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Załącznik nr 2a do SIWZ  

 

Część 1: Dostawa i montaż wyposażenia sal. 
  

Opis przedmiotu zamówienia Ilość 

1. Szatnia dziecięca 
Szatnie wykonane z płyty wiórowej, z półeczką, miejscem na znaczek oraz wieszaczek na 

ubrania i worek. Dodatkowo półeczka na buty z ażurowym spodem. Jedna część dla 
pięciorga dzieci. Główna część zamykana drzwiczkami. Wymiary pojedynczej szafki i to 

min.108,5x50x131. Preferowany kolor: biały, zielony 

Wymagamy złożenia produktów. 
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2. Zestaw mebli do sali 

Minimalne wymiary całego zestawu 433,4 x 41,5 x 161,6 cm 

Meble powinny być wykonane z płyty laminowanej w jasnych, stonowanych kolorach o gr. 
min. 18 mm, fronty o gr. min. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. 

- szafka  na min. 2 szerokie szuflady, 1 szt. ,min. wym. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm 
- regał min. 1 przegrodą i min. 2 półkami, 1 szt., min. wym. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm 

- szafka  na min. 2 szerokie szuflady, 1 szt., min. wym. 79,2 x 41,5 x 161,6 cm 
 -regał  z min. 2 przegrodami i  min. 2 półkami, 1 szt., min. wym. 116,6 x 41,5 x 124,2 

cm 

 - regał  z min. 1 przegrodą i min. 3 półkami, 1 szt., min. wym. 79,2 x 41,5 x 161,6 cm 
 -Półki  - min. 2 szt., min. 4 kpl. , min. wym. 36,5 x 37 cm 

- szuflada szeroka – min. 4 szt., min. wym. frontu 75,2 x 18,3 cm 
 - szuflada wąska – min. 4 szt., min. wym. frontu 37 x 18,3 cm 

- drzwiczki małe – min. 2 szt., min. wym. 37 x 37 cm 

- drzwiczki małe – min. 3 szt. ,min.  wym. . 37 x 37 cm 
- drzwiczki małe – min. 2 szt., min. wym. 37 x 37 cm 

- drzwiczki średnie – min. 5 szt., min. wym. 37 x 74,4 cm 
- drzwiczki średnie – min. 1 szt., min. wym. 37 x 74,4 cm 

- małe drzwiczki, mocowane do przegrody – min.4 szt., min. wym. 37 x37 cm 

małe drzwiczki, mocowane do przegrody – min. 2 szt. min.  wym. 37 x 37 cm 
Wymagamy złożenia produktów. 

1 

3. Krzesło dla malucha z podłokietnikami i pasem na brzuch  
Rozmiar 0 przeznaczony dla dziecka w wieku 1-2 o wzroście do 80 cm do 95 cm. 

Wysokość krzesełka min.46 cm. Wysokość do górnej powierzchni siedziska to 21 cm. 

Krzesełko wykonane z lakierowanego drewna bukowego. Nóżki ze stopką filcową. Pas 
zabezpieczający dziecko przymocowany do podłokietników. 

6 

4. Krzesło dla malucha z podłokietnikami 

Rozmiar 1 przeznaczony dla dziecka w wieku 1-4 o wzroście od 93 cm do 116 cm. 
Wysokość krzesełka min.46 cm. Wysokość do górnej powierzchni siedziska to 26 cm. 

Krzesełko wykonane z lakierowanego drewna bukowego. Nóżki ze stopką filcową. 

18 

5. Stolik dziecięcy 

Wymiar to min. 120 x 80 x 40cm. Blat wykonany jest z płyty wiórowej laminowanej o 

grubości min. 18 mm. Ma kształt prostokątny. Ma 4 nogi wykonane z litego drewna 
lakierowanego  i przekroju okrągłym min. 48 mm wyposażone w stopkę zabezpieczającą. 

Wymagamy złożenia produktów. 

1 

6. Stoliki dziecięce 
Wymiar to min. 120 x 80 x 46cm. Blat wykonany jest z płyty wiórowej laminowanej o 

grubości min. 18 mm. Ma kształt prostokątny. Ma 4 nogi wykonane z litego drewna 
lakierowanego z i przekroju okrągłym min. 48 mm wyposażone w stopkę zabezpieczającą. 

Wymagamy złożenia produktów. 

