
Załącznik nr 3 do SIWZ

Opis żyrandoli i kinkietów

[29] Żyrandol Nr 1
Żyrandol klasyczny 18-sto ramienny, typu Maria Theresa, wykonany w obróbce metalu Crystal Gold (kolor 
metalu Gold obłożony listwą wykonaną ze szkła kryształowego i ozdobioną kryształowymi rozetami) 
i elementów szkła kryształowego (miseczki i pozostałe elementu szklane), wisiory typu Almond i Octagon 
w klasie kryształu Traditional (14% PbO uwierzytelnione certyfikatem). Żyrandol posiada certyfikat CE.    

Ilość sztuk: 1
Wymiary min.: śr. 102 cm, wys. 112 cm;  
Ilość żarówek: 18xE14 - 40 W + 1xE27 – 60W
Obróbka metalu : Gold Colour



[40] Kinkiet Nr 1
Kinkiet  klasyczny  jednoramienny,  typu  Maria  Theresa,  wykonany  w  obróbce metalu  Crystal  Gold  (kolor  
metalu  Gold  obłożony  listwą  wykonaną  ze  szkła  kryształowego  i  ozdobioną  kryształowymi  rozetami) 
i elementów szkła kryształowego (miseczki i pozostałe elementu szklane), wisiory typu Almond i Octagon w 
klasie kryształu Traditional (14% PbO uwierzytelnione certyfikatem). Kinkiet posiada certyfikat CE.    

Ilość sztuk: 12
Wymiary min.: szer. 10 cm, wys. 28 cm, gł. 25 cm;  
Ilość żarówek: 1xE14- 40 W 
Obróbka metalu : Gold Colour



[66] Żyrandol Nr 2
Żyrandol koszowy-brylantowy 12-sto żarówkowy wykonany w obróbce metalu Polished Brass. Wisiory typu 
Octagon  o  zróżnicowanej  wielkości,  zaś  na  samej  bandzie  Octagony  o  wielkości  min.  40mm  -  w  klasie  
kryształu Standard (30% PbO uwierzytelnione certyfikatem). Żyrandol posiada certyfikat CE.    

Ilość sztuk: 5
Wymiary min.: śr. 50 cm, wys. 73 cm;  
Ilość żarówek: 12xE14- 40 W 
Obróbka metalu : Polished Brass



[126] Kinkiet Nr 2
Kinkiet  koszowy-brylantowy dwu żarówkowy wykonany  w obróbce  metalu  Polished  Brass,  wisiory  typu 
Octagon w klasie kryształu Standard (30% PbO uwierzytelnione certyfikatem).
Kinkiet posiada certyfikat CE.    

Ilość sztuk: 16
Wymiary min.: szer. 21 cm, wys. 21 cm, gł. 10 cm;  
Ilość żarówek: 2xE14- 40 W 
Obróbka metalu : Polished Brass



[63] Kinkiet Nr 3
Kinkiet klasyczny dwuramienny, typu Maria Theresa, wykonany w obróbce metalu Crystal Gold (kolor metalu 
Gold obłożony listwą wykonaną ze szkła kryształowego i ozdobioną kryształowymi rozetami) i elementów  
szkła  kryształowego  (miseczki  i  pozostałe  elementu  szklane),  wisiory  typu  Almond  i  Octagon  w  klasie  
kryształu Traditional (14% PbO uwierzytelnione certyfikatem). Kinkiet posiada certyfikat CE.    

Ilość sztuk: 5
Wymiary min.: szer. 23 cm, wys. 34 cm, gł. 20 cm;  
Ilość żarówek: 1xE14- 40 W 
Obróbka metalu : Gold Colour



[61] Żyrandol Nr 3
Żyrandol koszowy-brylantowy 15-sto żarówkowy wykonany w obróbce metalu Polished Brass. Wisiory typu 
Octagon  o  zróżnicowanej  wielkości,  zaś  na  samej  bandzie  Octagony  o  wielkości  min.  40mm  -  w  klasie  
kryształu Standard (30% PbO uwierzytelnione certyfikatem). Żyrandol posiada certyfikat CE.
Górna część przykryta polerowanym metalowym lustrem.

Ilość sztuk: 3
Wymiary min.: śr.101 cm, wys. 48 cm;  
Ilość żarówek: 15xE14- 40 W 
Obróbka metalu : Polished Brass



[74] Kinkiet  Nr 4
Kinkiet koszowy-brylantowy jedno żarówkowy wykonany w obróbce metalu Polished Brass. Wisiory typu 
Octagon  o  zróżnicowanej  wielkości,  zaś  na  samej  bandzie  Octagony  o  wielkości  min.  40mm  -  w  klasie  
kryształu Standard (30% PbO uwierzytelnione certyfikatem). Kinkiet posiada certyfikat CE.  

Ilość sztuk: 12
Wymiary min.: szer.16 cm, wys. 32 cm, gł. 26 cm;  
Ilość żarówek: 1xE27- 60 W 
Obróbka metalu : Polished Brass



[39] Żyrandol Nr 4
Żyrandol klasyczny dwunastoramienny, typu Maria Theresa, wykonany w obróbce metalu Crystal Gold (kolor  
metalu Gold obłożony listwą wykonaną ze szkła kryształowego i ozdobioną kryształowymi rozetami) i szkła  
kryształowego (miseczki i  pozostałe elementu szklane), wisiory typu Almond i Octagon w klasie kryształu 
Traditional (14% PbO uwierzytelnione certyfikatem). Żyrandol posiada certyfikat CE.    

Ilość sztuk: 1
Wymiary min.: śr. 78 cm, wys. 95 cm;  
Ilość żarówek: 12xE14- 40 W + 1xE27 – 60W
Obróbka metalu : Gold Colour



[183] Żyrandol Nr 5 
Żyrandol klasyczny ośmioramienny wykonany w obróbce metalu Polished Brass i szkła kryształowego (oś, 
miseczki i pozostałe elementu szklane), wisiory typu Almond i Octagon w klasie kryształu Standard (30% PbO 
uwierzytelnione certyfikatem). Żyrandol posiada certyfikat CE. 

Ilość sztuk: 8
Wymiary min.: śr. 54 cm, wys. 48 cm; 
Ilość żarówek: 8xE14- 40 W 
Obróbka metalu : Polished Brass 


