
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA  -   ZADANIE IV  
L.P. NAZWA OPIS ILOŚĆ

1 lustro uchylne dla osób niepełnosprawnych
(pom. 1.40)

Wym. 58 x 85cm

Zakres regulacji kąta nachylenia 0º - 22º. W 
komplecie zestaw montażowy do ściany twardej, 
uchwyt do regulacji kąta nachylenia. Stal 
nierdzewna, powierzchnia matowa. Lustro o 
grubości 5mm.
Zamocowanie w osi umywalki; 
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2 lustro  bezramowe 
(pom. 1.35) 

Lustro bez ramy; klejone do ściany;

Wym.40 x 60 cm
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3 podgrzewany stół typu göbektaşı
(pom. 1.42)

z wbudowanym prysznicem ręcznym, 
ze zintegrowanym odpływem wody,
nośność powierzchni łóżka: 200 kg,
kolor biały, RAL 9010;
imitujący marmur lub całkiem biały;
gładka powierzchnia stołu, lecz nie śliska;
odporny na wysokie temperatury;

wym. 0,9x2,35m (min. 0,8x2,0m);
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4 półka ze stali nierdzewnej satyna 
(pom. 1.42)

wym. 60x60x90cm, 

z przeznaczeniem na przybory higieniczne 
(mydło/ręczniki...)

materiał: stal nierdzewna satyna, kwasoodporna;
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5 misa typu hammam tasi 

(pom. 1.42)

Ze stali lub innego podobnego wytrzymałego 
materiału wysokiej jakości;

z przeznaczeniem do polewania się wodą 

z mis po masażu, z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym; 
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6 Misa łazienkowa 

(pom. 1.42)

Wykonana z białego marmuru, z elementami ze stali 
szlachetnej o satynowym wykończeniu; zasilanie mis

wodą ciepłą i zimną; z oddzielnych kurków nad 
każdą misą; 
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7 krzesełko prysznicowe
(1.40) 

Uchylne, mocowane do ściany, 
z oparciem, wypolerowane;

stal nierdzewna, powierzchnia siedziska
i oparcia z białych modułów PCV mocowane przy 
pomocy rozet 80x3mm, z otworami dla 3 śrub 
mocujących, 
z zestawem montażowym do ściany twardej
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10 uchwyt prysznicowy kątowy, 
ścienny, 60x110cm
(pom. 1.40)  

Kątowy ścienny, 60x110cm; powierzchnia matowa; 
Średnica: ø 32 mm. W komplecie zestaw montażowy 
do ściany twardej (cegła pełna, beton). Stal 
nierdzewna. W zestawie uchwyt słuchawki 
prysznicowej. Mocowanie przy pomocy rozet 70 
mm, z otworami dla 2 i 3 śrub mocujących. Rozety 
zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej. 
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150kg;

Wysokość 110 cm,

Szerokość 60 cm;
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11 poręcz kątowa ścienna 90° (przy wc) 
(pom. 1.40)  

 Średnica: 32 mm.  Stal nierdzewna, powierzchnia 
gładka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy 
rozet 71 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących. 
Rozety zasłaniające śruby montażowe z tworzywa 
sztucznego w kolorze chrom. Dopuszczalne 
maksymalne obciążenie: 150 kg. W komplecie 
zestaw montażowy do ściany twardej. Wysokość  60 
cm, szerokość  30 cm, waga 1.4 kg  
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12 poręcz ścienna (przy  wc)
(pom. 1.40)

uchylna, łukowa, dłg. 85cm lub poręcz stojąca WC, 
uchylna, łukowa, dłg. 60cm

Średnica: ø 32 mm. W komplecie zestaw montażowy 
do ściany twardej. Stal nierdzewna. Mocowana na 
płytce  
100 x 245 x 4 mm z otworami dla 6 śrub 
montażowych. Poręcz wyposażona w bezpieczny 
mechanizm uchylania. Dopuszczalne maksymalne 
obciążenie: 100 kg. 
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13 poręcz ścienna łukowa (przy  uwywalce) 
(pom. 1.40) 

uchylna, dłg. 60cm

Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia 
gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 

100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym 
RAL7043 z otworami dla 6 śrub montażowych. 
Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze 
chrom. Poręcz wyposażona w bezpieczny 
mechanizm uchylania z

 łącznikiem w kolorze antracytowym RAL7043. 
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg. W 
komplecie zestaw montażowy do ściany twardej.

