
                 Załącznik nr 2 

 

Opis przedmiotu zapytania ofertowego: 

 

Część I – PRACOWNIA CHEMICZNA 

Lp. Nazwa składnika/ 
parametru 
technicznego 
wyposażenia 
(sprzętu) 

Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie 
składników i parametrów technicznych wyposażenia 
(sprzętu) 

Dodatkowe 
informacje 

Jednostka miary ilość 

1 Odczynniki 
chemiczne 

Zestaw odczynników i chemikaliów dla szkoły 
ponadgimnazjalnej: 
W skład zestawu wchodzą następujące składniki: 
Aceton    100 ml 
Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany 
ok.95%)    200 ml 
Alkohol etylowy skażony (denaturat)    500 ml 
Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol)   250 ml 
Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, 
propanotriol)    100 ml 
Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna)    
500 ml (2x250ml) 
Azotan(V)amonu (saletra amonowa)    50 g 
Azotan(V)chromu(III)    25 g 
Azotan(V)potasu (saletra indyjska)    100 g 
Azotan(V)sodu (saletra chilijska)    100 g 
Azotan(V)srebra    10 g 
Benzen    100ml 
Benzyna ekstrakcyjna(eter naftowy- t.w. 80-90 C)    
250 ml 
Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 

 

 

 
 

Kpl. 

 
 
1 



22x28 cm)    100 arkuszy 
Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy)    
100 ml 
Bromek potasu    25 g 
Chlorek sodu    250 g 
Chlorek amonu    100 g 
Chlorek cyny (II)    25 g 
Chlorek potasu    250 g 
Chlorek wapnia    100 g 
Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%)    100 ml 
Chlorobenzen     100 ml 
Chloroform    100 ml 
Cyna metaliczna (granulki)    50 g 
Cynk metaliczny (drut)    50 g 
Cynk metaliczny (granulki)    50 g 
Cynk metaliczny (pył)    50 g 
Czterochloroetylen    100 ml 
Dwuchromian(VI)potasu    50 g 
Fenol     25 g 
Fenoloftaleina (1%roztwór alkoholowy)    100 ml 
Formalina    100ml 
Fosfor czerwony    25 g 
Fosforan sodu    100 g 
Glikol etylenowy    100 ml 
Glin (metaliczny drut)    50 g 
Glin (pył)    25 g 
Glukoza    50 g 
Jodyna (alkoholowy roztwór jodu)    10 ml 
Krzemian sodu (szkło wodne)    100 ml 
Kwas aminooctowy (glicyna)    50 g 
Kwas azotowy(V) (ok.54 %)    250 ml 
Kwas benzoesowy    25 g 
Kwas borowy    100 g 
Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny)    500 ml 
(2x250ml) 



Kwas cytrynowy    100g 
Kwas fosforowy(V) (ok.85 %)    100 ml 
Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%)    100 ml 
Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%)    100 ml 
Kwas oleinowy (oleina)    100 ml 
Kwas salicylowy    50g 
Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %)    500 ml (2x250 ml) 
Kwas stearynowy (stearyna)    50 g 
Magnez (metal-wiórki)    50 g 
Magnez (metal-wstążki)    50 g 
Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu)    
2x100 g 
Miedź (metal- drut O 2 mm)    100 g 
Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm)    200 cm2 
Mocznik    50g 
Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, 
perhydrol)    100 ml 
Naftalen    25 g 
Octan etylu    100 ml 
Octan ołowiu(II)    25 g 
Octan sodu bezwodny    50 g 
Olej parafinowy    100 ml 
Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm)    100 cm2 
Oranż metylowy (wskaźnik)    5 g 
Parafina rafinowana (granulki)    50 g 
Paski lakmusowe obojętne    2 x 100 szt. 
Paski wskaźnikowe uniwersalne    2 x 100 szt. 
Rodanek amonu    50g 
Ropa naftowa (minerał)    500 ml (2x250ml) 
Sacharoza (cukier krystaliczny)    100 g 
Sączki jakościowe (średnica 10 cm)    2x100 szt. 
Siarczan (IV)sodu    50g 
Siarczan (VI)cynku    100 g 
Siarczan (VI)glinu 18hydrat    100g 
Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka)    100 g 



Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat    25 g 
Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat    100 g 
Siarczan(VI)sodu     100g 
Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony)    250 g 
Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-
minerał)    250 g 
Siarka     250 g 
Skrobia ziemniaczana    100 g 
Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym)    
25 g 
Tiosiarczan sodu    100g 
Tlenek glinu    50 g 
Tlenek magnezu    50 g 
Tlenek manganu (IV)    25 g 
Tlenek miedzi(II)    50 g 
Tlenek ołowiu(II) (glejta)    50 g 
Tlenek żelaza(III)    50 g 
Toluen    100 ml 
Węgiel drzewny (drewno destylowane)    100 g 
Węglan potasu bezwodny    100 g 
Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana)    100 g 
Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu)    100 g 
Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał)    250 g 
Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna)    100 g 
Węglik wapnia (karbid )    200 g 
Wodorotlenek litu    25 g 
Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g 
Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki)  250 g 
Wodorotlenek wapnia    250 g 
Żelazo (metal- drut O 1 mm)    50 g 
Żelazo (proszek)    100g 



2 Palniki  Palniki spirytusowe   

 
 

 
 

Szt. 

 
 
 
2 

3 uchwyt Drewniana łapa (uchwyt) do próbówek. Umożliwia 
transport ogrzanych probówek z łaźni wodnej do 
statywu lub ogrzewanie zawartości probówki nad 
palnikiem. Przeznaczona do probówek o średnicy 11-
19 mm. Długość 18 cm. 

 

 
 

 
 

Szt. 

 
 

10 

4 Stojak na 
probówki 

Stojak na probówki dwurzędowy 2 wysokości   
7 otworów 20 mm (górny rząd)  
6 otworów 25 mm (dolny rząd) 

 
 

 
 

Szt. 

 
 
2 

5 Stojak na 
probówki 

stojak do probówek, na 6 probówek + 6 kołeczków do 
osuszania probówek, plastikowy: średnica otworu 25 
mm. 

 

 

 
 
 

Szt. 

 
 
 
2 

6 Taca  Taca laboratoryjna  
Ochronna taca laboratoryjna 
Wymiary minimalne 37 x 30 x 7,5 cm  
Wymiary maksymalne 45 x 35x 11 cm 
 

  
 
 

Szt. 

 
 

20 



 
 

7 Jodek potasu Jodek potasu  
Czysty 
500g 
Masa molowa [g/mol] 166,01 
Postać – biały, krystaliczny proszek 
Gwarancja 24 miesiące 
 

 

 
 

 
 
 

Szt. 

 
 
1 

8 perhydrol Nadtlenek wodoru- roztwór 30% 
500ml. 

 

 
 

Szt. 

 
 
2 

9 Chromian potasu Czysty chromian potasu 
500g 
Data ważności 24 miesiące 

 

 
 

Szt. 

 
 
2 

10 model Model grafitu 
3 warstwy utworzone z 45 atomów węgla i 67 
łączników (2 rodzaje).  
Instrukcja składania i rozkładania 

 

 
 

 
 

Szt. 

 
 

 5 



11 Model Model diamentu 
Model z 4 warstw utworzonych z 30 atomów węgla i 
40 łączników 
Instrukcja składania i rozkładania 
Model siatki krystalicznej diamentu z barwnych kul 
drewnianych i prętów metalowych.  
Wymiar: 250-milionowe powiększenie w stosunku do 
rzeczywistych wymiarów   
wielkość od 15 do 35 cm  
Średnica kulek drewnianych około 20 mm. 

 
  

 
 

Szt. 

 
 
5 

12 model Model kształty cząsteczek  

 
 

 
 
 

Szt. 

 
 
 

10 

13 Zestaw ssc Mini zestaw ssc skład: 
statyw druciany 10 miejscowy - 1 sztuka 
szklane probówki 15/100 mm - 10 sztuk 
szalki Petriego z polistyrenu o średnicy 60 mm - 
3 sztuk 
pipety Pasteura z podziałką o poj. 3 ml - 5 sztuk 
pipety Pasteura z kapilarą  o poj. 2,5 ml - 10 sztuk 
gumowe korki dostosowane do probówek - 2 sztuk 
korek z otworem - 1 sztuka 
słomki - 2 sztuki 
łyżeczki plastikowe - 2 sztuki 
podgrzewacze - 2 sztuki 
zlewki z polipropylenu o poj. 50 ml ze skalą - 1 sztuki 
pudełeczka na odczynniki o poj. 20-25 ml - 6 sztuk 
kroplomierze z zatyczką o poj. 10 ml - 4 sztuki 
klamerki plastikowe  - 4 sztuk 
opakowanie zestawu z rączką - 1 sztuka 
 

 

 
 

Szt. 

