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Część I - Udogodnienia dla niepełnosprawnych

1.

2.

3.

Podnośnik do
schodów

Parametry: • podnośnik krzesełkowy z montażem •
Udźwig 127 kg • Napęd Elektryczny - zębatkowy •
Zasilanie 24V • Prędkość jazdy 0,15 m/s •
Szerokość krzesełka 605 mm • Szerokość siedziska
445 mm • Kształt szyny Prosty

sztuka

2

Uchwyty/
poręcze

Poręcz prosta dla niepełnosprawnych 400 mm (stal
nierdzewna polerowana) - 6 szt.
Materiał: Stal nierdzewna AISI 304; Wykończenie:
Połysk; Długość poręczy: 400 mm; Wymiary
całkowite: Wysokość 75 mm, długość 475 mm,
szerokość 102 mm; Odległość od ściany: 86 mm;
Średnica rury: Ø 32; Średnica wspornika: Ø 75;
Średnica rozety maskującej: Ø 76; Grubość stali: 0,5
mm (rozeta), 1,5 mm (rura), 3 mm (wspornik); Kąt
gięcia rury: 90°; Rodzaj łączenia elementów
stalowych: Spawanie TIG; Pozycja montażu:
Pionowa lub pozioma; Maksymalne obciążenie: 120
kg; Mocowanie: 6-śrubowe, ścienne; Średnica
otworów na śruby mocujące: Ø 6,5; Śruby: 6 śrub ze
stali nierdzewnej (5 mm x 60 mm); Kołki rozporowe:
6 kołków nylonowych (8 mm x 50 mm); Waga
poręczy: 0,8 kg;
Poręcz uchylna dla niepełnosprawnych 600 mm (stal
nierdzewna połysk) - 3 szt.
Materiał: Stal nierdzewna AISI 304; Wykończenie:
Połysk; Element dodatkowy: Uchwyt na papier;
Kształt poręczy: Łukowa; Długość poręczy: 600 mm;
Wymiary całkowite po rozłożeniu: Wysokość 250
mm, długość 600 mm, szerokość 120 mm; Średnica
rury: Ø 32; Grubość stali: 1,5 mm (rura), 3 mm
(wspornik); Rodzaj łączenia elementów stalowych:
Spawanie TIG; Uchylanie: W górę; Zabezpieczenia:
Progresywny system hamulcowy; Maksymalne
obciążenie: 120 kg; Mocowanie: 6-śrubowe, ścienne;
Średnica otworów na śruby mocujące: Ø 8,5; Śruby:
6 śrub ze stali nierdzewnej z sześciokątną główką (8
mm x 70 mm); Kołki rozporowe: 6 kołków
nylonowych (10 mm x 60 mm); Waga poręczy: 2,6
kg;

sztuka

9

Krzesełko
prysznicowe

Parametry: • do montowania na odpowiedniej
wysokości dostosowanej do wzrostu dziecka, •
wymiary: 400 mm x 156 mm x 382 mm, rura Ø25 x 2
• maksymalne obciążenie: 150 kg • siedzisko
wykonane z białej listwy PCV, • antypoślizgowe w
użytkowaniu, • łatwe do utrzymania w czystości, •
wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
odpornej na korozję, • z opcją złożenia

sztuka

1
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Pytki
ostrzegawcze

Parametry: • giętkie płytki z wypustkami TGSI, • 250
mm x 250 mm x 2 mm, • kolor pomarańczowy, •
wypustki o grubości 5 mm, znajdują się w odległości
75 mm jedna od drugiej, na wzór kwinkunksa, •
Klasyfikacja luminescencji: M2, • wykonane z gumy,
naturalnie trudnej do rozdarcia i bardzo mocno
odpornej na promienie UV, • materiał antypoślizgowy
(norma P98-351), • sposób montowania: klejenie, na
większości typów podłoża, • montaż

sztuka

22

Paski
ostrzegawcze

Parametry: Taśma ostrzegawcza • do wyznaczanie
ciągów komunikacyjnych, • nośnik z winylu odporność na ścieranie, łatwość kształtowania, • klej
kauczukowy – taśma może być naklejana na
większość powierzchni, i w razie potrzeby usunięta
bez pozostawiania śladów kleju • odporność na
działanie substancji chemicznych • kolor czerwony, •
szerokość 50 mm, • długość 2x33 m

komplet

1
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Część II - Wyposażenie w sprzęt integracji sensorycznej

1.

2.

Hamak
antygrawitacyjny

Parametry:
• Szerokość części tkaninowej 100 cm • Długość
części tkaninowej 120 cm • Całkowita długość
przyrządu / łącznie z siatkami/ ok. 250 cm •
Regulacja linek • Wysokość zawieszania: ok. 2 m
nad podłogą • Rodzaj zawieszenia: jedno lub dwu
zaczepowo • Materiał impregnowana tkanina
bawełniana, tkanina typu "sztruks", siatka i taśma
polipropylenowa, okucia stalowe • Wykonanie:
zasadnicza część hamaka wykonana z
dwuwarstwowo zszytej i przepikowanej tkaniny
bawełnianej • Waga ok. 2kg • Dopuszczalne
obciążenie: min. 60 kg • kolor: zielony • z montażem

sztuka

1

Kojec piankowy

Parametry: • składa się z 9 elementów w różnych
kolorach, • z funkcją rozłożenia na 4 kanapy, 4 fotele
oraz wygodny materacyk, • pokryty trwałą i łatwą w
utrzymaniu czystości tkaniną PCW, • wym.: 1
kwadrat: 100 x 100 cm; 4 narożniki: 100 x 50 cm; 4
kanapy 50 x 50 cm

sztuka

1

sztuka

2

sztuka

2

3.

Ogród zmysłów

4.

Wiszące fotele

Zestaw składa się z: krzyżak z 4 kołkami, 28,
5x28,5x5,5cm - 1 sztuka; klocek z 2 kółkami,
20,5x11,5x5,5cm - 2 sztuki; odpowiednio
modelowanych desek z drewna bukowego: deska z
półwałkiem - 1 sztuka, deska z kulkami - 1 sztuka,
deska z korytkiem - 1 sztuka, deska z grzędami - 1
sztuka, deska z kratką - 1 sztuka, deska fakira - 1
sztuka, deska gładka - 1 sztuka wymiary: 103,5 cm
(dł.) x 10 cm (szer.). Ogród zmysłów pobudza zmysł
dotyku, słuchu i równowagi, wspomaga zręczność
oraz koncentrację.
Parametry:
• Obciążenie dopuszczalne: 80 kg • Materiał: Czysta
bawełna • Waga netto produktu: 2,6 kg • Szerokość
powierzchni do siedzenia: 70 cm • Wysokość
całkowita: 150 cm • Minimalna wysokość
montażowa: 200 cm • Produkt dostosowany do
specjalnych potrzeb dzieci od lat 3 (BAG) •
Zdejmowana komfortowa poduszka • Gwarancja
bezpieczeństwa TÜV • zestaw mocujący fotel • kolor:
1 sztuka - żółty, 1 sztuka – zielony • z montażem

.....................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy

