Opis przedmiotu zamówienia- zał. 7.3 technik handlowiec; wszystkie sprzęty nie gorsze niż, i/lub równoważne
Lp. nazwa
1 niszczarka

2 bindownica

3 tablica szkolna biała sucho ścieralna

opis
Niszczy jednorazowo do 6 kartek (70g) na ścinki 4x35
mm.Poziom zabezpieczeń niszczonego papieru P-4, kart
kredytowych T-4.Niszczy dokumenty z małymi
zszywkami, małymi spinaczami i karty
kredytowe.Szerokość wejścia 220 mm.Funkcja startstop (mechaniczny).Kosz o pojemności min.11 litrów.
Jednorazowo dziurkuje do 12 kartek A4 (80 g), może
oprawiać dokumenty o grubości do 120 arkuszy, maks.
średnica grzbietu 16 mm
Ergonomiczna. Specjalna szuflada na ścinki z
opatentowanym systemem mierzenia grubości
dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu
Łatwa w konserwacji. Szuflada wyposażona w system
otwarcia przy przepełnieniu
Łatwe i szybkie użytkowanie. Wyśrodkowanie linii
dziurkowania za pomocą suwaka – 2 pozycje (A4 i A5).
Nie wymagająca dużej siły nacisku przy dziurkowaniu.
Długa dźwignia dziurkowania pozwala na zmniejszenie
siły nacisku i ułatwia przedziurkowanie dokumentów
Niewielkich rozmiarów
Łatwa do czyszczenia. Obudowa z wytrzymałego
plastiku.
Tablica biała, magnetyczna, sucho ścieralna o idealnie
gładkiej powierzchni lakierowanej .
Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze
srebrnym. Narożniki tablicy wykończone estetycznymi,
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plastikowymi elementami, w których ukryte jest
mocowanie tablicy.
Tablica wykonana w technologii SLIM, bardzo lekka. Tył
tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną, aby zapewnić
jej stabilność, chroniąc przed wilgocią oraz wyginaniem.
Dodatkowo produkt wyposażona w wygodną półkę,
która zmieści wszystkie niezbędne przybory.
Zawiasy łączące skrzydła z tablicą główną.
Mocowanie tablicy ukryte w plastikowych, estetycznych
narożnikach tablicy.

4 apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej
pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy

Przemysłowa apteczka pierwszej pomocy w szafce
metalowej.
Skład apteczki:
- 1 szt. Opatrunek indywidualny G
- 2 szt. Opatrunek indywidualny M
- 1 szt. Opatrunek indywidualny K
- 1 kpl. Zestaw plastrów (14szt.)
- 1 szt. Przylepiec 5m x 2,5cm
- 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm
- 3 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm
- 1 szt. Chusta opatrunkowa 40 x 60cm
- 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80cm
- 3 szt. Kompres 10x10cm (pak po 2szt.)
- 2 szt. Chusta trójkątna
- 1 szt. Nożyczki 14,5cm
- 4 szt. Rękawice winylowe
- 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210cm
- 2 szt. Chusteczka nasączona
- 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania
- 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy z
wykazem telefonów alarmowych.
Kolor: biały
Skład zgodny z normą: DIN 13164 PLUS
Rozmiar opakowania: min.300 x 250 x 112 mm
Apteczka zawiera zamek na klucz (w komplecie 2 szt.
kluczy)
Wyrób spełnia wymagania norm Unii Europejskiej
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5 tablica flipchart

Flipchart ECO to tablica sucho ścieralna o
powierzchni magnetycznej.
Model w kolorze popielatym z eleganckim grafitowym
wykończeniem. Aluminiowa rama zapewniająca
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6 apteczka

7 lodówka z zamrażarką

8 wózek transportowy ręczny

stabilizację oraz podnosząca estetykę produktu.
Wyposażona w trójnożny stojak o regulowanej
wysokości w kolorze popielatym.
Maksymalna wysokość - 186 cm.
Rozmiar powierzchni użytkowej (szerokość x wysokość):
min.70 x 100 cm.
Maksymalna regulacja wysokości flipcharta: 186 cm.
Waga: do 7 kg.
Powierzchnia tablicy: sucho ścieralno-magnetyczna.
Wyposażenie: Wyposażenie zgodne z rozbudowaną
normą DIN 13157 (z myślą o większych budowach,
zakładach pracy, szkołach, biurach): opatrunek
indywidualny G 1 (2szt.) opakowania plastrów
10x6cm(8szt.) (1op.) plaster 50
Zalety produktu: Zawiera półki, można przechowywać w
niej również leki.
Rodzaj zamknięcia: Zamek na klucz
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: min.230
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]:min.98
Bezszronowa (No Frost): Pełny No Frost
Roczne zużycie energii [kWh]: max.280
Wymiary (WxSxG) [cm]: max.185x59,5x66
Ładowność: 300 kg
Wyposażony w 2 koła obrotowe i dwa koła stałe
Antypoślizgowa powierzchnia
Długość wózka 90 cm
Szerokość wózka to 60 cm. Wysokość przy rozłożonym
uchwycie: 80 cm
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9 lada sprzedażowa

10 term. do pom. temp. w urządz. chłod.

11 higrometr

Wymiary: min.120x60x90cm
Materiał : płyta laminowana
Częściowo przeszklona
Lada sklepowa z płyty laminowanej 18mm i szkła o
grubości 5mm
Zakres temperatury od -40°C do +40°C
Stopniowanie 1°C
Z zawieszką
Szerokość: min.15Omm, Wysokość: min.9mm, Długość:
min.23
Duży, czytelny wyświetlacz LCD
Pamięć wartości MIN/MAX
zakres pomiarowy -10...+60oC
dokładność pomiaru &plusmn;1,0oC
wymiary min.102 x 94 x 66 mm
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12 niszczarka,

1
Ilość jednorazowo niszczonych kartek: min.7 arkuszy
Rodzaj cięcia: Cross Cut (ścinki)
Poziom bezpieczeństwa: DIN 3
Pojemność kosza:min. 15 l
Niszczenie zszywek i małych spinaczy: Niszczy zszywki
Niszczenie płyt CD: Tak
Niszczenie kart kredytowych: Tak
Szerokość szczeliny na dokumenty: 220 mm
Rozmiar ścinek: min.4 x 39 mm
Automatyczny start: Tak
Ochrona przed przegrzaniem: Tak
Automatyczne zatrzymanie podczas zablokowania:
Tak
Moc silnika: min.145 W
Wymiary: min.33,4 x 19,8 x 39 cm
Waga: max 4,6 kg

13 bindownica,

format: A4
dziurkuje do 15 kartek
oprawia do 450 kartek
bindownica do grzbietów plastikowych
wygodna, mocna dźwignia do dziurkowania
ogranicznik papieru, ułatwiający precyzyjne ułożenie
papieru
regulator głębokości dziurkowania 2 - 5 mm
pojemnik na ścinki
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