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Kupní smlouva
(dále Jen „Smlouva“)

uzavřená podle ~ 2079 a násl. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

Kupující: Obec Psáry
Sĺdlo: Pražská 137, 25244 Psáry
Zastoupený; p. Milan Vácha, starosta obce
Bankovní spojenĺ: Česká spořitelna a.s., Praha 2
Č.účtu: 23734349/0800
IČO: 00241580
DIČ: CZ00241580
(dále Jen „Kupující“ na straně jedné)

a

Prodávající: Dřevozpracující výrobní družstvo
Sídlo/Místo podnikání:Stromořadní 1098, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou
Jednajĺcí: Ing. Jiří Rídký, předseda představenstva

Lubomír Smíd, místopředseda představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč
Č.účtu; 716711/0100
IČ: 00030520
DIČ: CZ00030520
(dále Jen „Prodávající“ na straně druhé)

(Kupující a Prodávající jsou dále uváděni též společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako
„Smluvní strana“)

takto;

Článek I
Uvodní ustanovení

1. Kupující prohlašuje, že je subjektem vzniklým podle českého práva a je uveden v platném
přehledu obcí vedeném Ministerstvem vnitra dle ustanovení ~ 17 zák. č. 36/1960 Sb., o
územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů. Kupující je obcí ve smyslu ustanovenĺ * 1
zákona Č. 128/2000 Sb. o obcĺch (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a má právní
subjektivitu v souladu s ustanovením ~ 2 odst. 1 téhož zákona.

2. Prodávající prohlašuje a v příloze č. 4 k této Smlouvě připojeným výpisem ze Živnostenského
rejstříku prokazuje, že má veškerá oprávnění nezbytná k řádnému provedení Dodávky zařízení
a vybavení, jak je tento pojem definován níže v této Smlouvě.

Článek II
Předmět Smlouvy1. Prodavajic~ se touto Smlouvou zavazuje pro Kupujícího dodat vlastním jménem, na vlastní

naklad a na vlastní nebezpečí za podmínek stanovených touto Smlouvou v této Smlouvě
sp?c1~kov~ne vnitřní zařízení a vybavení pro objekt Základní školy, nacházející se v Psárech,
(dale jen „Skob“) specifikované v seznamu zařízení a vybavení tvořícím přílohu č. 2a) a 2b) této
Smlouvy (dale Jen ‚Vnitřní vybavení“) v rozsahu a zpusobem dle této Smlouvy a jejích příloh, tj.
a) nabidky Prodávajícího na plnění veřejné zakázky „Vnitřní vybavení - Základní škola Psáry“

ze dne 18.12.2018 podané na základě výzvy Kupujícího, s uvedením cen za jednotlivé části
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Dodávky Vnitřnĺho vybavení, Jak je tento pojem definován pro účely této Smlouvy níže, dle
nabídkového jistu (dále Jen „Nabídka“) (příloha č. 1 této Smlouvy)

b) seznamu Vnitřního vybavení (příloha Č. 2a) a 2b) této Smlouvy)
c) Standardů zařízení a vnitřního vybavení (příloha č. 3 této Smlouvy)
Místem dodání Je budova Základní školy, Psáry, umístěná na pozemcích parc. č. 60, 75/6,
75/62, 75/88, 75/98, 75/99, 75/109, 75/112, 65, 75/1 ‚ 75/92, 75/109 a 696/8.
Prodávající se touto Smlouvou zavazuje provést rovněž kompletaci Vnitřního vybavení a jeho
instalaci a rozmístění v areálu Základní školy dle dispozic Kupujícího
(dále jen „Dodávka Vnitřního vybavení“).

2. Součástí Dodávky Vnitřního vybavení jsou veškeré práce, materiál, činnosti, dodávky a služby
nutné nebo vhodné pro řádné provedení Dodávky Vnitřního vybavení a odstranění veškerých
případných vad Vnitřního vybavení Prodávajícím s nejlepší odbornou péčí, řádně, včas a v
souladu se Smlouvou a závaznými předpisy, včetně obstarání veškerého zařízení, pomůcek a
dalších věcí, které jsou potřebné pro Dodávku Vnitřního vybavení, všech pracovních sil,
mechanismů, materiálů, zařízení místa Dodávky Vnitřního vybavení, stejně tak všechny dodávky
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení Dodávky Vnitřního
vybavení do převzetí Kupujícím.

3. Kupující se touto Smlouvou zavazuje za podmínek dále stanovených řádně dodané Vnitřní
vybavení od Prodávajícího převzít a zaplatit za něj cenu ve výši a způsobem dále v této
Smlouvě stanoveným.