3 

7. Stół trapezowy do karmienia  
Stół na stelażu metalowym z okrągłymi nogami. Blat z płyty laminowanej o gramaturze 

3 



                                          
 

 
min. 25mm , wykończonej obrzeżem. Zaokrąglone narożniki blatu.  Wymiary stołu to 
min.160x70x100x70. Wymagamy złożenia produktów. 

8. Ławka do karmienia 

Ławeczka do karmienia dla czworga dzieci, wykonana z lakierowanej sklejki. Ruchoma, na 
kółkach z hamulcami. Wyposażona w regulowane szelki dla dzieci. Dostosowana do 

stołów o wysokości 700 mm. Minimalne wymiary całkowite 135x52x101,5 cm. Wymagamy 

złożenia produktów. 

3 

9. Krzesło wielofunkcyjne 

Krzesło z ruchomym oparciem, pozwalającym na częsta zmianę pozycji podczas pracy. 
Regulowana wysokość. Wysokość siedziska w przedziale 43-51 cm. Na kółkach blokada. 

Wymagamy złożenia produktów. 

3 

10. Leżaczek niemowlęcy 
Leżaczek ma możliwość regulacji oparcia, dzięki czemu można go wykorzystać do spania 

lub, w późniejszym wieku, siedzenia. Posiada trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. 

Maksymalne obciążenie 18 kg. 
Minimalne  wym. 46 x 65 x 49 cm 

5 

11. Dywan 
Wymiar to min. 300 x 400 cm. Dywan w kształcie prostokąta. Antypoślizgowy spód. 

Materiał wykonania to: przędza syntetyczna. Atest PZH. Produkt wielokolorowy. Pożądany 

motyw przewodni to bajkowe postacie 

2 

12. Szafka z dwoma kolumnami i pojemnikami 

Szafka o minimalnych wymiarach 70,2x48x152,2 cm, wykonana z płyty laminowanej, 

wyposażona w 30 plastikowych pojemników.  
Wymagamy złożenia produktów. 

1 

13. Przewijak z szafką.  

Wykonany z płyty wiórowej w odcieniu klonu i kolorowymi drzwiczkami( białe i 
zielone)Minimalna wysokość blatu:86,5 cm. Minimalne wymiary mebla 85x75x116. 

Wymagamy złożenia produktów. 

4 

14. Materace do przewijaków 

Materac pokryty trwałą tkaniną PVC, łatwa do utrzymania w czystości. Minimalne wymiary 

63 x 73 x 10. Kolor niebieski i zielony 

4 

15. Półka wisząca 

Wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy. Z obrzeżem z PCV o grubości 2 mm. 

Minimalne wymiary 104 x 22 x 40 

2 

16. Kojec modułowy 

Kojec składa się z 12 plastikowych modułów. Lekkie moduły z łatwością można złożyć, a 
potem rozłożyć i złożyć ponownie w innym miejscu. Posiada moduł z zamykanymi 

drzwiczkami oraz 8 łączników stabilizujących połączenia pomiędzy modułami. Każda część 

wyposażona jest w 2 gumowe stopki zapobiegające zarysowaniom podłogi.  
Minimalne wym. całkowite 196 x 196 x 59 cm 

1 

17. Szafa na min 10 łóżeczek- leżaków 

Szafa o wymiarach min. 138,6 x 70 x 203 cm. Wewnątrz można umieścić min. 10 leżaków 
razem z pościelą. Typ: wolnostojący. Konstrukcja wykonana z laminowanej płyty MDF o 

grubości min. 19 mm. Drzwi zewnętrzne białe lub zielone.  
Wymagamy złożenia produktów. 

2 

18. Łóżeczka przedszkolne- leżaki 

Samochody budowlane, niezbędne na każdym placu budowy. W skład zestawu wchodzą 
spychacz, koparka, walec i wywrotka z ruchomymi elementami. wym. ok. 15 x 10 x 11 

cm; Łóżeczko przedszkolne o wymiarach min.132,5x59x12 wykonane z tworzywa 
sztucznego pasujące do szafy na leżaki. Wymagamy złożenia produktów. 

