
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży 

(nazwa zamawiającego) 

 

Dostawa i montaż wyposażenia pracowni krawieckiej 

(nazwa zamówienia) 

 

L.p. Nazwa Opis Ilość 

szt. 

1. Krzesło 

tapicerowane na 

kółkach  

Zgodne z obowiązującymi normami, przystosowane do pracy szwaczki, na 

podnośniku pneumatycznym, z regulowanym kątem i wysokością oparciem, 

regulowana wysokość, tapicerowane siedzisko 

7 szt. 

 

2. Maszyna stębnówka 

1-igłowa 

półautomatyczna 

przemysłowa 

Maszyna z automatycznym z obcinaniem nici, podnośnik stopki kolanowy, 

ręczne ryglowanie, silnik servo zamontowany w głowicy maszyny, co 

sprawia, że maszyna jest bardzo energooszczędna i cicha, przyjazna dla 

środowiska, pozycjonowanie igły, oświetlenie pola pracy LED, prędkość 

szycia 4.500 obrotów/min., długość ściegu do 5mm, centralne smarowanie. 

Przeznaczona do pracy w zakładach przemysłowych i punktach usługowych. 

Bardzo uniwersalna, jeśli chodzi o rodzaj szytych materiałów. Napięcie 

230V 

3 szt. 

3. Maszyna 

wieloczynnościowa 

Maszyna jest elektroniczna i dzięki temu jest bardzo intuicyjna i prosta w 

obsłudze, co jest dużą zaletą dla początkujących. Poza tym ma regulację 

tempa szycia - idealne dla osób, które nigdy nie siedziały przy maszynie. 

Maszyna jest bardzo uniwersalna. Doskonale zaspokaja też potrzeby 

doświadczonej krawcowej ze względu na trwałą i solidną konstrukcję. 

Wyposażona jest w chwytacz rotacyjny, automatyczny nawlekacz igły, 3 

rodzaje automatycznej dziurki, w tym dziurka z oczkiem, duża ilość ściegów 

użytkowych i ozdobnych, czytelny wyświetlacz LED, który podpowiada 

parametry ustawienia i jaka stopka jest właściwa dla danego ściegu. Bardzo 

cicha praca. Zastosowana została w niej dłuższa stopka, co pozwala łatwiej 

pokonywać trudne materiały. Prędkość szycia do 850 obrotów/min., płynna 

regulacja długości i szerokości ściegu, szerokość ściegu do 7mm, długość 

ściegu do 4mm, 7 punktowy mechanizm transportu, bogato wyposażona w 

dodatkowe stopki 

3 szt. 

4. Owerlok 5-nitkowy 

przemysłowy 

Owerlok z silnikiem servo w głowicy maszyny, cichy, niezawodny i 

ekonomiczny, przyjazny dla środowiska. Napęd bezpośrednio na igielnicę. 

Nowoczesna wentylacja silnika przedłuża żywotność maszyny. Oświetlenie 

pola pracy LED. Owerlok posiada pozycjonowanie igły, prędkość pracy do 

5.500 obrotów/min., transport różnicowy, centralny system smarowania. 

Napięcie 230V  

1 szt. 

5. Stół prasowalniczy - 

"deska" z odciągiem 

pary 

Składany stół bez wytwornicy pary, stabilny, z odciągiem pary o mocy 

turbiny 40W, podgrzewana powierzchnia pracy, powierzchnia prasowania 45 

x 120cm, napięcie 230V 

2 szt. 

6. Żelazko z 

generatorem pary 

Lekkie, ale stabilne, z dużym wyrzutem pary, czujnik automatycznego 

wyłączanie, możliwość prasowania w pionie, moc 2.500W, zabezpieczenie 

przed przenoszeniem i przed osadzaniem się kamienia, zabezpieczenie przed 

przegrzaniem, ciśnienie pary 6 Bar. 

 

2 szt. 

7. Coverlock - 

maszyna 

drabinkowa  

Maszyna drabinkowa z dolnym przeplotem, możliwość szycia ściegiem 

drabinkowym 3-igłowym, 2-igłowym szerokim i wąskim, a także 

łańcuszkiem. Niezbędna do szycia dzianin, zwłaszcza do wykończenia 

dołów odzieży, dołów rękawów, podkroju szyi. Pole pracy oświetlone LED, 

maksymalna prędkość szycia 1000 ściegów/min., transport różnicowy, 

wolne ramię - doskonałe do obszywania np. rękawów, manualny obcinacz 

nici, podnoszenie stopki 5mm, regulacja długości ściegu, regulacja 

naprężenia nitki. 

1 szt. 

8. Stół do maszyny Stół z pełnym blatem, szufladką na akcesoria, stabilny, jak w maszynie 3 szt. 



domowej przemysłowej. Powierzchnia pracy  

55 x 105cm, wysokość regulowana - ok. 80cm  

9. Hafciarka 

komputerowa 1-

igłowa z 

programem do 

haftów 

Maszyna bogato wyposażona, pole haftu 28 x 20mm, duży, czytelny 

wyświetlacz, menu w języku polskim, czcionka z polskimi znakami, w 

wyposażeniu standardowym 3 tamborki, prędkość do 860 wkłuć/min., 

wbudowane w pamięć maszyny 160 wzorów haftów, możliwość edytowania 

haftów na wyświetlaczu, czujnik zerwania nitki górnej i dolnej, kupując w 

komplecie program jest w promocyjnej cenie, automatyczne obcinanie nici, 

oświetlenie pola pracy LED, wbudowany port USB pozwala w łatwy sposób 

przenosić wzory z komputera do maszyny, trwała, solidna i stabilna 

konstrukcja 

1 szt. 

 

 


