Załącznik nr 1 do SIWZ dla CZĘŚCI I
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli hotelowych fabrycznie nowych na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Barzkowicach.
2. Celem niniejszej inwestycji jest poprawa estetyki oraz komfortu osób przebywających na terenie Ośrodka.
3. Wykonawca dostarczy na własny koszt przedmiot zamówienia w ilościach wskazanych w poniższym zakresie zamówienia do siedziby
zamawiającego, tj. Barzkowice 2, 73 – 134 Barzkowice.
4. Ponadto zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość montażu dostarczonego przedmiotu zamówienia na miejscu lub już kompletnego
pod adres wskazany w pkt 3.
5. Zamawiający informuje, że kolorystyka wskazana w poniższym zakresie zamówienia jest orientacyjna. Ostateczny wybór kolorów zostanie
ustalony z wykonawcą, któremu zostanie udzielone zamówienie.
ZAKRES ZAMÓWIENIA

Lp.
I
1.

Opis przedmiotu zamówienia
(wymagania Zamawiającego w zakresie mebli)

II
Łóżko
Rama do łóżka – wizualizacja
-szerokość całkowita: 95cm,
- długość całkowita: 205cm,
- grubość deski: 2,5 cm,
a) - wysokość od podłoża do dna łóżka: 21 cm,
- wysokość od stelaża do krawędzi łóżka: 8cm,
- grubość płyty meblowej: 1,8 cm,
- kolor: mahoń,
- rama wykonana z płyty meblowej laminowanej.
Stelaże 90 x 200 do łóżka
b) - rozmiar: szer.: 90 cm, dł.: 200 cm, wys.: 5 cm,
- stelaż drewniany 20-listwowy, bez możliwości regulacji położenia zagłówka i części nośnej.
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b)

Materace 90 x 200 do łóżka
- szer.: 90 cm, dł.: 200 cm, wys.: minimalna 20 cm,
- pokrowce białe, pikowane
- wkład: kokosowo-kieszeniowy, kokos duża twardość,
- rodzaj wypełnienia: sprężyny kieszeniowe,
- ilość sprężyn: 266 szt./m2,
- pokrowiec biały, pikowany, do prania, łatwe rozpinanie (zamek błyskawiczny)
-Typ: dzianina, Skład: 100% PES, Wypełnienie/Pikowanie: włóknina klimatyzująca.
Łóżko
Rama do łózka – wizualizacja
- szerokość całkowita: 165cm,
- długość całkowita: 205cm,
- grubość deski: 2,5 cm,
- wysokość od podłoża do dna łóżka: 21 cm,
- wysokość od stelaża do krawędzi łóżka: 8cm,
- grubość płyty meblowej: 1,8 cm,
- kolor: mahoń,
- rama wykonana z płyty meblowej laminowanej.
Stelaże do łóżka
- szer.: 160 cm, dł.: 200 cm, wys.: 5 cm
- stelaż drewniany 20-listwowy, bez możliwości regulacji położenia zagłówka i części nośnej.