20 

19. Materace do łóżeczek przedszkolnych 

Materace wykonane z bawełny( jedna strona), a druga z tkaniny PVC w rozmiarze 
pasującym do łóżeczek-130x59 

20 

20. Łóżeczko niemowlęce 

Łóżeczko dla niemowlaka wykonane z lakierowanego drewna bukowego z kolorową 
aplikacją oraz z dwoma poziomami regulacji wysokości leżyska, z wyjmowanymi 

12 



                                          
 

 
szczebelkami. Minimalne wymiary 126 x 67 x 80 cm.  
Wymagamy złożenia produktów. 

21. Kółka do łóżeczka niemowlęcego 

Zestaw 4 kółeczek do łóżeczka. Możliwość blokady. 

12kpl 

22. Materac do łóżeczka niemowlęcego 
Mata edukacyjna 2w1 zawiera domek – pojemnik do przechowywania zabawek o 

wymiarze min. 25 x 25 38 cm oraz matę edukacyjną o wymiarach min. 25 x 38 x 78 cm, 
materiał: poliester. 

12 

23. Wózek  6-osobowy. 

Solidny wózek, łatwy do prowadzenia nawet po nawierzchni żwirowej, koła są odporne na 
ścieranie, wyposażone w hamulce. Przednie koła obracają się o 360 stopni, ułatwiając 

manewrowanie.Za tylnymi siedzeniami znajduje się duży schowek na najpotrzebniejsze 
akcesoria. Pasy bezpieczeństwa są łatwe do zapięcia, a oparcia na tyle wysokie, że 

stanowią dobre wsparcie dla dziecięcych pleców. Dla 6 dzieci do 18 kg wagi każde 

Minimalne wym. 188 x 71 x 117 cm 

3 

24. Pokrowiec na wózek 6 osobowy 

Przeciwdeszczowy pokrowiec ochronny. Pasuje do 6-osobowego wózka 

3 

25. Biurko 
Biurko uzupełniające  wykonane z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. min. 18 mm, 

z kolorowymi lub brzozowymi elementami z płyty MDF. Wyposażone w szufladę i szafkę, 
szer. miejsca na krzesło 53,3 cm Minimalne  wym. 109,5 x 70 x 73,5 cm. Wymagamy 

złożenia produktów. Produkt wyposażony w zamki. 

2 

26. Krzesło obrotowe nauczycielskie 
Regulowane. Wysokość do górnej powierzchni siedziska to 41-54 cm. Siedzisko i oparcie 

profilowane dwuelementowe wykonane z tworzywa sztucznego i materiału. Podstawa 

wykonana z metalu i tworzywa sztucznego Jest to krzesło mobilne na kółkach. 
Wyposażone w podłokietniki. Wymagamy złożenia produktów. 

2 

27. Komoda 
Komoda z szufladami. Wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, w odcieniu 

brzozy, z trwałym obrzeżem ABS multiplex o grubości min. 2 mm. Fronty wykonane z 

kolorowej płyty MDF. Minimalne wym. 94 x 45 x 90 cm. Wymagamy złożenia produktów. 

1 

28. Wieszak na ubrania 

Wieszak szatniowy wykonany z profilu okrągłego o śr. 25 i 15 mm, srebrny. Posiada 5 

haczyków i okrągły pierścień umożliwiający przechowywanie parasoli. 
• śr. 60 cm 

• wym. 185 cm 

1 

29. Nocnik 

Minimalne wymiary wym. 30 x 25 x 22 cm. Różne kolory. 

40 

30. Kocyk 
Kocyk wykonany z miękkiego polaru, min.wym. 120x70 

10 

31. Pojemniki zabawki   

Wykonane z plastiku min.wym.31,2x42,7x15 cm kolorowe 

5 

32. Pojemniki zabawki 

Wykonane z plastiku mi. Wym.31,2x42,7x22,5 cm kolorowe 

5 

33. Pojemniki zabawki 

Wykonane z plastiku min.wym. 31,2x42,7x30cm kolorowe  

5 

34. Zestaw naczyń  
Zestaw naczyń przeznaczony dla jednego dziecka.  

talerz głęboki o min. śr. 20 cm  
•  płytki duży o min.  śr. 23 cm 

•  płytki mały o min. śr. 19 cm 
• miseczka mała deserowa o min.  śr. 14 cm 

• kubek o min. śr. 8 cm o min. wys. 6,5 cm, o min. poj. 260 ml 

30kpl 

35. Łyżka 
Wykonane ze stali nierdzewnej, ergonomiczne, wielkością dopasowane do małych rączek 