Waga: 1.3 kg

2



14 Dozownik mydła w płynie 

 (pom. 1.40)

Mydło uzupełniane z kanistra

model wandaloodporny, zamknięcie na zamek,

grubość metalu 1mm,

dozowanie na przycisk

okienko kontroli poziomu mydła

pojemność 1 litr;

srebrny, matowy, stal nierdzewna kwasoodporna;
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15 Pojemnik na ręczniki pojedyncze 

(pom. 1.40) 

Urządzenia ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej:

- pojemność do 500szt. ręczników

- okienko do kontroli ilości ręczników

-zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem 
bębenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia

- łączenia boków spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy;

srebrny, matowy;
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16 Pojemnik na papier toaletowy  

(pom. 1.40)

Srebrny matowy, średnica rolki do 23cm, 

stal nierdzewna kwasoodporna;
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17 Kosz na odpady 

 (pom. 1.40)

Srebrny matowy, otwarty;

stal nierdzewna kwasoodporna;

pojemność 47 litrów
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18 Szczotka do WC z uchwytem 

 (pom. 1.35)  (pom. 1.40)  

- model wandaloodporny

- wyjmowane plastikowe wnętrze

- grubość korpusu 1 mm

- średnica 9 cm
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19 Pojemnik na ręczniki pojedyncze 

 (pom. 1.35) 

pojemność: 500 listków

•przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ
•wielkość listka: 250 x 230 mm
•materiał obudowy: tworzywo ABS
•kolor obudowy: biało-szary
•sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki 
papieru powoduje wysunięcie się kolejnej
•zamek i klucz: plastik
•okienko kontrolne informujące o ilości 
ręczników
•rodzaj montażu: naścienny, przykręcany
•opakowanie z zestawem wkrętów z kołkami
•wymiary: - wysokość: 270 mm, - szerokość: 
270 mm, - głębokość: 130 mm
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20 Pojemnik na papier toaletowy

(pom. 1.35) 

Materiał: tworzywo ABS

•Kolor: biały
•Przeznaczenie: papier toaletowy w roli o 
maksymalnej średnicy 25 cm.
•Odporny na uszkodzenia mechaniczne i 
zarysowania
•Prosta obsługa i eksploatacja
•Posiada wizjer kontrolny 
•Perforowana listwa ułatwiająca odrywanie 
papieru
•Montaż: naścienny, przykręcany
•Zawiera zestaw kołków do montażu
•Zamykany na kluczyk
•Wymiary: - szerokość: 275 mm, - głębokość: 
125 mm, - wysokość: 275 mm
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21 Dozownik mydła w płynie 

(pom. 1.35) 

Biały, poj. 800 ml, z tworzywa ABS 1

22 Haczyki pojedyncze

kabiny wc i natrysków 

Stal nierdzewna kwasoodporna;

kabiny wc:

2szt. (pom. 1.40), 

2szt. (pom. 1.35)

natryski: 

2 szt. (pom. 1.32 – przy prysznicach)
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23 Komplet akcesoriów do sauny 

(pom. 1.37)  (pom. 1.38)

Termohigrometr na drewnianej podstawce, 
klepsydra, cebrzyk drewniany, chochla drewniana; 
duża tablica reguł kąpieli (A4) w ramie z drewna, 
dobrze zabezpieczona

2 komplety

24 Komplet akcesoriów do pom. hammam

(pom. 1.42)

Termohigrometr, klepsydra 1 komplet

27 uchwyt pomocniczy dla osób
niepełnosprawnych
(pom. 1.40)

W kolorze stolarki drzwiowej, 

o nieśliskim wykończeniu;

zamocowany poziomo na drzwiach 
(z przodu i z tyłu drzwi)
na wys. 75cm;
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28 Blat

(pom. 1.34)

Wymiary: 360 x 60 cm

Materiał: hdf okleina dąb

1

29 Blat

(pom. 1.34)

