
załącznik nr 3 do SIWZ

SALA KONFERENCYJNA
Lp. Zdjęcie Opis Ilość sztuk
1                            

                            

Krzesło konferencyjne tapicerowane sztaplowane z 
drewna bukowego giętego. Połączenia elementów krzesła 
skręcane i klejone. Krzesło sztapluje się do min. 5 sztuk.

Stelaż bukowy - kolor jasny mahoń lub zbliżony do 
uzgodnienia z Zamawiającym.

Tapicerka: tkanina typu Costa Blanca – Carabu (kolor i 
wzór tkaniny do uzgodnienia z Zamawiającym.

Tkanina wykonana zgodnie z technologią aqua clean.
Wymiary zew:

Wys. 89 cm, Szer. 59 cm, Gł. 52,5 cm,
Wys. siedziska 46 cm.

46

2 Blat HPL gr. 36mm i wymiarach: 120x70 cm.
dwie płyty klejone po całości.

15



3 Podstawa oraz kolumny wykonane ze stali 
szczotkowanej.

Podstawa min. 750x400. 
Dwie kolumny wys. 730, o średnicy 76. 

Dwa krzyżaki mocujące podstawę z blatem.
Podstawa przeznaczona do blatu 140x80.

15



SALA TEATRALNO - WIDOWISKOWA
Lp. Zdjęcie Opis Ilość sztuk
1 Krzesło konferencyjne tapicerowane z możliwością 

sztaplowania.
Stelaż bukowy- kolor BR 382 wg wzornika „Sopur” lub 

zbliżony do uzgodnienia z Zamawiającym.
Siedzisko pianka na płycie. 

Pianki z atestem FR ( trudnopalność).
Tapicerka: tkanina typu Costa Blanca – Carabu (kolor i 

wzór tkaniny do uzgodnienia z Zamawiającym).
Tkanina wykonana zgodnie z technologią aqua clean.

Wymiary zewnętrzne: 
Wys. 97 cm, Szer. 45 cm, Gł. 57 cm

Oparcie  w kształcie owalnym, pomiędzy oparciem a 
siedziskiem wolna przestrzeń.

196

2 Krzesło konferencyjne tapicerowane z podłokietnikami 
(wzór i model jak powyżej, tylko dodane podłokietniki).
Stelaż bukowy- kolor BR 382 wg wzornika „Sopur” lub 

zbliżony do uzgodnienia z Zamawiającym.
Siedzisko pianka na płycie. 

Pianki z atestem FR ( trudnopalność).
Tapicerka: tkanina typu Costa Blanca – Carabu (kolor i 

wzór tkaniny do uzgodnienia z Zamawiającym).
Tkanina wykonana zgodnie z technologią aqua clean.

Wymiary zewnętrzne: 
Wys. 97 cm, Szer. 55 cm, Gł. 57 cm

Oparcie  w kształcie owalnym, pomiędzy oparciem a 
siedziskiem wolna przestrzeń.

14

Uwaga: krzesła na sali teatralno-widowiskowej, ze względu na fakt, że będą użytkowane na jednej sali, muszą pochodzić z tej samej serii, muszą 
posiadać ten sam wzór, kolor stelażu oraz taką samą tapicerkę. 



SALA RESTAURACYJNA
Lp. Zdjęcie Opis Ilość sztuk
1

                                                   

Krzesło konferencyjne tapicerowane nie sztaplowane z 
drewna bukowego giętego. Połączenia elementów krzesła 

skręcane i klejone.
Stelaż bukowy - kolor BR 382 wg wzornika „Sopur” lub 

zbliżony do uzgodnienia z Zamawiającym.
Tapicerka: tkanina typu Costa Blanca – Carabu (kolor i 

wzór tkaniny do uzgodnienia z Zamawiającym.
Tkanina wykonana zgodnie z technologią aqua clean.

Wymiary zew:
Wys. 89 cm, Szer. 59 cm, Gł. 52,5 cm,

Wys. siedziska 46 cm.

48

2    

                             

Hoker tapicerowany wykonany z drewna bukowego 
giętego, podłokietniki ze sklejki giętej profilowanej.

Stelaż bukowy - kolor BR 382 wg wzornika „Sopur” lub 
zbliżony do uzgodnienia z Zamawiającym.

Połączenia elementów krzesła skręcane i klejone.
Tapicerka: tkanina typu Costa Blanca – Carabu  (kolor i 

wzór tkaniny do uzgodnienia z Zamawiającym).
Tkanina wykonana zgodnie z technologią aqua clean.