30 

https://sklep.nowaszkola.com/pro,93185.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,1559.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,13482.html


                                          
 

 
36. Łyżeczka 
Wykonane ze stali nierdzewnej, ergonomiczne, wielkością dopasowane do małych rączek 

30 

37. Widelec 

Wykonane ze stali nierdzewnej, ergonomiczne, wielkością dopasowane do małych rączek 

30 

38. Metalowa szafa na akta 
Szafa wykonana z metalu, o min. wymiarach: wys. 185, szer.45,gł 40.Szafa zamykana na 

kluczyk, z regulowana wysokością półek.  
Wymagamy złożenia. 

1 

39. Regały magazynowe 

Regały magazynowe – stelaż wykonany z metalu , półki z płyty MDF, każda półka 
dodatkowo wzmocniona belką. Max. obciążenie 500kg. Wymiary około.: 220wys, 90szer, 

45gł. Wymagamy złożenia. 

10 

40. Szafka pod zlew. 
Szafka kuchenna z płyty HDF pod zlewozmywak , z dwoma frontami w kolorze jasny dąb 

lub w innym jasnym kolorze: mat. Szafki wykonane są z płyty meblowej białej min. 18 
mm. Głębokość wewnętrzna szafki to ok. 50-55 cm, głębokość całkowita szafki to ok. 50-

55  cm/60 cm, wysokość całkowita szafki to ok. 82-85cm / 86 cm, szerokość całkowita 
szafki to ok. 75 cm. Szafka powinna być wyposażona w system zamykania typu ,,TIP-ON”  

ze spowalniaczem.  

Wymagamy złożenia. 

1 

41. Mata Kwiatek 

Mata wykonana z pianki, o grubości 2 cm. Obszyta tkaniną bawełnianą o min. średnicy 

169 cm. 

2 

 

 

42. Mata Żółw 

Mata wypełniona gąbką. Min. średnica 140 cm, min. wysokość 17 cm 

2 

43. Grzechotka z dzwoneczkiem 
Grzechotka o min. wymiarach 6,7x6,7x8,4 cm. Kształt jajka. Materiał grzechotki : drewno 

i tworzywo ABS. Wewnątrz znajduje się kulka 

5 

44. Grzechotka roller 
Rozmiar 1 przeznaczony dla dziecka w wieku 1-4 o wzroście od 93 cm do 116 cm. 

Wysokość krzesełka min.46 cm. Wysokość do górnej powierzchni siedziska to 26 cm. 
Krzesełko wykonane z lakierowanego drewna bukowego. Nóżki ze stopką filcową. 

5 

45. Magiczna baszta  

Wymiar to min. 120 x 80 x 40cm. Blat wykonany jest z płyty wiórowej laminowanej o 
grubości min. 18 mm. Ma kształt prostokątny. Ma 4 nogi wykonane z litego drewna 

lakierowanego  i przekroju okrągłym min. 48 mm wyposażone w stopkę zabezpieczającą. 
Wymagamy złożenia produktów. 

2 

46. Piramidka z kółek 

Zabawka składająca się z 5 plastikowych kółeczek. Min. wysokość 20 cm. Zabawka 
przeznaczona dla dzieci od 6 m-cy do 36 m-cy 

3 

47. Sorter 

Zabawka zawiera sorter o różnych kształtach oraz klocki, które trzeba umieścić w 
odpowiednim miejscu. Materiał z którego wykonany jest sorter – tworzywo sztuczne. 

Sorter zawiera 16 klocków. Min wymiar zabawki 20x11,5x13 cm. Przeznaczony dla dzieci 
od 18 miesiąca 

2 

48. Pojazdy do zabawy 

Autka wykonane z plastiku, min. wymiary 8,3x5x4 cm, zabawka przeznaczona dla dzieci 
od 12 m-cy. 

10 

49. Pojazdy do zabawy 

Samochodziki wykonane z tworzywa sztucznego. W skład samochodzików wchodzą: 
traktor, cysterna, autko, wyścigówki, straż pożarna itp.  Min. długość 10 cm. Zabawka dla 

dziecka od 12 m-cy 

20 

50. Zabawki do prowadzenia - żółw 
Zabawka wykonana z tworzywa sztucznego, posiada plastikowe kółka. Min. wymiar 

19x14x12 cm. W zestawie sznurek o długości 60 cm, dla dzieci od 12 miesięcy. 