 
 

10 



 

 

 

 

Część  II.  Matematyka 

Lp. Nazwa składnika/ 
parametru 
technicznego 
wyposażenia 
(sprzętu) 

Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie 
składników i parametrów technicznych wyposażenia 
(sprzętu) 

Dodatkowe 
informacje 

Jednostka miary ilość 

1 Siatki brył i 
figury płaskie 

Siatki brył i figury płaskie 
Magnetyczne 
ostrosłupa prawidłowego czworokątnego,  
 
sześcianu (3 sztuki),  
 
graniastosłupa prawidłowego trójkątnego,  
 
prostopadłościanu o podstawie prostokąta,  
 
prostopadłościanu o podstawie kwadratu,  
 
graniastosłupa o podstawie trapezu 
równoramiennego,  
 
graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego,  
 
graniastosłupa o podstawie równoległoboku,  
 
czworościanu foremnego,  
 
ostrosłupa prawidłowego trójkątnego,  

 

 

 
 

Szt. 

 
1 



 
ostrosłupa o podstawie prostokąta,  
 
siatki trzech ostrosłupów, które po złożeniu tworzą 
sześcian,  
 
Poradnik metodyczny. 

2 bryły  
Bryły z rozkładanymi siatkami wykonane z tworzywa 
sztucznego: 
walec, stożek, sześcian, prostopadłościan, 
graniastosłup trójkątny, graniastosłup sześciokątny, 
czworościan,  ostrosłup o podstawie kwadratu 
 
8 brył przeźroczystych z ruchomą podstawą  
 
8 kolorowych siatek do składania  
 
wysokość brył: 7,6 cm  
 
8 rzutów brył  
 
instrukcja metodyczna 
 

 

 

 
 

zestaw 

 
 
1 

3 wielościany Bryły wielościany prawidłowe zestaw 6 sztuk 
Zestaw 6 brył geometrycznych 
Wysokość brył: 18 cm 
  
graniastosłup o podstawie kwadratu  
 
graniastosłup o podstawie sześciokąta  
 
graniastosłup o podstawie trójkąta  
 
ostrosłup o podstawie sześciokąta  

 

 

 
 
 
 
Komplet  

 
 
 
 
1 



 
ostrosłup o podstawie czworokąta  
 
ostrosłup o podstawie trójkąt 

4 Przybory 
tablicowe 

Przybory magnetyczne białe  

cyrkiel z magnesami, kątomierz, dwa trójkąty (45 i 
60), liniał 1 m 

 

 

 
 

Komplet 

 
1 

5 Bryły 
szkieletowe 

Wielkie bryły szkieletowe   

 

 
 
 
 

komplet 

 
 
 
 
1 

6 Sześcian  Sześcian litrowy z klockami do demonstrowania 
objętości   

1 przezroczysty sześcian o boku 10 cm z pokrywką 
(nadrukowana podziałka)  

1 klocek o wym. 10 x 10 x 10 cm (czerwony)  

100 klocków o wym. 1 x 1 x 1 cm (50 żółtych, 50 
czerwonych)  

20 klocków 10 x 1 x 1 cm (zielone)  

10 klocków 10 x 10 x 1 cm (niebieskie - 5 z 
nadrukiem liczb, 5 bez nadruku)  

elementy można wpinać jeden w drugi (od góry/dołu) 

 
 

 

 
 
 
 

zestaw 

 
 
 
 
1 



7 Prostokątny 
układ 
współrzędnych 

Magnetyczna nakładka na tablicę szkolną, pozwala 
wprowadzić pojęcia związane z kartezjańskim 
układem współrzędnych. Początek układu, jego osie i 
ćwiartki czytelnie oznaczone, czytelna siatka o 
dodatkowej podziałce wewnętrznej. Powierzchnia folii 
laminowana.  
 
Zawartość:  

 plansza wykonana z folii magnetycznej, 
 laminowana, 
 wym. 83 x 93 cm. 

 

 

 

 
 
 

Szt. 

 
 
 
1 

8 Geoplan 
magnetyczny 

 Magnetyczna nakładka na tablicę szkolną  
pozwalająca na  demonstrowanie użycia geoplanu o 
siatce 11 x 11 cm. Powierzchnia folii laminowana, do 
kreślenia połączeń pomiędzy bolcami geoplanu   
Zawartość: 
plansza wykonana z folii magnetycznej,  
laminowana wym. 60 x 60 cm. 

 

 
 

 
 
 

Szt. 

