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Załącznik nr 1 do STWiORB 
Zestawienie głównych materiałów (z parametrami), zaakceptowanych przez Konserwatora Zabytków, do wykonania remontu. 
Materiały pomocnicze i montażowe (np. kleje, grunty, kartonogipsy) nie opisane są w niniejszym załączniku, ale uwzględnione 
są w dokumentacji przetargowej.  

 

Nr pokoju NAZWA 
MATERIAŁU PARAMETRY ZDJĘCIA/ RYSUNKI 

Wszystkie 
18 pokoi 

Płytka podłogowa 
Domino Grande 
Beż i  
Domino Grande 
Brąz  
 
Producent: 
Tubądzin Domino 

Format płytki: 45x45 
Gatunek I,  
Klasa ścieralności : 
- III (Brąz),  
- IV(Beż) 
 
Płytka podłogowa zostanie użyta 
zarówno na podłodze jak i na ścianie. 
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Wszystkie 
łazienki 

Fugi Mapei 
KERACOLOR SF  

Kolor : w kolorze płytek Szerokość 
fug: 1,5 mm 
 
Cementowa zaprawa do spoinowania 
okładzin ceramicznych, o bardzo dużej 
wytrzymałości, modyfikowana 
polimerami, do wykonywania spoin o 
szerokości do 4 mm, o bardzo gładkiej 
powierzchni. Zamawiający dopuszcza 
możliwość użycia innej fugi j odpornej 
na zabrudzenia   

101, 102, 
103, 104,  
301, 302, 
303, 304 
Łącznie 8 
pokoi 

Kermi Atea Walk-
in Wall - Ścianka 
boczna 
wolnostojąca 100  
 
Producent: Kermi 
 
Symbol produktu: 
ATTWF10020VPK 

Szkło przeźroczyste o grubości 6mm,  
hartowane ESG odpowiadające 
wymogom normy EN12150,  
z powłoką Kermi Clean ułatwiającą 
czyszczenie,  
Szerokość: 100 mm 
Wys. 200 mm  
Profil i stabilizator z eloksalowanego 
aluminium - srebrny połysk 
Stabilizator 90stopni (AT TWF) 
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105 - Lewa, 
106 – Prawa 
Łącznie 2 
szt. 

Kermi DIGA 
drzwi wahadłowo-
składane- drzwi do 
montażu ze ścianą 
boczną ruchomą DI 
TBR/L 
Wymiar 800 
 
Producent: Kermi 
 
Symbol produktu: 
DI 2SR/L 
08020VPK 
Wersja lewa i 
prawa 

Szkło przeźroczyste o grubości 6mm,  
hartowane ESG odpowiadające 
wymogom normy EN12150,  
z powłoką Kermi Clean ułatwiającą 
czyszczenie,  
Szerokość: 800 mm 
Wys. 2000 mm  
Profil z eloksalowanego aluminium - 
srebrny połysk 
Zawiasy i uchwyty chromowane 
Zawiasy z mechanizmem windowym 
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106 - Lewa, 
107 - Prawa, 
108 - Lewa, 
109 - Prawa,  
305 – Lewa, 
307 – Prawa, 
308 – Lewa, 
309 - Prawa 
Łącznie 8 
szt. 

Kermi DIGA 
drzwi wahadłowo-
składane- drzwi do 
montażu ze ścianą 
boczną ruchomą DI 
TBR/L 
Wymiar 900 
 
Producent: Kermi 
 
Symbol produktu: 
DI 2SR/L 
09020VPK 
Wersja lewa i 
prawa 

Szkło przeźroczyste o grubości 6mm,  
hartowane ESG odpowiadające 
wymogom normy EN12150,  
z powłoką Kermi Clean ułatwiającą 
czyszczenie,  
Szerokość: 900 mm 
Wys. 2000 mm  
Profil z eloksalowanego aluminium - 
srebrny połysk 
Zawiasy i uchwyty chromowane 
Zawiasy z mechanizmem windowym 
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306 - Prawa 
Łącznie 1 szt 

Kermi DIGA 
drzwi wahadłowo-
składane- drzwi do 
montażu ze ścianą 
boczną ruchomą DI 
TBR/L 
Wymiar 1000 
 
Producent: Kermi 
 
Symbol produktu: 
DI 2SR/L 
10020VPK 
Wersja lewa i 
prawa 

Szkło przeźroczyste o grubości 6mm,  
hartowane ESG odpowiadające 
wymogom normy EN12150,  
z powłoką Kermi Clean ułatwiającą 
czyszczenie,  
Szerokość: 1000 mm 
Wys. 2000 mm  
Profil z eloksalowanego aluminium - 
srebrny połysk 
Zawiasy i uchwyty chromowane 
Zawiasy z mechanizmem windowym 
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108 – Prawa, 
109 – Lewa, 
307 – Lewa 
308 – Prawa, 
309 - Lewa 
 
Łącznie 5 szt 

Kermi DIGA 
Ściana boczna 
ruchoma - Ściana 
boczna ruchoma do 
montażu z 
drzwiami 
wahadłowo 
składanymi 
DI2SR/L 
Wymiar 800 
 
Producent: Kermi 
 
Symbol produktu: 
DI TBR/L 
08020VPK 
Wersja lewa i 
prawa 
 
 
 

Szkło przeźroczyste o grubości 6mm,  
hartowane ESG odpowiadające 
wymogom normy EN12150,  
z powłoką Kermi Clean ułatwiającą 
czyszczenie,  
Szerokość: 800 mm 
Wys. 2000 mm  
Profil z eloksalowanego aluminium - 
srebrny połysk 
Zawiasy z mechanizmem windowym 
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105 - Prawa,  
107 - Lewa, 
306 - Lewa, 
 
Łącznie 3 szt 

Kermi DIGA 
Ściana boczna 
ruchoma - Ściana 
boczna ruchoma do 
montażu z 
drzwiami 
wahadłowo 
składanymi 
DI2SR/L 
Wymiar 900 
 
