
PANORAMA RACŁAWICKA 
Remont i PrzebudowA Budynków Panoramy Racławickiej wraz z częścią techniczną oraz zapleczem socjalnym  

dz. Nr 18/6, 18/8, 20/4;   obręb Stare Miasto AM28 
OPIS WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ 

 

 

str. 1 

 

TABELA WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ 
  

Nr 
pom. 

Nazwa pomieszczenia Pow. pom. Wyposażenie  Ilość  

10 PRZEDSIONEK W.C. 10,05 kosz na śmieci, ze stali nierdzewnej matowej, pojemność 35-45 
litrów, wyjmowana, wewn. wkładka BIO, kosz do montażu pod 
blatem umywalki, zintegrowany z otworem wrzutowym w 
"elewacji" podstawy umywalki z kongromeratu 

1 

lustro 240/85 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana 1 

dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło 
uzupełniane z kanistra, wykonany ze stali nierdzewnej, 
powierzchnia stalowa - satyna, ciemnoszare okienko do 
kontroli poziomu mydła, zamykany na kluczyk  

2 

pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. 
ręczników, wykonany ze stali nierdzewnej, powierzchnia 
stalowa - satyna, zamykany na kluczyk 

1 

kieszeniowa suszarka do rąk o kieszeniowym kształcie, 
energooszczędna, pobór mocy ok. 1900 W, średni czas 
suszenia 7-10 sekund, do łazienek i toalet w miejscach 
użyteczności publicznej, o średnim i dużym natężeniu ruchu,  
uruchamiająca się automatycznie, po  umieszczeniu dłoni w 
polu działania czujnika, obudowa- stal nierdzewna, srebrna, 
wym. ok. (WxSxG) 687 x 270-300 x 220 mm, montaż 
naścienny, przykręcana uruchamiana automatycznie – 
fotokomórka, prędkość powietrza ok. 95 m/s, poz. hałasu ok. 
73 dB (odległość 2 metry), temp. suszenia ok. 35°C, waga 
netto ok.11 kg, napięcie zasilania 220-240 V, częstotliwość 
prądu 50-60 Hz 

1 

Umywalka z kongrometratu wg proj. wnętrz.  1 

11 
 

W.C.  DAMSKIE 
 

12,67 
 

pojemnik na papier toaletowy duży, wykonane ze stali 
nierdzewnej, powierzchnia stalowa - satyna, nowoczesny 
design, mocowany do ściany 

 
 
5 

kosz na śmieci w kabinie toalety, otwierany stalowym 
przyciskiem pedałowym, pojemność 10-15l., wykonany ze 
nierdzewnej, matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, 
wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z 
pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca 
podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do 
przenoszenia 

5 

13 
 

PRZEDSIONEK W.C. 
 

8,52 
 

kieszeniowa suszarka do rąk o kieszeniowym kształcie, 
energooszczędna, pobór mocy ok. 1900 W, średni czas 
suszenia 7-10 sekund, do łazienek i toalet w miejscach 
użyteczności publicznej, o średnim i dużym natężeniu ruchu,  
uruchamiająca się automatycznie, po  umieszczeniu dłoni w 
polu działania czujnika, obudowa-stal nierdzewna, srebrna, 
wym. ok. (WxSxG) 687 x 270-300 x 220 mm, montaż 
naścienny, przykręcana uruchamiana automatycznie – 
fotokomórka, prędkość powietrza ok. 95 m/s, poz. hałasu ok. 
73 dB (odległość 2 metry), temp. suszenia ok. 35°C, waga 
netto ok.11 kg, napięcie zasilania 220-240 V, częstotliwość 
prądu 50-60 Hz 

3 

kosz na śmieci, ze stali nierdzewnej matowej, pojemność 35-45 
litrów, wyjmowana, wewn. wkładka BIO, kosz do montażu pod 
blatem umywalki, zintegrowany z otworem wrzutowym w 
"elewacji" podstawy umywalki z kongromeratu 

1 

lustro 140/95 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana 2 

lustro 60/85 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana 1 

dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło 
uzupełniane z kanistra, wykonany ze stali nierdzewnej, 
powierzchnia stalowa - satyna, ciemnoszare okienko do 
kontroli poziomu mydła, zamykany na kluczyk  

3 

pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. 
ręczników, wykonany ze stali nierdzewnej, powierzchnia 
stalowa - satyna, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na 
kluczyk 

1 

Umywalka z kongrometratu wg proj. wnętrz. 2 

14 W.C.  MĘSKIE 12,13 pojemnik na papier toaletowy duży, wykonane ze stali  
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   nierdzewnej, powierzchnia stalowa - satyna, nowoczesny 
design, mocowany do ściany 

 
3 

15 
 

WC ON  
 

5,72 
 

przewijak dla małego dziecka 1 

dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło 
uzupełniane z kanistra, wykonany ze stali nierdzewnej, 
powierzchnia stalowa - satyna, ciemnoszare okienko do 
kontroli poziomu mydła, zamykany na kluczyk 

1 

lustro nachylone w ramie ze stali nierdzewnej, 61/91 cm 1 

poręcz uchylna przy umywalce 2 

poręcz uchylna przy toalecie 1 

poręcz stała przy toalecie 1 

pojemnik na ręczniki papierowe, wykonany ze stali 
nierdzewnej, powierzchnia stalowa - satyna, nowoczesny 
design, mocowany do ściany 

1 

pojemnik na papier toaletowy duży, wykonany ze stali 
nierdzewnej, powierzchnia stalowa - satyna, nowoczesny 
design, mocowany do ściany 

1 

kosz na odpady, 35-40l. urządzenie wykonane ze stali 
nierdzewnej, powierzchnia stalowa - satyna, konstrukcja 
wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do 
ściany 

1 

lustro 140/90 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana 1 

17 
 

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 
 

1,73 
 

kosz na odpady, 35-40l. urządzenie wykonane ze stali 
nierdzewnej, powierzchnia stalowa - satyna, konstrukcja 
wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do 
ściany 

1 

pojemnik na ręczniki papierowe, wykonany ze stali 
nierdzewnej, powierzchnia stalowa - satyna, nowoczesny 
design, mocowany do ściany 

1 

dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło 
uzupełniane z kanistra, wykonany ze stali nierdzewnej, 
powierzchnia stalowa - satyna, ciemnoszare okienko do 
kontroli poziomu mydła, zamykany na kluczyk 

1 

 