4. Pokud jsou v dalších ustanoveních této Smlouvy bez bližší specifikace uváděny pojmy „podle
Smlouvy“ nebo „podle této Smlouvy“, rozumí se tím tato Smlouva včetně všech jejích příloh,
které tvoří její nedílnou součást. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy
a jejími některými přílohami mají přednost ustanovení Smlouvy.
V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními příloh této Smlouvy mají přednost ustanovení
příloh v tomto pořadí:
a) nabídka Prodávajícího (příloha č. 1 této Smlouvy)
b) seznam Vnitřního vybavení (příloha č. 2a) a 2b) této Smlouvy)
c) standardy zařízení a vnitřního vybavení (příloha č. 3 této Smlouvy)

5. Předmětem Dodávky Vnitřního vybavení jsou veškeré věci, činnosti a služby uvedené ve
Smlouvě a v Nabídce nebo z nich vyplývající, a to bez ohledu na to, ve které jejich části.
Jednotlivé části Smlouvy se výslovně považují za vzájemně se doplňující a upřesňující.

6. Pokud k provedení některých částí Dodávky Vnitřního vybavení použije Prodávající
poddodavatele, odpovídá za to, že i tito poddodavatelé budou disponovat veškerými
oprávněními, jako jimi disponuje Prodávající podle svého ujištění v Čl. I odst. 2 této Smlouvy.

Článek Ill
Lhuty pro Dodávku Vnitřního vybavení, podklady pro Dodávku Vnitřního vybavení

1. Prodávajícíje povinen provést Dodávku Vnitřního vybavení v termínech takto:
a) Zaměření stavu Prodávajícím na stavbě 15.03.2019
b) Dílenská dokumentace Prodávajícího 15.04.2019
c) Odsouhlasení dokumentace Kupujícím 30.04.2019
d) Výroba atypických prvků v dílnách oi.os. - 30.06.2019
e) Montáž atypických prvků na stavbě 01.07.- 05.08.2019
f) Dodávky solitérních kusu na stavbu 20.07. 10.08.2019
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g) Kompletační práce 10.08- 15.08.2019
h) Převzetí Vnitřního vybavení Kupujícĺm 15.08.2019.

2. Pokud Prodávající Dodávku Vnitřního vybavení řádně neprovede a Kupujícímu nepředá ve
lhůtách podle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy a následně ani v dodatečné lhůtě stanovené
písemně Kupujícím, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů, je Kupující oprávněn od této
Smlouvy odstoupit.

3. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Prodávajícímu.

4. Kupující i Prodávající se dohodli, že Prodávající není v prodlení o počet dnů, Po které nemohl
Dodávku Vnitřního vybavení provádět v důsledku:
a) překážek na straně Kupujícího
b) vyšší moci, kterou se rozumí okolnosti vylučující odpovědnost t.j. překážky nastalé nezávisle

na vůli Prodávajícího a bránící mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně
předpokládat, že by Prodávající tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a
dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku mohl předvídat

avšak vždy jen Po skutečnou dobu trvání těchto překážek a za podmínky, že jejich vznik
Prodávající bez zbytečného prodlení oznámí písemně Kupujícímu.

5. Prodávající potvrzuje, že před podpisem Smlouvy řádně a s nejlepší odbornou péčí:
a) prostudoval Smlouvu a všechny její přílohy jednotlivě i v jejích vzájemné souvislosti a

přijal je jako správné, úplné, určité a neobsahující chyby, neúplnosti, rozpory a neurčitosti
a jako dostatečný podklad pro provedení Dodávky Vnitřního vybavení a ocenění Dodávky
Vnitřního vybavení a dostatečně jim porozuměl

b) vyžádal si a obdržel vyjasnění nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se
Vnitřního vybavení a vyjasnil si tak všechny záležitosti, které mají vliv na provedení
Dodávky Vnitřního vybavení.

Článek IV
Cena Dodávky Vnitřního vybavení

1. Smluvní strany se dohodly, že cena Dodávky Vnitřního vybavení je stanovena jako cena pevná
s maximální výší plnění částkou, která činí

9 679 230,- Kč bez DPH
21% DPH 2032638,30 Kč
Celkem 11 711 868,30 Kč vč. DPH (slovy: jedenáct
milionůsedmsetjedenácttisícosmsetšeclesátosm3o korun českých)
(dále též jen „Cena“)

2. Cena ve výši podle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy byla Smluvními stranami sjednána na
základě kalkulace ceny Dodávky Vnitřního vybavení provedené Prodávajícím v Nabídce, která
tvorí přílohu č. 1 této Smlouvy, přičemž zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího na Dodávku
Vnitřního vybavení v souladu s či. IV, bodem 4 této Smlouvy.

3. Zvýšení materiálových, mzdových a jakýchkoliv jiných nákladů včetně případné změny cen,
odvodu sociálního nebo zdravotního pojištění, dovozních přirážek nebo kursu české koruny,
apod., nemají vliv na cenu Dodávky Vnitřního vybavení sjednanou v odst. 1 tohoto článku
Smlouvy ani na změnu jednotkových cen při zvýšení rozsahu Dodávky Vnitřního vybavení
(vícepráce).

