OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH WYPOSAŻENIA

Z UWAGI NA RÓŻNORODNOŚC WYKOŃCZEŃ I KOLORYSTYCZNĄ GAMĘ RÓŻNĄ DLA POSZCZEGÓLNYCH
PRODUCENTÓW, PRZED ZAMÓWIENIEM WYPOSAŻENIA I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH:
PŁYTKI,
WYKŁADZINY, TAPETY, FARBA ŚCIENNA, DRZWI WEWNĄTRZNE, TAPICERKA, OKŁADZINY MEBLOWE
NALEŻY UZYSKAC PISEMNĄ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO DLA OKŁADZIN I
KOLORYSTYKI WYPOSAZENIA.
WYMIARY WYPOSAŻENIA

±

2%

BIURKA, STOŁY KONFERENCYJNE








blaty z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieny E1o grubości 25 mm;
krawędzie wykończone PCV o grubości 3mm nanoszone laserowo, bez widocznej linii łączenia
stelaż o konstrukcji stalowej, malowany proszkowo, 2 nogi w kształcie odwróconej litery „V”, profil nóg
okrągły o średnicy 40 mm, konstrukcja zgodna z załączonym schematem
nogi łączone podblatowym kanałem kablowy stanowiącym jednocześnie element konstrukcyjny
stała wysokość 735 mm z plastikowymi regulatorami poziomu
rozstaw nóg na szerokość 650 mm
w blatach biurek przelotki kablowe z aluminium o średnicy 80 mm

KONTENERY






dostawne do biurka, wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieny E1, blat o grubości 25 mm;
korpus i fronty o gr. 18 mm
krawędzie blatu wykończone PCV o grubości 3mm nanoszone laserowo, bez widocznej linii łączenia, krawędzie
pozostałych elementów wykończone PCV o gr. 2 mm
kontener wyposażony w 4 szuflady z cichym domykiem zamykane zamkiem centralnym, boki szuflad metalowe
kontener posiada stopki o wys. 30 mm umożliwiające regulację poziomu przez dolny wieniec
uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm firmy Gamet o zaokrąglonych krawędziach

STOŁY I STOLIKI
 blaty z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieny E1o grubości 25 mm;
 krawędzie wykończone PCV o grubości 3mm nanoszone laserowo, bez widocznej linii łączenia

 stelaż o konstrukcji stalowej, malowany proszkowo, nogi o przekroju 30x30mm, rama metalowa
40x20mm, konstrukcja zgodna z załączonym schematem
 regulatory poziomów w nogach z możliwością regulacji min 25mm.

STOLIKI KOMPUTEROWE










blaty z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieny E1o grubości 25 mm;
krawędzie wykończone PCV o grubości 3mm nanoszone laserowo, bez widocznej linii łączenia
stelaż o konstrukcji stalowej, malowany proszkowo, 2 nogi w kształcie odwróconej litery „V”, profil nóg
okrągły o średnicy 40 mm, konstrukcja zgodna z załączonym schematem
nogi łączone podblatowym kanałem kablowy stanowiącym jednocześnie element konstrukcyjny
stała wysokość 735 mm z plastikowymi regulatorami poziomu
rozstaw nóg na szerokość 650 mm
w blatach biurek przelotki kablowe z aluminium o średnicy 80 mm
pulpit pod klawiaturę wykonany z płyty wiórowej o gr.18mm w kolorze blatu. Krawędzie pulpitu wykończone
jak blat. Pulpit mocowany do blatu od spodu na wkręty meblowe. Prowadnice metalowe kulkowe
podstawa pod jednostkę centralną – metalowa podwieszana wykonana z profili metalowych o prekroju
okrągłym.

SZAFKA RTV


wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej, w klasie higieny E1, z atestem higienicznym, górny
i dolny wieniec o grubości 25 mm, wykończony obrzeżem PCV o gr. 3 mm ze wszystkich stron nanoszonym
laserowo, bez widocznej linii łączenia,

 ściana tylna o grubości 12 mm, ściany boczne z płyty 18 mm, wszystkie krawędzie wykończone
obrzeżem PCV 2 mm, półki z płyty 18 mm.


szuflady skrzynkowe z cichym samodomykiem. Szafka wyposażona w stopki z regulacją poziomu o wym. fi 50
wysokość 30 mm, w stopce odlew aluminiowy, regulacja odbywa się od wnętrza szafy przez dolny wieniec za
pomocą klucza imbusowego,



uchwyty metalowe dwupunktowe firmy Gamet o rozstawie 128 mm o łagodnie zaokrąglonych krawędziach.