Producent: Kermi 
 
Symbol produktu: 
DI TBR/L 
09020VPK 
Wersja lewa i 
prawa 
 
 

Szkło przeźroczyste o grubości 6mm,  
hartowane ESG odpowiadające 
wymogom normy EN12150,  
z powłoką Kermi Clean ułatwiającą 
czyszczenie,  
Szerokość: 900 mm 
Wys. 2000 mm  
Profil z eloksalowanego aluminium - 
srebrny połysk 
Zawiasy z mechanizmem windowym 
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305 – Prawa, 
Łącznie 1 szt 

Kermi DIGA 
Ściana boczna 
ruchoma - Ściana 
boczna ruchoma do 
montażu z 
drzwiami 
wahadłowo 
składanymi 
DI2SR/L 
Wymiar 1000 
 
Producent: Kermi 
 
Symbol produktu: 
DI TBR/L 
10020VPK 
Wersja lewa i 
prawa 

Szkło przeźroczyste o grubości 6mm,  
hartowane ESG odpowiadające 
wymogom normy EN12150,  
z powłoką Kermi Clean ułatwiającą 
czyszczenie,  
Szerokość: 900 mm 
Wys. 2000 mm  
Profil z eloksalowanego aluminium - 
srebrny połysk 
Zawiasy z mechanizmem windowym 
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101, 102, 
103, 104,  
301, 302,  
303, 304 
Łącznie 8 szt 

Brodzik Competia 
80x100x14 
 
Producent :  
Sched-Pol 
 
Symbol produktu: 
3.0166 

Brodzik prostokątny 80x100; 
Kolor: biały; 
Materiał: akryl; 
Wymiar [mm]: 1000x800; 
Wysokość [mm]: 140; 
Głębokość [mm]: 30; 
Średnica otworu odpływowego 
[mm]: 90; 
Zintegrowany z obudową; 
Na nośniku styropianowym; 
Dzięki zintegrowaniu brodzika z 
podstawą styropianową oraz 
zabudowaniu całości estetycznym 
panelem montaż jest niezwykle 
prosty, czysty i szybki;  
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105, 106,  
108, 109 
307, 308,  
309 
Łącznie 7 szt 

Brodzik Competia 
80x90x14 
 
Producent :  
Sched-Pol 
 
Symbol produktu: 
3.0183 
 

Brodzik prostokątny 80x90; 
Kolor: biały; 
Materiał: akryl; 
Wymiar [mm]: 900x800; 
Wysokość [mm]: 140; 
Głębokość [mm]: 30; 
Średnica otworu odpływowego 
[mm]: 90; 
Zintegrowany z obudową; 
Na nośniku styropianowym; 
Dzięki zintegrowaniu brodzika z 
podstawą styropianową oraz 
zabudowaniu całości estetycznym 
panelem montaż jest niezwykle 
prosty, czysty i szybki;  
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107,  
łącznie 1 szt 

Brodzik Competia 
90x90x14 
 
Producent:  
Sched-Pol 
 
Symbol produktu: 
3.0161 

Brodzik prostokątny 90x90; 
Kolor: biały; 
Materiał: akryl; 
Wymiar [mm]: 900x900; 
Wysokość [mm]: 140; 
Głębokość [mm]: 30; 
Średnica otworu odpływowego 
[mm]: 90; 
Zintegrowany z obudową; 
Na nośniku styropianowym; 
Dzięki zintegrowaniu brodzika z 
podstawą styropianową oraz 
zabudowaniu całości estetycznym 
panelem montaż jest niezwykle prosty, 
czysty i szybki;  
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305, 306 
łącznie 2 szt 

Brodzik Competia 
90x100x14 
 
Producent:  
Sched-Pol 
 
Symbol produktu: 
3.0168 
 

Brodzik prostokątny 90x100; 
Kolor: biały; 
Materiał: akryl; 
Wymiar [mm]: 1000x900; 
Wysokość [mm]: 140; 
Głębokość [mm]: 30; 
Średnica otworu odpływowego 
[mm]: 90; 
Zintegrowany z obudową; 
Na nośniku styropianowym; 
Dzięki zintegrowaniu brodzika z 
podstawą styropianową oraz 
zabudowaniu całości estetycznym 
panelem montaż jest niezwykle prosty, 
czysty i szybki;  
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Wszystkie 
18 pokoi 

Tempoplex – 
komplet 
odpływowy  
Producent: Viega  
Symbol produktu: 
6961PL 
 

Tempoplex-komplet odpływowy,  
Kołpak chromowany bez nawierceń,  
syfon wyjmowalny, 
łuk odpływowy 45º wg PN-EN 274,  
Do odpływu o średnicy otworu 
odpływowego [mm]: 90 

 
Wszystkie 
18 pokoi 

Hansgrohe 
Ecostat Comfort 
1001SL z 
termostatem, z  
zestawem 3-
funkcyjnym : 
- 100 
MULTI/UNICA 
C65  
 
Symbol produktu: 
27086000 
 
W komplecie:  
Prowadnica  
 
Główka 
prysznicowa 
Hansgrohe HG 
Croma 100 
Multi/Unica’C 
0,65m 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bateria termostatowa prysznicowa 
DN15; 
Montaż natynkowy; 
Wykończenie: chrom; 
1 odbiornik; 
Zabezpieczenie przy 40ºC; 
Przepływ przyłącza główki przy 3 bar: 
30 l/min.; 
Blokada Ecostop przy przepływie: 10 
l/min;  
 
 
 
 
Wykończenie chrom; 
Wielkość: 85 mm; 
Zmiana strumienia poprzez obrót; 
Strumień: normalny, masujący, Mono; 
Przepływ max. (przy 3 bar): 9 l/min. 
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W komplecie: 
Wąż prysznicowy  
Hansgrohe HG 
ISIFLEX B  

 
 
Wąż prysznicowy z imitacją 
powierzchni metalicznej; 
Wykończenie: chrom; 
Powłoka z tworzywa; 
Długość węża: 1,60 m; 
Ochrona przed załamaniem; 
Stożek obrotowy.  
 