4. Cena Dodávky Vnitřního vybavení je cenou pevnou a konečnou a obsahuje zejména veškeré:
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a) materiálové, dopravní a vedlejší materiálové náklady, příslušenství, stroje, přístroje, nástroje,
. kteréjšou iiutné k provedení Dodávky Vnitřního vybavení;

b) mzdcSýé á vedlejší mzdové náklady, daně, poplatky, náklady na dozor, odměny, přesčasy
odlučné,jízdné a jiné vedlejší náklady a výdaje;

c) náklady‘ ná všechna odpovídající ochranná opatření pro provedení Dodávky Vnitřního
vybaveníaž.do jejího převzetí Kupujícím

d) náklady .h~ pdvoz odpadu a obalů, včetně dodržování příslušných zákonů o ochraně
životného~prostředí a příslušných nařízení orgánů

‘~)‘ řláklady‘spojené 5 dovozem materiálů, ‘výrobků, či prací ze zahraničí, včetně celních a jiných
pQplatků »ojených S dovozem, dopravních nákladů, certifikace výrobků a materiálů, pokud

. je Prodávajíčí.potřebuje pro své plnění
fj . náklady na~případné licence, prúmyslová, autorská a jiná práva
g) náklady na zkoušky, atesty, osvědčení a certifikace v souladu s příslušnými právními

předpisy~~

5. Uzavřením této Smlouvy Prodávající potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi
podmiňujícími řádné provedení Dodávky Vnitřního vybavení, zejména s objektem Základní školy
a poměry tam existujícími, dopravními podmínkami a přístupem na místo provedení Dodávky
Vnitřního vybavení, včetně podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické
proveditelnosti Dodávky Vnitřního vybavení apod.

Článek V
Překážky a přerušení prací, lhůty provádění

1. Způsobí-li Prodávající svou činností při provádění Dodávky Vnitřního vybavení překážky bránící
provozu školy nebo překážky bránící jiným osobám v činnostech souvisejících s výstavbou a
rekonstrukcí školy, v jejichž důsledku vznikne Kupujícímu škoda, je Prodávající povinen tuto
škodu Kupujícímu nahradit, včetně ušlého zisku.

2. Prodávající musí písemně informovat Kupujícího o všech okolnostech, které by mohly vést ke
zpoždění Dodávky Vnitřního vybavení. Neučiní-li tak, je zodpovědný za všechna zpoždění.

3. Kupující muže nařídit přerušení Dodávky Vnitřního vybavení, pokud by zjistil, že Prodávající
provádí Dodávku Vnitřního vybavení v rozporu se Smlouvou nebo v rozporu se stavebním
povolením, či pokyny Kupujícího a jednat s Prodávajícím o nápravě.

‚ Článek Vl
. : Povinnosti Prodávajícího a Kupujícího1. Prodávající je poviňén provést Dodávku Vnitřního vybavení ve sjednaném rozsahu, řádně, včas

a v souladu s touto. Smlouvou; příslušnými právními předpisy, technickými a jinými normami a
nařízeními a pokynyKupujícího

2. Vnitřní vybavení .~iusí splňovat všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy,
zejména zákonem Č.. 22/1997 Sb., oiechnických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů;. ~ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy, jakož i
technickými Předpisy, českými technickými normami ČN (EN) a odpovídat předpokládanému
nebo obvyklému způšobu použití Vnitřního vybavení. Prodávající předloží nejpozději k datu
předání Vnitřního výbávení veškerou dokúmentaci a atesty týkající se použitých materiálů,
výrobků a zařízení. Jejich nepředložení je důvodem k odmítnutí převzetí Vnitřního vybavení
nebo jeho části. Prodávající se zavazuje dodat ve standardech dodávek a vnitřního vybavení
tvoříc,ch přílohu č. 3 féto Smlouvy uvedené nebo zcela srovnatelné a stejnohodnotn~ výrobky a
materiály, které v plné míře odpovídají požadavkům Kupujícího a vykazují srovnatelné

Strana 4 (celkem 11)



pořizovací náklady, materiálové, fyzikální, stavební, užitné a provozně-technické vlastnosti
s přihlédnutím na jejich životnost a stejné provozní náklady v souvislostí s jejich údržbou během
celé doby jejich životnosti, přičemž musí být splněny všechny uvedené požadavky. Všechny
výrobky musí být Prodávajícím v dostatečném předstihu předloženy na odsouhlasení v souladu
s formulářem dle přílohy č. 5 této Smlouvy.

3. Součástí závazku Prodávajícího je rovněž vypracování projektové dokumentace v níže
uvedeném rozsahu, jež bude prováděna za podmínek stanovených Smlouvou a zadávací
dokumentací veřejné zakázky a ve lhůtách dle Čl. Ill, této Smlouvy.

