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Specifikace předmětu poptávkového řízení
Zařízení

Kancelářská židle

Počet kusů

8

Technická specifikace
Vybavení kanceláře
Provedení
Konstrukce
Barva konstrukce
Opěrák
Sedák
Vybavení
Nosnost
Rozměr stolu
Materiál
Dekor

Pracovní stůl zásuvkový

3

Vybavení
Úchytky
Stol. nástavec
Záruka
Roměry

Šatní skříň kombinovaná

1

Materiál
Dekor
Úchytky
Vybavení
Záruka
Roměry
Materiál

Kancelářská skříň nízká

1

Dekor
Úchytky
Vybavení
Záruka

otočná s kolečky
kovová, výškově stavitelný píst
černá či chromovaná
síťovaný s podhlavníkem, vysoký (černý či tmavě šedý)
čalouněný (černý či tmavě šedý)
područky, houpací mechanika s aretací v základní poloze,
ergonomická bederní část
120 kg
750 x 1200 x 750 mm (výška x šířka x hloubka)
lamino, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v
barvě dekoru
buk
na pravé straně stolu 3-4 zásuvky v pevném provední či
formou samostatných kontejnerů (kontejner v barvě stolu,
opatřený kolečky s brzdou), zámek se 2 klíči
barva chrom, materiál nerozhoduje
přes celou délku stolu, 1 police, v barvě stolu, výška 30 cm,
hloubka 25 cm
24 měsíců
1900 x 800 x 400 mm (výška x šířka x hloubka), skříň
rozdělena na část pro věšení kabátů a policovou část (cca 6
polic)
lamino, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v
barvě dekoru
buk
barva chrom, materiál nerozhoduje
zámek se dvěma klíči
24 měsíců
1100 x 750 x 400 mm (výška x šířka x hloubka)
lamino, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v
barvě dekoru
buk
barva chrom, materiál nerozhoduje
2 police, zámek se dvěma klíči
24 měsíců

Učebny teoretického vyučování
Rozměr desky v mm

Žákovská lavice
dvoumístná

47

Materiál desky
Dekor desky
Typ konstrukce
Materiál konstrukce
Barva konstrukce
Vybavení
Typ konstrukce
Barva konstrukce

Žákovská židle

94

Materiál konstrukce

Sedák a opěrák
Rozměr desky v mm

Učitelská katedra

3

Materiál desky
Dekor desky
Typ konstrukce
Materiál konstrukce
Barva konstrukce
Vybavení

1300 x 500
lamino, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v
barvě dekoru
buk
pevná vel. 7
ocelová, pevná trubka, jekl, plochoovál - s povrchovou
úpravou, nohy zakončeny plastovým kluzákem chránící
podlahovou krytinu
RAL 9006
postraní háčky a 2x odkládací prostor (kovový koš)
pevná vel. 7
RAL 9006
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
lakovaná překližka, barva buk
1300 x 600
lamino, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v
barvě dekoru
buk
pevná vel. 7
ocelová, pevná trubka, jekl, plochoovál - s povrchovou
úpravou, nohy zakončeny plastovým kluzákem chránící
podlahovou krytinu
RAL 9006
zadní clona (kov či lamino), možno se zásuvkou

Typ konstrukce
Barva konstrukce
Učitelská židle
polstrovaná

3

Materiál konstrukce
Sedák a opěrák

pevná vel. 7
RAL 9006
ocelová, pevná trubka, jekl, plochoovál - s povrchovou
úpravou, nohy zakončeny plastovým kluzákem chránící
podlahovou krytinu
polstrovaný, barva tmavě šedá, pevná látka bez vzoru

Křesla ředitelna

Konferenční křeslo

10

Provedení
Konstrukce
Barva konstrukce
Opěrák
Sedák
Vybavení
Nosnost

ocelová kostra pérová (či ohýbané trubky)
nohy typu ližiny (tzv. "pérovka")
černá či chromovaná
vysoký, pěnový čalouněný či síťovaný (černý či tmavě šedý)
pěnový čalouněný (černý či tmavě šedý)
bez područek
120 kg

Infocentrum pedagogů

Nástěnný sklopný stolek

3

Židle - polstrovaná

2

Otočná židle

3

2 místná pohovka

2

900 x 500 (šírka x hlubka); hloubka po sklopení cca 10 cm
Rozměr desky v mm
Materiál desky
lamino (dřevotříska), hrany v barvě dekoru
Barva desky
černo hnědá
Podnoží/montážní kování
materiál: ocel
Podnoží/montážní kování
barva: chrom
viz obrázek č. 1 - obrázek je pouze ilustrativní!
60 x 56 x 82 (šířka x hloubka x výška)
Rozměr židle v cm
42 x 40 x 49 (šířka x hlubka x výška)
Rozměr sedáku v cm
Konstrukce
ocel
Barva konstrukce
černá
Opěrák, područky, sedák
celočalouněný
barva: tmavě šedá
Opěrák, područky, sedák
vysoce pružná polyuretanová pěna (studená pěna)
Sedák - výpň
Nosnost
100 - 120 kg
viz obrázek č. 2 - obrázek je pouze ilustrativní!
otočná bez koleček
Provedení
Konstrukce
ocelová, výškově stavitelný píst
Barva konstrukce
černá
Opěrák, sedák - materiál
překližka
Opěrák, sedák - barva
borovice
bez područky, kovový kruh na spodní straně jako opěrka pro
Vybavení
nohy, nastavitelné nohy
Nosnost
120 kg
viz obrázek č. 3 - obrázek je pouze ilustrativní!
180 x 88 x 66 cm (šířka x hloubka x výška)
Rozměr pohovky v cm
54 x 43 (hlubka x výška); volná výška pod pohovkou 11 cm
Rozměr sedáku v cm
dřevěný
Rám
Noha 4x
ocel, výškově nastavitelná
Barva nohy
černá či chrom
Potah - materiál
100% bavlna
Potah - barva
Potah
Sedák
Pohovka - výpň