Materace do łózka
- szer.: 916 cm, dł.: 200 cm, wys.: 20 cm,
- pokrowce białe, pikowane,
- wkład: kokosowo-kieszeniowy, kokos duża twardość,
c)
- rodzaj wypełnienia: sprężyny kieszeniowe,
- ilość sprężyn: 266 szt./m2,
- pokrowiec biały, pikowany, do prania, łatwe rozpinanie (zamek błyskawiczny),
-Typ: dzianina, Skład: 100% PES, Wypełnienie/Pikowanie: włóknina klimatyzująca.
Łóżka - dostawki
- dł.: 200 cm, szer.: 90 cm, wys.: 40 cm,
3. - kolor materaca biały, łóżko kolor czarny,
- łóżko metalowe, stabilne, składane,
- materac grubości 10 cm, o wysokiej sprężystości i elastyczności.
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Kanapy rozkładane,
- szer.: 205-215 cm, wys.: 94 cm, głębokość: do 90 cm,
- tapicerka: materiał obiciowy, melanż kolorów ciemny brąz - jasny brąz -beż, bez wzorów,
- Kanapa cała tapicerowana materiałem obiciowym,
4. - tkanina obiciowa o parametrach: odporność na ścieranie powyżej 50 000 cykli Martindala, odporność na wybarwianie A, gramatura
min. 260 g/m2.
- Kanapa z węższymi bokami od 10 do 15 cm,
- Minimalna powierzchnia przeznaczona do spania po rozłożeniu wynosi 195 cm x 117 cm.
- Dodatkowe wyposażenie: skrzynia na pościel.
Kanapa narożna, z funkcją spania,
- wymiary: szer. całkowita: od 200 do 220 cm, głębokość: od 150 do 160 cm, wys.: 87 cm, min. powierzchnia spania: 200x145 cm,
wysokość siedziska: 43 cm, wysokość oparcia: 44 cm, głębokość siedziska: 55 cm, głębokość siedziska bez oparcia: 75 cm,
5. - tapicerka: materiał obiciowy, melanż kolorów ciemny brąz - jasny brąz -beż, bez wzorów,
- strona narożnika prawa, pojemnik na pościel, funkcja spania, stelaż drewniany, wypełnienie siedzisk: pianka wysoko elastyczna i
sprężyny, mebel cały obity tkaniną, tkanina obiciowa o parametrach: odporność na ścieranie powyżej 50 000 cykli Martindala,
odporność na wybarwianie A, gramatura min. 260 g/m2.
Kanapa narożna, bez funkcji spania,
- wymiary: szer. całkowita: od 270 do 290 cm, głębokość: od 210 do 220 cm, wys.: 95 cm,
6. - tapicerka: materiał obiciowy melanż kolorów ciemny brąz - jasny brąz -beż, bez wzorów,
- strona narożnika lewa, bez pojemnika na pościel i funkcji spania, mebel cały obity tkaniną, tkanina obiciowa o parametrach: odporność
na ścieranie powyżej 50 000 cykli Martindala, odporność na wybarwianie A, gramatura min. 260 g/m2.
Fotele,
- szer.: 79 cm, wys.: 94 cm, głębokość: 88 cm,
- tapicerka: melanż kolorów ciemny brąz - jasny brąz -beż, bez wzorów
7.
- Fotel cały tapicerowany materiałem obiciowym, tkanina obiciowa o parametrach: odporność na ścieranie powyżej 50 000 cykli
Martindala, odporność na wybarwianie A, gramatura min. 260 g/m2
- Fotel z węższymi bokami (od 10 do 15 cm)
Krzesła do kuchni
- wys.: 99 cm, głębokość: 50 cm, szer.: 45 cm, wysokość do siedziska 46 cm,
8. - kolor siedziska beż,
- kolor nóg srebrny,
- metalowe nogi, wyprofilowane oparcie, gładka tapicerka z ekoskóry.
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Krzesło typu ISO
- wys. siedziska 48 cm,
- głęb. siedziska 41 cm,
- szer. siedziska 46 cm,
- rama metalowa, kolor Srebrny Metal,
9. - tapicerowane siedzisko i oparcie,
- tkanina odporna na ścieranie powyżej 50 000 cykli Martindala,
- tkanina odporna na wybarwienie A,
- gramatura min. 260 g/m2,
- kolor: Brąz,
- funkcja sztaplowania.
Krzesło komputerowe obrotowe
- punkt Ergo gtp 47,
- mechanizm Ergon 2L,
- podstawa jezdna: czarna plastikowa,
- kółka samohamowne do powierzchni dywanowych,
- dwa podłokietniki wyk. z tworzywa sztucznego,
10. - miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie,
- regulacja siły oporu oparcia,
- regulacja wysokości oparcia za pomocą systemu zapadek,
- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego,
- tkanina odporna na ścieranie powyżej 150 000 cykli Martindala,
- tkanina odporna na wybarwienie A,gramatura min. 260 g/m,
- kolor: Czarny.
Szafki nocne
- szer.: 42 cm, wys.: 55 cm, głębokość: 35 cm,
- cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm
- wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm,
11. - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu,
- uchwyty w kolorze Mosiądz,
- kolor: Mahoń
- plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3mm,
- 2 szuflady na prowadnicach rolkowych, dno szuflady płyta pilśniowa laminowana od wewnątrz, grubość min. 3 mm.
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Szafy dwudrzwiowe,
- szer.: 90 cm, wys.: 210 cm, głębokość: 55 cm,
- uchwyty w kolorze Mosiądz,
- kolor: Mahoń
- cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm
- wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm,
- podzielona na dwie równe części, prawa strona wyposażona w 4 półki ruchome z płyty o grubość 18 mm w kolorze płyty, max
obciążenie 20 kg, lewa strona umieszczony został metalowy drążek  5 cm na wieszaki, kolor mosiądz, nad nim znajduje się półka z płyty
o grubość 18 mm w kolorze płyty,
- 2-skrzydłowe drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st.,
- plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3mm,
- listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu.
Szafy trzydrzwiowe,
- szer.: 150 cm, wys.: 210 cm, głębokość: 55 cm,
- uchwyty w kolorze Mosiądz,
- kolor: Mahoń
- cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm
- wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm,
- prawa strona wyposażona w 4 półki ruchome z płyty o grubość 18 mm w kolorze płyty, max obciążenie 20 kg, drzwi skrzydłowe
jednostronne mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st.,
- w drugiej części metalowy drążek  5 cm na wieszaki, kolor mosiądz, nad nim znajduje się półka z płyty o grubość 18 mm w kolorze
płyty, 2-skrzydłowe drzwi mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st.,
- plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3mm,
- listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu.
Ława
- wymiary blatu: szer.: 55 cm, dł.: 100 cm, wys.: ławy 52 cm,
- grubość blatu: 2,5 cm
- kolor mahoń
- wykonany z płyty meblowej laminowanej, grubość płyty 2,5 cm, konstrukcja: blat, 4 nogi, pod blatem dodatkowa półka
- listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu.
Ława
- wymiary blatu – szer.: 50 cm, dł.: 60 cm, wys. ławy: 55 cm, grubość blatu: 2,5 cm
- kolor mahoń
- wykonany z płyty meblowej laminowanej, grubość płyty 2,5 cm, konstrukcja: blat, 4 nogi, pod blatem dodatkowa półka
- listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu.
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Komoda
- szer.: 150 cm, wys.: 90 cm, głębokość: 40 cm,
- uchwyty w kolorze Mosiądz,
- kolor: Mahoń
- cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm
- wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm,
- podzielona na trzy części, po bokach dwie szafki z półkami, półki ruchome z płyty o grubość 18 mm w kolorze płyty, drzwi skrzydłowe
jednostronne mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st.,
- w środku 4 szuflady na prowadnicach metalowych, dno szuflady płyta pilśniowa laminowana od wewnątrz, grubość min. 3 mm,
- listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu,
- plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm.
Stół do pokoju,
- blat: szer.: 80 cm, dł.: 80 cm, wys. stołu 74 cm,
- grubość blatu: 2,5 cm
- mahoń,
- płyta meblowa laminowana, nogi drewniane,
- listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu.
Stół do kuchni
- blat: szer.: 80 cm, dł.: 120 cm, wys. stołu 74 cm,
- grubość blatu 2,5 cm,
- dwa stoły: jeden w kolorze heban, drugi w kolorze buk,
- stoły wykonane z płyty meblowej laminowanej, nogi drewniane,
- listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu.
Zestaw mebli kuchennych (nr 1.)
- cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm,
- wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm,
- plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość
min. 3 mm,
- listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu,
- szafki stojące (2 szt.): wys.: 86 cm, głębokość: 52 cm,
1) szer. 80 cm - pod zlew,
2) 60 cm z szufladami na prowadnicach metalowych, dno szuflady płyta pilśniowa laminowana od wewnątrz, grubość min. 3 mm
- szafki wiszące (2szt) wys.: 72 cm, głębokość: 31 cm,
1) szer. 60 cm - suszarka,
2) szer. 60 cm - szafka z półkami, półki ruchome z płyty o grubość 18 mm w kolorze płyty,
- Szafki wiszące otwierane drzwi skrzydłowe jednostronne mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia
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100 st., wewnątrz 1 półka ruchoma z płyty o grubość 18 mm w kolorze płyty i szafka - suszarka do naczyń.
- Szafki stojące: drzwi skrzydłowe jednostronne mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st.,
szafka pod zlew i z półkami, półki ruchome z płyty o grubość 18 mm w kolorze płyty, szafki z szufladami na prowadnicach metalowych,
dno szuflady płyta pilśniowa laminowana od wewnątrz, grubość min. 3 mm, Okucia metalowe, kolor srebrny,
Kolorystyka:
- kolor mebli heban,
- kolor okuć: srebrny.

