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Opis przedmiotu zamówienia
Część 1 regały
OOW Międzyzdroje
Regały metalowe z półkami do ciężkich ładunków.
Parametry techniczne: nogi z blachy malowane proszkowo półki z płyty wiórowej o
grubości 16 mm wysokość półki regulowana co 25 mm.

Wymiary i nośność regałów:
1. regał o szerokości od 2140- 2400 mm wysokość 1950-2000 głębokość 700-790
mm, 4 półki, nośność półki 490-550 kg

2 szt.

(typu metal point plus)
2. regał metalowy o szerokość od 1230 - 1300 mm; wysokość 1950-2000 mm głębokość
590-690 mm, 4 półki, nośność półki 390-400 kg

5 szt.

(typu metal point 15)
OOW Niechorze
3. regał metalowy o szerokość od 1230 - 1300 mm; wysokość 1950-2000 mm głębokość
460-470 mm, 4 półki, nośność półki 390-400 kg

3 szt.

(typu metal point 15)
Regały metalowe do lekkich ładunków z półkami z paneli metalowych
4. szerokość od 950- 1100 mm; wysokość 1950-2000 mm głębokość 300-400 mm,
5 półek, nośność półki 120-150 kg,

4 szt.

Część 2 meble warsztatowe
BONe
1.
Stół warsztatowy o solidnej konstrukcji z profili kwadratowych; nośność 1500 kg;
z cofniętą poprzeczką umożliwiająca wjazd kontenerka pod stół
wymiary gabarytowe: h 890 mm x 2000 mm x 750 mm
blat dębowy olejowany # 40 mm, wpuszczony w metalowy kątownik
Szkielet malowany proszkowo- antykorozyjna powłoka lakiernicza kol. grafit RAL 7024
1 szt.
Gwarancja 36 miesięcy
2.

Kontenerek przejezdny dopasowany do stołu
konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej; nośność 400 kg;
wymiary h785 x 640 x 630mm

blat metalowy, podwójne uchwyty w kolorze czarnym; pod blatem szuflada na
prowadnicach teleskopowych poniżej szafka zamykana kluczem cylindrycznym w
systemie Master; koła ∅ 80 mm (4 koła skrętne w tym 2 z hamulcem) malowany
proszkowo konstrukcja kol. grafitowy RAL 7024, fronty zielony RAL 6018
1 szt.
Gwarancja 36 miesięcy

3.

Szafa narzędziowa : konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej nośność 500 kg;
wymiary gabarytowe: h 1950 mm x 880 mm x 535 mm; półki o nośności 100 kg,
przestawne co 35 mm; zamek w systemie Master; malowane proszkowo kolor:
grafitowo-pomarańczowy RAL 7024/2003
1 szt.
Gwarancja 36 miesięcy

OOW Niechorze
4. Mobilny stół roboczy/wózek warsztatowy nośność 200-300 kg h860-920mm
konstrukcja z blachy stalowej szuflady i drzwi szafki z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo; trwały blat szer. 530-600 dł. 900-990 z laminatu/ płyty MDF 18mm pokrytej
wykładziną PCV lub płyty wiórowej ze stalową listwą na krawędzi; uchwyt do
przesuwania wózka; wyposażenie 6-7 zamykanych szuflad , zamykana szafka z
przestawną półką; koła skrętne 100-160 mm
2 szt.
Gwarancja 36 miesięcy
5. Panel narzędziowy perforowany wymiar ok. 540-1000 x 1500-1800 mm wykonany ze stali
malowany proszkowo ; perforacja ok. 38 mm, rozstaw ok.9-10mm
1 szt.
Gwarancja 36 miesięcy
6. Zestaw haczyków do narzędzi (do zawieszania na panelu narzędziowym)
Zawieszka do kluczy płaskich
2 szt
Zawieszka na wkrętaki
1 szt
hak prosty 200 mm typ L200
2 szt.
hak prosty 160 mm typ L160
4 szt.
hak podwójny 100 mm typ UW100
2 szt.