 
 

101, 102, 
103, 104, 
301, 302 
303, 304, 
 
107, 109,  
307, 309 
 
Łącznie 12 
szt 

Umywalka 
asymetryczna 
Koło Style Prawa 
 
Producent:  
Sanitec Kolo Sp. z 
o.o. 
 
Symbol produktu: 
L21765000 

Wymiary: 65x46 asymetryczna 
prawa  
Z jednym otworem na baterię; 
Kolor : Biały 
Bez półpostumentu 
Ceramika sanitarna 
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105, 108,  
305, 306, 
308 
 
Łącznie 5 szt 
 

Umywalka 
asymetryczna 
Koło Style Lewa 
 
Producent:  
Sanitec Kolo Sp. z 
o.o. 
 
Symbol Produktu: 
L21766000 

Wymiar 65x46 asymetryczna lewa; 
Z jednym otworem na baterię; 
Kolor : Biały 
Bez półpostumentu 
Ceramika sanitarna 
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106 Umywalka Koło 

Modo  
 
Producent:  
Sanitec Kolo Sp. z 
o.o. 
 
Symbol Produktu: 
L31960 

Wymiar 60x48,5; 
Z jednym otworem na baterię; 
Kolor : Biały 
Bez półpostumentu 
Ceramika sanitarna 
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Wszystkie 
18 pokoi 

Bateria 
umywalkowa  
KFA Malachit 
 
Producent: 
Armatura 
Krakowska 
 
Symbol produktu: 
440281100 

Bateria jednouchwytowa, 
umywalkowa; 
Montaż: 1-otworowy; 
Typ: stojąca; 
Materiał: mosiądz; 
Kolor: chrom; 
Element sterujący: ceramic regulator 
Ø35; 
Napowietrzacz: tak; 
Przepływ wody: 12; 
Ciśnienie robocze [atm]: 3; 
Temperatura wody [ºC] maks.: ≤ 90º; 
Grupa akustyczna: II; 
Wylewka: 135; 
Długość wylewki [mm]: 135; 
W komplecie: zawory kątowe 1/2”x 
3/8” walec: 2 szt., spust klik-klak 
mały: 1 szt., komplet mocujący z 
podstawką, przyłącze elastyczne 
M10x1/G3/8 L=350 mm, klucz 
uniwersalny z tworzywa, instrukcja 
obsługi i montażu baterii 
jednouchwytowych stojących. 
Gwarancja: 100 lat na elementy 
odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę 
regulatorów ceramicznych. 
Produkt wykonany zgodnie z normą 
PN-EN 817, posiada Znak 
Budowlany, Atest Higieniczny, 
Deklarację Zgodności. 
 

 

 



18 

Wszystkie 
18 pokoi 

Zestaw instalacyjny 
do WC  
Duofix H98 
Podtynkowy 
Geberit (do 
przycisku Kappa 
UP 200) 
 

Samonośny; 
Wysokość elementu 98 cm; 
Rama o profilu C 4x4 cm; 
Rama malowana proszkowo,  
niebieski ultramaryna; 
Rama z otworami Ø 9 mm do 
zamocowania w drewnianej ścianie 
szkieletowej; 
 
Spłuczka podtynkowa KAPPA 
(UP200)  uruchamiana z przodu; 
Spłuczka podtynkowa z izolacją 
przeciwroszeniową; 
Spłukiwanie dwudzielne przyciskami 
Kappa; 
Szybkie ustawianie popychaczy 
przycisku spłuczki; 
Obudowa ochronna otworu 
serwisowego z możliwością 
przycięcia; 
Możliwość ustawienia ilości wody 
spłukującej; 
 
Przyłącze wody z lewej strony; 
Ręcznie przykręcany wężyk łączący 
z zaworem kątowym; 
 
Mocowanie kolana odpływowego 
izolowane akustycznie; 
 
Nogi ocynkowane, regulowane 
płynnie w zakresie od 0 - 20 cm;  
Nogi regulowane o 5 cm; 
Obrotowa płyta pod nogę, do 
montażu w profilach UW50 i UW75; 
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Wszystkie 
18 pokoi 

Wsporniki 
dystansowe 
Geberit Duofix kpl  
47-DU-WSP 

Regulacja głębokości 13-20 cm 

   
Wszystkie 
18 pokoi 

Podkładka 
dźwiękochłonna 
do miski wiszącej  
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Wszystkie 
18 pokoi 

Przycisk 
uruchamiający 
Geberit Kappa 21 
przedni UP200 
 
Symbol produktu: 
115.240.KJ.1 

Przycisk spłukujący do WC 
do spłuczek podtynkowych Geberit 
KAPPA (UP200); 
Kolor : Biały, obwódka chrom 
połysk 
Uruchamianie przez naciśnięcie od 
przodu; 
2 zakresy spłukiwania; 
 
Siła nacisku ˂ 20  N; 
Materiał: tworzywo sztuczne; 
 
Zakres dostawy 
Ramka mocująca; 
Popychacze; 
Bolce dystansowe; 
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Wszystkie 
18 pokoi 

Miska wisząca 
Koło Style 
 
Producent:  
Sanitec Kolo Sp. z 
o.o. 
 
Symbol produktu 
L23100000 

Miska WC wisząca; 
Kolor: biały;  
Pokryta powłoką Reflex. 
Wykonana z ceramiki sanitarnej; 
Montaż na stelażu. 
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Wszystkie 
18 pokoi 

Deska WC Koło 
Style twarda 
Biała/5 
 
Producent:  
Sanitec Kolo Sp. z 
o.o. 
 
Symbol produktu 
L20111000 

Deska WC Koło Style  
Twarda z duroplastu  
Kolor: biały;  
Rozstaw metalowych zawiasów - 
155 mm; 
Wymiary : 
-wewnętrzne - 344 mm x 405 mm,  
- zewnętrzne - 364 mm x 425 mm.  
Deska zamyka się standardowo;  
Gwarancja dwuletnią gwarancją 
producenta. 

