewacz do
butelek

sztuka

2

43.

Pralka

sztuka

1

Podgrzewacz do butelek pozwala na szybkie i intuicyjne przygotowanie pokarmu dla dziecka, w
optymalnej dla niego temperaturze.
Urządzenie działające w trzech trybach: butelka, hot i obiadek. Pasujący do każdego rodzaju
butelek i słoiczków.
W zestawie:

podgrzewacz

miarka

koszyczek na słoik
Minimalne wymagania:
Pralka ładowana od frontu Typ: Wolnostojąca
Poziom hałasu podczas prania [dB] 63
Poziom hałasu podczas wirowania [dB] 75
Maksymalna prędkość wirowania [obr/min] 1000
Duże drzwi 34 cm
Zabezpieczenia Automatyczna kontrola zużycia wody, Zabezpieczenie przed dziećmi
Kierunek otwierania Lewy Napięcie [V] 230
Zastosowane technologie AquaFusion Elektroniczny system wyważania wsadu Ściana S
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 84 x 41 cm
Klasa energetyczna A+++
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Klasa efektywności wirowania C
Sterowanie Elektroniczne, Pokrętło
Wyświetlacz elektroniczny TAK
Komunikacja Kontrolki przebiegu programu
Wskaźnik postępu programu TAK
Opóźniony start Maksymalnie 9h
Automatyka wagowa TAK
Regulacja wirowania TAK
Równomierne rozłożenie ładunku TAK
Regulacja temperatury Tak
Dodatkowe funkcje Program Self Clean

44.

Suszarka uniwersalna
na pranie

sztuka

1

45.

Zmywarka
uniwersalna z funkcją
wyparzania

sztuka

1

Minimalne wymagania:
 długość linek 18m
 wyposażona w kółka
 rozkładana
 wymiary rozłożonej 180x55x93
 odporna na działanie warunków atmosferycznych
Minimalne wymagania:
 wykonana ze stali nierdzewnej do mycia talerzy, sztućców i szkła
 Czas trwania cyklu 120 lub 180 sekund
 Zużycie wody to 2,5 l na cykl
 Posiadająca kosz do talerzy, kosz uniwersalny oraz kosz na sztućce
 dozownik płynu myjącego
 funkcja automatycznego wyparzania po zakończonym procesie mycia
 napięcie 230 V lub 400 V.
 wysokość komory wsadowej ~370 mm
 wym: 56,5 x 66,5 x 83,5 cm
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46.

Stół przyścienny z
półką

sztuka

1

47.

Kredens na kółkach biały

zestaw

1

48.

Zastawa kuchenna

zestaw

1

49.

Zestaw sztućców (4
szt.) z grawerem

zestaw

15

50.

Szafka słupek z półką

sztuka

1

51.

Wózek 6-osobowy

sztuka

1

Minimalne wymagania:
 Stół skręcany wykonany ze stali nierdzewnej
 wym 100 x 60 x 85 cm
Minimalne wymagania:
Zestaw składający się z:
 Kredensu do przechowywania naczyń, wykonany z płyty laminowanej, wieniec dolny ze sklejki,
wyposażony w kółka (dwa przednie posiadające hamulec), uchwyt ułatwiający przemieszczanie
kredensu, dwa wieszaki na ściereczki, wym. 100 x 50 x 105 cm, wys. blatu 65 cm , wym. półki 45 x
16 cm , gł. górnej półki 17 cm
 Drzwiczek dopasowanych wymiarem do kredensu, wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm.,
wyposażone w drewniane uchwyty i zawiasy 90 stopni, wym. 47,5 x 54,5 cm
Minimalne wymagania
Zestaw składający się z:
 Talerz deserowy - talerz ze szkła hartowanego, gładka powierzchnia , śr. 18 cm, kolor: żółty – 15
szt.
 Talerz głęboki - talerz ze szkła hartowanego, gładka powierzchnia , śr. 20 cm, kolor: żółty – 15 szt.
 Talerz obiadowy - talerz ze szkła hartowanego, gładka powierzchnia , śr. 25 cm, kolor: żółty – 15
szt.
 Kubek – poj. 250 ml, szklany, kolorowy wzór - 15 szt.
Minimalne wymagania:
Zestaw składający się z:
 Łyżki, widelca, noża i łyżeczki , dostosowany dla dzieci, motyw misia, wykonane ze stali 18/10.
Minimalne wymagania:
 wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm
 wym. 41,8 x 41,5 x 86,8 cm
Minimalne wymagania:
Wózek dla 6 dzieci, w kolorze granatowo-niebieskim.
• Hamulec automatyczny wyłączający się dzięki ruchowi wózka w przód
• Hamulec automatyczny włączający się, gdy opiekun nie trzyma wózka
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• Dodatkowy ręczny hamulec postojowy dla większego bezpieczeństwa
• Pięciopunktowe, elastyczne pasy dla dzieci o wadze do 22,5 kg
• Duży baldachim
• Stalowa rama z rurami o podwójnych ściankach w najważniejszych obszarach
• wykonany z łatwych w czyszczeniu tkanin
• Wielkie koła
• waga 48,5 kg
• wym. 181,6 x 84 x 104,2 cm
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