
Elementy wyposażenia: 

UWAGA – podane/wybrane w zestawieniu  produkty są poglądowe, przy zamówieniu i kompletowaniu wyposażenia można wybrać 

podobne artykuły wg opisu, podanych właściwości i rysunków z projektu 

 

LP zdjęcie Nazwa/opis Link do producenta/miejsca zakupu  ilość  
 

STANOWISKO OCHRONY  
 

1  mebel indywidu-
lany wg rys. całość 
drewniane forni- 
rowane lub czę- 
ściowo MDF forni- 
rowany (fronty) 
 

cześć wysoka 
(łącznie wys. 205) 
– wydzielenie z 
dodanymi ram-
kami od strony 
kasy zwieńczenie 
belka gr. 4 cm z 
boku system pod- 
wieszenia drzwi 
prostych przesu- 
wanych meblo- 
wych blat do pra- 
cy: część szeroka z 
wydzieleniem pod 
spodem miejsca 
na serwer i kom-
puter blat – część 
wąska, szafki pod 
blatem 

System do przesuwania drzwi 
https://tycho.pl/produkty/s120-system-do-drzwi-przesuwnych-na-1-skrzydlo-
drzwi?track=180&gclid=EAIaIQobChMI3r6Sxd6E8QIVFxkGAB3BTASxEAYYByABEgK-
cfD_BwE 
system TYCHO S120 – długość minimalna 170, ale najlepiej na całą długość tej 
ściany wydzielenia – ok. 220 – pomiar z natury 
 

całość zabudowy meblowej – wycena indywidualna 
 

 1 kpl  

https://tycho.pl/produkty/s120-system-do-drzwi-przesuwnych-na-1-skrzydlo-drzwi?track=180&gclid=EAIaIQobChMI3r6Sxd6E8QIVFxkGAB3BTASxEAYYByABEgK-cfD_BwE
https://tycho.pl/produkty/s120-system-do-drzwi-przesuwnych-na-1-skrzydlo-drzwi?track=180&gclid=EAIaIQobChMI3r6Sxd6E8QIVFxkGAB3BTASxEAYYByABEgK-cfD_BwE
https://tycho.pl/produkty/s120-system-do-drzwi-przesuwnych-na-1-skrzydlo-drzwi?track=180&gclid=EAIaIQobChMI3r6Sxd6E8QIVFxkGAB3BTASxEAYYByABEgK-cfD_BwE
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 Uchwyty Gamet organic UU05 160  rozstaw 160, czarny mat 
https://www.meble.pl/p1577844,uchwyt-uu05-z-kolekcji-organic-rozstaw-160mm-
czarny-mat.html 

 

 4 szt.  

3 

 

 Przelotki 
https://www.castorama.pl/przelotka-do-kabli-brazowa-id-28601.html 
 

 3 szt.  

 STANOWISKO KASOWE + MIEJSCE DO PRZECHOWYWANIA REPRODUKCJI, Z EKRANEM DO WYŚWIETLANIA INFORMACJI 
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Mebel kasowy 
wysoki: 
Osłona z 
ozdobnymi 
ramkami od 
strony hallu 
Blat dolny z 
szafkami 
Blat górny z szybą 
 
Mebel boczny z 
niższym blatem i 
komodą na 
przechowywanie 
reprodukcji 
Meble drewniane 
fornirowane, 
częściowo mdf 
fornirowany 
Według rysunków 

Całość zabudowy meblowej  - wycena indywidualna, może zawierać komponenty 
meblowe wyszczególnione poniżej: zamek, uchwyty lub nie 
 
W szafce pod blatem – szuflada kasowa KR-410( 9wielkość 41 x 10 wys. frontu): 
XM Kasrow 
https://kasy-fiskalne.elblag.pl/szuflada-kasowa-duza-kr-410 
 
 
 
 
szuflada na kasetką wyposażona w zamek czarny – np. szyfrowy Siso pol 
http://www.okuciaonline.pl/zamek-szyfrowy-19x20mm-czarna-anoda.html 
 
 
uchwyty do szafek – i szuflad gamet Organic czarne UU05 
do szafek 160 
https://www.meble.pl/p1577844,uchwyt-uu05-z-kolekcji-organic-rozstaw-160mm-
czarny-mat.html 
 
do szuflad w komodzie długie 320 
https://www.meble.pl/p1577933,uchwyt-uu05-z-kolekcji-organic-rozstaw-320mm-
czarny-mat.html 

 
przelotka do blatu dolnego: 
https://www.castorama.pl/przelotka-do-kabli-brazowa-id-28601.html 
 
wybrwienie drewna/forniru dębowego: 

 1 szt. 
 
