
Zařízení Počet kusů NÁKRES STOLU

Rozměr v mm 1800 až 1860 x 800 x 400 (výška x šířka x hloubka)

Dekor buk nebo olše (záda a police v dekoru)

Vybavení

4 police, výškově nastavitelné, podpěry polic zabraňující 

jejich vysunutí 0,4 m

Materiál

lamino - včetně polic, deska opatřena narážecí nebo ABS 

hranou, hrana v barvě dekoru 0,75 m

Rozměr v mm 1800 až 1860 x 400 x 400 (výška x šířka x hloubka) 1,5 m

Dekor buk nebo olše (záda a police v dekoru)

Vybavení

4 police, výškově nastavitelné, podpěry polic zabraňující 

jejich vysunutí

Materiál

lamino - včetně polic, deska opatřena narážecí nebo ABS 

hranou, hrana v barvě dekoru

Rozměr v mm
1800 až 1860 x 750 až 770 x 750 až 770 (výška x šířka x 

hloubka)

0,7 m

Dekor buk nebo olše (záda a police v dekoru)

Vybavení

4 police, výškově nastavitelné, podpěry polic zabraňující 

jejich vysunutí

Materiál

lamino - včetně polic, deska opatřena narážecí nebo ABS 

hranou, hrana v barvě dekoru

Rozměr v mm 1800 až 1860 x 700 x 400 (výška x šířka x hloubka)

Dekor buk nebo olše (záda a police v dekoru)

Vybavení

4 police, výškově nastavitelné, podpěry polic zabraňující 

jejich vysunutí

Materiál

lamino - včetně polic, deska opatřena narážecí nebo ABS 

hranou, hrana v barvě dekoru

Rozměr v mm 900 až 920 x 900 x 550 (výška x šířka x hloubka)

Dekor buk nebo olše (záda a police v dekoru)

Vybavení 2 zásuvky, úchytky v dekoru či stříbrné

Materiál

lamino - včetně zad a polic, deska opatřena narážecí nebo 

ABS hranou, hrana v barvě dekoru

Poznámka

skříňka bude umístěna v prostoru - nutno záda z lamina, 

barva zad v dekoru

Rozměr v mm 900 až 920 x 900 x 550 (výška x šířka x hloubka)

Dekor buk nebo olše (záda a police v dekoru)

Vybavení

2 police, výškově nastavitelné, podpěry polic zabraňující 

jejich vysunutí

Materiál

lamino - včetně zad a polic, deska opatřena narážecí nebo 

ABS hranou, hrana v barvě dekoru

Poznámka

skříňka bude umístěna v prostoru - nutno záda z lamina, 

barva zad v dekoru

Rozměr v mm 750 x 2400 x 1200 (výška x šířka x hloubka)

Dekor buk 

Pracovní deska

hladká, snadno omyvatelná, deska opatřena narážecí nebo 

ABS hranou, hrana v barvě dekoru
Podnoží možno kovové - barva RAL 9006

Rozměr desky v mm 1300 x 500 

Materiál desky

lamino, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v 

barvě dekoru
Dekor desky buk

Typ konstrukce pevná vel. 7 nebo výškově stavitelná
Deska s naklápění desky 0-10°

Materiál konstrukce

ocelová, pevná trubka, jekl, plochoovál - s povrchovou 

úpravou, nohy zakončeny plastovým kluzákem chránící 

podlahovou krytinu
Barva konstrukce RAL 9006

Vybavení postraní háčky a 2x odkládací prostor (kovový koš)

Typ konstrukce pevná vel. 7

Barva konstrukce RAL 9006

Materiál konstrukce

ocelová, pevná trubka, jekl, plochoovál - s povrchovou 

úpravou, nohy zakončeny plastovým kluzákem chránící 

podlahovou krytinu
Sedák a opěrák lakovaná překližka, barva buk

Rozměr desky v mm 1300 x 500 

Materiál desky

lamino, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v 

barvě dekoru
Dekor desky buk

Typ konstrukce pevná vel. 7

Materiál konstrukce

ocelová, pevná trubka, jekl, plochoovál - s povrchovou 

úpravou, nohy zakončeny plastovým kluzákem chránící 

podlahovou krytinu
Barva konstrukce RAL 9006

Vybavení postraní háčky a 2x odkládací prostor (kovový koš)

Typ konstrukce pevná vel. 7

Barva konstrukce RAL 9006

Materiál konstrukce

ocelová, pevná trubka, jekl, plochoovál - s povrchovou 

úpravou, nohy zakončeny plastovým kluzákem chránící 

podlahovou krytinu, na spodní straně sedáku plastové 

kluzáky chránící desku lavice proti poškrábání při uložení 

židle na lavici
Sedák a opěrák lakovaná překližka, barva buk

Rozměr desky v mm 1300 x 600 

Materiál desky

lamino, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v 

barvě dekoru
Dekor desky buk

Typ konstrukce pevná vel. 7

Materiál konstrukce

ocelová, pevná trubka, jekl, plochoovál - s povrchovou 

úpravou, nohy zakončeny plastovým kluzákem chránící 

podlahovou krytinu
Barva konstrukce RAL 9006

Vybavení zadní clona (kov či lamino), možno se zásuvkou

Typ konstrukce pevná vel. 7

Barva konstrukce RAL 9006

Materiál konstrukce

ocelová, pevná trubka, jekl, plochoovál - s povrchovou 

úpravou, nohy zakončeny plastovým kluzákem chránící 

podlahovou krytinu
Sedák a opěrák polstrovaný, barva tmavě šedá, pevná látka bez vzoru

