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Oferowane meble musza być kompatybilne z systemem firmy SEVENBOX „VIK_I”  
w kolorystyce: klon jersey + popiel  

 

 

1. BIURKO NAROŻNE „LEWE” – 1 szt. 

a. kolor: okleina drewnopodobna „klon jersey” 

b. BLAT 

i. wymiar: szerokość 1550 mm – 1650 mm  

  głębokość:  800 mm – 1100 mm 

  wysokość: 740 mm – 760 mm 

ii. płyta melaminowana 22mm – 28 mm, obrzeże PVC 2mm 

 

c. PODSTAWA 

i. nogi metalowe - metal malowany proszkowo 

ii. kolor odcienie szarość/popiel  

iii. blenda - płyta melaminowana 18mm,  

 

zdjęcie poglądowe:  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ZAWIESZKA NA STACJĘ ROBOCZĄ KOMPUTERA – 1 szt. 

a. metal malowany proszkowo 

 

 

3. PULPIT Z PŁYTY NA KLAWIATURĘ – 1 szt. 

a. kolor: połączenie dwóch kolorów: odcienie szarość/popiel + okleina drewnopodobna 

„klon jersey”,  wg. podziału: wieniec - korpus 

b. wymiary: szerokość 650 mm – 700 mm  

 głębokość: 325 mm – 400 mm 

 wysokość: 30 mm – 50 mm 

c. płyta melaminowana 18mm, obrzeże PVC 2mm 
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4. KANTOREK PODBIÓRKOWY NA KÓŁKACH – 1 szt. 

a. kolor: połączenie dwóch kolorów: odcienie szarość/popiel + okleina drewnopodobna 

„klon jersey”,  wg. podziału: wieniec - korpus 

b. trzy szuflady zamykane na zamek centralny 

c. wymiary całkowite: szerokość 400 mm – 500 mm  

  głębokość: 440 mm – 600 mm 

 wysokość: 570 mm – 600 mm 

d. płyta melaminowana 18mm, obrzeże PVC 2mm, tył: płyta co najmniej 3 mm 

zdjęcie poglądowe:  

 

 

 

 

 

5. SZAFKA AKTOWA Z PÓŁKĄ OTWARTĄ ZAMYKANA NA ZAMEK – 1 szt. 

a. kolor: połączenie dwóch kolorów: odcienie szarość/popiel + okleina drewnopodobna 

„klon jersey”,  wg. podziału: wieniec - korpus 

b. wymiary: szerokość 800 mm – 820 mm  

 głębokość: 380 mm – 400 mm 

 wysokość: 1100 mm – 1200 mm 

c. drzwi podwójne zamykane na zamek punktowy lub baskwilowy 

d. płyta melaminowana 18mm, obrzeże PVC 2mm, tył: płyta co najmniej 3 mm 

zdjęcie poglądowe:  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SZAFA AKTOWO-UBRANIOWA – 1 szt. 

a. kolor: połączenie dwóch kolorów: odcienie szarość/popiel + okleina drewnopodobna 

„klon jersey”,  wg. podziału: wieniec - korpus 

b. wymiary: szerokość 800 mm – 850 mm  
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 głębokość: 380 mm – 400 mm 

 wysokość: 1800 mm – 1900 mm 

c. podział wewnętrzny: 2/3 część ubraniowa – 1/3 część aktowa 

d. drzwi podwójne zamykane na zamek punktowy lub baskwilowy 

e. płyta melaminowana 18mm, obrzeże PVC 2mm, tył: płyta co najmniej 3 mm 

zdjęcie poglądowe:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SZAFA AKTOWA Z DWOMA OTWARTYMI PÓŁKAMI – 2 szt. 

a. kolor: połączenie dwóch kolorów: odcienie szarość/popiel + okleina drewnopodobna 

„klon jersey”,  wg. podziału: wieniec - korpus 

b. wymiary: szerokość 800 mm – 1200 mm  

 głębokość: 380 mm – 400 mm 

 wysokość: 1800 mm – 1900 mm 

c. podział wewnętrzny:  3 półki otwarte – 2 półki zamykane 

d. drzwi podwójne zamykane lub przesuwne na zamek punktowy lub baskwilowy 

e. płyta melaminowana 18mm, obrzeże PVC 2mm, tył: płyta co najmniej 3 mm 

 

zdjęcie poglądowe:  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  STÓŁ KONFERENCYJNY – 1 szt. 

a. kolor: okleina drewnopodobna „klon jersey”,   

b. wymiary: szerokość 1000 - 1050 mm 

 głębokość: 700 – 750 mm  
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 wysokość: 740 mm – 760 mm 

c. płyta melaminowana 18mm, obrzeże PVC 2mm, 

d. nogi metalowe - metal malowany proszkowo – kolor szary/popiel 

 

zdjęcie poglądowe:  

 

 

 

 

9. KRZESŁO KONFERENCYJNE – 3 szt.  

a. oparcie siatkowe lub tapicerowane 

b. siedzisko tapicerowane 

c. obicie tapicerowane, kolor: odcienie szarość/popiel 

d. stelaż metalowy, malowany proszkowo: czarny 

zdjęcie poglądowe:  

 

10. FOTEL OBROTOWY – 1 szt. 

a. oparcie tapicerowane 

b. siedzisko tapicerowane 

c. obicie tapicerowane, kolor: odcienie szarość/popiel 

d. stelaż jezdny, co najmniej 5 kółek 

e. mechanizm regulowania w co najmniej 2 płaszczyznach: wysokość oraz odchylenie 

f. podłokietniki regulowane 

zdjęcie poglądowe:  

 

 