Prodávající se zavazuje předložit Kupujícímu k odsouhlasení dĺlenskou (výrobní) dokumentaci
pro jednotlivé části dodávek. Dokumentace bude zohledňovat všechny technické a kvalitativní
požadavky Kupujícího v rozsahu, jak jsou uvedeny v Soutěžních podkladech. Výrobní
dokumentace bude provedena pro všechny nabízené atypické truhlářské a/nebo interiérové
konstrukce, včetně popisů kování, povrchových úprav, příp. zasklení, těsnění ve falcu (prolisu) a
připojovacích spár, příslušenství, vzájemných vazeb jednotlivých částí atypických výrobků,
odpovídající detaily napojení a styku, včetně podrobného popisu nesystémových prvků (název
výrobku, kvalita, povrchová úprava, atd.).

4. Montážní dokumentace Prodávajícĺho, včetně příp. montážních postupu bude předložena
nejpozději 14 dnů před zahájením montáže Vnitřního zařízení a vybavení Prodávajícím. Každá
z dokumentací bude předložena 2 x v papírové formě a 2 x na nosiči CD ve formátu DWG
(DXF), PDF a Excel.

5. Odsouhlasenĺ jakékoliv projektové dokumentace Prodávajícího (dílenská, montážní atd.)
Kupujícím nezbavuje Prodávajícího odpovědnosti za technicky správné, hospodárné a
provozuschopné vypracování projektové dokumentace a technických podkladů, za její úplnost a
za soulad s výše uvedenými požadavky s ohledem na její členění a podrobnost a se všemi
platnými právními předpisy, platnými technickými normami a posledním stavem techniky a
neopravňuje Prodávajícího k navýšení ceny Vnitřního zařízení a vybavení a/nebo k prodloužení
doby plnění.

6. Kupující je oprávněn odmítnout projektovou dokumentaci a/nebo jiné technické podklady v
případě, že na kterémkoliv z nich budou při převzetí zjištěny vady spočívající v nekompletnosti,
nebo odporujících si podkladech. Případné vady a nedodělky této dokumentace budou uvedeny
v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

7. Prodávající je povinen neprodleně a bezplatně odstranit oprávněně reklamované vady
projektové dokumentace, nejpozději však do 15-ti dnu Od doručení reklamace Kupujícĺho, pokud
strany nedohodnou jiný termín. Vady, v jejichž dusledku by Kupujícĺmu mohla vzniknout škoda,
je Prodávající povinen odstranit neprodleně Po jejich písemném uplatnění Kupujícím.

8. Prodávající odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Kupující má
právo v opodstatněných případech požadovat změnu poddodavatele Prodávajícího. V tomto
případě je Prodávající povinen změnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby
v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh Dodávky Vnitřního vybavení a plnění povinností
Prodávajícího, vyplývající z této Smlouvy. Případné náklady vyplývající z výměny
poddodavatele, nese v plném rozsahu Prodávající.

9. Prodávající se zavazuje spolupracovat s ostatními osobami zúčastněnými na provádění
výstavby Základní školy, zejména dalšími dodavateli vybavení a zařízení pro Kupujícĺho tak, aby
nedocházelo ke konfliktům.

10. Prodávajĺcí je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet odpad a provádět pravidelně denně
hrube čistění Po skončení svých prací. Jestliže Kupující vyzve marně Prodávajícího k úklidu
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pracoviště a ten tak neprodleně neučiní, má Kupující právo provést vyčištění pracoviště
Prodávajícího na náklady, riziko a nebezpečí Prodávajícího. Odpadky, zbytky stavebních
materiálů, zbytky obalových materiálů je Prodávající povinen věcně, správně a odborně
zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami a
obecně platnými právními předpisy, především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

11. Prodávající se zavazuje Vnitřní vybavení chránit před poškozením a krádeží až do převzetĺ
Vnitřního vybavení Kupujícím. Prodávající bude na vlastní náklady a nebezpečí skladovat
veškeré Vnitřní vybavení, materiály a zařízení, včetně příslušenství až do doby jejich montáže,
zabudování nebo zpětného odvozu z místa provádění Dodávky Vnitřního vybavenĺ.

12. Prodávající se zavazuje umožnit generálnímu dodavateli stavby odstraňování vad a nedodělků
z předávacích protokolů mezi Kupujícím a dodavatelem stavby a bere na vědomí zejména tu
skutečnost, že jeho dodávky a kompletace Vnitřního vybavení mohou probíhat současně
s činností generálního dodavatele stavby a jeho poddodavatelů.

