
ETAP I-SALA WIDOWISKOWO-TRENINGOWA -TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

01.WYPOSAŻENIE MEBLOWE

nazwa dane techniczne fotografia

1. Stoły do
garderoby

Wymiary wg rysunku AW-PW-RZ-
WD_10-13

płyta  meblowa laminowana
w kolorze 0171PE

do wykonania przez stolarza

2.
Lustro na
ścianę

do
garderoby

2x180x90cm/h-szlif
1x175x90cm/h-szlif

Klejone do ściany w jedną całość na
szer. 515cm, lustro szare

3.

Zabudowa
meblowa-

szafy+siedz
isko

Wymiary wg rysunku : AW-PW-RZ-
WD_10-13

płyta  meblowa laminowana,
otwieranie frontów push-to-opena

w kolorze 0171PE
do wykonania przez stolarza

4.
Obudowy
grzejników

       Wymiary wg rysunku : AW-PW-
OG-23

Obudowy należy wykonać z  blachy
stalowej cynkowanej grubości 1,5 mm

perforowanej w obramówce o
okrągłym oczku perforacji fi 10mm w

odstępie 15mm, pomalowane
natryskowo w kolorze jasno  szarym 

 RAL 7047,
obudowy otwierane

+

Obróbka
parapetu
Tarasu

widokoweg
o

+obróbka
otworu

okiennego
diżejki

Parapet 648x13,5 cm-szer/gł.
otwór okienny
360x150cm

Płyta laminowana w kolorze 0171PE
Kolor jasnoszary

Wymiary wg rysunku : AW-PW-WD-07
do wykonania przez stolarza

-
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5.

Drabina
stalowa

dostawiana

Wymiary: 55x 320cm
-stal ocynkowana ogniowo

składana

6.

Kurtyna
elektrycznie
sterowana

-czarna
marszczon
a podwójnie

2szt. 842x480cm
Szer/h

Materiał trudnopalny CV kolor czarny
Marszczenie 100 procent

gramatura 535g/m2
szyna elektryczna

pilot bezprzewodowy
system uszycia konfekcji mikroflex2

7.
Parapety

do wymiany

Wymiary wg rysunku : AW-PW -ZP-21
materiał : konglomerat  kwarcowy

Technistone , kolor
Gobi grey

gr3cm

8.

Ściana
mobilna

akustyczna
wykończon

a płytą
laminowaną

 Ściany systemu składają się z
modułów o szerokości od 80 do 130

cm i wysokości odpowiadającej
warunkom pomieszczenia. Moduły

zawieszone są w torze jezdnym
instalowanym w płaszczyźnie sufitu.

W skład modułu wchodzą:
    • aluminiowo-stalowa rama nośna,
    • aluminiowe listwy krawędziowe,

łączące pomiędzy sobą moduły
uszczelką magnetyczną,

    • mechanizm rozpierający,
    • poziome listwy dociskowe góra —

dół z systemowych profili
aluminiowych anodowanych na kolor

czarny typu NZ001 i NW001 z
zastosowaniem 4 — krotnego

uszczelnienia poziomo liniowego,
kontrpióra, kontrwpustu,

    • wypełnienie materiałem
dźwiękochłonnym,

    • panele wykończeniowe - płyta
melaminowana, fornirowana,

tapetowana, arkusze metaliczne,
szkło, tablica suchościeralna itp.
W zależności od potrzeb ścianę

można obsługiwać ręcznie lub za
pomocą automatyki. W wariancie

automatic każdy z modułów
wchodzących w skład ściany zostaje

wyposażony w indywidualny silnik
elektryczny. Po doprowadzeniu
modułu w miejsce pracy przez
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użytkownika, silnik zainstaluje moduł
w miejscu docelowym poprzez

wysunięcie listwy sufitowej i
podłogowej, czyli jego rozparcie.

Praca mechanizmu trwa do 6 sekund.
Dzięki zastosowaniu wymiennych

paneli wykończeniowych jako jedyny
na rynku umożliwia zmianę okładzin w

trakcie użytkowania ścian bez
konieczności demontażu modułów.
System nie wymaga zastosowania

kłopotliwych prowadnic podłogowych.
Izolacyjność akustyczna systemu

wynosi od 42dB do 54dB w zależności
od wybranej wersji.