 
 Lustro  Lustro pod wymiar  

do pomieszczeń  mokrych, 
kryształowe zabezpieczone warstwą 
teflonu, 
wklejane na płytki na ścianie 
z fazą szerokości 3cm 

Przybliżony wymiar luster w pokojach, do zweryfikowania przez Wykonawcę 
 
75/112,5 – 70/90 - W pokojach 105, 106, 107, 108, 109, 205, 206, 207, 208 
75/119,5 – 130 – W pokojach 103, 104, 201, 203, 204 
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109 Drzwi do łazienki 
Drzwi Wiedeń 
Pełne  
 
Producent: Porta 

Skrzydło lakierowane w kolorze 
białym lub okleinowane. 
 
Konstrukcja skrzydła: 
Wypełnienie stabilizujące 
dwustronnie obłożone tłoczoną płytą 
HDF 
 
Pokrycie: 
Skrzydło o powierzchni w strukturze 
\"słoje drewna\"" jest dwukrotnie 
lakierowane nawierzchniowo farbą 
wodną akrylową w kolorze białym  

 
Wszystkie 18 
łazienek 

Opaska do drzwi do 
łazienki 

Szer. 6cm. 
Wykonana z litego drewna 
sosnowego z białą powłoką malarską 

 

109,  206 Ościeżnica do  
drzwi  
łazienkowych 

Wykonana z litego drewna 
sosnowego z białą powłoką malarską 
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Wszystkie 18 
pokoi 

Farba ściana 
odporna na 
szorowanie 
Producent: Dekoral  

Farba lateksowa do wnętrz o 
podwyższonej odporności na 
szorowanie przeznaczona jest do 
dekoracyjnego malowania ścian i 
sufitów wewnątrz budynków. 
Zastosowanie wysokogatunkowej 
dyspersji umożliwia prawidłowe 
oddychanie ścian. 
 
Baza do maszyny 
Wydajność: do 14 m² z litra; 
Długotrwały efekt kolorowych ścian; 
Lateksowa; 
Kolory dostępne w komputerowym 
systemie doboru koloru; 
Wygląd powłoki: matowa; 
Odporność na szorowanie: klasa 3; 
wg PN-EN 13300 
Ilość warstw: 1-2 w zależności od 
koloru; 
Nanoszenie drugiej warstwy: po 2h; 
Sposób nanoszenia: pędzel, wałek 
lub natrysk; 
Rozcieńczalnik: woda; 

 
 



25 

 
Wszystkie 
18 pokoi 

Farba sufit 
odporna na 
szorowanie 
Producent: Dekoral  

Farba lateksowa do wnętrz o 
podwyższonej odporności na 
szorowanie przeznaczona jest do 
dekoracyjnego malowania ścian i 
sufitów wewnątrz budynków. 
Zastosowanie wysokogatunkowej 
dyspersji umożliwia prawidłowe 
oddychanie ścian. 
 
Wydajność: do 14 m² z litra; 
Długotrwały efekt kolorowych ścian; 
Lateksowa; 
Wygląd powłoki: matowa; 
Odporność na szorowanie: klasa 3; 
wg PN-EN 13300 
Ilość warstw: 1-2  
Nanoszenie drugiej warstwy: po 2 h.; 
Sposób nanoszenia: pędzel, wałek 
lub natrysk; 
Rozcieńczalnik: woda; 

 

Wszystkie 
18 drzwi do 
łazienek  

Farba Emalia 
Akrylowa do 
pomalowania 
drzwi do łazienek 
Producent: Dekoral 

Emalia akrylowa do drewna i metalu. 
Baza do maszyny 
Wydajność: do 14 m² z litra; 
Rozcieńczalnik: woda; 
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105, 106, 
305, 306, 
Łącznie 4 
pokoje 

Tapeta Vinylowa 
Lattice  
 
Producent: Newmor 
 
Symbol produktu: 
VLT 502 

Kolor : VLT 502 
Waga całkowita: minimum 400 g/m²; 
Waga winylu: minimum 310 g/m²; 
Rodzaj podłoża: tekstylne nietkane; 
Wytrzymałość względem rozciągania:  
MD 40 N/cm, TD 30 N/cm 
Wytrzymałość względem rozerwania:  
4500 mN,  
Zmywanie: TAK; 
Odporność na plamy: wg normy 
ASTM D-1308-1987; odporny na 
czasowe zabrudzenia olejem, 
tłuszczem, łagodnymi kwasami i 
zasadami; 
Długość rolki: minimum 30 m; 
Szerokość rolki: 130 cm; 
Klej: do tapet winylowych; 
Okleiny ścienne firmy Newmor 
spełniają wszystkie wymagania 
Federal Specification CCC-W-408A 
oraz CFFA-W-101-A – standard 
jakości dla oklein pokrytych winylem; 
Produkt wysoce odporny na ogień. 
Klasa 1 według brytyjskich przepisów 
budowlanych. Euro klasa (EN 13501-
1:2007) B-s2. Klasa „A” ocena ognia 
przy badaniu zgodnie z ASTM E-84 
badania w tunelach. Ocena „zgodna” 
podczas badania zgodnie z NFPA 286 
testów palenia rogu. 
Zawiera ochronę przeciwbakteryjną, 
zapobiegający rozwojowi grzybów i 
pleśni na powierzchni okleiny, a także 
bakterii typu MRSA. 
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107,  
307,  
Łącznie 2 
pokoje 

