Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

TECHNICKÉ PODMÍNKY (SPECIFIKACE)
Položka

Podrobný popis

Rozměry uvedeny v mm (v x
š x h)
Počet kusů

Učebna ICT

Žákovský PC stolek

Žákovská židle

Katedra

Učitelská židle

žákovský PC stolek pro dva žáky, výška stolku 75 cm, kovová konstrukce ze
čtvercových profilů min. 30 x 30 mm nebo plochooválných profilů min. 50 x 30 mm
(s povrchovou úpravou), rozměr pracovní desky 160 x 60 cm s tím, že se jedná
zároveň o celkový půdorysný rozměr stolku, materiál pracovní desky LTD o tloušťce
25 mm s 2 mm ABS hranou, součástí stolku bude kabelový LTD kanál pod pracovní
deskou a průchodky pro kabely, stolek bude bez úložného boxu pro PC, bez pojezdu
pro klávesnici
kovová konstrukce se dřevěným sedákem a opěrkou, výškově stavitelná, velikost 57
kovová konstrukce ze čtvercových profilů min. 30 x 30 mm nebo plochooválných
profilů min. 50 x 30 mm (s povrchovou úpravou), materiál pracovní desky LTD o
tloušťce 25 mm s 2 mm ABS hranou, čelní krytí, součástí katedry kabelový LTD kanál
pod pracovní deskou a průchodky pro kabely, stolek bude bez úložného boxu pro
PC, bez pojezdu pro klávesnici
otočná židle pojízdná stavitelná pístem, potah z látky ze síťoviny v tmavě šedé/černé
barvě, nosnost min. 120 kg

750 x 1600 x 600

13

26

750 x 1500 x 700

1

1

Učebna polytechniky

Žákovský PC stolek

žákovský PC stolek pro dva žáky, výška stolku 75 cm, kovová konstrukce ze
čtvercových profilů min. 30 x 30 mm nebo plochooválných profilů min. 50 x 30 mm
(s povrchovou úpravou, rozměr pracovní desky 180 x 60 cm s tím, že se jedná
zároveň o celkový půdorysný rozměr stolku, materiál pracovní desky LTD o tloušťce
25 mm s 2 mm ABS hranou, součástí stolku bude kabelový LTD kanál pod pracovní
deskou a průchodky pro kabely, stolek bude bez úložného boxu pro PC, bez pojezdu
pro klávesnici

750 x 1800 x 600

15

Žákovská židle

Katedra

Učitelská židle

kovová konstrukce se dřevěným sedákem a opěrkou, výškově stavitelná, velikost 57
kovová konstrukce ze čtvercových profilů min. 30 x 30 mm nebo plochooválných
profilů min. 50 x 30 mm (s povrchovou úpravou), materiál pracovní desky LTD o
tloušťce 25 mm s 2 mm ABS hranou, čelní krytí, součástí katedry kabelový LTD kanál
pod pracovní deskou a průchodky pro kabely, stolek bude bez úložného boxu pro
PC, bez pojezdu pro klávesnici
otočná židle pojízdná stavitelná pístem, potah z látky ze síťoviny v tmavě šedé/černé
barvě, nosnost min. 120 kg

30

750 x 1500 x 700

1

1

Učebna cizích jazyků
Katedra
Učitelská židle
Regál vysoký se skřínkou

Otevřený regál s policemi
Stůl obdélníkový, kovová
trubková podnož
Židle pracovní trubková
Sedací pytel ve formě
polštářů (stohovatelné na
sebe)

pevný učitelský stůl s kovovou konstrukcí a dvěma zásuvkami, jedna z nich
uzamykatelná, deska LTD tl. 25 mm, 2 mm ABS, referenční barva povrchu Gold Craft
Oak - výběr dle vzorníku
otočná židle pojízdná stavitelná pístem, potah z látky ze síťoviny v tmavě šedé/černé
barvě, područky, nosnost min. 120 kg
v horní části 2 police, ve spodní části uzamykatelná skříňka s policemi, deska LTD, tl.
18 mm, 2 mm ABS hrany na exponovaných částech, sokl 100 mm, referenční barva
povrchu Gold Craft Oak - výběr dle vzorníku
4 police, deska LTD, tl. 18 mm, 2 mm ABS hrany na exponovaných částech, sokl 100
mm, referenční barva povrchu Gold Craft Oak - výběr dle vzorníku
deska LTD, tl. 18 mm, 2 mm ABS hrana, trubková kovová podnož D 40mm, lakovaná
vypalovacími práškovými barvami, výběr dle vzorníku (odstíny šedé), referenční
barva povrchu Gold Craft Oak - výběr dle vzorníku
kulatý sedák z MDF, kovová podnož trubkového profilu D 22 mm, lakovaná
vypalovacími práškovými barvami, výběr dle vzorníku (odstíny šedé)
materiál eko kůže, v různých barevných provedeních (modrá, červená, zelená, žlutá,
oranžová, hnědá, šedá, černá) - každá barva po jednom kuse

Kabinet polytechniky

750 x 1500 x 700

1
1

1850 x 800 x 400

4

1850 x 800 x 400

2

760x700x500

2

výška sedáku 460

8

1400 x 1000, objem 400 litrů

5

Psací stůl se 4 zásuvkami

zásuvky s kuličkovým plnovýsuvem bez tlumení, horní zásuvka uzamykatelná, úchyty
s otvorem na ruku, kovové v barvě stříbra, tvar nohy – bočnice, rektifikační šrouby,
LDT deska 25 mm, hrany na exponovaných místech opatřené ochrannou lištou 2
mm ABS v barvě desky, referenční barva povrchu 0375 PR Javor - výběr dle vzorníku

Otočná židle s opěradlem

židle výškově nastavitelná plynovým pístem s otočnou sedací plochou, nosnost
120kg, potah sedáku a opěradla z odolného textilu v černošedé barvě, čalounění z
pěnové hmoty, stabilní železná kovová konstrukce s 5 kolečky opatřená nástřikem v
černé barvě, kolečka vhodná na lino

Skříň vysoká víceúčelová,
uzavíratelná

skříň se zásuvkou v dolní části a vnitřním předělem – v jedné půlce 2 police v horní a
spodní části a pod horní policí šatní tyč, v druhé půlce 4 ks vkládací nastavitelné
police, nosnost polic cca 30 kg, v dolní části skříně 1 zásuvka se systémem jemného
dovírání s 1 horizontální úchytovou lištou z kovu v barvě stříbra, otočné dveře s 2
vertikálními úchytovými lištami v kovu v barvě stříbra, systém jemného dovírání,
LTD deska 18 mm, exponované hrany 2 mm ABS v barvě desky, sokl 100 mm,
uzamykatelná, referenční barva povrchu 0375 PR Javor - výběr dle vzorníku

LTD deska 18 mm, exponované hrany 2 mm ABS v barvě desky, 4 zásuvky s
kuličkovým plnovýsuvem se systémem jemného dovírání, 2 kovové úchytky v barvě
Skříňka nízká, zásuvková
stříbra na jedné zásuvce, skříňka na hranatých nožičkách – výška 150 mm, referenční
barva povrchu 0375 PR Javor - výběr dle vzorníku
Veškerý relevantní nábytek musí splňovat ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2

750 x 1200 x 750

4

4

Skříň: 2000 x 1000 x 550
Zásuvka: 200 x 1000x 500

4

1050 x 900 x 500

1