SZAFY REGAŁY I NADSTAWKI


wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej, w klasie higieny E1, z atestem higienicznym, górny i
dolny wieniec o grubości 25 mm, wykończony obrzeżem PCV o gr. 3 mm ze wszystkich stron nanoszonym
laserowo, bez widocznej linii łączenia,



ściana tylna o grubości 12 mm, ściany boczne z płyty 18 mm, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV
2 mm, półki z płyty 25 mm mocowane na uchwytach TITUS wykonanych z odlewu stalowego, zapobiegających
przypadkowemu wysunięciu półki,



szafa wyposażona w zamek baskwilowy firmy z blokadą w trzech punktach z dwoma kluczami ( jeden łamany),
obrót klucza powoduje wysunięcie się rygla w zamku oraz obrót sztang z umieszczonymi na ich końcach
ryglami, co powoduje, że zamek unieruchamia drzwi w trzech punktach.



Zawiasy BLUM o kącie otwarcia 110 stopni z cichym samodomykiem z certyfikatem wytrzymałości 80 tys. cykli,
zawiasy z systemem click umożliwiającym montaż i demontaż frontu bez użycia narzędzi. Szafa wyposażona w
stopki z regulacją poziomu o wym. fi 50 wysokość 30 mm, w stopce odlew aluminiowy, regulacja odbywa się od
wnętrza szafy przez dolny wieniec za pomocą klucza imbusowego,



uchwyty metalowe dwupunktowe firmy Gamet o rozstawie 128 mm o łagodnie zaokrąglonych krawędziach.



Odległość między półkami 32 cm, możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnątrz szaf
dzięki dodatkowym czterem otworom dla każdej półki (co 32 mm), jedna półka konstrukcyjna, usztywniająca
korpus.

SOFY I FOTELE
 Konstrukcja wykonana z litego drewna i płyty wiórowej o gr.18mm.
 Podłoże - pas gumowy i sprężyna falista
 Warstwa wyściełająca - Pianka poliuretanowa - gramatura: siedzisko T30, oparcie T18 ,
pozostałe T21
 Materiały dodatkowe - o-wata 150 g/m2,
 Wykończenie: podbitka
 podstawa mebla - Noga metalowa
 Tkanina – ścieralność min 50000cykli Martindala, gęstość – min 250g/m3. Należy
zaproponować co najmniej 6 próbek tkanin do wyboru przez inwestora.

KRZESŁA OBROTOWE
Mechanizm synchroniczny z automatyczną regulacją siły oporu odchylenia oparcia.
Oparcie odchylane synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1.
Możliwośc blokady w jednym z pięciu położeń oraz zabezpieczenie przed uderzeniem opacia w plecy użytkownika po
zwolnieniu blokady.
Maksymalny kąt wychylenia: oparcia 20°, siedziska 6°
Regulacja głębokości siedziska w zakresie 60mm z możliwością blokady w jednym z pięciu położeń.
Stalowy łącznik oparcia w obudowie z tworzywa sztucznego stanowi integralny element mechanizmu.
Regulacja wysokości oparcia w zakresie 72mm z możliwością blokady w ośmiu pozycjach. Regulacja jest dostępna z
pozycji siedzącej użytkownika bez dodatkowych dźwigni lub pokręteł.
Mechanizm umożliwia zmianę wysokości krok po kroku poprzez unoszenie oparcia.
Uniesienie powyżej ostatniej pozycji pozwala opuścić oparcie do najniższej pozycji.
Wkład siedziska wykonany ze sklejki o grubości 10mm, tapicerowany pianką trudnopalną o grubości 60mm i gęstości
min 42 kg/m3.
Siedzisko wyposażone w osłonę z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Kształt osłony w jej tylnej części
maskuje połączenie belki oparcia z mechanizmem.
Wkład oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, tapicerowany pianką trudnopalną o grubości 40mm i gęstości 42
kg/m3.