Zestaw mebli kuchennych (nr 2.)
- cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm,
- wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm,
- plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm,
- listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu,
- Szafki wiszące (3 szt.): wys.: 72 cm, szer.: 60 cm, głębokość: 31 cm,
1) szafka - suszarka do naczyń,
2) i 3) wewnątrz 1 półka ruchoma z płyty o grubość 18 mm w kolorze płyty
20.
- Szafki stojące (4 szt.): wys.: 86 cm, głębokość: 52 cm.
1) szer. 80 cm z półkami, półki ruchome z płyty o grubość 18 mm w kolorze płyty
2) szer. 80 cm pod zlew,
3) szer. 60 cm z szufladami na prowadnicach metalowych, dno szuflady płyta pilśniowa laminowana od wewnątrz, grubość min. 3 mm,
4) szer. 60 cm z półkami półki ruchome z płyty o grubość 18 mm w kolorze płyty,
Kolorystyka:
- kolor mebli: buk,
- kolor okuć: srebrny.
Blat kuchenny
- wymiary blatu dł. 140 cm, szer. 60 cm,
- kolor jasny beż,
21.
- grubość blatu: 3 cm,
- Blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej, profil krawędzi półokrągły, wykończenie mat,
- listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu.
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22.

23.

24.

25.

Blat kuchenny
- wymiary blatu: dł. 280 cm, szer. 60 cm,
- kolor ciemny brąz,
- grubość blatów: 3 cm,
- Blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej, profil krawędzi półokrągły, wykończenie mat,
- listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu.
Stół konferencyjny składany (do krzeseł typu ISO)
- wysokość 72 cm,
- blat200 cm x 80 cm, płyta melaminowana, grubość min. 18 mm,
- listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu,
- metalowa konstrukcja, podstawa składana typu Y,
- kolor: Olcha.
Krzesło typu ISO
- wys. siedziska 48 cm,
- głęb. siedziska 41 cm,
- szer. siedziska 46 cm,
- rama metalowa, kolor Srebrny Metal,
- tapicerowane siedzisko i oparcie,
- tkanina odporna na ścieranie powyżej 50 000 cykli Martindala,
- tkanina odporna na wybarwienie A,
- gramatura min. 260 g/m2,
- kolor: Brąz,
- funkcja sztaplowania.
Biurko
- wys.: 75 cm , szer.: 130 cm , głęb.: 60 cm,
-po prawej stronie 3 szuflady + wolna przestrzeń pomiędzy górną szufladą a blatem biurka,
- po lewej stronie szafka zamykana na klucz (wewnątrz szafki dwie półki) + wolna przestrzeń pomiędzy szafką a blatem biurka,
- półka na klawiaturę na prowadnicach metalowych, szer. 55 cm, płyta 18 mm w kolorze i fakturze blatu,
- korpus z płyty laminowanej w klasie E1 grubość min. 18 mm,
- listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu,
- drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st.,
- osłona przednia biurka,
- uchwyty w kolorze Srebrny Metal,
- kolor: Wenge,
- cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm.
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Szafa na dokumenty
- szer.: 75 cm, wys.: 200 cm, głęb.: 50 cm,
- cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm
- wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm,
- listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu,
26.
- uchwyty w kolorze Srebrny Metal,
- kolor: Wenge,
- 4 półki z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, wys. półki min. 35 cm, 2 – półki środkowe montowane na stałe konfirmantami,
- drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st., zamek kluczowy patentowy,
- plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm.
Szafa na dokumenty (dzielona na trzy części)
- szer.: 80 cm, wys.: 200 cm, głęb.: 50 cm,
- cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm,
- wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 28 mm,
- listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu,
- uchwyty w kolorze Srebrny Metal,
27. - kolor: Wenge,
- plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm,
- dolna część – zamek kluczowy patentowy,1półka z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, wys. półki min. 35 cm, montowana na stałe
konfirmantami, drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st.,
- środek wolna przestrzeń + 2 półki z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, wys. półki min. 35 cm, montowane na stałe konfirmantami
- górna część – zamek kluczowy patentowy, 1 półka ruchoma z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, drzwi skrzydłowe mocowane do
korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st.
Szafa na ubrania
- szer.: 80 cm, wys.: 200 cm, głęb.: 50 cm,
- cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm
- wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm,
- listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu,
28. - uchwyty w kolorze Srebrny Metal,
- kolor: Wenge,
- 1/3 szafy - 4 półki ruchome z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty,
- 2/3 szafy – rurka na wieszaki, Ø 5 cm, kolor Srebrny Metal
- drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st., zamek kluczowy patentowy,
- plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm.
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Szafa (dzielona na trzy części)
- szer.: 50 cm, wys.: 200 cm, głęb.: 50 cm,
- cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm
- wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm,
- listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu,
- uchwyty w kolorze Srebrny Metal,
- kolor: Wenge,
29.
-dolna część – wys. 70 cm, zamek kluczowy patentowy,3półki ruchome z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, drzwi skrzydłowe
mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st.
- środek – wys. 70 cm, zamek kluczowy patentowy, 3 półki ruchome z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, drzwi skrzydłowe mocowane
do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st.
- górna część – wys. 60 cm, zamek kluczowy patentowy, drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o
kącie otwarcia 100 st., wewnątrz 4 listwy z haczykami na klucze, po 10 haczyków każda listwa
- plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm.
Szafka na kable
- szer.: 50 cm, wys.: 103 cm, głęb.: 50 cm,
- cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm
- wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm,
- listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu,
30.
- uchwyty w kolorze Srebrny Metal,
- kolor: Wenge
- 1 półka z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty, montowana na stałe konfirmantami,
- drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st., zamek kluczowy patentowy,
- plecy pełna płyta pilśniowa lakierowana od środka, grubość min. 3 mm.
Szafka pod drukarkę
- szer.: 60 cm, wys.: 58 cm, głęb.: 50 cm,
- cokół dolny 7 cm wykonany z płyty 18 mm
- wyk.: płyta melaminowana w klasie E1, grubość min. 18 mm,
31. - listwa brzegowa PCV 2 mm w kolorze i fakturze blatu,
- kolor: Wenge,
- plecy pełna płyta, grubość min. 18 mm,
- drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu przy pomocy zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 st., zamek kluczowy patentowy,
- 2 półki ruchome z płyty grubość 18 mm w kolorze płyty.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