Podstawowe dane techniczne:
Grubość ściany 110 mm

Izolacyjność akustyczna do Rw = 54
dB (potwierdzone badaniami ITB)
Wysokość ściany do wysokości

pomieszczenia
Szerokość modułów 800-1300 mm

Podwieszenie 1 lub 2 punktowe
Obsługa półautomatyczna lub

manualna
Waga od 39 do 54 kg/m2 w zależności
od wybranej akustyki ściany mobilnej
Klasyfikacja ogniowa D-s2,d0 lub B-
s1, d0 (potwierdzona badaniami ITB)

9.

Drzwi wew. Zgodnie z rysunkiem zestawienia
drzwi  Wymiary wg rysunku : AW-PW-

ZD- 22
Drzwi pełne w kolorze grafitowym RAL
7024, okucia i klamki czarne matowe.
Drzwi drewniane wewnętrzne- płytowe
fabrycznie  wykończone,  do
pomieszczeń  sanitarnych   z
podcięciem wentylacyjnym

Okucia budowlane:

każdy  wyrób  stolarki  budowlanej
powinien  być  wyposażony  w  okucia
zamykające i łączące. 

Okucia   powinny  odpowiadać
wymaganiom norm państwowych, a w
przypadku  braku  takich  norm  –
wymaganiom  określonym  w
świadectwie  ITB  dopuszczającym  do
stosowania   wyroby  stolarki
budowlanej wyposażone w okucia, na
które nie została ustanowiona norma. 

Okucia  stalowe  powinny  być
zabezpieczone  fabrycznie  trwałymi

-
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powłokami antykorozyjnymi.

W  każdych  drzwiach  należy
zastosować system jednego klucza.

Ościeżnice  stalowe  do  drzwi
drewnianych należy  przed montażem
zabezpieczyć antykorozyjnie.  

02.WYKOŃCZENIE ŚCIAN

1.

Ściana
pomalowan

a
 farbą

ceramiczną

W kolorze jasno -szarym
Stainless
P5244-24

 unikalna technologia mikrokuleczek 
łączy w sobie trwałość cienkiej powłoki
ceramicznej oraz doskonałą 
przyczepność i elastyczność 100% 
akrylowego lateksu. Jej wyjątkowa 
formuła zawierająca ceramiczne 
mikrokuleczki zapewnia najwyższy 
poziom osiągnięć pod względem siły 
krycia, przyczepności, nanoszenia na 
nawierzchnię, zmywalności i 
odporności na plamy 

 Czysty akryl Eggshell @60 - 8 do 10 
Przeciętnie Czysta woda 
bez domieszek @25 - 6 do 30 13 do 
14 m2/l 

Sucha w dotyku: 1 do 2 godz. 3,78 
litra 10 000 cykli 

2. Ściana
pomalowan

a farbą
ceramiczną

W kolorze czarnym
FORGE BLACK

P2143-41
unikalna technologia mikrokuleczek 
łączy w sobie trwałość cienkiej powłoki
ceramicznej oraz doskonałą 
przyczepność i elastyczność 100% 
akrylowego lateksu. Jej wyjątkowa 
formuła zawierająca ceramiczne 
mikrokuleczki zapewnia najwyższy 
poziom osiągnięć pod względem siły 
krycia, przyczepności, nanoszenia na 
nawierzchnię, zmywalności i 
odporności na plamy 

 Czysty akryl Eggshell @60 - 8 do 10 
Przeciętnie Czysta woda 
bez domieszek @25 - 6 do 30 13 do 

4



5



6



7



znacznych strat w pochłanianiu hałasu

• Profile z kształtowników stalowych,

Należy stosować systemowy ruszt ze 
stali ocynkowanej wykonany wg 
instrukcji dostawcy systemu. Do 
montażu sufitów stosuje się 
następujące typy profili stalowych:

1) Profil UD

Profil obwodowy do sufitów 
podwieszanych, okładzin sufitowych

2) Profil CD o grubości 0,6 mm

Profil konstrukcyjny w sufitach 
podwieszanych, okładzinach 
sufitowych i ściennych oraz w 
poddaszach.

3) Profil W

• Łączniki,

Do montażu i sufitów stosuje się 
następujące typy łączników:

1) Łącznik wzdłużny - do łączenia 
(przedłużania) profli CD.

2) Łącznik krzyżowy - do łączenia 
profili głównych i nośnych CD w 
dwupoziomowych konstrukcjach 
nośnych

sufitów podwieszanych lub 
bezpośredniego ich mocowania na 
podłożu.