Článek VII
Vícepráce Prodávajícího

1. Ceny víceprací zhotovených na žádost Kupujícího, budou stanoveny dohodou Smluvních stran.

2. Prodávající je povinen při sestavování dodatečných nabídek vycházet z Nabídky, která tvoří
přĺlohu č. 1 této Smlouvy a cen dodávek materiálu, vybavení a zařízení, které platí k datu
uzavřenĺ Smlouvy. Pokud cenu takových výrobku, prací nebo výkonů není možné určit na
základě cen uvedených v Nabídce, je Prodávající povinen předložit nabídku na provedení těchto
prací formou individuální kalkulace.

Článek VIII
Platební podmínky

1. Cena bude uhrazena Kupujícím Prodávajĺcímu Po převzetí Vnitřního vybavení a po odstranění
vad Vnitřního vybavení vytčených při jeho převzetí na základě Prodávajícím vystavené faktury.
Faktura bude mít splatnost 30 dní ode dne jejího doručení Kupujícímu a Prodávající je oprávněn
ji vystavit po převzetí Vnitřního vybavení Kupujícím podle Čl. IX a odstranění vad Vnitřního
vybavení vytčených Kupujícím při převzetí Vnitřního vybavení. Prodávající je povinen ke
konečné faktuře přiložit protokol o předání a převzetí Vnitřního vybavení s vyznačením data a
zpusobu odstranění vad Vnitřního vybavení v něm vytčených.

2. V případě, že faktura bude vystavena předčasně nebo nebude obsahovat náležitosti účetního
dokladu či přílohy, je Kupující oprávněn vrátit ji Prodávajícímu k opravě či doplnění. Nová Ihuta
splatnosti běží Od doručení opravené, doplněné nebo nově vystavené faktury Kupujícímu.

Článek IX
Převzetí Vnitřního vybavení

1. Svou povinnost provést Dodávku Vnitřního vybavení Prodávající splní řádným dodáním
Vnitřního vybavení, jeho kompletací, instalací a umístěním dle dispozic Kupujícího a předáním
Vnitřního vybavení Kupujícímu.

2. Prodávající je povinen písemně Kupujícího vyzvat 5 dnu předem k převzetí Vnitřního vybavení.

3. Předání a převzetí Smluvní strany potvrdí oboustranně podepsaným protokolem.
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4. Nebude-Ii Dodávka Vnitřního vybavení provedena řádně podle této Smlouvy, je Kupující
oprávněn převzetí Vnitřního vybavení odmítnout. Rovněž je oprávněn převzetí Vnitřního
vybavení odmítnout, pokud při jeho předání Od Prodávajícího neobdrží doklady uvedené v Čl. IX
odst. 13 této Smlouvy.

5~‘ Kupujídí~můžé Vnitřní vybavení převzít i vpřípadě, kdy bude mít drobné vady a nedodělky, které
samy o:sobě, ani ve spojení s jinými neb~ání řádnému užívání Vnitřního vybavení. V tom případě
jsou Srnlu~ní‘-strany povinny v protokolu o předání a převzetí Vnitřního vybavení tyto vady a
nedodělky uQést a současně Kupující v zápise určí přiměřený termín, do kdy je Prodávající
povinen je odstranit. Kupující má právo namísto bezplatného odstranění některé drobné vady
nebo nědčidělku požadovat poskytnutí slevy z Ceny. Toto právo s vyčíslením slevy uvede
•v p~otokol~í oipředání a převzetí Vnitřního vybavení.

6. Prodávající se rovněž zavazuje odstranit případné vady a nedodělky Vnitřního vybavení
. uvedené‘sfávebním úřadem v kolaudačních souhlasech. Pokud by nedošlo k dohodě o termínu
• jejich odstranění, je Prodávající povinen tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě
stanovené Kupujícím.

7. Vádoiš se rózumí odchylka v kvalitě, množství a parametrech Vnitřního vybavení, stanovených
. touto Smlocrvóua obecně závaznými technickými normami a právními předpisy a nejsou-li tak

kvalita! nipo!sWí a parametry Vnitřního vybavení stanoveny, rozumí se vadou provedení
Dodávky Vnitřního vybavení v množství nebo kvalitě menší než je obvyklé v místě a době
provádění Dodávky Vnitřního vybavení. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce dle této
Smlouvy. .

t

8: Za podstatné vady Dodávky Vnitřního vybavení se považují takové provedení prácí nebo
dodávek, které odporuje obvyklým vlastnostem Vnitřního vybavení nebo jeho části a/nebo brání
nebo podstatňě stěžuje předpokládané užití Vnitřního vybavení nebo jeho části. Za podstatné
neodstranitelné‘ vady se považují takové vady, které nelze odstranit nebo je jejich odstranění
spojeno s nepřiměřeně vysokými náklady nebo bude mít za následek výrazné omezení
nerušeného provozu hotového objektu Základnĺ školy.

9. Při prodl~ní ~e splněním závazku Prodávajícího předat Kupujícímu Vnitřní vybavení v termínu
podle či. II!.. odst 1 písm. h) je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši
0,2 % Z Ceny bez DPH stanovené v Čl. IV odst. 1 za každý, a to i započatý den prodlení

:~ předáním Vnitřního vybavení.