Tapeta Vinylowa 
Toban  
 
Producent: Newmor 
 
Symbol produktu: 
110 

Kolor: 110 
Waga całkowita: minimum 460 g/m²; 
Waga winylu: minimum 400 g/m²; 
Rodzaj podłoża: tekstylne tkane z 
poliestrem; 
Wytrzymałość względem rozciągania:  
MD 40 N/cm; TD 30 N/cm 
Wytrzymałość względem rozerwania:  
4500 mN 
Zmywanie: TAK; 
Odporność na plamy: wg normy 
ASTM D-1308-1987; odporny na 
czasowe zabrudzenia olejem, 
tłuszczem, łagodnymi kwasami i 
zasadami; 
Długość rolki: minimum 30 m; 
Szerokość rolki: 130 cm; 
Klej: do tapet winylowych; 
Okleiny ścienne firmy Newmor 
spełniają wszystkie wymagania 
Federal Specification CCC-W-408A 
oraz CFFA-W-101-A – standard 
jakości dla oklein pokrytych winylem; 
Produkt wysoce odporny na ogień. 
Klasa 1 według brytyjskich przepisów 
budowlanych. Euro klasa (EN 13501-
1:2007) B-s2. Klasa „A” ocena ognia 
przy badaniu zgodnie z ASTM E-84 
badania w tunelach. Ocena „zgodna” 
podczas badania zgodnie z NFPA 286 
testów palenia rogu. 
Zawiera ochronę przeciwbakteryjną, 
zapobiegający rozwojowi grzybów i 
pleśni na powierzchni okleiny, a także 
bakterii typu MRSA. 

 



28 

108,  
308,  
Łącznie 2 
pokoje 

Tapeta Vinylowa 
S Stripe  
 
Producent: 
Newmor 
 
Symbol produktu: 
1006 

Kolor: 1006 
Waga całkowita: minimum 425 g/m²; 
Waga winylu: minimum 391 g/m²; 
Rodzaj podłoża: tekstylne nietkane, 
poly cotton scrim; 
Odporność na działanie światła 
ISO 105-B02:  7/8 
Wytrzymałość względem rozciągania: 
Przekracza wymagania ASTM  
Wytrzymałość względem rozerwania:  
Przekracza wymagania ASTM  
Zmywanie: TAK; 
Odporność na plamy: wg normy 
ASTM D-1308-1987; odporny na 
czasowe zabrudzenia olejem, 
tłuszczem, łagodnymi kwasami i 
zasadami; 
Szerokość rolki: min 134 cm; 
Klej: do tapet winylowych; 
Okleiny ścienne firmy Newmor 
spełniają wszystkie wymagania 
Federal Specification CCC-W-
408A&D oraz CFFA-W-101-A – 
standard jakości dla oklein pokrytych 
winylem; 
Produkt wysoce odporny na ogień. 
Klasa 1 według brytyjskich przepisów 
budowlanych. Euro klasa (EN 13501-
1:2007) B-s2. Klasa „A” ocena ognia 
przy badaniu zgodnie z ASTM E-84 
badania w tunelach. Ocena „zgodna” 
podczas badania zgodnie z NFPA 286 
testów palenia rogu. 
Zawiera ochronę przeciwbakteryjną, 
zapobiegający rozwojowi grzybów i 
pleśni na powierzchni okleiny, a także 
bakterii typu MRSA. 
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109, 309 
Łącznie 2 
pokoje 

Tapeta Vinylowa 
Darnell  
 
Producent: 
Newmor 
 
Symbol produktu: 
2232 

Kolor: 2232 
Waga całkowita: minimum 400 g/m²; 
Waga winylu: minimum 310 g/m²; 
Rodzaj podłoża: tekstylne nietkane; 
Odporność na działanie światła 
ISO 105-B02:  7/8 
Wytrzymałość względem rozciągania:  
MD 40 N/cm; TD 30 N/cm 
Wytrzymałość względem rozerwania:  
4500 mN  
Zmywanie: TAK; 
Odporność na plamy: wg normy 
ASTM D-1308-1987; odporny na 
czasowe zabrudzenia olejem, 
tłuszczem, łagodnymi kwasami i 
zasadami; 
Długość rolki: minimum 30 m; 
Szerokość rolki: 130 cm; 
Klej: do tapet winylowych; 
Okleiny ścienne firmy Newmor 
spełniają wszystkie wymagania 
Federal Specification CCC-W-408A 
oraz CFFA-W-101-A – standard 
jakości dla oklein pokrytych winylem; 
Produkt wysoce odporny na ogień. 
Klasa 1 według brytyjskich przepisów 
budowlanych. Euro klasa (EN 13501-
1:2007) B-s2. Klasa „A” ocena ognia 
przy badaniu zgodnie z ASTM E-84 
badania w tunelach. Ocena „zgodna” 
podczas badania zgodnie z NFPA 286 
testów palenia rogu. 
Zawiera ochronę przeciwbakteryjną, 
zapobiegający rozwojowi grzybów i 
pleśni na powierzchni okleiny, a także 
bakterii typu MRSA. 
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20 pokoi  
Po 10 na 
każdym z 2 
pięter. 

Drzwi wewnętrzne 
dźwiękoszczelne 
32db p.poż EI30  
Producent: Stolbud 
Warszawa 