3) Wieszak noniuszowy mocowany 
obrotowo profilem CD 60 - umożliwia 
bezstopniową regulację wysokości

podwieszenia. Służy do podwieszania 
profili konstrukcji nośnej sufitów 
podwieszanych.

4) Wieszak ES 125 ( na ścianach i 
sufitach dla odstępu do 125 mm)

• Wkręty

Wkręty systemowe do stosowania w 
systemach akustycznych z wełny 
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• Wymiar 1200x600

• Grubość 25 mm

• Szerokość włókna 1 mm (sufity)

• Tolerancja wymiarowa +/-1mm

• Płyty włókniste

• Duża odporność na uszkodzenia 
mechaniczne klasa 1A zgodnie z EN 
13964

• Krawędź fazowana, po obwodzie

• Niska emisyjność cząstek stałych

• Płyty malowane fabrycznie na kolor 
zbliżony do RAL 7047 i miejscowo 
czarny

• Możliwość odświeżania bez 
znacznych strat w pochłanianiu hałasu

Zabezpieczenie przed pyleniem 
wełny, worki foliowe o grubości ≤ 30 
µm

2.

Sufit
podwieszan

y
kasetonowy

 płyta z wełny mineralnej pokryta 
włókniną akustyczną, o klasie A 
absorpcji dźwięku oraz świetnych 
właściwościach w zakresie ochrony 
przeciwogniowej, jak również 
higienicznych. Jako płyta mineralna 
wytwarzana w procesie mokrym (wet-
felt) płyta wykazuje również bardzo 
dobre właściwości fizyko-budowlane, 
a ponadto jest łatwa w instalacji oraz 
konserwacji. 
SYSTEM C system z konstrukcją 
widoczną, płyty 
wyjmowane 
Formaty 600 x 600 mm, 625 x 625 
mm, 675 x 675 mm 
(inne formaty dostępne na 
zamówienie) 
Grubość / waga 15 mm (ok. 2,4 kg/m²)
Kolory biały podobny do RAL 9010 
Krawędź SK, VT-S 15/24 
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 
Materiał klasy ogniowej A2-s1, d0 
zgodnie z EN 13501-1 
Pochłanianie dźwięku EN ISO 354 
αw = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654 
NRC = 0,90 zgodnie z ASTM C 423 
Izolacyjność akustyczna Dn,f,w = 28 
dB zgodnie z EN 10848 
wzdłużna (grub. 15 mm, zgodnie ze 
świadectwem badań) 
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ochrony IP44. Oprawa posiada
badania fotobiologiczne zgodne z

IEC62471. 
0 – Grupa fotobiologii.

RAL9016

A2
Oprawa

dostropowa

Oprawa kładziona na ruszcie
wykonana blachy stalowej o

wymiarach 597mmx597mm wysokość
max 60mm. Oprawa wyposażona w

układ LED o trwałości eksploatacyjnej
ponad 56 000 godzin pracy dla

L80B50, SDCM3. Całkowity strumień
świetlny z oprawy wynosi co najmniej
4500lm, pobór energii (całkowity wraz

z zasilaczem) nie więcej niż 37W.
Wydajność świetlna co najmniej

121lm/W. CRI/Ra>80, temperatura
barwowa 4000K. Oprawa wyposażona

w układ świetlny rozpraszający.
Rozsył oprawy zgodny z obliczeniami
do projektu. Waga całkowita 4,2Kg.

Oprawa posiada badania
fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 

0 – Grupa fotobiologii.
 RAL9005

B1 Tuby na
szynoprzew

odzie

Oprawa do montażu na
szynoprzewodzie o wymiarach

Ø85mm wysokość max 270mm z
odlewu aluminiowego

ekstradowanego lakierowanego.
Dyfuzor ze szkła hartowanego

przeźroczystego, odbłyśnik
fasetonowy błyszczący. Zasilacz

elektroniczny, wewnątrz oprawy. Kąt
rozsyłu światła 60 stopni, dostępne

odbłyśniki 15, 30 i 45 stopni. Oprawa
wyposażona w układ LED o trwałości
eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy

dla L70B50, SDCM3. Całkowity
strumień świetlny z oprawy wynosi co

najmniej 2700lm, pobór energii
(całkowity wraz 

z zasilaczem) nie więcej niż 31W.
Wydajność świetlna co najmniej

87lm/W. CRI/Ra>90, temperatura
barwowa 3000K. Rozsył oprawy

zgodny z obliczeniami do projektu.
Waga całkowita 1Kg. Oprawa posiada

badania fotobiologiczne zgodne z
IEC62471. 0 – grupa fotobiologii.
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RAL9005