 
 

 
1 

9 Geoplan dla 
uczniów 

24 x geoplan transparentny "siatka 11x11"  
80 kart zadaniowych formatu A4 do kopiowania dla 
uczniów, 
pudełko Gratnells z mocnego tworzywa z pokrywką 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

zestaw 

 
 
 
2 

10 Gumki do 
geoplanów 

250 gumek do wykonywania ćwiczeń na geoplanach  
 

 
 

 
zestaw 

 
 
2 



11 Model do 
demonstracji 
objętości 

Model do demonstracji objętości między stożkiem a 
cylindrem 

 

 
 

 
 
 

Szt. 

 
 
3 

12  
Zestaw 
wielościanów 

Skład kompletu; 
Sześcian 
Ostrosłup prawidłowy czworokątny 
Ostrosłup prosty, którego podstawą jest trójkąt 
równoramienny (wraz z kołem opisanym na 
podstawie) 
Ostrosłup, którego podstawą jest trójkąt 
równoramienny, a spodek wysokości jest środkiem 
okręgu wpisanego w podstawę 
Graniastosłup prawidłowy trójkątny 
Ostrosłup prosty, którego podstawą jest trójkąt 
prostokątny o różnych bokach (wraz z kołem 
opisanym na podstawie) 
Ostrosłup, którego podstawą jest romb, a wszystkie 
ściany boczne są nachylone do płaszczyzny 
podstawy pod tym samym kątem 
Ostrosłup, którego podstawą jest kwadrat, a spodek 
wysokości jest jednym z wierzchołków tego kwadratu 
 
 

 

 
 

 
 
 

zestaw 

 
 
1 

13 tangram tangram magnetyczny w 3 kolorach 
(kwadrat tangramu o boku 20 cm), 
24 komplety tangramów z tworzywa spakowane w 6 
plastikowych pudełek (kwadrat tangramu o boku 10 
cm), 
24 dwustronne karty zadaniowe w pudełku (wym. 14 
x 17 cm), 
zamykane pudełko do przechowywania. 

 

 

 
zestaw 

 
1 



 

 

Część  III.  Biologia  

Lp. Nazwa składnika/ 

parametru 

technicznego 

wyposażenia 

(sprzętu) 

Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie 

składników i parametrów technicznych wyposażenia 

(sprzętu) 

Dodatkowe 

informacje 

Jednostka miary ilość 

1 Fartuch 

laboratoryjny 

Fartuch z białego płótna 

100% bawełny 

Rozmiar S – 5 szt. 

Rozmiar M – 5 szt. 

Rozmiar L – 5 szt. 

 

 

 

 

 

 

Szt.  

 

 

 

15 

2 Kuwety do 

hodowli roślin 

 Miniszklarnie do hodowli roślin i rozsad 

Skład zestawu: 

przeźroczysta pokrywa, 

szczelna tacka dolna, 

 

 

 

 

 

Szt. 

 

 

3 

3 Szalka Petriego Szalki Petriego wykonana z wysokiej jakości 

polistyrenu z żebrami wentylacyjnymi   

Opakowane w szczelnie zamknięte rękawy foliowe po 

 

 

 

 

 

 



15 szt.  

Szalki sterylizowane 

 

zestaw  2 

 

4 Palnik 

alkoholowy ze 

stojakiem 

Pojemność 150 ml 

Szklany palnik spirytusowy wyposażony 

dodatkowo w metalowy trójnóg i płytkę.  

Skład kompletu: szklany palnik spirytusowy z 

kołpakiem, trójnóg ze stali chromowanej, płytka 

metalowa lub siatka z krążkiem ceramicznym   

 

 

 

 

Szt. 

 

 

3 

5 deszczomierz Deszczomierz prosty z nadrukiem skali pionowej do 
mierzenia ogólnego opadu, oraz poziomej do 
zaznaczania ilości opadu i danego okresu, np. 
miesięcznego 

Skład: 

Deszczomierz, wskaźniki sumatora, uchwyt do 
montażu,  

 

 

 

 

 

Szt. 

 

 

 

5 

6 mikroskop  Mikroskop biologiczny, głowica monokularowa 

Powiększenie 40x–400x 

Rewolwer 3 obiektywy 

Stolik 90x90mm 

Regulacja ostrości dwustronne; współosiowe 

Podświetlenie górne i dolne LED 

Badanie metodą jasnego pola 

wyposażony w trzy achromatyczne soczewki, które 

 

 

 

 

 

Szt. 