Oparcie posiada tylną osłonę wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.
Osłona posiada estetyczne poziome przetłoczenie usztywniające konstrukcję oparcia.
Głębokość powierzchni siedziska 465mm
Szerokość powierzchni siedziska 500mm
Nachylenie powierzchni siedziska -3° +10°
Wysokość poduchy oparcia 540mm
Szerokość oparcia (maksymalna odległość między bocznymi krawędziami) 470mm.

KRZESŁA STACJONARNE
Siedzisko i oparcie wykonane z barwionego polipropylenu.
Możliwość zastosowania innego koloru na siedzisku i oparciu krzesła, do wyboru min. 10 kolorów tworzywa.
Oparcie wraz z siedziskiem połączone bez przerwy (szczeliny) tworzą jednolity kubełek.
Krzesło posiada możliwość składowania w stosie, pod siedziskiem znajdują się elementy dystansujące podczas
składowania i zabezpieczające prze rysowaniem siedzisk wykonane z tworzywa z zatopionym filcem. Z uwagi na
trwałość produktu nie dopuszcza się rozwiązania z filcem doklejanym.
Szerokość krzesła maksymalnie 50 cm.
Wysokość górnej krawędzi oparcia 37cm.
Wysokość całkowita 80 cm.
Stelaż wykonany w całości z profili stalowych o średnicy
Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego.
Stelaż chromowany.
Do oferty należy dołączyć wzory oferowanych krzeseł.

22 mm.

KRZESŁA

KONFERENCYJNE

krzesło na chromowanej ramie z czterema nogami
siedzisko i oparcie zintegrowane w formie kubełka wykonanego z bukowej, profilowanej sklejki, kubełek laminowany
laminatem oparcie perforowane.
wymiary krzesła wysokość całkowita: 855 mm, wysokość siedziska: 455 mm, szerokość całkowita: 500 mm, szerokość
siedziska: 395 mm, głębokość całkowita: 460 mm, głębokość siedziska: 425 mm
na siedzisku tapicerowana nakładka, wykonana z ciętej pianki tapicerowana tkaniną o odporności na ściereanie min
100000 cykli Martindel’a, kolor laminatu i tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym
krzesło z możliwością sztaplowania

MEBLE KUCHENNE:
Korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej melaminowanej dwustronnie o gr. 18 mm,
wąskie krawędzie korpusów zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. 2 mm,
plecy wykonane z płyty HDF o gr. 3 mm,
całość montowana fabrycznie bez użycia połączeń śrubowych, mufowych, konfirmatów czy złączek typu komandorki.
Szafki dolne osadzone na nogach plastikowych dzielonych z regulacją wysokości min.25mm.
Szafki wiszące na zawiesiach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach. zawieszane na listwach montażowych.
Fronty mebli i listwy cokołowe wykonane z płyty MDF powlekanej akrylem.
Wąskie krawędzie frontów okleinowane akrylem techniką laserową uniemożliwiającą wnikanie wilgoci w MDF.
Listwy mocowane do nóg plastikowych za pomocą łapek plastikowych.
Zawiasy metalowe z samodomykiem, szuflady z hamulcami cichym domykiem typu tandembox blumotion.
Blaty z płyty pokrytej HPL o gr 38mm o wysokiej odporności na uszkodzenia i działanie środków chemicznych, blaty
na szerokości wykończone obreżem PCV o gr 2mm.
Fronty bezuchwytowe z krawędzią pochwytową przyciętą pod kątem 45 st., obrzeżem łączonym z frontem techniką
laserową.
Zlewozmywaki stalowe o gr blachy min 08.mm,
bateria mieszkowa z głowicą ceramiczną.

Kolorystyka mebli do uzgodnienia z inwestorem I PROJEKTANTEM z co najmniej 6 kolorów
Meble pod wymiar, przed złożeniem oferty konieczność zwymiarowania pomieszczenia i wykonania mebli pod wymiar.

SPRZĘT AGD
LODÓWKA DO ZABUDOWY x 2szt
Lodówka z zamrażalnikiem klasy energetycznej minimum A++.
Podblatowa, do zabudowy
Funkcja automatycznego rozmrażania chłodziarki.
Gwarancja co najmniej 24 m-ce.