konferenční stolek kulatý

2

Konferenční stolek kulatý
s úložným prostorem

1

tmavě šedá 1x; barevná 1x (směs barev bílá, červená, černá, šedá,
žlutá, modrá)
možno snímatelný pratelný (není podmínkou)
kovové pružiny
vatování z dutého polyesterového vlákna, polyuretanová pěna

viz obrázek č. 4 - obrázek je pouze ilustrativní!
průměr 75 cm
kovová, 4 nohy
černá
tvrzené sklo
lamino (dřevotříska)
černo hnědá
viz obrázek č. 5 - obrázek je pouze ilustrativní!
Rozměr
průměr 60 cm
Konstrukce
kovová
Barva konstrukce
černá
kovová (odlehčená - plechová) či lamino (dřevotříska,
Stolní deska - materiál
překližka)
Stolní deska - barva
černá
Rozměr
Konstrukce
Barva konstrukce
Stolní deska
Police - materiál
Police - barva

Spodní část stolu

Police - kostka

Vysoká úzká skříň

Policový regál

Kuchyňský servírovací
stolek (vozík)

Kuchyňská linka - malá

typu "drátěný koš" (na uložení deky či knih, časopisů)
viz obrázek č. 6 - obrázek je pouze ilustrativní!
Rozměr v cm
35 x 25 x 35 cm (šířka x hloubka x výška)
Materiál
lamino (dřevotříska), hrany v barvě dekoru
Dekor
1x červená, 1x tmavě šedá, 1x žlutá
3
Zadní díl
dřevovláknitá deska v barvě police
Součást
komponenty k připevnění na stěnu
viz obrázek č. 7 - obrázek je pouze ilustrativní!
Roměry v cm
172 x 45 x 47 cm (výška x šířka x hloubka)
skříň rozdělena na 4 stejné části pod sebou se samostatnými
Provedení
dvířky, kovové úchytky v barvě skřině
3
kovový (ocel)
Materiál
Barva
béžová
Vybavení
zámek každé části se dvěma klíči, 4 nožičky
viz obrázek č. 8 - obrázek je pouze ilustrativní!
Roměry v cm
182 x 182 x 39 cm (výška x šířka x hloubka)
police rozdělena na 25 stejných polic (5 polic po celé šířce, 5
Provedení
polic po celé výšce)
lamino (dřevotříska), hrany v barvě dekoru
Materiál
1
Barva
černo hnědá
bez zadního dílu, možno využít jako rozdělení místnosti Zadní díl
přístup do polic z obou stran
Vybavení
bez nožiček
viz obrázek č. 9 - obrázek je pouze ilustrativní!
Roměry v cm
100 x 43 x 90 cm (délka x šířka x výška)
masív
Materiál
Barva
bříza
1
Vrchní deska
nátěr průhledným akrylovým lakem
Vybavení
dvě zásuvky, dvě police - z latí, kolečka na 2 nohách
viz obrázek č. 10 - obrázek je pouze ilustrativní!
spodní díl
120 x 60 x 80 cm (šířka x hloubka x výška) - rozděleno na dvě
Roměry korpusu
steně široké části (60 x 60 x 80 cm)
dřevotříska + melaminová fólie (či jiný obdobný materiál)
Materiál korpusu
Barva korpusu
černo hnědá
Noha 8x
ocel, výškově nastavitelná
Barva nohy
černá či chrom
Provedení
vlevo: dvířka, vpravo: 4 zásuvky
dřevovláknitá deska potažená hladkou fólií,
barva: lesklá béžová
zabudované úchytky nebo úchytky v černé či chromové barvě
Materiál dvířek a čela zásuvek (stejná s barvou nožiček) - materiál nerozhoduje
dřez s odkapávačem z nerezavějící oceli (vlevo dřez, vpravo
odkapávač), velikost přiměřená pracovní desce, dřezová
1
Vybavení
baterie
pracovní deska
Rozměr
rozměr dle korpusu (s přesahem), výška cca 2,8 cm
Materiál
laminát, hrany v barvě dekoru
Barva
tmavě šedá - imitace betonu
nástěnný díl
120 x 37 x 40 cm (šířka x hloubka x výška) - rozděleno na dvě
Roměry korpusu
stejně široké části (60 x 37 x 40 cm)
dřevotříska + melaminová fólie (či jiný obdobný materiál)
Materiál korpusu
Barva korpusu
černo hnědá
dřevovláknitá deska potažená hladkou fólií,
barva: lesklá béžová, otevírání: horizontální
zabudované úchytky nebo úchytky v černé či chromové barvě
Materiál dvířek (2x dvířka)
(stejná s barvou nožiček) - materiál nerozhoduje
Vybavení
1 police v každé polovině
Všechny rozměry jsou uváděny s tolerancí ± 50 mm
Obrázky jsou přílohou č. 3A - "Specifikace předmětu - obrázky"
Obrázky jsou pouze ilustrativní - nemusejí odpovídat zcela popisu