 

 

15 



samodzielnie dają powiększenie w zakresie 40–400x. 
Po zastosowaniu dodatkowych akcesoriów może ono 
osiągnąć poziom 640x. W modelu zamontowane 
podwójne podświetlenie umieszczone pod stolikiem 
oraz nad nim.  Obrotowa diafragma z filtrami 
kolorowymi umożliwiająca poprawę kontrastu oraz 
widoczności szczegółów, współosiowe pokrętła do 
mikro- i makroregulacji ostrości,   ruchomy stolik z 
podziałką.   zasilany bateriami.   

7 szkiełka Szkiełka nakrywkowe  

Wymiary: 24 x 24 mm.  

Grubość: 0,13 - 0,17 mm. 

Opakowanie komplet 100 szt. 

Gwarancja 2 lata 

  

komplet 

 

1 

8 szkiełka Szkiełka podstawowe 

Wymiary: 76 x 25 mm.  

Grubość: 1,0 - 1,2 mm 

Opakowanie 50 szt. 

Gwarancja 2 lata 

 komplet 1 

9 Szkiełka  Szkiełka podstawowe z jedną łezką,  

Opakowanie 50 sztuk 

Grubość: 1,0-1,2 mm 

Gwarancja 2 lata 

 

 

 

 

komplet 

 

 

1 



10 probówki Probówki skalowane  

 

 

 

 

Szt. 

 

 

5 

11 probówki   

 

 

 

Szt. 

 

 

10 

12 zlewka Pojemność: 250 ml 

Średnica: 70 mm 

Wysokość: 95 mm 

Zlewka z wylewem, skalowana, wykonana ze szkła 
borokrzemowego BORO 3.3 

 

 

 

Szt. 

 

10 

13 lejek Lejek szklany , wysokość 80mm, fi 40mm  

 

 

 

Szt. 

 

 

10 



 

 

Część IV.  Geografia, przyroda 

Lp. Nazwa 

składnika/ 

parametru 

technicznego 

wyposażenia 

(sprzętu) 

Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie 

składników i parametrów technicznych 

wyposażenia (sprzętu) 

Dodatkowe 

informacje 

Jednostka miary ilość 

1 mapa Mapa polski 

Mapa ścienna Polska fizyczna oraz administracyjno-

drogowa w skali 1:700 000 

Zawartość mapy fizycznej:  

- Granice Państwa, przejścia graniczne 

- Autostrady, autostrady w budowie, drogi 

ekspresowe, drogi główne, drogi w budowie,  

- Parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty 

biosfery, obszary wpisane na Światową listę 

rezerwatów biosfery UNESCO 

- Porty lotnicze,  

 

 

 

 

Szt. 

 

 

1 

2 mapa Mapa Polski 

Mapa ścienna 

Wymiary 105 x68 cm 

 

 

 

 

Szt. 

 

 

2 



3 mapa Mapa Polski z elementami ekologii 

Szerokość 160 cm 

Wysokość 120 cm 

Laminat strukturalny, 

Oprawa – półwałki drewniane lub plastikowe 

 

 

 

 

Szt. 

 

 

2 

4 kompas Wymiary: złożony 6 x 8 cm. / otwarty 6 x 16 cm. 

Waga 150 g 

Materiał: metal i poliester 

 

 

 

 

 

Szt. 

 

 

15 

5 lornetka Lornetka zwykła 

Pryzmat dachowy.  

Powiększenie: 8х.  

Średnica soczewki obiektywowej: 21 mm 

Gwarancja: 2 lata 

 

 

 

 

Szt. 

 

 

10 

6 termometr Termometr pokojowy przeznaczony do pomiaru 

temperatury pokojowej 

stopnie pomiaru w °C i °F 

podstawa z tworzywa sztucznego w kolorze stalowym  

Specyfikacje: 

 

 

 

 

Szt. 

 

 

 

10 



 

 

Część V. Sztuka 

materiał: tworzywo sztuczne, szkło 

zakres pomiaru: -30 do +50 °C i -20 do 120 °F 

wymiary (szer./wys.): 4,3 x 20,5 cm 

7 Termometr  Termometr zewnętrzny metalowy, zakres temperatur 

od -30°C do +50 °C 

  

 

Szt. 

 

10 

Lp. Nazwa 

składnika/ 

parametru 

technicznego 

wyposażenia 

(sprzętu) 

Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie 

składników i parametrów technicznych 

wyposażenia (sprzętu) 

Dodatkowe 

informacje 

Jednostka miary ilość 

1 Dłuto do 

linorytu 

Długość całkowita 13cm, w tym 3,5cm części 

zasadniczej 

12 dłut do linorytu z hartowanej stali połączonych 

termicznie z rączką z włókna szklanego, dodatkowo 

wzmocnionych okuciem z mosiądzu. 