PIEKARNIK x 2szt
Piekarnik elektryczny ze sterowaniem elektronicznym o pojemności minimum 55l.
Piekarnik wyposażony w grill i termoobieg.
Klasa energetyczna co najmniej A.
Rodzaj wykończenia – stal szlachetna.
Gwarancja co najmniej 24 m-ce.

KUCHENKA MIKROFALOWA X 2SZT
Kuchenka elektryczna ze sterowaniem elektronicznym o pojemności minimum 20l. Moc mikrofal co najmniej 800W.
Wykończenie wnętrza stal nierdzewna. Rodzaj wykończenia – stal szlachetna. Gwarancja co najmniej 24 m-ce.

PŁYTA INDUKCYJNA x 2szt
Płyta indukcyjna bezramkowa ze szlifem.
Sterowanie płyty – elektroniczne.
Płyta wyposażona w następujące funkcje:
Booster, Eco Timer, DirectAccess (dotykowa technologia sterowania), Funkcja odliczania czasu, Funkcja Stop and Go,
Wykrywanie obecności garnka, Funkcja automatycznego szybkiego grzania, Podświetlane sterowanie, Funkcja
CleverHeat.
Gwarancja co najmniej 24 m-ce.

ZMYWARKA x 2szt
Zmywarka o szerokości 60cm i pojemności 13 kpl.,
zakres temperatur zmywania 45 – 70st.
Klasa energetyczna co najmniej A++.
Gwarancja co najmniej 24 m-ce.

OKAP DO ZABUDOWY x 2 szt
Okap do wbudowania w szafkę.
Okap o wydajności co najmniej 600m3.
Dostosowany do pracy w odległości od płyty ceramicznej - 50cm.
Gwarancja co najmniej 24 m-ce.

ZLEWOZMYWAK x 2szt
Zlew do wbudowania w blat wykonany ze stali szlachetnej o gr. minimum 0.8mm
1 ½ komory + ociekacz.
Struktura – jedwab lub satyna.
Gwarancja co najmniej 24 m-ce.
BATERIA MIESZAKOWA x 2szt
Bateria mieszakowa z głowicą ceramiczną.
Wylewka w kształcie odwróconej litery U z dźwignią do regulacji intensywności strumienia wody i regulacją ciepłoty
umieszczona z boku baterii.

OŚWIETLENIE x 2kpl
Trzy punkty oświetleniowe. Oprawy typu oval skos wykonane ze stali w kształcie cylindrów ściętych pod
kątem 15 stopni usytuowanych w miejscach wskazanych przez inwestora.. Oświetlenie LED, barwa światła
- biała ciepła lub neutralna. Napięcie 12V.

SEGREGATOR NA ODPADKI x 2szt
Segregatory przystosowane do montażu w szufladach. W zestawie znajdują się 3
kosze o pojemności 15 litrów każdy. Wszystkie umieszczone na plastikowej
podstawce wyposażonej dodatkowo w 3 komory, które nadają się do przechowywania
środków czyszczących. Kosze wyposażone w uchwyty i pokrywki.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE KUCHENNE na 30 osób
30 x talerz płytki 27 cm
30 x talerz głęboki 23 cm
30 x talerz deserowy 20 cm
8 x salaterka 27 cm
8 x salaterka 16,5 cm
5 x pieprzniczka 7 cm
5 x solniczka 7 cm
5 x półmisek owalny 35 cm
5 x półmisek owalny 30 cm
5 x półmisek owalny 23 cm
5 x waza z pokrywką 2,3l
5 x sosjerka 400 ml
30 x szklanki do wody 250 ml
30 x Filiżanek 200ml
30 x Spodków 14cm
8 Dzbanek do herbaty 1,2L
8 Mlecznik
8 Cukiernica
4 x Nóż do skrobania 7 cm
4 x Nóż do obierania 11 cm
4 x Nóż do chleba 23 cm
4 x Nóż kuchenny uniwersalny 20 cm

