
nábytek-název kód požadavky na nábytek                                                                                                                             Příloha č. 1 ks

skříň uzavřená s policemi, 180*90*43 1301 pevné kolíkové spoje, rektifikace na vyrovnání nerovností podlahy, hrany ABS, pohledové  kovové zpevňující lišty v barvě dle RAL, provedení BUK 7

skříň polouzavřená s policemi, 180*90*43 1304 pevné kolíkové spoje, rektifikace na vyrovnání nerovností podlahy, hrany ABS, pohledové  kovové zpevňující lišty v barvě dle RAL, provedení BUK 6

skříň otevřená s policeni, 180*90*43 1303 pevné kolíkové spoje, rektifikace na vyrovnání nerovností podlahy, hrany ABS, pohledové  kovové zpevňující lišty v barvě dle RAL, provedení BUK 1

skříň otevřená s policenmi, 180*45*43 1307 pevné kolíkové spoje, rektifikace na vyrovnání nerovností podlahy, hrany ABS, pohledové  kovové zpevňující lišty v barvě dle RAL, provedení BUK 2

skříň polouzavřená s policemi, 180*45*43 1308 pevné kolíkové spoje, rektifikace na vyrovnání nerovností podlahy, hrany ABS, pohledové  kovové zpevňující lišty v barvě dle RAL, provedení BUK 2

skříň uzavřená s policemi, 90*90*43 1309 pevné kolíkové spoje, rektifikace na vyrovnání nerovností podlahy, hrany ABS, pohledové  kovové zpevňující lišty v barvě dle RAL, provedení BUK 7

skříň otevřená s policenmi, 90*90*43 1310 pevné kolíkové spoje, rektifikace na vyrovnání nerovností podlahy, hrany ABS, pohledové  kovové zpevňující lišty v barvě dle RAL, provedení BUK 1

skříň zásuvková, 90*90*43 1311 pevné kolíkové spoje, rektifikace na vyrovnání nerovností podlahy, hrany ABS, pohledové  kovové zpevňující lišty v barvě dle RAL, provedení BUK 4

skříň uzavřená s policemi, 90*45*43 1312 pevné kolíkové spoje, rektifikace na vyrovnání nerovností podlahy, hrany ABS, pohledové  kovové zpevňující lišty v barvě dle RAL, provedení BUK 1

skříň otevřená s policemi, 90*45*43 1313 pevné kolíkové spoje, rektifikace na vyrovnání nerovností podlahy, hrany ABS, pohledové  kovové zpevňující lišty v barvě dle RAL, provedení BUK 2

skříň na třídní knihy, dole uzavřená, 180*90*43 1317 pevné kolíkové spoje, rektifikace na vyrovnání nerovností podlahy, hrany ABS, pohledové  kovové zpevňující lišty v barvě dle RAL, provedení BUK 1

skříň uzavřená s policemi, horní díl prosklený,

180*90*43 1351 pevné kolíkové spoje, rektifikace na vyrovnání nerovností podlahy, hrany ABS, pohledové  kovové zpevňující lišty v barvě dle RAL, provedení BUK 3

základní korpus se soklem, 77*104*42 ZS08301.XXX pevné kolíkové spoje, sokl, , hrany ABS, pro 24 plastových zásuvek , provedení BUK 2

základní korpus se sadou koleček,  77*104*42 SE08301.XXX pevné kolíkové spoje, kolečka, hrany ABS, pro 24 plastových zásuvek, provedení BUK 2

skříň  s plastovými zásuvkami, 77*70*47 MIKI7 pevné kolíkové spoje,  sokl, hrany ABS, 8 ks plastová zásuvka črrvená, 8 ks plastová zásuvka modrá , provedení BUK 1

skříň s plastovými zásuvkami a dvířky, 77*70*47 DS08204.280 pevné kolíkové spoje, sokl, hrany ABS, 4 ks plastová zásuvka čirá , pusuvné dveře červené, profrézované otvory dveří,  provedení BUK 1