Wymiary zewnętrzne:
Wys. całkowita 113cm, Wys. siedziska 77 cm, 
Szer. całkowita 42 cm, Głębokość cał. 49 cm.
Spocznik wykończony profilem mosiężnym.

7

3 Krzesło tapicerowane, restauracyjne, wykonane z drewna 20



                             

bukowego giętego, podłokietniki ze sklejki giętej 
profilowanej, sztaplowane. Połączenia elementów krzesła 

skręcane i klejone.
Stelaż bukowy - kolor BR 382 wg wzornika „Sopur” lub 

zbliżony do uzgodnienia z Zamawiającym.
Tapicerka: tkanina typu Costa Blanca – Carabu (kolor i 

wzór tkaniny do uzgodnienia z Zamawiającym).
Tkanina wykonana zgodnie z technologią aqua clean.

Wymiary zewnętrzne:
Wys. 89 cm, Szer. 59 cm, Gł. 52,5 cm,

Wys. siedziska 46 cm.

4 Podstawa oraz kolumna wykonane z żeliwa - 
kolor czarny.

Wymiary podstawy min. 430x430. Waga min. 18 kg.
Kolumna wys. 730, średnica 80x80.

Podstawa przeznaczona do blatu 90x90 cm.

11

5  Blat MDF 90x90 cm
Blaty do stołów wykonane z płyty MDF o grubości 38 mm. 

Krawędzie blatów oklejone drewnem litym.
Płaszczyzny pokryte okleiną dębową wąsko i prosto 

słoistą.
Całość barwiona natryskiem bejcą rozpuszczalnikową z 

palety „Sopur” w kolorze TEAK BR 382.
Całość zabezpieczona czterema warstwami lakieru 
poliuretanowego o wysokiej klasie odporności na 

ścieralność, wysoką temperaturę oraz alkohol.

11



6 Podstawa oraz kolumny wykonane z żeliwa - 
kolor czarny.

Wymiary podstawy min. 740x430. Waga min. 36 kg.
Kolumny wys. 730, średnica 80x80.

Podstawa przeznaczona do blatu 140x90 cm. 
Postumenty prostokątne na dwóch kolumnach do blatów 

140 x 90 cm.

6

7 Blat MDF 140x90 cm
Blaty do stołów wykonane z płyty MDF o grubości 38 mm. 

Krawędzie blatów oklejone drewnem litym.
Płaszczyzny pokryte okleiną dębową wąsko i prosto 

słoistą.
Całość barwiona natryskiem bejcą rozpuszczalnikową z 

palety „Sopur” w kolorze TEAK BR 382.
Całość zabezpieczona czterema warstwami lakieru 
poliuretanowego o wysokiej klasie odporności na 

ścieralność, wysoką temperaturę oraz alkohol.

6

Uwaga: krzesła na sali restauracyjnej oraz hoker, ze względu na fakt, że będą użytkowane na jednej sali, muszą pochodzić z tej samej serii, muszą 
posiadać ten sam wzór, kolor stelażu oraz taką samą tapicerkę. 



SALA ŚLUBÓW
Lp. Zdjęcie Opis Ilość sztuk
1

Krzesło tapicerowane, restauracyjne.
Stelaż bukowy - kolor BR 382 wg wzornika „Sopur” lub 

zbliżony do uzgodnienia z Zamawiającym.
Tapicerka: tkanina typu Costa Blanca – Carabu (kolor i 

wzór tkaniny do uzgodnienia z Zamawiającym).
Tkanina wykonana zgodnie z technologią aqua clean.

Wymiary zewnętrzne:
Wys. 96 cm , Szer. 44 cm, Gł. 46 cm

Wys. siedziska 49 cm

25

2
Krzesło tapicerowane z podłokietnikami, restauracyjne.
Stelaż bukowy - kolor BR 382 wg wzornika „Sopur” lub 

zbliżony do uzgodnienia z Zamawiającym.
Tapicerka: tkanina typu Costa Blanca – Carabu (kolor i 

wzór tkaniny do uzgodnienia z Zamawiającym).
Tkanina wykonana zgodnie z technologią aqua clean.

Wymiary zewnętrzne:
Wys. 96 cm, Szer. 61 cm, Gł. 47 cm,

Wys. siedziska 51 cm.

5

Uwaga: krzesła w sali ślubów, ze względu na fakt, że będą użytkowane na jednej sali, muszą pochodzić z tej samej serii, muszą posiadać ten sam wzór, 
kolor stelażu oraz taką samą tapicerkę. 