4 x Nóż szefa kuchni 16 cm
4 x Nóż do siekania azjatycki Santuko 17 cm
4 x Nóż do filetowania 21 cm
Zestaw garnków stalowych z przykrywkami
16cm - 1,8l
18cm - 2,5l
20cm - 3,5l
22cm - 4,5l
24cm - 5,8l
Zestaw sztućców: 3 x 12-osobowy
12 x nóż
12 x widelec
12 x łyżka
12 x nóż deserowy / przekąskowy
12 x łyżka deserowa / przekąskowa
12 x widelec deserowy / przekąskowy
12 x łyżeczka do herbaty
12 x łyżeczka do kawy
12 x nóż do ryb
12 x widelec do ryb
4 x łyżka serwującą
1 x łyżka do kawioru

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
Jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów.
Głównym celem organizowania tego typu sal jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie
doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze pełnej relaksu przez osoby z wieloraką niepełnosprawnością,
głównym celem terapii jest poznanie i doświadczanie świata przez zmysły.
Budowa Sali Doświadczania Świata
Różnorodność elementów daje olbrzymie możliwości prowadzenia efektywnej terapii. Wyposażenie można podzielić na
kilka grup, zależnie od rodzaju zmysłu na który oddziaływują. Są to elementy do stymulacji: równowagi, dotyku,
wzroku, węchu, słuchu.
Wiele z elementów jednocześnie oddziaływuje na kilka zmysłów dochodzi wówczas do tzw. integracji sensorycznej proces percepcji zmysłowej wrażeń docierających do naszego ciała i integrowanych w układzie nerwowym tak, by
mogły być użyte do powstania odpowiednich reakcji.
Cele terapeutyczne realizowane w Sali Doświadczania Świata
wprowadza uczestników w stan relaksacji i odpoczynku
zwiększa aktywność i motywację do poznawania
zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu
wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku
zwiększa ofertę poznawania nowych bodźców
zwiększa wrażliwość
zwiększa bazę doświadczeń
rozwija zainteresowania, oraz procesy poznawcze
poprawia orientację w schemacie ciała oraz w przestrzeni
motywuje do podejmowania aktywności
nabieranie świadomości instnienia

SZCZEGÓŁY WYPOSAZENIA SALI UZGODNIĆ NA ETAPIE REALIZACJI Z ZAMAWIAJĄCYM.

PROJEKTOR PRZESTRZENNY
Projektor służy do wyświetlania na ścianie ruchomych efektów świetlnych za pomocą płynnych tarcz żelowych oraz
efektów nieruchomych poprzez wyświetlanie slajdów. Obszar oświetlany ma wielkość około 1m2

PROJEKTOR Z ROTOREM

można uzyskać ruchome obrazy na ekranie, ścianie lub suficie.
W projektorze tym można wykorzystać żelowe tarcze dające płynny, niepowtarzający się obraz.
W zestawie 5 różnych tarcz.

PANEL SENSORYCZNY DOTYKOWY 1
Kompozycja tabliczek do stymulacji zmysłu dotyku wraz z ramką do montażu.
W zestawie znajdują się następujące tabliczki:

-"woreczki do dotykania"- to cztery bawełniane woreczki w tym samym kolorze zamocowane na sznureczkach. Można
je napełniać dowolnym materiałem do dotykania,
-"cylindry"- to płytka z drewnianymi cylindrami o równej średnicy lecz różnorodnej wysokości,
-"poduszeczki do naciskania"- to cztery kwadratowe gąbki o zróżnicowanej gęstości, obciągnięte estetycznym
bawełnianym materiałem w ciepłych kolorach.
Każda poduszeczka stawia rękom inny opór podczas naciskania.
Powyższe elementy sensoryczne zamontowane są na trwałej sklejce brzozowej o wymiarze 30x30cm.
Do zestawu dołączona jest ramka do montażu ściennego, w którą wsuwa się tabliczki.

PANEL SENSORYCZNY DOTYKOWY 2
W zestawie znajdują się następujące tabliczki:
-"góra i dolina"- to półwałki brzozowe,
-"fala materiału 1"- to połączenie korka i futerka o falistej linii łączenia,
-"fala materiału 2"- to połączenie gumy piankowej i sztucznej trawy o falistej linii łączenia.
Powyższe elementy sensoryczne zamontowane są na trwałej sklejce brzozowej 30x30cm.
Do zestawu dołączona jest ramka do montażu ściennego, w którą wsuwa się tabliczki.