Provedení otočná s kolečky

Konstrukce kovová, výškově stavitelný píst

Barva konstrukce černá či chromovaná

Opěrák síťovaný s podhlavníkem, vysoký (černý či tmavě šedý)

Sedák čalouněný (černý či tmavě šedý)

Vybavení

područky, houpací mechanika s aretací v základní poloze, 

ergonomická bederní část 
Nosnost 120 kg

Rozměr stolu 750 x 1600 x 600 mm (výška x šířka x hloubka)

Materiál konstrukce 
pevná konstrukce, ocelová s povrchovou úpravou, nohy 

zakončeny plastovým kluzákem chránící podlahovou krytinu

Barva konstrukce RAL 9006

PC zázemí

PC stůl dvoumístný 5

Kancelářské židle

Kancelářská židle 27

Žákovská židle 30

Učitelská katedra 1

Učitelská židle 

polstrovaná
1

Skříň rohová vnitřní 

policová
1

Učebna teoretického vyučování

Žákovská lavice 

dvoumístná 
15

Žákovská židle 34

Pracovní stůl velký 3

Odborná učebna aranžéři

Žákovská lavice 

dvoumístná, sklopná
5

Příloha č. 3 /nedílná součást Zadávací dokumentace Nábytek pro SOŠ a SOU Kladno“/

Specifikace předmětu poptávkového řízení
Technická specifikace

1
Skříň vysoká policová 

úzká

Skříň vysoká policová 4

Odborná učebna prodavači

Skříňka nízká na 

nožičkách,                      

policová

1

Výše uvedené skříně budou tvořit sestavu, tzn. výška a hloubka všech musí být stejná. Rohová musí navazovat na hloubku ostatních skříní. 

Skříň vysoká policová 2

Výše uvedené skříně budou tvořit sestavu, tzn. všechny v barvě buk nebo všechyny v barvě olše. 

Příloha č. 3A /nedílná součást Zadávací dokumentace Nábytek pro SOŠ a SOU Kladno“/

kabelová průchodka 1,45 m

Skříňka nízká na 

nožičkách,                      se 

zásuvkami a nikou

3



Materiál desky
lamino, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v 

barvě dekoru
Dekor desky buk

Vybavení 2x PC nosič, 2x kabelová průchodka

Typ konstrukce pevná vel. 7

Barva konstrukce RAL 9006

Materiál konstrukce

ocelová, pevná trubka, jekl, plochoovál - s povrchovou 

úpravou, nohy zakončeny plastovým kluzákem chránící 

podlahovou krytinu, na spodní straně sedáku plastové 

kluzáky chránící desku lavice proti poškrábání při uložení 

židle na lavici
Sedák a opěrák lakovaná překližka, barva buk

Rozměr stolu 728 x 800 x 800 mm (výška x šířka x hloubka)

Materiál konstrukce 

ocelová, pevná trubka, jekl - s povrchovou úpravou, nohy 

zakončeny plastovou krytkou chránící podlahovou krytinu, 

čtvercové nohy 30x30 mm
Barva konstrukce RAL 9006

Materiál desky
lamino, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v 

barvě dekoru

Dekor desky bříza

Typ konstrukce stohovatelná

Materiál konstrukce kovová

Barva konstrukce RAL 9006

Sedák a opěrák plastový, dvoudílný
Barva sedáku a opěráku výběr ze základních barev bez příplatku

Rozměr dle nákresu viz. příloha č. 3A

Materiál 
lamino, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v 

barvě dekoru

Barva buk
Vyvabení kabelová průchodka

Poznámka
malá kancelář, stůl lze sestavit ze dvou samostatných stolů, 

přídavná část možno deska s nohou

Rozměr dle nákresu viz. příloha č. 3A
Materiál lamino

Barva buk

Vybavení 4 zásuvky, kolečka s brzdou, zámek + 2 klíče

Rozměr dle standatrních rozměrů PC
Materiál lamino - barva buk nebo kov - barva černá či stříbrná

Vybavení 4 kolečka s brzdou

Rozměr v mm 1800 až 1860 x 400 x 400 (výška x šířka x hloubka)

Dekor buk 

Materiál

lamino - včetně polic, deska opatřena narážecí nebo ABS 

hranou, hrana v barvě dekoru

Úchytka barva chrom, materiál nerozhoduje

Vybavení

police, výškově nastavitelné, podpěry polic zabraňující jejich 

vysunutí, zákem + 2 klíče
Dveře jednodvéřová, panty umístěny v levo

Rozměr v mm 700 až 760 x 400 x 400 (výška x šířka x hloubka)
Poznámka celková výška nástavce se skříní max. 2600 mm

Dekor buk 

Materiál

lamino - včetně polic, deska opatřena narážecí nebo ABS 

hranou, hrana v barvě dekoru

Úchytka barva chrom, materiál nerozhoduje

Vybavení

police, výškově nastavitelné, podpěry polic zabraňující jejich 

vysunutí, bez zámku
Dveře jednodvéřová, panty umístěny v levo

Kancelář

Kancelářský stůl do L 1

Jídelna - stolničení

Jídelní stůl 10

Plastová židle 40

Žákovská židle 6

Skříň vysoká úzká 1

Nástavec na úzkou skříň 1

Pojízdný kontejner       ke 

stolu
1

Vozík pro počítač 1




