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tablica korkowa (wym. min. 200 x 100 cm) w ramie drewnianej, korek wysokiej 

jakości: gęsty, elastyczny, zwarty. Tylna część tablicy wzmocniona pilśnią. 

Obramowanie tablicy z trwałego drewna. Mocowanie tablicy - w dwóch lub 

czterech punktach. Elementy montażowe w zestawie - zwana dalej w SIWZ 

tablicą korkową nr 1

szt 4

tablica korkowa (wym. min. 90 x 60 cm) w ramie drewnianej, korek wysokiej 

jakości: gęsty, elastyczny, zwarty. Tylna część tablicy wzmocniona pilśnią. 

Obramowanie tablicy wykonane z trwałego drewna. Mocowanie tablicy  może 

być w pionie lub w poziomie. W zestawie komplet elementów montażowych - 

zwana dalej w SIWZ tablicą korkową nr 2

szt 3

tablica korkowa (wym. min. 120 x 90 cm) w ramie drewnianej, korek wysokiej 

jakości: gęsty, elastyczny, zwarty. Tylna część tablicy wzmocniona pilśnią. 

Obramowanie tablicy wykonane z trwałego drewna. Możliwy montaż tablicy w 

pionie lub w poziomie. W zestawie komplet do montażu tablic - zwana dalej w 

SIWZ tablicą korkową nr 3.

szt 3

tablica biala magnetyczna w ramie aluminiowej o wym. min. 90 x 60 cm 

przeznaczona do ogólnego użytku biurowego, do pisania suchościeralnymi 

markerami powierzchnia jest odporna na zarysowanie i łatwa w utrzymaniu. 

Rama aluminiowa, w komplecie znajduje się półka na markery i zestaw 

mocujący - zwana dalej w SIWZ tablicą magnetyczną nr 1.

szt 3

biała tablica dwustronna, powierzchnia magnetyczna umożliwia przyczepienie 

notatek przy pomocy magnesów, suchościeralna, aluminiowa rama, stojak na 

kółkach ułatwiających przesuwanie, holder na markery, wymiary: min. 120 x 90 

cm - zwana dalej w SIWZ tablicą magnetyczną nr 2.

szt 2

tablica suchościeralna o pow.magnetycznej, po kt.możliwe jest pisanie 

markerami na bazie alkoholu oraz przyczepianie informacji za pomocą 

magnesów. Model oprawiony w ramę z profilu aluminiowego w kolorze 

srebrnym, wykończona ozdobnymi plastikowymi narożnikami, możliwość 

zawieszenia tablicy w pionie i w poziomie (do samodz.montażu), w zestawie 

min.: marker, 3 magnesy (min. 16 mm) oraz elementy mocujące; z gwarancją: 

10 lat na pow.lakier., 2 lata na produkt. Wym. min. 160 x 120 cm - zwana dalej 

w SIWZ tablicą magnetyczną nr 3.

szt 3

Załącznik nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia

tablica magnetyczna

tablica korkowa1

2



3 tablica welurowa 

welurowa tablica w ramie aluminiowej, mocowanie do ściany w dwóch lub 

czterech punktach, w komplecie elementy mocujące, kolor granatowy, o wym. 

min. 170 x 100 cm, najlepiej stojąca 

szt 3