PANEL SENSORYCZNY DOTYKOWY 3
Kompozycja tabliczek do stymulacji zmysłu słuchu wraz z ramką do montażu.
W zestawie znajdują się następujące tabliczki:
-"dźwiękowe kule"- to dwie metalowe wypełnione kule umieszczone w swoich torach- wprawiane w ruch toczą się i
wydają dźwięki,

-"koło turkoczące"- to obrotowa tarcza o gumowych wypustkach (do kręcenia tarczą służy zamocowany uchwytgumowe wypustki uderzają o drewniane kołeczki zamocowane poza tarczą),
-"kulki na tarkach"- to zestaw pięciu listew o rowkach w różnorodnych odstępach (nad listwami umieszczono
metalowe prowadnice dla drewnianych kuleczek- przesuwając poszczególne kuleczki dziecko usłyszy rytmiczny stukot
w różnych interwałach).
Powyższe elementy sensoryczne zamontowane są na trwałej sklejce brzozowej o wymiarze 30x30cm. Do zestawu
dołączona jest ramka do montażu ściennego, w którą wsuwa się tabliczki.

PANEL SENSORYCZNY 4
Kompozycja tabliczek do stymulowania zmysłu wzroku wraz z ramką do montażu.
elementy sensoryczne zamontowane są na trwałej sklejce brzozowej o wymiarze 30x30cm.
Do zestawu dołączona jest ramka do montażu ściennego, w którą wsuwa się tabliczki.
W zestawie znajdują się następujące tabliczki:
-"rolki optyczne"- to trzy obrotowe walce pokryte folią o wyrazistych biało- czarnych wzorach,
-"folia holograficzna"- to tabliczka pokryta folią holograficzną o wyraźnej strukturze,
-"peryskop"- to tabliczka z dwoma ruchomymi lusterkami zamocowanymi po bokach.

KOLUMNA WODNA
Kolumna wodna jest to urządzenie dostarczające miłych wrażeń wzrokowych.
Od spodu wydostaje się powietrze, które wywołuje powstawanie prądów, wznoszenie się powietrznych bąbelków które
przepływają w strumieniu łagodnie zmieniającego się światła.
Wybór wielkości kolumny oraz dodatkowego wyposażenia pozwala na uzyskanie efektu terapeutycznego w zakresie
dźwięku, dotyku i wzroku.

Wymiary podstawy: 50 x 50 x 21 cm
średnica 20 cm, wysokość 150 cm

GRUSZKA REHABILITACYJNA DO TERAPII
Gruszka rehabilitacyjna do terapii SI wprowadza stymulację taktylną. Wspomaga proces somatognozji oraz ułatwia
pracę przy zachowaniu symetrii ciała kształtując linię środkową ciała oraz później integrację, koordynację obustronną.
Gruszka rehabilitacyjna wypełniona jest miękkim granulatem piankowo-styropianowym, pokryta skóropodobną,
wytrzymałą a zarazem miękką tkaniną. Doskonale dopasowuje się do ciała.

Gruszka rehabilitacyjna wypełniona jest miękkim granulatem piankowo-styropianowym, pokryta skóropodobną,
wytrzymałą a zarazem miękką tkaniną. Dopasowuje się do ciała.
Wymiary:
średnica - 60 cm
wysokość - 100 cm

MATERAC
Trzy częściowy z uchwytami x 5 szt
195x100x5cm

ZESTAW SENSORYCZNY
dla osób o zaburzeniach postrzegania zmysłowego umożliwia wybór stosowanych bodźców wymuszających aktywność
bądź pozwalających na bierność odbiorcy
Zestawienie elementów wchodzących w skład zestawu:
- walizka,
- projektor przestrzenny,
- zestaw światłowodów 100 szt x 2m z zasilaczem,
- świecąca piłeczka z zasilaczem,
- kula lustrzana stojąca o 20 cm,
- reflektor do kuli lustrzanej,
- kolorowe filtry do kuli lustrzanej,
- emiter zapachów,
- komplet olejków zapachowych,
- miniaturowa latarka,
- kolorowy papier dotykowy,
- miękkie kolorowe piłeczki,
- dzwonki lustrzane UV,
- komplet wężyków UV,
- potrząsacz jajko,
- lusterko rybka,
- imitator deszczu,
- lampa UV,
- komplet magicznych pałeczek UV,
- płyty CD z muzyką relaksacyjną,
- wibrujący wąż,
- folie i tkaniny z siatki odbijającej światło.