3 

51. Zabawki do prowadzenia – piesek lub krokodyl 4 

https://sklep.nowaszkola.com/pro,2680.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,53145.html


                                          
 

 
Zabawka o min. wymiarach – piesek 22x9x16 cm 
Zabawka o min. wymiarach – krokodyl – 29,5x11x11 cm 

Dla dzieci od 12 m-cy. 

52. Chodzik i stolik interaktywny 2w1 
Zabawka interaktywna na baterie. Możliwość demontażu pianina oraz panelu 

interaktywnego. Wykonany z tworzywa sztucznego. Min. wymiary stolika 37x33x24 cm, 

min. wymiary chodzika 44x47x47 cm. Zabawka dla dzieci od 12 miesięcy 

3 

53. Centrum zabaw i rozwoju aktywności 

Centrum zabaw łatwo przekształcić w zamknięty lub otwarty. Kącik jest dwustronny. 
Centrum zawiera: sorter, ruchomy teleskop, otwierane okno i drzwiczki, lusterko, pianino, 

zjeżdżalnie dla kuleczek oraz zdejmowany panel interaktywny. Min. wymiary panelu 

otwartego 128x65x63,5 cm, min. wymiary panelu zamkniętego 84,5x65x63,5 cm. 
Centrum przeznaczone dla dzieci od 6 miesięcy. 

1 

54. Przebijanka z młotkiem 

Przebijak z 6 otworami, dzięki młoteczkowi można przebijać walce. Min. wymiary stojaka 
22,7x8x12 cm. Min. długość walców 8cm, min. średnica 2,1 cm, młoteczek o min. 

wymiarach 17,8x6x3cm. Zabawka dla dzieci od 2 lat 

2 

55. Wieże z obrazkami 

Wieża posiada 10 różnej wielkości sześcianów, z różnymi obrazkami. Min. wysokość wieży 

85cm. Min. wymiary wieży od 4x4x4 cm do 13,5x13,5x13,5 cm 

5 

56. Książeczki kontrastowe 

Książeczka wyprodukowana z różnych materiałów i fakturach. Dla dzieci od 3 m-cy. 

Min.wymiary13x78 cm 

10 

57. Książeczki kontrastowe 

Książeczka wyprodukowana z różnych materiałów i fakturach. Dla dzieci od 3 m-cy. 

Min.wymiary9x45 cm. 

10 

58. Szeleszcząca zabawka 

Szeleszcząca zabawka wykonana z różnych tekstur. Min. wymiary 14x14 cm. Zabawka dla 
dzieci od 3 miesięcy 

10 

59. Grające grzechotki 

Instrument – grzechotka wykonana z tworzywa sztucznego. Min. wymiary 10x8 cm, dla 
dzieci od 6 miesięcy 

10 

60. Piłeczka Obal 

Piłeczka wykonana z wysokiej jakości tworzywa. Min. wymiary 16,5x9x12 cm. Dla dzieci 
od 3 miesięcy 

5 

61. Piłeczki sensoryczne 

Piłki gumowe o różnych fakturach i kolorach. Min. średnica 6,5 cm. Dla dzieci od 6 
miesięcy 

10 

62. Klocki sensoryczne 

Klocki o różnych fakturach. Min. wymiary 5x5x5 cm. Dla dzieci od 6 miesięcy 

2 

63. Edukacyjny stoliczek. 

Stolik wykonany z plastiku. Dwa poziomy głośności. 

2 

64. Sortery z tworzywa sztucznego 
Zabawka posiada różne otwory, do których należy dopasować klocki. Min. średnica 17cm, 

min. wymiar klocków 4x4x3cm. Dla dzieci od 18 miesięcy. 

5 

65. Nakładanka z filcem 
Puzzle drewniano – filcowe. W zestawie 5 zwierzątek. Min. wymiary 21x25x2,2 cm. Min. 

wymiary zwierzątek 6cm. Nakładanka dla dzieci od 12 miesiąca 

2 

66. Puzzle kilkuelementowe 

Puzzle składają się z  4 układanek o różnych elementach. 4 układanki, w składzie 22 

elementy ,puzzle od lat 2. 

