
 

Spis wyposażenia pokoju nr…………../furnishing list of room nr                  Spis wyposażenia pokoju nr…………../furnishing list of room nr       

no name of an item/nazwa sprzętu pieces remarks  no name of an item/nazwa sprzętu pieces remarks 
1 tapczan/bed   1 tapczan/bed   
2 szafka wisząca z szufladą/ hanging bookcase with a 

drawer 
  2 szafka wisząca z szufladą/ hanging bookcase with a drawer   

3 szafka wisząca 2-drzwiowa/hanging 2-door 
bookcase 

  3 szafka wisząca 2-drzwiowa/hanging 2-door bookcase   

4 półka/shelf   4 półka/shelf   
5 biurko z 1 klawiaturą/one-keyboard desk   5 biurko z 1 klawiaturą/one-keyboard desk   
6 biurko z 2 klawiaturami/two-keyboard desk   6 biurko z 2 klawiaturami/two-keyboard desk   
7 szafka wisząca okapowa/ventilator hanging cupboard   7 szafka wisząca okapowa/ventilator hanging cupboard   
8 szafka wisząca z szufladą/hanging cupboard with a 

drawer  
  8 szafka wisząca z szufladą/hanging cupboard with a drawer    

9 szafa wnękowa/cavity wardrobe   9 szafa wnękowa/cavity wardrobe   
10 szafa wolnostojąca/standing wardrobe   10 szafa wolnostojąca/standing wardrobe   
11 rampa oświetleniowa/light set   11 rampa oświetleniowa/light set   
12 zestaw oświetleniowy halogenowy/halogen set   12 zestaw oświetleniowy halogenowy/halogen set   
13 lodówka/fridge   13 lodówka/fridge   
14 krzesło twarde/chair   14 krzesło twarde/chair   
15 krzesło tapicerowane/upholstery chair   15 krzesło tapicerowane/upholstery chair   
16 krzesło tapicerowane/swivel chair   16 krzesło tapicerowane/swivel chair   
17 plafon/plafond   17 plafon/plafond   
18 gniazdo internetowe/Internet socket   18 gniazdo internetowe/Internet socket   
19 gniazdko elektryczne/electric socket   19 gniazdko elektryczne/electric socket   
20 wyłącznik elektryczny/electric switch   20 wyłącznik elektryczny/electric switch   
21 czujka dymu/smoke detector   21 czujka dymu/smoke detector   
22 głośnik DSO/dorm loudspeaker   22 głośnik DSO/dorm loudspeaker   
23 zlewozmywak/drainboard sink   23 zlewozmywak/drainboard sink   
24 bateria zlewozmywakowa/sink faucet   24 bateria zlewozmywakowa/sink faucet   
25 karnisz/curtain rod   25 karnisz/curtain rod   
26 grzejnik centralnego ogrzewania/central heating radiator   26 grzejnik centralnego ogrzewania/central heating radiator   
27 regulator przy grzejniku centralnego ogrzewania 

/central heating valve 
  27 regulator przy grzejniku centralnego ogrzewania /central 

heating valve 
  

28 lustro/mirror   28 lustro/mirror   
29 frontowe drzwi do szafki zlewozmywakowej 

‘60’/sink cupboard door ‘60’ 
  29 frontowe drzwi do szafki zlewozmywakowej ‘60’/sink 

cupboard door ‘60’ 
  

30 frontowe drzwi do szafki zlewozmywakowej 
‘40’/sink cupboard door ‘40’ 

  30 frontowe drzwi do szafki zlewozmywakowej ‘40’/sink 
cupboard door ‘40’ 

  

31 szafka zlewozmywakowa/sink cupboard   31 szafka zlewozmywakowa/sink cupboard   
32 blat kuchenny/kitchen table top   32 blat kuchenny/kitchen table top   
33 kosz/waste basket   33 kosz/waste basket   

     Girati dall’altra parte!   



 
34 

 
przedłużacz/extension lead 

 
34 

 
przedłużacz/extension lead 

35 firany/drapes    35 firany/drapes   
36 zasłony/curtains   36 zasłony/curtains   
37 kołdra/Quilt   37 kołdra/Quilt   
38 poduszka/pillow   38 poduszka/pillow   
39 koc/blanket   39 koc/blanket   
40    40    

 