Skrzydło drzwi STOLBUD EI 30  
Wymiar w świetle ościeżnicy: 
915szerx2000wys 
Wymiar w świetle otworu w murze: 
1043szerx2067wys 
Materiał: płyta wiórowa Halspan, 
bez ramiaka, z doklejoną po 
obwodzie drewnianą listwą. 
Płyta Halspan jest płytą wiórową, 
której warstwy zewnętrzne są 
grubości 6 mm i gęstości nie 
mniejszej niż 780 kg/m3, a warstwa 
środkowa jest grubości 32 mm i 
gęstości nie mniejszej niż 530 
kg/m3. Płyta wiórowa Halspan 
oklejona z obu stron płytami HDF 
grubości 3 mm i gęstości nie 
mniejszej niż 800 kg/m3. Elementy 
skrzydła są sklejane za pomocą kleju 
klasy trwałości co najmniej D3 wg 
PN-EN 204:2002.  
Powierzchnia skrzydła drzwiowego 
wykończona fornirem naturalnym : 
- JATOBE pokrytym lakierem 
akrylowym HESSE utwardzanym 
UV w odcieniu półmat lub  
- WENGE z od strony korytarza i 
MACHOŃ od strony pokoju 
pokrytym  lakierem akrylowym 
HESSE utwardzalnym UV w 
odcieniu półmat. Kolor forniru 
zostanie ustalony przez Wykonawcę 
z Zamawiającym w terminie w 
terminie do 6 tygodni przed 
rozpoczęciem realizacji zlecenia. 
Grubość skrzydła drzwi bez listew 
wynosi ÷ 50 mm.  
Listwy: 
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Na skrzydłach drzwiowych ozdobne 
listwy nabijane typu RETRO o 
wymiarach 9x24 mm wykonane z 
tarcicy dębowej pokryte lakierobejcą 
firmy SOPUR w kolorze Jatobe.  
Uszczelki: 
W skrzydle drzwiowym lub w 
ościeżnicy drzwi 
przeciwpożarowych, umieszczone są 
uszczelki pęczniejące Promaseal PL 
firmy Pormat wzdłuż pionowych 
krawędzi dwie o przekroju 10 x 2 
mm i wzdłuż górnej krawędzi dwie o 
przekroju 10 x 2 mm lub jedna o 
przekroju 20 x 2 mm - w przypadku 
drzwi jednoskrzydłowych.  
W drzwiach dźwiękoszczelnych 
montowana jest, w dolnej części 
skrzydła uszczelka opadająca: 
Deventer Bodenturdichtung DRS 
1528 SL, DRS 1530 SL, DBB 1530 
lub DSD 1530 firmy INTER 
DEVENTER.  
Ościeżnice:  
- drewniane, wykonywane z litego 
klejonego warstwowo drewna 
iglastego gęstości nie mniejszej niż 
350 kg/m3 lub  
- liściastego gęstości nie mniejszej 
niż 500 kg/m3.  
Ościeżnice wykończone 
powierzchniowo fornirem 
naturalnym : 
- JATOBE pokrytym lakierem 
akrylowym HESSE utwardzanym 
UV w odcieniu półmat lub 
- WENGE/MACHOŃ (łączenie 
okleiny we wrębie ościeżnicy pod 

 
 
 
Listwa: 
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uszczelką) pokrytym  lakierem 
akrylowym HESSE utwardzalnym 
UV w odcieniu półmat. Kolor forniru 
zostanie ustalony przez Wykonawcę 
z Zamawiającym w terminie w 
terminie do 6 tygodni przed 
rozpoczęciem realizacji zlecenia. 
Opaski:  
wykonane z płyty MDF o grubości 
16 mm, szerokości 12-12,5 mm od 
środka i od strony zewnętrznej, 
gładkie bez frezowań, wykończone 
fornirem naturalnym : 
- JATOBE oraz  pokrytym lakierem 
akrylowym HESSE utwardzanym 
UV w odcieniu półmat lub 
- WENGE z od strony korytarza i 
MACHOŃ od strony pokoju 
pokrytym  lakierem akrylowym 
HESSE utwardzalnym UV w 
odcieniu półmat. Kolor forniru 
zostanie ustalony przez Wykonawcę 
z Zamawiającym w terminie do 6 
tygodni przed rozpoczęciem 
realizacji zlecenia. 
Drzwi STOLBUD EI 30 są 
wyposażone w:  
- trzy zawiasy czopowe spełniające 
wymagania normy PN-EN 
1935:2003/AC:2005, firmy: SFS  
- zamki wpuszczane zapadkowo 
zasuwkowe, spełniające wymagania 
normy PN-EN 12209:2005/AC:2006, 
firmy: Eco Schulte, model BMH; 
zamki są wyposażone we wkładki 
bębenkowe spełniające wymagania 
normy PN-EN 1303:2007/AC:2008,  
- samozamykacze ukryte (chowane 



33 

w skrzydle drzwi) firmy GEZE 
Boxer spełniające wymagania normy 
PN-EN 1154:1999/A1:2004, 

2 magazynki 
Po 1 na 
każdym z 2 
pięter  

Drzwi wewnętrzne 
dźwiękoszczelne 
32db p.poż EI30  
 
Producent: Stolbud 
Warszawa 

Skrzydło drzwi STOLBUD EI 30  
Wymiar w świetle ościeżnicy: 
790szerx1980wys 
Wymiar w świetle otworu w murze: 
918szerx2047wys 
 
Pozostałe informacje o drzwiach jak 
wyżej przy opisie drzwi do pokoi. 
 
Wyposażenie drzwi jak wyżej w 
opisie drzwi do pokoi. 
 
Listwy naklejane na drzwiach – jak 
w opisie powyżej dot. drzwi do 
pokoi. 
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Listwa: jak w opisie powyżej dot. drzwi do pokoi 

101, 102,  
103, 104 
Łącznie 4 
pokoje 

Listwa sufitowa 
NMC  
Nomastyl AT 

Kolekcja NOMASTYL 

Wysokość 10 cm 

Szerokość 9,5 cm  

Długość 200 cm  

Tworzywo PS - Polistyren ekskudowany (miękki) ok. 70 kg/m 

Montaż Klej ADEFIX 

 

 

http://efekciarnia.pl/akcesoria/1203-klej-nmc-adefix-.html
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Łącznie 16 szt 
bez 107 i 307 

Łącznik pojedynczy  
 
Producent:  
KOS - Elektro 
System Sp. z o.o. 
 
Nr katalogowy 
5130 11 

Kolor: Patyna 
Model: KOS VENA 
 
- podtynkowy 
- wyposażony w zaciski śrubowe 
- stopień ochrony IP20 
- prąd znamionowy 16A 
- napięcie znamionowe 250V~ 

   

Ilości wg 
projektu 
elektrycznego 
i architektury 
wnętrz 

Łącznik schodowy 
pojedynczy 
 
Producent:  
KOS - Elektro 
System Sp. z o.o. 
 