Wymiary: 205 x 60 cm

Materiał: hdf okleina dąb

1



30 Blat umywalkowy – pom. hammamu 

(pom. 1.42)

Materiał: z konglomeratu kwarcowego, 

kolor biały RAL 9016 

Wymiary: wg rysunku:

kt-284 PW  IV_18_ Łaźnia hammam

 gr. 5 cm;
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31 Krzesło obrotowe

(pom. 1.34)

Siedzisko obustronne tapicerowane,

kolor grafitowy, stelaż – aluminiowy czarny,

baza pięcioramienna
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32 Leżak drewniany - grota solna

(pom. 1.39)

Rozmiar po zmontowaniu: Szerokość: 55 cm, 
Długość: 74 cm, Wysokość: 112 cm

•Wysokość siedziska: 46

•Wysokość podłokietnika: 66 cm

•Rozmiar przed montowaniem: 

Szerokość: 14 cm, Długość: 98 cm, Wysokość: 60 

cm

•Waga: 10 kg

•Materiał krzesła: Rama/stelaż: Drewno eukaliptusa, 

Drewno twarde, Oparcie: Drewno eukaliptusa, 

Drewno twarde, Siedzisko: Drewno eukaliptusa, 

Drewno twarde, Podłokietnik: Drewno eukaliptusa, 

Drewno twarde

•Funkcja: 7 pozycji

•Obróbka: Olejowany
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39 Leżaki w hali basenowej

(pom. 1.29)

Materiał konstrukcyjny:  profile aluminiowe 
malowane proszkowo

Pokrycie:siatka textilene

Kolor: konstrukcja: srebrny / pokrycie: czarny

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 

64 x 175 x 57 - 89 cm / wysokość zależna od 
położenia oparcia

Szerokość wewn. siedziska:55 cm

Głębokość wewn. siedziska:93 cm

Wysokość siedziska:30 cm

Szerokość wewn. oparcia:55 cm

Wysokość wewn. oparcia:80 cm

Zakres regulacji:5 pozycji - dotyczy oparcia

Maksymalne obciążenie:120 kg

Wymiary po złożeniu

(szer. x gł. x wys.):160 x 50 x 64 cm

Wyposażenie:mocowana rzepami poduszka o 
wymiarach: 

41,5 x 18 x 7 cm,

wypełniona gąbką

W komplecie: leżak,  poduszka, komplet śrub 
montażowych, kluczyk do śrub 
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40 Gaśnica proszkowa 4 kg Do grupy pożarów A,B,C,E; 10

41 Donica geometryczna wysokość donicy: 45 cm

szerokość: 60 x 69 cm

głębokość półki wewnętrznej: 40 cm

waga: 4 - 4,5 kg

wykończenie: mat porowaty

tworzywo: polietylen PE 

1 szt. kolor biały RAL 9016 i 1 szt. czarny RAL 
9017
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42 Papirus cibora Do zasadzenia w donicy geometrycznej;

po 2 sadzonki do każdej donicy;

gatunek tolerujący wilgoć w powietrzu
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UWAGA:

– Wszystkie meble i akcesoria powinny być odporne na zniszczenie, przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, 
zapewniać trwałe i bezpieczne użytkowanie;

– Sprzęt ratowniczy powinien spełniać odpowiednie normy i posiadać atesty, podane powyżej zestawienie sprzętu winno 
być zweryfikowane i uzupełnione przez uprawnionego przedstawiciela Użytkownika

– Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia obiektu w:
a. instrukcje obsługi i konserwacji w odniesieniu do zastosowanych materiałów,
b. instrukcje BHP,
c. instrukcje rozruchu technologicznego urządzeń,
d. instrukcje eksploatacji i użytkowania dla wszystkich zamontowanych urządzeń,
e. wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz dostawę i montaż sprzętu i wyposażenia p.poż. ;

– Sprzęt ratowniczy powinien spełniać odpowiednie normy i posiadać atesty;


	Lustro bez ramy; klejone do ściany;
	Wym.40 x 60 cm
	uchylna, dłg. 60cm
	W kolorze stolarki drzwiowej, 
	o nieśliskim wykończeniu;