WYPRAWKA PLASTYCZNA
Karton kolorowy A3 (15kol.) - 60ark.
Tektura falista złota i srebrna A3 - 12ark.
Papier rysunkowy biały A4 - 750ark.
Plastelina zestaw klasowy - 2,4kg
Brystol A4 - 250ark.
Bibuła karbowana - 10rolek
Pasy papieru wycinankowego - 300szt.
Bibuła Tygrys - 1rolka
Bibuła Leopard - 1rolka
Bibuła Krowa - 1rolka
Tektura falista beżowa - 50ark.
Tempery 1-litrowe - 6kolorów
Klej uniwersalny 1l. - 1szt.
Kredki świecowe - grube(12kol.) - 25op.
Brystol biały A3 - 100ark.
Papier wycinankowy A4 - 130ark.
Brystol kolorowy A4 - 100szt.
Papier rysunkowy kolorowy A3 - 150ark.
Bibuła gładka - 30ark.
Tektura falista kolorowa - 10ark.
Kredki zestaw klasowy 60szt. - 5op.
Buteleczki z dozownikiem - 25szt.
Samoprzylepne arkusze folii piankowej - 10ark.

Kolorowe ruchome oczka - 100szt.
Druciki kreatywne kolorowe - 100szt.
Pompony zwierzęce - 100szt.
Pędzle standard okrągłe 4mm - 7szt.
Pędzle standard okrągłe 8mm - 11szt.
Pędzle standard płaskie 9mm - 7szt.
Dziurkacz kombinerki i 4 wkłady - 1zestaw
Teczka - 25szt.
Nożyczki tradycyjne - 5szt.

SZAFKA PLASTYCZNA NA KÓŁKACH

Funkcjonalna szafka na obrotowych kółkach,
przeznaczona do przechowywania materiałów plastycznych.
Stelaż wykonany z płyty laminowanej w kolorze buk,
4 półeczki z płyty HDF o gr. 3,2 mm.
W zestawie 3 małe i 2 duże kartonowe pojemniki.
80 x 75 x 40 cm

Wym.

MIKSER













Kompaktowy 3-kanałowy mikser liniowy stereo
Regulatory wzmocnienia dla każdego kanału wejściowego
1 wyjście stereo master, regulowane
Wejścia i wyjście na gniazdach RCA
2 wyjścia słuchawkowe stereo, wspólna regulacja
Diodowy wskaźnik poziomu i szczytu dla wejść i wyjścia
Wejście liniowe: 40mV, 3 x RCA L/R
Wyjście master: 4V, 1 x RCA L/R
Wyjścia słuchawkowe: 2 x 10mW/2 x 32Ω, 2 x 6.3 mm
Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 30 kHz
Stosunek: S/N >66 dB
Zasilanie z doł. zasilacza

KOLUMNY O MOCY 21 W Z TYPEM OBUDOWY BASS-REFLEX







Złącze stereo RCA
Wyjście słuchawkowe
Impedancja [Ω] 4
Typ obudowy- Bassreflex
15x20x20cm (ok)
Głośniki Moc nominalna [W] 2x 21

PROJEKTOR LED
 wejścia HDMI, AV, VGA , SD, USB, umożliwiające podłączenie telewizora, komputera, konsoli oraz różnego
rodzaju nośników danych.
 Typ matrycy: LED
 Jasność [ANSI lumen]: 60
 Współczynnik kontrastu: 1000:1
 Rozdzielczość podstawowa: 480 x 320
 Wielkość obrazu 20 cali - 100 cali
 Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1080
 Żywotność lampy (normal) [h] 50000
 Moc lampy [W] 20

EKRAN PROJEKCYJNY
 do bezpośredniego montażu na ścianie lub suficie
 blokada zabezpieczająca umożliwiająca powolne i kontrolowane rozwijanie
ekranu
 proporcje obrazu 16:9, przekątna ok 250 cm (dla odległości ok 3m)
 gramatura (g/m2) 600
 ekran szary do pomieszczeń niezacienionych