C1

Lampy
wiszące  z

profili
podłużnych

led

Oprawa zwieszana z możliwością
montażu na stropie bądź tworzenia

struktur, wykonana z profilu
aluminiowego anodowanego 

o wymiarach 1535mm x 44mm x
50mm, dyfuzor PMMA

mikropryzmatyczny. Oprawa
wyposażona w układ LED 

o trwałości eksploatacyjnej ponad 59
000 godzin pracy dla L90B50,

SDCM3. Całkowity strumień świetlny z
oprawy wynosi co najmniej 3250lm,

pobór energii (całkowity wraz z
zasilaczem) nie więcej niż 32W.
Wydajność świetlna co najmniej

101lm/W. CRI/Ra>80, temperatura
barwowa 4000K. Rozsył oprawy

zgodny z obliczeniami do projektu.
Waga całkowita 2,1Kg. Oprawa
posiada badania fotobiologiczne

zgodne z IEC62471. 0 grupa
fotobiologii.

RAL9005

C2 Lampy
wiszące  z

profili
podłużnych

led

Oprawa zwieszana z możliwością
montażu na stropie bądź tworzenia

struktur, wykonana z profilu
aluminiowego anodowanego 

o wymiarach 1535mm x 44mm x
50mm, dyfuzor PMMA

mikropryzmatyczny. Oprawa
wyposażona w układ LED 

o trwałości eksploatacyjnej ponad 59
000 godzin pracy dla L90B50,

SDCM3. Całkowity strumień świetlny z
oprawy wynosi co najmniej 3250lm,

pobór energii (całkowity wraz z
zasilaczem) nie więcej niż 32W.
Wydajność świetlna co najmniej

101lm/W. CRI/Ra>80, temperatura
barwowa 4000K. Rozsył oprawy

zgodny z obliczeniami do projektu.
Waga całkowita 2,1Kg. Oprawa
posiada badania fotobiologiczne

zgodne z IEC62471. 0 grupa
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fotobiologii. 
RAL9005

D1

Lampa-
oczko

wtopione w
podłogę

Oprawy do montażu w podłożu o
wymiarach średnica Ø126mm

wysokość max 158mm wykonana z
poliestru wzmocnionego włóknem

szklanym, ramka ze stali nierdzewnej.
Dyfuzor ze szkła hartowanego,

przeźroczystego. Oprawa
wyposażona w układ LED o trwałości
eksploatacyjnej ponad 45 000 godzin
pracy dla L80B50, SDCM3. Zasilacz
elektroniczny, wewnątrz oprawy. Kąt
rozsyłu światła 38 stopni. Całkowity

strumień świetlny z oprawy wynosi co
najmniej 330lm, pobór energii

(całkowity wraz z zasilaczem) nie
więcej niż 4W. Wydajność świetlna co

najmniej 82lm/W. CRI/Ra>80,
temperatura barwowa 4000K. Stopień
ochrony IP67. Rozsył oprawy zgodny

z obliczeniami do projektu. Waga
całkowita 1,45Kg. Oprawa posiada
badania fotobiologiczne zgodne z

IEC62471. 

0 grupa fotobiologii.

E1

Profil led
wbudowany

w
podstopnic
e schodów

Zabezpieczenie krawędzi stopnia z
zintegrowanym oświetleniem

ostrzegawczym. pasek LED ukryty
pod sznurem silikonowym. Taśma

led świecąca bokiem. IP65 w
rękawie silikonowym. Napięcie

zasilania 12V. moc 4.8W/m.
Strumień świetlny 310lm/m

kolor biały neutralny

F1 Ściana z
profili

ledowych
pomiędzy

formatami z
blachy

Oprawa dostropowa wykonana z
profilu aluminiowego o wymiarach

średnica 1250mmx45mm
wysokość max 32mm. Oprawa

wyposażona w układ LED o
trwałości eksploatacyjnej ponad 50

000 godzin pracy dla L90B50,
SDCM3. Całkowity strumień
świetlny z oprawy wynosi co

najmniej 770lm, pobór energii
(całkowity wraz z zasilaczem) nie

więcej niż 15W. CRI/Ra>80,
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H2

