
 
OPIS ZAMÓWIENIA 

 

Sejf depozytowy 

 

  

 sejf elektroniczny,  

 materiał: stal, 

 grubość stali: korpus ok. 1,5 mm, drzwi  ok. 4 mm, 

 otwieranie sejfu: wprowadzenie kodu, 

 2 klucze bezpieczeństwa do awaryjnego otwarcia, 

 mechanizm wrzucania (bezpieczne wrzucenie pakunku do sejfu przez wychylaną 

przegródkę), 

 wymiary przegródki wrzutowej min. 325 x 115 mm, 

 możliwość przymocowania do ściany, 

 zestaw montażowy. 

Parametry: 

- zamek: elektroniczny, 

- wymiary zewnętrzne wys. x szer. x gł. (mm): min. 520 x 350 x 350, 

- objętość (l): 37, 

- wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł. (mm): min. 515 x 345 x 290, 

- masa (kg): 16, 

- szerokość zewnętrzna (mm): min. 350, 

- wysokość zewnętrzna (mm): min. 520, 

- głębokość zewnętrzna (mm): min. 350, 

- szerokość wewnętrzna (mm): min. 345, 

- wysokość wewnętrzna (mm): min. 290, 

- głębokość wewnętrzna (mm):  min.515. 

 

Urządzenie do kodowania/programowania kart/kluczy wraz z zamkiem  

i kartami – 1 zestaw 
 

Stacjonarny programator do kart hotelowych. 

Współpraca ze wszystkimi modelami zamków i kontrolerów (m.in: Smart, Elegant, Guardian, 

MJM-01, MJM-02, MJM-2700). 

RODZAJE PROGRMOWANYCH KART: 
MIFARE 1k (13,56MHz) 

MIFARE 4k (13,56MHz) 

WYPOSAŻENIE: 
programatora kart, 

sterowniki Windows 32/64bit, 

Zasilanie: 5V USB, 



 
Gwarancja min. 24 miesiące, 

Wymiary: 80 x 40 x 15 mm. 
 
ZAMEK HOTELOWY NA KARTĘ 

Zamek do montowania w drzwiach. Bateryjne zasilanie zamka (tzw. tryb OFF-LINE), nie 

wymagający dodatkowej instalacji elektrycznej 

Działanie zamka oparte jest o karty zbliżeniowe (MIFARE 13,56 MHz).  

Otwieranie zamka w momencie przyłożenia uprawnionej karty. Możliwość otwarcia zamka za 

pomocą mechanicznego klucza (standardowa wkładka). Naciśnięcie klamki od strony 

wewnętrznej pokoju powoduje otwarcie drzwi. 
 

WYPOSAŻENIE: 
 szyld zewnętrzny z klamką i elektroniką, 

 szyld wewnętrzny z klamką i pojemnikiem na baterię, 

 kaseta zamka (do montowania w drzwiach), 

 wkładka mechaniczna na klucz z kluczem (do awaryjnego otwarcia drzwi), 

 śruby montażowe, 

 szablon otworowania. 

Zasilanie: 6V DC (4x1,5V – baterie alkaliczne typu AA) 

Grubość drzwi: 40 – 60 mm, gwarancja min. 24 miesiące. 

 
KARTY HOTELOWE min.  50 szt.  

 
Poszczególne identyfikatory do kontroli dostępu z materiałów wysokiej jakości, trwałe i 

odporne na uszkodzenia. 

Wymiary karty: 85,60 x 53,98 mm. 

Gwarancja min. 24 miesiące. 

Minimalne wyposażenie karty w jeden z poniższych elementów: 

 pasek magnetyczny LoCo lub HiCo, 

 moduł zbliżeniowy Unique, Mifare lub inny,  

 moduł stykowy. 
 

Bagażnik – 1 sztuka 
 
Stojak na bagaż składany. 

Najważniejsze cechy produktu: 

 stabilna konstrukcja z  nośnością do 105 kg, 

 Rama wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, 

 Składana budowa, 

Specyfikacja techniczna: 

 Nazwa: Stojak na bagaż - składany - do 105 kg - ochrona ścian, 

 Stan: Nowy 

 Materiał: Stal nierdzewna 

 Nośność (kg): 105 

 Waga (kg): 2.3, 



 
 Wymiary: 56 x 52 x 73 cm 

 

Zestaw powitalny (czajnik elektryczny, filiżanki, szklanki) – 1 zestaw 
 

Skład zestawu: czajnik bezprzewodowy ,dopasowana duża tacka oraz mniejsza tacka na 

saszetki.   

Kolorystyka:  czarno – stalowy. 

Czajnik bezprzewodowy: 

moc: 1500 W 

zasilanie: 220 V, 

pojemność: 1L. 

Wymiar: wys. 20cm x szer. 21 cm , 

tacka duża: 

 wymiary całkowite min. 38 cm x 31 cm, 

tacka na filiżanki: 

 wymiary całkowite min. 31 cm x 13 cm, 

tacka na saszetki: 

wymiary całkowite min. 13 cm x 10 cm. 

Materiały: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne. 

 

.Wyposażenie dodatkowe (dodatki dekoracyjne) – 1 zestaw 

 
Zawieszka hotelowa na drzwi min. 50 szt. 

- Wymiary: 26x10 cm 

- zawieszka dwustronna, dwukolorowa, 

- Wykonana z tektury wysokiej jakości. 

 
Wazon szklany – 1 szt. 

 Kolor: bezbarwny, 

 Pojemność: 1,5 l 

 Wymiary: wys. 25 cm x średnica 10,5 cm, 

 Materiał: szkło, 

 Przeznaczenie: do kwiatów i kompozycji kwiatowych, jako element dekoracyjny. 

 

Wózek hotelowej obsługi pięter z pełnym zestawem – 1 sztuka 
 
Wózek hotelowy - 2 worki na pranie - 150 kg. 

 

Najważniejsze cechy produktu: 

 2 worki na pranie, 

 Wykonany ze stali, 

 150 kg udźwigu, 

 Dwa hamulce, 

 Kółka obrotowe 360°. 

 Materiał: stalowa rama, worki z wodoodpornej tkaniny oksfordzkiej, 



 
 Materiał kół: termoplastyczna guma, 

 Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.):  min. 145,00 x 48,00 x 111,50 cm 
 

Pościel – 1 komplet 
 

CAŁOROCZNA KOŁDRA 160 x 200 cm + 2 PODUSZKI 70/80 

Właściwości produktów: 

 Poszycie: 100% mikrofibra, 

 Wypełnienie: silikonowe włókna HCS 300g/m², 

 Gatunek: 1, 

 Kolor: biały, 

 Wykończenie: bawełniana lamówka i pikowanie, 

 Produkt antyalergiczny, 

 Produkt certyfikowany, 

 Produkt bezpieczny dla dzieci. 

 

Bielizna pościelowa – 2 komplety 

 
 

W skład zestawu pościeli wchodzą: 

1 szt. poszwa na kołdrę, wymiary: 160x200 cm, 

2 szt. poszewka na poduszkę  wymiary: 70x80 cm 

Skład surowcowy: 100% mikrofaza, 

Gramatura min 140 GSM 

Rodzaj zapięcia: zakład hotelowy, 

Kolor: biały. 
 

 

 

 

Zestaw ręczników – 1 komplet 

 
Zestaw 6 ręczników 4x 50 x 100 cm + 2x 70 x 140 cm - biały 

Szczegóły 
Kolor: biały, 

Materiał: 100% bawełna (frotte), 

Gramatura: 500 g/m². 
 
 