10. Při prodlení Prodávajícího s odstraněnĺm vad a nedodělků vtermínech stanovených v protokole
o předání a přéýzetí Vnitřního vybavení podle odstavce 5, popř. v kolaudačním souhlasu, je
Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení
s odstraňováníi~.‘káždé vady nebo nedodělku.

1 1..l\Jebude ‘li dohodnuto jinak, Prodávající je povinen místo provádění Dodávky Vnitřního vybavení
vyklidit do 2 pracovních dnů po předání Vnitřního vybavení. Prodávající je povinen provést po
předání a rovněž Po případném odstranění vad Vnitřního vybavení po sobě úklid místa plnění,
především odstřanění veškerých obalových materiálů, zbytkových materiálů a z jeho činnosti
vzniklých nebo siní souvisejících odpadů a znečištění.

12. Zaplacením .jakýchkoliv smluvních pokut podle této Smlouvy není dotčena povinnost
~rodávajícího nahradit Kupujícímu v plné výši škodu, která mu vznikla v důsledku porušení
povinnosti zakládající právo na zaplacení smluvní pokuty.

13. Prodávající je poviňen včas a řádně získat veškerá případná povolení umožňující řádné užívání
Vnitřního vybävení. Prodávající předá Kupujícímu veškeré Stavebním úřadem požadované
informace aoniginály dokumentu, zejména záruční listy, certifikáty, protokoly o shodě vztahující
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se k Vnitřnĺmu vybavení. Předávané doklady a dokumenty Prodávající předloží ve třech (3)
vyhotoveních, uspořádané v označených šanonech se soupisy obsahu jednotlivých šanonu i s
celkovým obsahem předávané dokumentace.

Článek X
Odpovědnost za škodu a pojištění

1. Před začátkem Dodávky vnitřního vybavenĺ, nejpozději však do 10 dnů od uzavřenĺ této
Smlouvy, je Prodávajícĺ povinen uzavřít a Kupujícímu předložit opis pojistné smlouvy, nebo
potvrzení pojišťovacího makléře, kterými bude v dostatečné výši, minimálně však do částky 10
mil. Kč, pojištěna jeho odpovědnost za škodu, kterou by při provádění Dodávky Vnitřního
vybavení podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ním mohl způsobit (CONSTRUCTION ALL
RISK-CAR). Toto pojištění musí být sjednáno na pojistné období minimálně do 30. 09. 2019.

2. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou při provádění Dodávky Vnitřního vybavenĺ a při
odstraňování vad v záruční době podle této Smlouvy třetím osobám a/nebo Kupujícĺmu,
zejména za škodu na majetku. Takovou škodu je povinen neprodleně odstranit uvedením věci
do původního stavu anebo zaplatit veškeré náklady na opravu poškozené nebo pořízenĺ zničené
věci.

3. Prodávající zodpovídá za škodu zpusobenou svou činností v souvislosti s prováděním Dodávky
Vnitřnĺho vybavení podle této Smlouvy a nese rovněž zodpovědnost za nebezpečí náhodné
zkázy a škody, jakož i rozpracované a dokončené práce až do okamžiku převzetí Vnitřního
vybavení Kupujícím.

4. V případě, že práce a dodávky Prodávajícího byly zničeny, poškozeny, odcizeny zcela nebo
částečně, zabezpečí Prodávající náhradní plněnĺ, případně provede jiné práce na vlastnĺ
náklady, riziko a nebezpečí s cĺlem zabezpečit řádné provedení Dodávky Vnitřního vybavení.

5. Prodávající ručĺ za úplné, kvalitní a kompletní provedení Dodávky Vnitřního vybavení v částech
jakož i vcelku v rozsahu a parametrech v souladu s touto Smlouvou, pokyny Kupujícího,
příslušnými technickými normami a právními předpisy. Kromě toho ručí Prodávající za to, že
Vnitřní vybavení má ve Smlouvě vymíněné, nebo není-li stanoveno jinak, obvyklé vlastnosti.

Článek Xl
Záruka za jakost Vnitřního vybavení

1. Prodávající poskytuje na Vnitřní vybavení záruku za jakost v délce 36 měsíců, počínaje dnem
následujícím Po předání a převzetí Vnitřního vybavení podle Čl. IX této Smlouvy.

2. Během záruční doby podle odst. 1 tohoto článku Smlouvy je Prodávající povinen bezplatně na
svůj náklad odstranit veškeré vady Vnitřního vybavení, které bude Kupující písemně reklamovat.

3. Písemně reklamované vady Vnitřního vybavení je Prodávající povinen odstranit nejpozději do 5
pracovních dnu od doručení reklamace. V případě prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady
vtomto termínu je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za
každý započatý den prodlení.