Oprawy –
belki

nasufitowe

Oprawa nastropowa w kolorze szarym
lub lakierowanym metalicznym,

dyfuzor PC ryflowany z wewnętrzną
strukturą rozpraszającą światło

obniżając poziom olśnienia i redukując
widoczność czipów LED. Oprawa o
wymiarach 1060mmx82mmx72mm.
Oprawa wyposażona w układ LED o
trwałości eksploatacyjnej ponad 82

000 godzin pracy dla L70B50,
SDCM3. Całkowity strumień świetlny z

oprawy wynosi co najmniej 2500lm,
pobór energii (całkowity wraz z
zasilaczem) nie więcej niż 18W.
Wydajność świetlna co najmniej

138lm/W. CRI/Ra>80, temperatura
barwowa 4000K. Stopień ochrony

IP66. Rozsył oprawy zgodny z
obliczeniami do projektu. Waga

całkowita 1,5Kg. Oprawa posiada
badania fotobiologiczne zgodne z

IEC62471. 0 grupa ryzyka
fotobiologicznego. 

H3

Oprawy –
belki

nasufitowe

Oprawa zwieszana z możliwością
montażu na stropie wykonana z profilu

aluminiowego anodowanego 
o wymiarach 1030mm x 44mm x

50mm, dyfuzor PMMA
mikropryzmatyczny. Oprawa
wyposażona w układ LED 

o trwałości eksploatacyjnej ponad 59
000 godzin pracy dla L90B50,

SDCM3. Całkowity strumień świetlny z
oprawy wynosi co najmniej 8350lm,

pobór energii (całkowity wraz z
zasilaczem) nie więcej niż 83W.
Wydajność świetlna co najmniej

100lm/W. CRI/Ra>80, temperatura
barwowa 4000K. Rozsył oprawy

zgodny z obliczeniami do projektu.
Waga całkowita 1,4Kg. Oprawa
posiada badania fotobiologiczne

zgodne z IEC62471. 0 grupa ryzyka
fotobiologicznego.

AW

1

Oprawa
awaryjna

wew.

Dostropowa oprawa oświetlenia drogi
ewakuacji. Punkt świetlny zamknięty w
kompaktowej obudowie, mały wymiar,

wygodny montaż, szerokie
zastosowanie. Zmiana rozsyłu światła

przez dobór optyki. Wymaga
dodatkowego zasilacza lub modułu

awaryjnego specyfikowanego
oddzielnie. System monitoringu opraw
ATI z automatycznymi testami opraw,

tryb pracy ciągły- na jasno. Bardzo
szeroki rozsył światła. Atest CNBOP.
Moc źródeł LED 2W. Kolor obudowy
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biały. Stopień ochrony IP40. Wymiary
Ø51 wysokość max 28mm. Waga
0,05kg. Oprawa posiada badania

fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 0
grupa ryzyka fotobiologicznego.

AW

z

Oprawa
awaryjna

zew.

Nastropowa oprawa oświetlenia drogi
ewakuacji. Unikalna linia wzornicza

zapewniająca wkomponowanie
oprawy w każde wnętrze.

Komputerowo zaprojektowany
reflektor oraz transparentny dyfuzor

dla zapewnienia maksimum
sprawności świetlnej. Szeroki rozsył
światła. System monitoringu opraw

ATI z automatycznymi testami opraw.
Atest CNBOP. Moc źródeł LED 4W.

Kolor obudowy biały. Dyfuzor
przeźroczysty. Stopień ochrony IP65.

Wymiary 356x152x60mm. Waga
1,80kg. Oprawa posiada badania

fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 0
grupa ryzyka fotobiologicznego.

EW

1

Oprawa
ewakuacyjn

a

Oprawa oświetlenia drogi lub kierunku
ewakuacji natynkowa jednostronna z

piktogramem. Unikalna linia wzornicza
zapewniająca wkomponowanie

oprawy w każde wnętrze.
Komputerowo zaprojektowany

reflektor oraz transparentny dyfuzor
dla zapewnienia maksimum

sprawności świetlnej. System
monitoringu opraw ATI 

z automatycznymi testami opraw. Tryb
pracy ciągły- na jasno. Atest CNBOP.
Moc źródeł LED 1,2W. Kolor obudowy
szary. Dyfuzor opalizowany.  Stopień

ochrony IP40. Wymiary
340x140x42mm. Waga 0,75kg.
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