 

 

 

Szt. 

 

10 

2 Dłuto do 

linoleum 

Długość całkowita 13cm, w tym 3,5cm części 

zasadniczej 

12 dłut do linorytu z hartowanej stali połączonych 

termicznie z rączką z włókna szklanego, dodatkowo 

wzmocnionych okuciem z mosiądzu. 

 

 

 

Szt. 

 

5 



3 Dłuto do 

linorytu 

Długość całkowita 13cm, w tym 3,5cm części 

zasadniczej 

12 dłut do linorytu z hartowanej stali połączonych 

termicznie z rączką z włókna szklanego, dodatkowo 

wzmocnionych okuciem z mosiądzu. 

 

 

 

Szt. 

10 

4 Dłuto do 

linorytu 

Długość całkowita 13cm, w tym 3,5cm części 

zasadniczej 

12 dłut do linorytu z hartowanej stali połączonych 

termicznie z rączką z włókna szklanego, dodatkowo 

wzmocnionych okuciem z mosiądzu. 

 

 

 

 

Szt. 

 

 

5 

5 Tusze do 

linorytu 

Gama 6 podstawowych, intensywnych kolorów. 

Gęste i lepkie farby, pakowane w metalowe tuby o 

pojemności 20 ml.  

Wodna baza  

łatwe czyszczenie pobrudzonych powierzchni 

opóźniony czas schnięcia farb 

 

 

 

 

zestaw 

 

 

1 

6 wałek Wałek do linorytu 

szerokość 150mm 

Rdzeń wykonany z aluminium 

otoczony grubą warstwą twardego polipropylenu, 

którego zewnętrzna warstwa posiada powłokę 

redukującą przywieranie materiałów.  

Samosmarujące łożyska, długi okres sprawności,   

przesuwający się płynnie, nie skacze i nie zacina się. 

Wytrzymała rękojeść, wykonana z tworzywa 

 

 

 

Szt. 

 

2 



sztucznego.  

7 Nóż 

introligatorski 

Nóż do o cięć wymagających bardzo dużej precyzji 

- lekka, aluminiowa rękojeść 

- antypoślizgowy element z miękkiego materiału dla 

bezpiecznego chwytu 

 

 

 

szt 

 

15 

8 ostrze Ostrze do noża piórowego 

Zapasowe do noża introligatorskiego 

 

 

 

 

Szt. 

 

15 

9 Podkładka 

ochronna 

Podkład do prac plastycznych ochronna, 

zabezpieczająca ławki szkolne przed zabrudzeniem, 

Neutralny kolor, wykonana z twardej folii PP 

 Szt. 60 

10 filpchart Z Nanotec - dodatkową warstwa ochronna 

Rama: Aluminiowa 

Rozmiar tablicy: 70 x 100 cm 

Wymiar ze stelażem: 70 x 195 cm 

Stelaż: regulowana wysokość + regulowane nóżki 

półka na gąbkę, markery , magnesy 

Regulowana szerokość zawieszki flipchart'a 

Tablica: biała, magnetyczna, suchościeralna 

Rozmiar tablicy: 70 x 100 cm 

Wymiar ze stelażem: 70 x 195 cm 

 

 

 

 

Szt. 

 

 

3 



 

11 żelazko Moc/Wytwarzanie pary   2400 W, 40 g/min  

Rodzaj stopy   ceramiczna  

Dodatkowe uderzenie pary   150 g/min  

Pionowy wyrzut pary   tak  

System antywapienny   wbudowany 

 

 

 

 

Szt. 

 

1 

12 Maszyna do 

szycia 

Maszyna do szycia Łucznik Milena 419 

Liczba ściegów 22  

Rodzaje ściegów 

Elastyczny, Kryty, Prosty, Zygzakowy, Satynowy, 

Gałązkowy  

Regulacja szerokości ściegu Płynna  

Regulacja długości ściegu Płynna 

Wyposażenie 

Śrubokręt, Nożyk do dziurek, Szpulki, Stopka do 

przyszywania guzików, Igły, Stopka uniwersalna, 

Stopka do suwaków, Płytka wyłączająca transporter, 

Olej, Stopka do obszywania dziurek na guziki  

Załączona dokumentacja 

Karta gwarancyjna, Instrukcja w języku polskim  

Gwarancja 

24 miesiące 

 

 

 

Szt. 

 

6 