 
4 szt 
 
 
3 szt 

 
 

https://www.meble.pl/p1577844,uchwyt-uu05-z-kolekcji-organic-rozstaw-160mm-czarny-mat.html
https://www.meble.pl/p1577844,uchwyt-uu05-z-kolekcji-organic-rozstaw-160mm-czarny-mat.html
https://www.castorama.pl/przelotka-do-kabli-brazowa-id-28601.html
https://kasy-fiskalne.elblag.pl/szuflada-kasowa-duza-kr-410
http://www.okuciaonline.pl/zamek-szyfrowy-19x20mm-czarna-anoda.html
https://www.meble.pl/p1577844,uchwyt-uu05-z-kolekcji-organic-rozstaw-160mm-czarny-mat.html
https://www.meble.pl/p1577844,uchwyt-uu05-z-kolekcji-organic-rozstaw-160mm-czarny-mat.html
https://www.meble.pl/p1577933,uchwyt-uu05-z-kolekcji-organic-rozstaw-320mm-czarny-mat.html
https://www.meble.pl/p1577933,uchwyt-uu05-z-kolekcji-organic-rozstaw-320mm-czarny-mat.html
https://www.castorama.pl/przelotka-do-kabli-brazowa-id-28601.html


bejca Bartek Dąb 1 
lakier poliuretanowy, odporny na żółknięcie, półmatowy 
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Komody 
wolnostojące na 
przechowywanie 
reprodukcji i 
wydawnictw 
drewniane / Mdf 
fornirowane 
wybarwienie jak 
pozostałe 
120 x 35 x 78 

Uchwyty mebli –  Gamet Organic UU05 długość 32 cm 
https://www.meble.pl/p1577933,uchwyt-uu05-z-kolekcji-organic-rozstaw-320mm-
czarny-mat.html 
 
Wycena indywidualna 
Szuflady z pełnym wysuwem 
Proste fronty 
 

wybarwienie drewna/forniru dębowego: 
bejca Bartek Dąb 1 
lakier poliuretanowy, odporny na żółknięcie, półmatowy 

 

 8 szt 
 
 
2 szt 
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Rama do  oprawy 
tv podwieszonego 
Plecy ramy płyta 
MDF fornirowana 
Ramę i płytę 
wykończyć 
powłoką jak 
meble 
Wielkość ramy 
zrewidować po 
zakupie/wybraniu 
telewizora 

Wykończenie lakiernicze: 
bejca Bartek Dąb 1 
lakier poliuretanowy, odporny na żółknięcie, półmatowy 
 
http://bunet.ovel.pl/ramy-frezowane/name_asc/3 
 
wymiar ramy w środku ok. 120x 72; do uzgodnienia z Zamawiającym 
szacunkowa wycena – rama indywidualna 

 
 

 1  

 SZATNIA 
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Lada szatniowa 
z lokerami 

Zamki do lokerów – na monetę, czarne 
Ilość skrytek 10 sztuk 
Zamek depozytowy do szafek / lockerów 2pln/1 Euro 
 

https://allegro.pl/oferta/zamek-depozytowy-na-monete-2-pln-prawy-zamek-2786-7773168117?utm_ 
feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-
de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_meble&ev 
_adgr=Meble&gclid=EAIaIQobChMI3L_m9eTz8AIVguFRCh2q9Qu6EAQYAyABEgKFtvD_BwE 

Zamek prawy, zawiasy na drzwiach z prawej strony 
 

 10 
 
 
 
kpl 

 

https://www.meble.pl/p1577933,uchwyt-uu05-z-kolekcji-organic-rozstaw-320mm-czarny-mat.html
https://www.meble.pl/p1577933,uchwyt-uu05-z-kolekcji-organic-rozstaw-320mm-czarny-mat.html
http://bunet.ovel.pl/ramy-frezowane/name_asc/3
https://allegro.pl/oferta/zamek-depozytowy-na-monete-2-pln-prawy-zamek-2786-7773168117?utm_
https://allegro.pl/oferta/zamek-depozytowy-na-monete-2-pln-prawy-zamek-2786-7773168117?utm_
https://allegro.pl/oferta/zamek-depozytowy-na-monete-2-pln-prawy-zamek-2786-7773168117?utm_
https://allegro.pl/oferta/zamek-depozytowy-na-monete-2-pln-prawy-zamek-2786-7773168117?utm_


Blat szatniowy drewniany, gr. 4 cm 263 x 60 cm – wymiar sprawdzić w trakcie prac 
mebel drewniany/ ewentualne MDF, fornirowany 
wykończenie: 
bejca Bartek Dąb 1 – jak pozostałe ramy i meble 
lakier poliuretanowy, odporny na żółknięcie, półmatowy 
wg rysunku 
od strony szatni półki 
całościowy wymiar mebla 263 x60 x 88 cm 

