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Příloha č. 1 - specifikace nábytku

ozn. Obrázek Rozměr (mm)

š x h x v

Provedení ks Kč/Ks bez 

DPH

Kč/ks s DPH Kč celkem s DPH

1 1600 x 800 x 720 Kancelářský stůl EasySpace, 1600 x 800 x 

720, horní deska v provedení melamin, 

barva bílá, tl. 25 mm, plastová hrana ABS 

tl. 2 mm,  otvor pro kabeláž dle 

kabelového kanálu, podnoží kovové, 

čtvercového průřezu, výškově 

rektifikovatelné 720 – 840 mm, povrchová 

úprava prášková vypalovací barva bílá

22

1a šířka 790 Kabelový kanál horizontální, rozměr kanálu 

790mm
22

1b Svod kabeláže vertikální pro standardní 

stůl v. 720 mm
22

2 Pracovní židle 4ME, černá a bílá  verze, s 

výškově stavitelnými opěrkami, čalouněný 

sedák a opěrák, látka kat. Sempre a Era, 

barevnost - bude upřesněna,  základna 

leštěný hlinik /RAL, tvrdá kolečka pro 

měkké podlahy

22
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3 Celočalouněné křeslo FLY, nízký opěrák, 

čalounění s prošitím do pruhů, látka Style, 

barevnost 68054-světlá zelená, leštěný 

hliníkový kříž, výškově stevitelné, houpací 

mechanika RA, kolečka pro měkké podlahy

12

4 430 x 600 x 600 Kontejner třízasuvkový, na kolečkách, 

provedení melamin, barva bílá, plastové 

zásuvky, samostatná plastová tužkovnice, 

zásuvka na závěsné desky, centrální 

zámek, úchytky kov

22

5 400 x 400 x 1840 Stojanový věšák ocel/ prášková barva, 6 

PUR háčků, barevnost: černé háčky, černá 

základna

6

5a 400 x 400 x 1807 Stojanový věšák z hliníkové slitiny, 

barevnost: bílá RAL9010
6
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6 800 x 445 x 1895 Skříň vysoká šatní - 5OH modul, 800 x 445 

x 1895 mm, provedení s dveřmi, barva bílá, 

záda 12 mm DTD, vnitřní výbava - police tl. 

18 mm, výsuvné kování na ramínka, 

rektifikační sokl, úchytky kov, zámek

2

7 800 x 445 x 825 Skříň nízká - 2OH modul, 800 x 445 x 825 

mm, provedení s dveřmi, barva bílá, záda 

12 mm DTD pohledová, sokl, vnitřní police 

tl. 18 mm, barva bílá, úchytky kov, zámek 

49

8 800 x 445 x 720 Skříň nízká - 1,5OH modul, 800 x 445 x 

720 mm, provedení otevřená, barva bílá, 

záda 12 mm DTD pohledová, sokl, vnitřní 

police tl. 18 mm, barva bílá

13

9 šířka 1600 Horní panel, provedení melamin - barva 

bílá, oboustranně čalouněný v látce 

kat.Bondai, barevnost béžová BN 1008

8
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10 šířka 1600 Horní panel, provedení melamin - barva 

bílá, jednostranně čalouněný v látce 

kat.Bondai, barevnost béžová BN 1008

3

11

Design BUSK+HERTZOG

780 x 760 x 1340 Akustické křeslo OPERA HIGH, 780 x 760 

x výška 1340mm, celočalouněný, látka. 

Vision, barevnost 1ks 450 modrá, 1ks 

444 fialová, obsahuje zádový polštář (660 

x 110 x 470) ve stejném čalounění jako 

křeslo

2

12 prům. 600, v. 740 Mobilní stůl Sqart, na centrální podnoži, 

čtyřramenný kříž, horní deska kruhová 

průměr 600 mm, provedení melamin tl. 

25mm, barevnost bílá, základna barevnost 

bílá, kolečka

1

12a prům. 600, v. 735 Konferenční stolek, horní deska provedení 

melamin, tl. 25mm, průměr 600 mm, 

centrální kovová základna - provedení 

"spider", v. 735mm, provedení chrom, 

kluzáky pro měkké podlahy

2
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13

DESIGN: MIKKO LAAKKONEN

Konferenční židle KOLA STACK ZA, 

provedení - sedák a opěrák tvarovaný 

výlisek- černý nebo antracitově šedý filc, 

včetně sedákového polštáře, bez 

područek, průběžný kovový rám, provedení 

prášková vypalovací barva dle vzorníku, 

kluzáky

4

13a příplatek sedákový polštář  na židli  KOLA STACK 

ZA látka kategorie 1, barevný odstín bude 

upřesněn dle vzorníku

4

14 550 x 470 x 1030 Mobilní prezentační a servírovací skříňka 

CADDY, na kolečkách, deska v provedení 

melamin, barva bílá, tl. 25 mm, plastová 

hrana ABS 

2

15 konferenční stolek ANDREU WORLD 750/500mm v= 

260mm

stolek Raglan 26, podnož leštěný hliník, 

stolová deska kompaktní laminát HPL 

barva černá

1
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16 Konferenční  stůl IN-TENSIVE, modulární, 

s centrálním podnožím, obdélníkový tvar S, 

min./max. délka stolu 3200/3800 mm, 

min./max. šířka 1000/1500 mm, min./max. 

délka koncového dílu 600/900 mm, horní 

deska v provedení  bílý laminát, tl. 39 mm, 

kovové podnoží tvaru "O" včetně 

kabelového kanálu, provedení prášková 

vypalovací barva bílá, rozměr stolové 

desky: 1300mm/3600mm

1

Cena celkem bez DPH 

Celkem DPH 21%

Cena celkem s DPH

cena za montáž a dopravu: 

cenaz celkem s DPH vč. montáží a dopravy:
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