Nr katalogowy  
5103 16 

Kolor: Krem 
Model: KOS VENA 
 
- podtynkowy 
- wyposażony w zaciski śrubowe 
- stopień ochrony IP20 
- prąd znamionowy 16A 
- napięcie znamionowe 250V~ 

 

Ilości wg 
projektu 
elektrycznego 
i architektury 
wnętrz 

Łącznik schodowy 
pojedynczy 
 
Producent:  
KOS - Elektro 
System Sp. z o.o. 
 
Nr katalogowy  
5130 16 

Kolor: Patyna 
Model: KOS VENA 
 
- podtynkowy 
- wyposażony w zaciski śrubowe 
- stopień ochrony IP20 
- prąd znamionowy 16A 
- napięcie znamionowe 250V~ 

 

Łącznie 18 szt 
 
 

Łącznik schodowy 
podwójny 
 
Producent:  
KOS - Elektro 
System Sp. z o.o. 
 
Nr katalogowy  
5130 19 

Kolor: Patyna 
Model: KOS VENA 
 
- podtynkowy 
- wyposażony w zaciski śrubowe 
- stopień ochrony IP20 
- prąd znamionowy 16A 
- napięcie znamionowe 250V~ 
- napięcie robocze 230V AC 
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Łącznie 11 szt 
 
 

Łącznik krzyżowy 
 
Producent:  
KOS - Elektro 
System Sp. z o.o. 
 
Nr katalogowy  
5103 17 

Kolor: Krem 
Model: KOS VENA 
 
- podtynkowy 
- wyposażony w zaciski śrubowe 
- stopień ochrony IP20 
- prąd znamionowy 16A 
- napięcie znamionowe 250V~ 

 

Łącznie 7 szt 
 

Łącznik krzyżowy  
 
Producent:  
KOS - Elektro 
System Sp. z o.o. 
 
Nr katalogowy  
5130 17 

Kolor: Patyna 
Model: KOS VENA 
 
- podtynkowy 
- wyposażony w zaciski śrubowe 
- stopień ochrony IP20 
- prąd znamionowy 16A 
- napięcie znamionowe 250V~ 

 

Łącznie 18 szt 
 
Po 1 szt. we 
wszystkich 18 
pokojach 

Łącznik 
świecznikowy 
 
Producent:  
KOS - Elektro 
System Sp. z o.o. 
 
Nr katalogowy  
5103015 

Kolor: Patyna 
Model: KOS VENA 
 
- podtynkowy 
- wyposażony w zaciski śrubowe 
- stopień ochrony IP20 
- prąd znamionowy 16A 
- napięcie znamionowe 250V~ 

 

Ilości wg 
projektu 
elektrycznego 
i architektury 
wnętrz 

Gniazdo 
pojedyncze 2p z 
przesłonami  
 
Producent:  
KOS - Elektro 
System Sp. z o.o. 
 
Nr katalogowy  
5103 34 

Kolor: Krem 
Model: KOS VENA 
 
- z bolcem uziemiającym 
- 2P+Z 
- podtynkowe 
- wyposażone w zaciski śrubowe 
- plakietka osłonowa stanowiąca 
doskonałe zabezpieczenie przed 
dziećmi 
- stopień ochrony IP20 
- prąd znamionowy 16A 
- napięcie znamionowe 250V~ 
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- napięcie robocze 230V AC 
- posiada mocne pazurki rozpierające z 
gwintem metrycznym 

Ilości wg 
projektu 
elektrycznego 
i architektury 
wnętrz 

Gniazdo 
pojedyncze 2p z 
przesłonami 
 
Producent:  
KOS - Elektro 
System Sp. z o.o. 
 
Nr katalogowy  
5130 34 

Kolor: Patyna 
Model: KOS VENA 
 
- z bolcem uziemiającym 
- 2P+Z 
- podtynkowe 
- wyposażone w zaciski śrubowe 
- plakietka osłonowa stanowiąca 
doskonałe zabezpieczenie przed 
dziećmi 
- stopień ochrony IP20 
- prąd znamionowy 16A 
- napięcie znamionowe 250V~ 
- napięcie robocze 230V AC 
- posiada mocne pazurki rozpierające 
z gwintem metrycznym 

 

Łącznie 18 szt 
 
Po 1 szt. we 
wszystkich 18. 
(łazienka) 

Gniazdo 
bryzgoszczelne 
pojedyncze z 
uziemieniem z 
przesłoną torów 
prądowych 
 
Producent:  
KOS - Elektro 
System Sp. z o.o. 
 
Nr katalogowy: 
5103 39 

Kolor - krem 
Model: KOS VENA 
 
- podtynkowe 
- wyposażone w zaciski śrubowe 
- stopień ochrony IP44 
- prąd znamionowy 16A 
- napięcie znamionowe 250V~ 
- napięcie robocze 230V AC 
- mechanizm gniazda z klapką 
ochronną 
- klapka w kolorze osprzętu, idealne 
zabezpieczenie przed dziećmi 
- 2 P+Z 
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Ilości wg 
projektu 
elektrycznego 
i architektury 
wnętrz 

Ramka pojedyncza 
 
Producent:  
KOS - Elektro 
System Sp. z o.o. 
 
Nr katalogowy  
5103 81 

Kolor - krem 
Model: KOS VENA 
 
- pojedyncza (pasuje do wszystkich 
gniazd i łączników serii KOS 
VENA) 
- stworzona z trwałego tworzywa 
ASA 
- podtynkowa 
- stopień ochrony IP20 
- możliwy montaż w układzie 
pionowym lub poziomym 

 

Ilości wg 
projektu 
elektrycznego 
i architektury 
wnętrz 

Ramka pojedyncza 
 
Producent:  
KOS - Elektro 
System Sp. z o.o. 
 
Nr katalogowy  
5130 81 

Kolor: Patyna 
Model: KOS VENA 
 
- pojedyncza (pasuje do wszystkich 
gniazd i łączników serii KOS 
VENA) 
- stworzona z trwałego tworzywa 
ASA 
- podtynkowa 
- stopień ochrony IP20 
- możliwy montaż w układzie 
pionowym lub poziomym 

 

Ilości wg 
projektu 
elektrycznego 
i architektury 
wnętrz 

Ramka podwójna 
 
Producent:  
KOS - Elektro 
System Sp. z o.o. 
 