Panele przy łóżkach
- rozmiary paneli: grubość deski: 1,8 cm, wysokość 70 cm. Długość paneli: 95 cm
- panele wykonane z płyty meblowej laminowanej, boki po obcięciu wykończone laminatem,
- kolor płyty meblowej mahoń.
Panele przy łóżkach
- rozmiary paneli: grubość deski: 1,8 cm, wysokość 70 cm. Długość paneli: 165 cm
- panele wykonane z płyty meblowej laminowanej, boki po obcięciu wykończone laminatem,
- kolor płyty meblowej mahoń.
Panele przy łóżkach
- rozmiary paneli: grubość deski: 1,8cm, wysokość 70 cm. Długość paneli: 200 cm
- panele wykonane z płyty meblowej laminowanej, boki po obcięciu wykończone laminatem,
- kolor płyty meblowej mahoń.
Panele przy łóżkach
- rozmiary paneli: grubość deski: 1,8 cm, wysokość 70 cm. Długość paneli: 205 cm
- panele wykonane z płyty meblowej laminowanej, boki po obcięciu wykończone laminatem,
- kolor płyty meblowej mahoń.
Panele przy łóżkach
- rozmiary paneli: grubość deski: 1,8 cm, wysokość 70 cm. Długość paneli: 330 cm
- panele wykonane z płyty meblowej laminowanej, boki po obcięciu wykończone laminatem,
- kolor płyty meblowej mahoń.
Panele przy łóżkach
- rozmiary paneli: grubość deski: 1,8 cm, wysokość 70 cm. Długość paneli: 525 cm
- panele wykonane z płyty meblowej laminowanej, boki po obcięciu wykończone laminatem,
- kolor płyty meblowej mahoń.
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Wizualizacja do poz. 1a, 2a

