Opis Przedmiotu Zamówienia
Wyposażenie bankietowe
Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa
produktu/towaru

Jednostka
miary

Ilość

krzesło bankietowe

szt.

130

stół bankietowy

szt.

30

pokrowiec na krzesło

szt.

150

pokrowiec na stół

szt.

30

Opis produktu/towaru
Uniwersalne krzesło bankietowe. Krzesło malowane proszkowo, 3-warstwowo z dodatkową warstwą lakieru anty obiciowego
(zabezpieczającego przed zarysowaniem do gołego metalu i odpryskiem koloru). Materiał o wysokiej odporności na
ścieranie. Tapicerka w posiada dodatkową powłokę "Easy Clean" ułatwiającą jego czyszczenie. - Atest Wytrzymałości, certyfikat COBRABID - Biura Badań i Certyfikacji
Parametry techniczne
Dostępne paleta kolorów min. 5.
Szerokość profilu: 20 mm
Waga: 6,5 kg
Szerokość całkowita: 39 cm
Wysokość całkowita: 92 cm
Wysokość do siedziska: 46 cm
Stół składany z metalową podstawą opartą na konstrukcji ramowej. Bezpieczny mechanizm składania Regulowane stopki.
Dostępne paleta kolorów min. 5.
BLAT 180 x 90 cm
Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości 18mm
Obrzeże PCV o grubości 2mm idealnie dopasowane jest do blatu
Certyfikat Higieniczny, klasa: E1
KONSTRUKCJA
Stalowa konstrukcja ramy z profi 30x30 mm zapewnia stabilność
Brak elementów plastikowych narażonych na zużycie i awarię
Atest Wytrzymałości
Parametry techniczne
Tkanina: Panama 100%, PES
Gramatura: 180g/m2
Splot: płócienny, prosty
Typ: miękki, matowy
Plamodporny: nie
Kolor: biały / ecru
Parametry techniczne:
Tkanina: 94% poliester, 6% elastan
Gramatura: 220 g/m2
Splot: płócienny, prosty
Typ: miękki, matowy
Plamoodporny: nie
Kolor: biały
Stopka ściągająca: tak

5.
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7.

wózek na krzesła

szt.

2

wózek na stoły

szt.

2

ławostoły

kpl.

20

metalowy wózek do przewozu krzeseł przeznaczony jest do transportu pełnych sztapli krzeseł bankietowych. Przednie kółko
posiadające zabezpieczenie przed upadkiem transportowanych produktów.
Wykonany ze stali, umożliwia transport stołów zarówno prostokątnych oraz okrągłych w różnych wymiarach. Skrętne koła
wykonane z gumy.
Wymiary stołu: +- 10%
Szerokość: 50 cm
długość 220 cm
wysokość: 78 cm
grubość drewna: 26 mm +/- 1
Wymiary ławek: +- 10%
Szerokość: 25 cm
długość 220 cm
wysokość: 48 cm
grubość drewna: 28 mm +/- 1
Cechy produktu:
Stelaż z profilu giętego o podwyższonej wytrzymałości
Drewno sosnowe, listwy zewnętrzne i wewnętrzne lite
Lakier uv, pokazujący naturalną strukturę drewna
Stelaż lakierowany proszkowo
Kmpl = 1 stół + 2 ławki