4. Prodávající se zavazuje nahradit Kupujícímu v plném rozsahu škodu vzniklou v dusledku
porušení povinnosti provést Dodávku Vnitřního vybavení bez vad nebo v důsledku toho, že se
vady vyskytly v době záruky podle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy.

Článek XII
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Odstoupení od Smlouvy
1. Vjrna případů uvedených v předcházejících ustanoveních této Smlouvy nebo vyplývajících

- z Občanského zákonĺku je Kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud:
a) prod~vající závažně poruší některou ze svých povinností stanovených v této Smlouvě nebo

jejíčh přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tornu Kupující
píseMně stanoví ..

b) prddávajíc opakovaně poruší některou ze svých povinností stanovených v této Smlouvě
‘ nebo‘jejích přílohách, ač byl na její porušení Kupujícím upozorněn

č) protiV Pródávajícímu je zahájeno insolvenční řízení nebo je rozhodnuto o úpadku
Prodávajícího.

Q podání idsolvenčního návrhu na Prodávajícího je Prodávající povinen neprodleně, nejpozději
však do tří dnů, Kupujícího písemně uvědomit. V případě nesplnění této povinnosti je
Prďdávající póvinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.

3. tYčinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem písemného oznámení o odstoupení druhé
Smluvní str~ně, v tomto oznámení musí být uveden důvod odstoupení s odkazem na příslušné
ustanovenítéto Smlouvy.

4. Po odstoupení od Smlouvy je Prodávající povinen provést dle pokynu Kupujícího bez
zbytečného odkladu veškeré úkony, nezbytné k přerušení prováděných prací a k předání všech
věcí souvisejících s Dodávkou Vnitřního vybavení nebo jeho částí Kupujícímu nebo třetí osobě.
Prodávající je povinen si Po odstoupení od Smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv
škodám na straně Kupujícího.

5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti nahradit škodu a platit smluvní pokuty sjednané
pro případ porušení Smlouvy a dále ty povinnosti Smluvních stran, které vznikly před
odstoupením od Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného.

Článek XIII
Ostatní a závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se řídí
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o kupní smlouvě, ve
znění platném ke dni uzavření této Smlouvy.

2. K platnosti jakýchkoliv změn této Smlouvy se vyžaduje písemná forma; není-li ve shora
uvedených ustanoveních této Smlouvy uvedeno jinak lze změny platně sjednat jen dodatkem
k této Smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

3. Žádná Smluvní strana není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní
strany převést svá práva a závazky z této Smlouvy na třetí osobu.

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po
dvou.

5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně,
nikoliv pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si
Smlouvu přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.
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7. Prodávajícĺ není oprávněn započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči Kupujícímu proti jakékoliv
pohledávce Kupujícího vůči Prodávajícímu. Kupující je oprávněn započítat jakoukoliv svou
pohledávku vůči Prodávajícímu proti jakékoliv pohledávce Prodávajícího vůči Kupujícímu.

8. Prodávající není oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit nebo jinak disponovat se svými
právy a/nebo povinnostmi z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.
Kupující je oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit nebo jinak disponovat se svými právy
a/nebo povinnostmi ze Smlouvy bez dalšího. Prodávající tímto vyslovuje svůj souhlas s takovým
postoupením, zastavením a/nebo jinou dispozicí.

Přílohy, které tvoří nedílnou součást Smlouvy:

1. Nabídka Prodávajícího ze dne 18.12.2018 (tvoří volnou přílohu této Smlouvy)
2a. Seznam Vnitřního vybavení - atypické výrobky
2b. Seznam Vnitřního vybavení - solitérní výrobky
3. Standardy zařízení a vnitřního vybavení
4. Výpis Prodávajícího ze Zivnostenského rejstříku
5. Formulář pro odsouhlasení vzorku

0‘ -02- 2019
V Psárech, dne V Jaroměřicich nad Rokytnou,

dne 1.2.2019

Kupující: Prodávající

Obec Psá Dřevozpracující výrobní družstvo

Dřevozpracující výrobní družstvo
Stromořadni 1098

p. Milan V á c ha 6 JA MĚŘICE NAD
starosta Č~~~~Z00030520 /

Ing. Jiří Řídký Lubomír Šmíd
předseda místopředseda
představenstva představenstva

Schváleno usnesením 04

Obce Psárjč ~N.1~Q
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30.82018 zŠ PSÁRY_kryci list

REKAPITULACE STAVBY
Kód: PRJ-02-201 4
Stavba: Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany
KSO:
Místo: Obec Psáry, ul. Pražská, kú. Dolni Jirčany

Zadavatel:

Uchazeč:

Obec Psáry

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00241580
DIČ:

iČ:
DIČ:

Projektant:

Poznámka:

SOA architekti, s.r.o.
iČ: 28494471
DIČ:

