
Zestawienie wyposażenia Konin OLU 
Lp. wyposażenie Opis 
1 Krzesło 

Krzesło dla pacjenta 
Aluminiowa rama krzesła malowana proszkowo. Siedzisko tapicerowane, 
z podłokietnikami 

2 krzesło do komputera Krzesło z regulacją wysokości siedziska oraz podparciem odcinka 
lędźwiowego, materiał ekoskóra, koła kauczukowe 

3 fotel Fotel ekoskóra,  60x60cm, kolor czarny 
4 stół/biurko Stół/biurko o samonośnej konstrukcji metalowej wykonanej z profilu 

stalowego 30x30mm malowanej proszkowo. Blat wykonany jest z 
laminowanej płyty wiórowej wykończonej odpornym na uszkodzenia 
mechaniczne obrzeżem PCV o grubości 2 mm. 

5 stolik Blat wykonany z płyty meblowej gr.25mm, wykończonej odpornym na 
uszkodzenia mechaniczne obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Konstrukcja 
stalowa spawana profil okrągły ø42mm 

6 regał otwarty Regał z 4 półkami, wymiar 80x40 
7 regał zamknięty Regał z 4 półkami, zamknięty drzwiami przeszklonymi, 

wymiar 80x40 
8 szafa Szafa ubraniowa dwudrzwiowa, wykonana z laminowanej płyty wiórowej 

gr. 18mm. wyposażona w drążek oraz 3 półki, zamykana na zamek 2 
klucze w komplecie 

9 szafa ubraniowa Szafka metalowa, drzwi na zamek, z otworami wentylacyjnymi, 
wyposażona w drążek oraz półkę. Malowana proszkowo. 

10 szafka kuchenna ze 
zlewem 

Szafka wykonana z płyty mdf 18mmm, Wymiar 80x60x85 
Zlewozmywak jednokomorowy stal nierdzewna +syfon+ bateria 

11 lodówka Chłodziarka,  wymiar  180x60x60, kolor stal nierdzewna inox 
12 materac składany  Materac składany trzyczęściowy, wykonany z twardej pianki 

poliuretanowej i pokryty łatwo zmywalnym materiałem skóropodobnym 
Wymiar 85x195x5 

13 Sprzęt rtv telewizor minimum TV LED 70’’  4K Ultra HD 
14 rzutnik Rzutnik z ekranem projekcyjnym  
16 tablica Tablica suchościeralna, magnetyczna, wymiar 180x90 
15 regał na książki Regał drewniany 5 półkowy, wymiar 300x40 
16 regał magazynowy  Regał 4 półkowy, konstrukcja metalowa, wymiar 70x40, 

oraz jezdny wózek na piłki wymiar 60x60, kosz materiałowy 
17 atlas do ćwiczeń  Atlas z dwoma stosami obciążników min. 100kg (regulacja co 5kg) na 

którym mogą ćwiczyć jednocześnie 4 osoby. Wykonany z profili 
stalowych, możliwość wyciskania leżąc i siedząc, możliwość wykonania 24 
ćwiczeń. Szyta tapicerka profilowana do kształtów anatomicznych. 

18 bieżnia Obciążenie min. 135kg, pomiar tętna, wyświetlacz ledowy dotykowy, 
silnik o mocy ciągłej 3KM, z prędkością do 20km/h, regulacja prędkości i 
nachylenia 

19 Rower stacjonarny Z 32 stopniową regulacją obciążenia, możliwość wprowadzenia danych 
dla 4 użytkowników, magnetyczny system hamowania, kierownica 
regulowana, pionowa i pozioma regulacja siedziska, pomiar tętna, 
wyświetlacz lcd, możliwość pomiaru czasu, prędkości, dystansu, wydatku 
energetycznego, 12 programów treningowych, min. waga użytkownika 
150kg. 

20 Meble kuchenne 
stół 

Zestaw głębokość 60cm: Szafka pod zlewozmywak z zamykanymi 
drzwiami szer. 80 cm oraz szafka z szufladą i drzwiami (w dolnej części 
półka) szer. 40cm, blat kuchenny do szafek i lodówki podblatowej; fronty 
wyposażone w uchwyty 



Stół kuchenny 80x90cm oraz dwa krzesła – blat stołu i siedziska 
wykonane z tworzywa MDF, a stelaże metalowe 

21 meblościanka Wym. Szer. 300 cm, gł. 60 cm, składająca się z regałów, komody oraz 
szafki rtv 

 