Nr katalogowy  
5103 82 

Kolor: Krem 
Model: KOS VENA 
 
- podwójna (pasuje do wszystkich 
gniazd i łączników serii KOS 
VENA) 
- stworzona z trwałego tworzywa 
ASA 
- podtynkowa 
- stopień ochrony IP20 
- możliwy montaż w układzie 
pionowym lub poziomym 
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Ilości wg 
projektu 
elektrycznego 
i architektury 
wnętrz 

Ramka podwójna  
 
Producent:  
KOS - Elektro 
System Sp. z o.o. 
 
Nr katalogowy  
5130 82 

Kolor: Patyna 
Model: KOS VENA 
 
- podwójna (pasuje do wszystkich 
gniazd i łączników serii KOS 
VENA) 
- stworzona z trwałego tworzywa 
ASA 
- podtynkowa 
- stopień ochrony IP20 
- możliwy montaż w układzie 
pionowym lub poziomym 

 

Ilości wg 
projektu 
elektrycznego 
i architektury 
wnętrz 

Ramka potrójna 
 
Producent:  
KOS - Elektro 
System Sp. z o.o. 
 
Nr katalogowy  
5103 83 

Kolor: Krem 
Model: KOS VENA 
 
- potrójna (pasuje do wszystkich 
gniazd i łączników serii KOS 
VENA) 
- stworzona z trwałego tworzywa 
ASA 
- możliwy montaż poziomy lub 
pionowy 
- podtynkowa 
- stopień ochrony IP20 

 

Ilości wg 
projektu 
elektrycznego 
i architektury 
wnętrz 

Ramka potrójna 
 
Producent:  
KOS - Elektro 
System Sp. z o.o. 
 
Nr katalogowy  
5130 83 

Kolor: Patyna 
Model: KOS VENA 
 
- potrójna (pasuje do wszystkich 
gniazd i łączników serii KOS 
VENA) 
- stworzona z trwałego tworzywa 
ASA 
- możliwy montaż poziomy lub 
pionowy 
- podtynkowa 
- stopień ochrony IP20 
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Łącznie 11 szt 
 
po 1 szt. w 
pokojach : 
- Lux :301, 
302, 303, 
- wszystkie 
standardy z 
wyjątkiem 
107,307 

Gniazdo 
telefoniczne 
pojedyncze 
 
Producent:  
KOS - Elektro 
System Sp. z o.o. 
 
Nr katalogowy  
5103 63 

Kolor: Krem 
Model: KOS VENA 
 
- RJ11 
- stopień ochrony IP20 
- wymienna etykieta 
- gniazdo 4 pinowe 
- podtynkowe 
- posiada mocne pazurki rozpierające 
z gwintem metrycznym 

 

Łącznie 7 szt.  
 
po 1 szt. w 
pokojach : 
- Lux: 101, 
102, 103, 104, 
304,  
 
- 107, 307, 

Gniazdo 
telefoniczne 
pojedyncze 
 
Producent:  
KOS - Elektro 
System Sp. z o.o. 
 
Nr katalogowy  
5130 63 

Kolor: Patyna 
Model: KOS VENA 
 
- RJ11 
- stopień ochrony IP20 
- wymienna etykieta 
- gniazdo 4 pinowe 
- podtynkowe 
- posiada mocne pazurki rozpierające 
z gwintem metrycznym 

 

Łącznie 18 szt 
 
Po 1 szt. we 
wszystkich 18 
pokojach 

Gniazdo antenowe 
RTv końcowe 
 
Producent:  
KOS - Elektro 
System Sp. z o.o. 
 
Nr katalogowy 
5130 73 

Kolor: Krem 
Model: KOS VENA 
 
- TV 0,3 dB 
- R 0,6 dB 
- stopień ochrony IP20 
- z oznaczeniami 
- wyposażone w mocne pazurki 
rozpierające z gwintem metrycznym 

 

Łącznie 18 szt 
 
Po 1 szt. we 
wszystkich 18 
pokojach 

Ramka pojedyncza  
 
Producent:  
KOS - Elektro 
System Sp. z o.o. 
 
Nr katalogowy 
660381 

Kolor: Krem 
Model: KOS 66 
 
- TV 0,3 dB 
- R 0,6 dB 
- stopień ochrony IP20 
- z oznaczeniami 
- wyposażone w mocne pazurki 
rozpierające z gwintem metrycznym 
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Łącznie 18 szt 
 
Po 1 szt. we 
wszystkich 18 
pokojach 

Łącznik hotelowy 
 
Producent:  
KOS - Elektro 
System Sp. z o.o. 
 
Nr katalogowy 
660360 

Kolor: Krem 
Model: KOS 66 
 
Łącznik hotelowy na kartę 54x86mm 
- funkcja opóźnienia 5 sekund off-all 
- napięcie znamionowe 250V~ 
- częstotliwość 50Hz 
- stopień ochrony IP20 
- rozmiar karty 54x86mm 
- 5 lat gwarancji 

 

Pok. 304 Wykładzina 
dywanowa METRO 
Dessin 204 
Producent: Nordpfeil 
Kolor: 424 
108/m2 

rodzaj: dywanowa w rolce,  
koloryzacja: zieleń w drobne wzory,  
 
konstrukcja: pętelka,  
skład runa: 100% poliamid,  
waga runa: 1000 g/m²,  
waga całkowita: 2000 g/m²,  
wysokość runa: 4,5 mm,  
grubość całkowita: 7 mm,  
ilość pętelek: min 158 000/m²  
podkład: sztuczna juta,  
szerokość : 4 m,  
klasa palności: Cfl-s1,  
klasa użytkowa: 32,  
właściwości  
powtarzalność wzoru 6x6 cm 
wodoodporność: 
EN ISO 105-E01 >4 
elektrostatyczne: < 2kV  
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