4 

67. Poduszki do kącików 

Miękkie poduszki. Min. wymiary od 35x25x10 do 40x40x10 cm. Różne wzory. 

5 

68. Jeździki 
Dwukołowe jeździki dla dzieci od 12 miesięcy. 

5 



                                          
 

 
69. Stół z ławeczkami 
Stół z ławeczkami dla 4 dzieci, po obróceniu zamienia się w wygodna huśtawkę. 

Przeznaczone dla dzieci od 12 miesięcy 

4 

70. Plastikowa zjeżdżalnia  
Bezpieczna, stabilna zjeżdżalnia. Wykonana z odpornego na działanie promieni 

słonecznych materiałów. Przeznaczona dla dzieci od 12 miesięcy. 

2 

71. Wstukiwanki  
Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 12 miesięcy. Wykonane z tworzywa sztucznego. 

Pomaga rozpoznawać kształty, figury 

5 

72. Obrotowy bączek  
Dla dzieci powyżej 6 miesięcy. 

5 

73. Miękkie klocki  

Elastyczne gumowe klocki, dla dzieci od 10 miesięcy 

5 kpl. 

74. Wózek sklepowy drewniany  

Przeznaczony dla dzieci od 12 miesięcy. Min. wym. 48,5x30x41,5  

2 

75. Zestaw obiadowy 
Zestaw składa się z 4 dużych talerzy, 4 małych talerzy, 4 misek, 4 kubków, 4 noże, 4 

widelce, 4 łyżki. Wykonane z tworzywa sztucznego, łatwe do dezynfekcji. Przeznaczone 
dla dzieci powyżej 12 miesięcy 

5 

76. Wózek z klockami 

Wózek z klockami przeznaczony dla dzieci powyżej 12 miesięcy. Wykonane z drewna, z 
rączką i 26 klockami. 

2 

77. Kolorowe klocki drewniane 

Kolorowe, drewniane klocki dostosowane dla dzieci powyżej 1 roku. 

2 kpl 

78. Tablica korkowa 

Tablica z kolorową powierzchnią korkową np. jasnoniebieska , jasnozielona , w drewnianej 

oprawie. Tablica o  wym. min. 60 x 90 cm 

6 

79. Radioodtwarzacz 

Przenośny radioodtwarzacz CD. Możliwe słuchanie muzyki poprzez bezprzewodową 

łączność NFC. Możliwość parowania  Bluetooth. Możliwość słuchania muzyki z urządzeń 
USB, płyt CD i MP3-CD 

1 

80. Wyspa kuchenna – kącik zabaw 
Min. wymiary100 x 82 x 54 cm. Wyspa o minimalnych wymiarach 100 x 82 x 54 cm. Typ: 

wolnostojący.  Wyspa wykonana z płyty wiórowej. Konstrukcja umieszczona na cokole. 

Powierzchnia z nadrukiem UV. Uchwyt aluminiowy. Wymagamy złożenia. 

1 

81. Suszarka na kółkach 

Min. wym. 43 x 33 x 90 cm, 25 poziomów do suszenia prac plastycznych, pokryte 

lakierem epoksydowym  
min. wym. 43 x 33 x 90 cm 

2 

82. Szafka plastyczna na kółkach 
Minimalne wymiary to 80 x 75 x 40 cm. Szafka plastyczna o min. wymiarach 80 x 75 x 40 

cm.  Szafka wykonana z płyty wiórowej , posiada 6 półek 3 wnęki oraz 4 kółka. 

Wymagamy złożenia. 

1 

83. Siedzisko, kanapa 3-osobowa 

Siedzisko z oparciem dla min. 3 osób tapicerowane tkaniną poliestrową odporną na 

ścieranie ( min. 100 000 cykli) . Stelaż malowany proszkowo. Kanapa powinna mieć atest 
trudnozapalności m. in. BS EN 1021-1, BE EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard. 

Minimalne wymiary 206x76x73 cm, wysokość siedziska min. 44 cm. Preferowany kolor to 
zielony. 

3 

 

*Certyfikaty i standardy: Certyfikat ISO9001 dla producenta oraz Deklaracja zgodności CE 
dostępne na wskazanej przez dostawcę stronie WWW 

 

https://sklep.nowaszkola.com/pro,1559.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,13482.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,2680.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,53145.html