8  Płyta meblowa na 
tył i bok 
stanowiska – pod 
wieszakami 

Długość łączna ok. 360 cm, wysokość ponad cokołem do podstawy wieszaka 110-
112 cm 
Wymiary sprawdzić przed zamówieniem na budowie 

 kpl  
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Wieszaki duże 
ruchome 
czarne 

https://www.m-sklep.pl/p/367/8950/wieszak-szatniowy-scienny-ws-13-wieszaki-
szatniowe-scienne-do-szatni.html 
wieszak na zamówienie – o krótszym wysięgu niż wieszak Gowmet  WS 13 
zamówić w kolorze czarny mat 
Długość całkowita 50 cm, ma 12 wieszaczków 

 7  

10 

 

Wieszaki małe 
pojedyncze 

Czarne z podwójnymi haczykami, meblowe 
https://allegro.pl/oferta/wieszak-meblowy-haczyk-na-ubrania-scienny-czarny-
10493224772?reco_id=89d6a3d7-c76d-11eb-9ffb-
b02628cf00d0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 

dw 13 bm 

 13  
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Numeracja 
wieszaków 
naklejki 

Zakup indywidualny przy zakupie wieszaków Gowmet 
https://www.m-sklep.pl/p/367/8951/numeracja-wieszaka-szatniowego-ws-11-ws-12-ws-
13-16-sztuk-wieszaki-szatniowe-scienne-do-szatni.html 

łącznie jest 110 haczyków ; do zakupu 7 pakietów 

 7  
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Żetony szatniowe 
Przyjęto 110 
Bez zapasu 

https://www.gowmet.pl/ogloszenie,numeracja-wieszaka-szatniowego,22,31,25czarne 
  
firmy Gowmet, aluminiowe anodowane na czarno 
zamówienie indywidualne przy zakupie wieszaków 
 

 110 
szt. 

 

 POZOSTAŁE 

13  Gablota 
podświetlana 
wisząca 

Gablota drewniana płytka, z plecami, drzwi szklane  
Bezramowe , zamykana na zamek 
W górnej ramie podświetlenie – taśma LED w korytku meblowym- ukryte we frezie 
 

 1 
kpl. 

 

https://www.m-sklep.pl/p/367/8950/wieszak-szatniowy-scienny-ws-13-wieszaki-szatniowe-scienne-do-szatni.html
https://www.m-sklep.pl/p/367/8950/wieszak-szatniowy-scienny-ws-13-wieszaki-szatniowe-scienne-do-szatni.html
https://allegro.pl/oferta/wieszak-meblowy-haczyk-na-ubrania-scienny-czarny-10493224772?reco_id=89d6a3d7-c76d-11eb-9ffb-b02628cf00d0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
https://allegro.pl/oferta/wieszak-meblowy-haczyk-na-ubrania-scienny-czarny-10493224772?reco_id=89d6a3d7-c76d-11eb-9ffb-b02628cf00d0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
https://allegro.pl/oferta/wieszak-meblowy-haczyk-na-ubrania-scienny-czarny-10493224772?reco_id=89d6a3d7-c76d-11eb-9ffb-b02628cf00d0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
https://www.m-sklep.pl/p/367/8951/numeracja-wieszaka-szatniowego-ws-11-ws-12-ws-13-16-sztuk-wieszaki-szatniowe-scienne-do-szatni.html
https://www.m-sklep.pl/p/367/8951/numeracja-wieszaka-szatniowego-ws-11-ws-12-ws-13-16-sztuk-wieszaki-szatniowe-scienne-do-szatni.html
https://www.gowmet.pl/ogloszenie,numeracja-wieszaka-szatniowego,22,31,25czarne


plecy płyta meblowa  + dwie półki szklane na podpórkach 
Wykończenie lakiernicze: 
bejca Bartek Dąb 1 – jak pozostałe ramy i meble 
lakier poliuretanowy, odporny na żółknięcie, półmatowy 
wymiar 120 x 100 x 14 cm 
można też zmniejszyć do wymiarów równego zewnętrznej ramie grafiki 

14  Ramy do obrazów 
frezowane  
70x100 

ramy do wykończenia przez stolarza, pod kolor mebli 
 

 13 
szt. 

 

15  Rama do planszy 
regulamin 
zwiedzania 

Wymiar planszy 120 x 100 
Można też ją zmniejszyć do wymiaru 100 x 70, żeby wszystkie były takie same 
Wykończenie lakiernicze: 
bejca Bartek Dąb 1 – jak pozostałe ramy i meble 
lakier poliuretanowy, odporny na żółknięcie, półmatowy 
 

 1 szt.  

  

                                                                                                                                                                                                                                           
 