plastová zásuvka, 7,7*42,5*31,2 F101 barva modrá 23

plastová zásuvka, 7,7*42,5*31,2 F102 barva červená 31

plastová zásuvka, 7,7*42,5*31,2 F103 barva zelená 12

plastová zásuvka, 7,7*42,5*31,2 F104 barva žlutá 14

plastová zásuvka, 15,7*42,5*31,2 F202 barva červená 8

kancelářský stůl, 76*160*68 D158 pevné kolíkové spoje, pracovní deska 25mm, s ABS hranou  2mm, provedení buk, plastové koncovky s rektifikací na vyrovnání nerovností podlahy,  s kontejnerem,   2

 centrální zámek 

kancelářský stůl, 76*120*68 D179/120 pevné kolíkové spoje, pracovní deska 25mm, s ABS hranou  2mm, provedení buk, plastové koncovky s rektifikací na vyrovnání nerovností podlahy,  bez kontejneru  2

zásuvkový kontejner, 61*42*58 1124 pevné kolíkové spoje, 4 zásuvky, provedení buk, kolečka, centrální zámek  1

kancelářský stůl, 76*120*68 D166 pevné kolíkové spoje, pracovní deska 25mm, s ABS hranou  2mm, provedení buk, plastové koncovky s rektifikací na vyrovnání nerovností podlahy,  s kontejnerem,  1

 centrální zámek 

žákovská dvojlavice s košem, 007/3-7/K/H rozsah nastavení  pro velikost  3-7, PUR hrana, plastové koncovky s rektifikací na vyrovnání nerovností podlahy se zajištěním proti ztrátě, drátěný koš a deska 21

stavitelná, 130*50, ROMEO ke konstrukci připevněny pomocí kovových závrtných matek,   jednoduchá možnost přestavení velikosti, konstrukce plochoovál min  50x30mm/síla 2mm +  

 jekl min. 45x25mm/síla 1,5mm, deska 130*50, možnost zasunutí židle do koše, dezén BUK

žákovská židle stavitelná, 103/3-5 rozsah nastavení  pro velikost  3-5,   plastové koncovky, ergonomicky  tvarovaný sedák a opěrák,  opěrák jak ve svislé, tak vodorovné poloze, 42

stohovatelná Julie materiál buková překližka, sedák bez krempy, jednoduchá možnost přestavení velikosti,  konstrukce plochoovál 38x20mm/síla 1,5mm

žákovská židle pevná, stohovatelná, 113/3 velikost  3, plastové koncovky, ergonomicky  tvarovaný sedák a opěrák,  opěrák jak ve svislé, tak vodorovné poloze, materiál buková překližka, 16

KAPA lite konstrukce Al plochoovál min 38x20mm/síla 2mm a Al trubka 25mm, síla 2mm 

žákovská židle pevná, stohovatelná, 113/4 velikost  4, plastové koncovky, ergonomicky  tvarovaný sedák a opěrák,  opěrák jak ve svislé, tak vodorovné poloze, materiál buková překližka, 16

 KAPA lite konstrukce Al plochoovál min 38x20mm/síla 2mm a Al trubka 25mm, síla 2mm 

obdélníkový stůl, 120*60 , .051 velikost  3, 4x plastové koncovky s rektifikací na vyrovnání nerovností podlahy se zajištěním proti ztrátě,  pracovní deska se zabroušenou, lakovanou hranou, deska 4

 PARMA  ke konstrukci připevněna pomocí kovových závrtných matek, kovová, rámová konstrukce, trubka průměr min. 40mm/síla 2mm+jekl 20x20mm/síla 1,5mm, provedení  BUK

obdélníkový stůl, 120*60, .051 velikost  4, 4x plastové koncovky s rektifikací na vyrovnání nerovností podlahy se zajištěním proti ztrátě,  pracovní deska se zabroušenou, lakovanou hranou, deska 4

 PARMA  ke konstrukci připevněna pomocí kovových závrtných matek, kovová, rámová konstrukce, trubka průměr min. 40mm/síla 2mm+jekl 20x20mm/síla 1,5mm, provedení BUK

křeslo, SALMA Chrom Salma 4 kovová pochromovaná konstrukce, čaloněné provedení, čaloun B 4007 2