WIEŻA








Wieża wi-fi, bluetooth do bezprzewodowego odtwarzania muzyki z urządzeń mobilnych
radio FM z cyfrową syntezą PLL i pamięcią 30 stacji
odtwarzacz CD
odczyt plików MP3.
funkcja 'Karaoke' z mikrofonem w zestawie.
Moc całkowita [W]: 150
System dźwięku: Stereo

TV-BOX
 Pamięć: 512MB (DDR3L), 2GB Flash
 Złącza wideo: HDMI
 Dodatkowe złącza: Micro-USB (Zasilanie), WiFi 802.11a/b/g/n/ac
 Rozdzielczość: do 1920x1080p
 Cechy dodatkowe: Android, Spotify Connect

odtwarzacz DVD






Typ napędu: Odtwarzacz Blu-Ray
Kolor: Czarny
Obsługa typów dysków: BD,CD,DVD
Obsługiwane tryby wideo: 480i, 480p, 720p. 1080I, 1080p
Wbudowane dekodery dźwięku: DTS-HD, Dolby True HD

MIKROFONY









Zestaw bezprzewodowy
Pasmo częstotliwości 660-662MHz
Regulacja głośności
Moc 10mW
Wskaźnik rozładowania baterii
3 pozycyjny przełącznik: On/Mute/Off
Zasilanie 1 bateria AA
Czas pracy: do 30h przy akumulatorze 2200mAh

SUSZARKA DO WŁOSÓW
 Moc [W]2200
 Jonizacja
 Funkcja Turbo
 Funkcja zimnego nadmuchu
 Dyfuzor

DESKA















DO PRASOWANIA
Powierzchnia prasowania Perforowany metal
Nogi Malowany proszkowo metal
Górna warstwa pokrowca 100% bawełny
Druga warstwa pokrowca Pianka
Trzecia warstwa pokrowca Filc
Wymiary produktu 160 x 50 x 12 cm
Wymiary deski 120 x 45 cm
System ShoulderWing
Uchwyt na przewód/wąż
Wieszak na koszule
Regulacja wysokości
Ustawienia wysokości 6 ustawień
Antypoślizgowe nasadki na nóżki
Zabezpieczenie przed dziećmi

ŻELAZKO
 Stopa Exosal
 Moc (W) 2400
 Strumień pary (g/min) 50
 Prasowanie pionowe
 Silne uderzenia pary (g/min) 150
 Strumień pary
 System antywapienny
 Blokada kapania
 2400 W

PRALKA AUTOMATYCZNA
 Gwarancja [mc]: 24
 Wysokość [cm]:85
 Szerokość [cm]:60
 Głębokość [cm]:59
 Prędkość obrotowa [obr/min]:1000
 Regulacja obrotów
 Sterowanie elektroniczne
 Opóźniony start
 Klasa energetyczna:A+++
 Wyświetlacz
 Poziom hałasu [dB]:57 – 73
 Zabezpieczenie przeciwwypływowe
 Wsad [kg]:6
 Ładowanie: Od frontu

DEFIBRYLATOR
 Wytrzymała obudowa
 Wskaźnik stanu urządzenia
 Instrukcje głosowe
 Wstępnie podłączone elektrody
 Metronom
 Możliwość podłącznia elektrod pediatrycznych
 Gumowy uchwyt
 Dwa czytelne w użyciu przyciski
 Długa żywotność baterii (7 lat)
 IP55
 Defibrylator półautomatyczny
 1 para elektrod dla dorosłych (okres trwałości 2 lata)
 Bateria główna (żywotność 7 lat)
 Bateria 9V (żywotność 1 rok)

SPRZĘT SPORTOWO REKREACYJNY
SKAKANKA – 10szt
 Skakanka PVC
 Rączki plastikowe
 Długość skakanki 250 cm (możliwość regulacji długości)

PIŁKA







GIMNASTYCZNA – 10szt
Piłka z wypustkami antypoślizgowymi
Pompka w zestawie
Uniwersalna piłka gimnastyczna
Materiał: PVC
Nośność 600 kg
Rozmiar 85 cm

WAŁKI





DO ROLOWANIA – 10zt
Wałek wykonany z pianki
Długość 45 cm
Średnica 15 cm
Materiał: PE