Cena bez DPH celkem za volný nábytek [CZK) 4979150,00

Cena bez DPH celkem za TVP [CZI~ 4700 080,00

Cena bez DPH celkem za volný nábytek oTVP [CZK] 9 679 230,00

__________ _________ Sazba daně Základ daná Výše dané

DPH základní 21,00% 9679 23(1,00 2032638,30

DPH snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH celkem za .dó~áQk voIiiéIi Wábj1kTZi~1~VR, [CZKJ 11 711 868,30

Dřevozpracující výrobní družstvo

Ing. Jiří Řídký
předseda \‚
představen st~‘a

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jelich montáž vč. dodávky potřebného k~enl. doplňkového materiálu, staveništnl a mimo
staveništnl dopravy v pllpadě že ~o anosti nejsou oceněny v samostatných položkách Iednotlivých částí soupisu prad, U vybraných výrobků je nutné do
ceny dta zahrnout zpracován‘ dodavatelské případn‘ výrobnl dokumentace, dále výrobu prototypu, provádění baravného a materiálového vzorkování
apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen pň oceňovánI soutéžnlho SOUPISU PRACÍ ocenil veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu
funkce aritmetických vzorců Iednotlívých položkových SOUPISŮ ve vazbě na iednotltvá oddIty, rekapitulace a krycl listy.
- Kde není výslovně svedeno, bude pracovnl postup a technologie prováděnI stanovena oprávněnou osobou zhotovitele ‚

- Pro sestavení SOUPISU PRAd v podrobnostech vymezených vyri‘l. č. 169120165b. byla použita v p?evážné mlře cenová soustava URS
- V přlpadě nejasnostI u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- VlastnI položky, komplety. souboty a položky s vyšší cenou než dle cenlku jsou stanoveny na základě zkušenoalí projektanta z obdobl 3 let a odpovídajl
situaci na tíhu.
‘ Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnýmI llstky

V Jaroměňcích nad Rokytnou
Dne 18.12.2018

Stromořadní 1098
551 JAI~OMĚŘICE NAD ROK.

CZ00030520

Lubomír šml
mi
představenstva
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OZNAČENI UMISTŠNI - Č. M. POČET POPIS CENA ZA KUS CENA CELKEM BEZ DPH [CZKJ
Kusů BEZ DPH (CZI~

Tol c.o.i, 0.0.2, 0.0.3, 408 Židle žákovská- výškově stavitelná, CPL bříza 1 540,00 Kč 628 320,00 Kč
0.1.1, C.l.6, C.I.27,
0.1.32, 8.1.1, 8.1.2.
8.1.3, 0.2.1, 0.2.2,
0.2.35, C.2.34,
0.2.33, 8.2.38,
8.2.39, 8.2.1, 82.2.
8.2.3

T02 CII, 0.1.6, 0.1.27, 306 Žákovská lavice jednomístná - výškově slavitelná, bříza. hrana 2760,00 KČ 844 560,00 Kč
0.1.32, all, 8.1.2, multiplex
8.1.3, 0.2.1, 0.2.2,
0.2.3, 0.2.35,
0.2.34, 0.2.33,
8.2.36, 8.2.39, 8.2.1.
8.2.2

T03 0.1.1, 0.1.6, 0.1.27, 51 Žákovská lavice dvoumístná - výškově stavitelná pro práci ve stoje 14 570,00 Kč 743070,00 Kč
0.1.32, 5.1.1, 81.2,
5.1.3, 0.2.1, 0.2.2,
0.2.3, 0.2.35,
0.2.34, 0.2.33,
8.2.38, B,2.39, 82.1,
8.2.2,

TM 0.0.1, 0.0.2, 0.0.3, 20 Katedra učitelská se skřiňkou 4730,00 Kč 94 600,00 Kč
Cli, 0.1.6, 01,27,
0.1.32, 8.1.1, 81.2,
8.1.3, 0.2.1, 0.2.2,
0.2.3, 0.2.35,
0.2.34, 0.2.33.
5.2.38, 8.2.39. 5.2.1,
822

TOS 0.0.1, 0.0.2, 0.0.3, 20 Židle učItelská i 970,00 KČ 39 400,00 Kč
0.1.1, 0.1.6, 0.1.27,
0.1.32, 8.1.1, 51.2,
8.1.3, 0.2.1, 0.2.2,
0.2.3, 0.2.35,
0.2.34, 0.2.33,
8.2.36, 5.2.39. 8.2.1,
~29

TOS Cli, 0.1.6, 0.1.27, 54 Skříňka na kolečkáchs úložnými boxy s 690,00 KČ 307260,00 Kč
0.1.32,8.1.1, 8.1.2,
8.1.3. C.2.1, 0.2.2,
C.2.3, 0.2.35,
0.2.34, 0.2.33,
8.2,38, 8.2.39, 8.2,1,
822

T07 0.1.1,0.1.6, 0.1.27. 17 Skříňka na kolečkách pro učItele, uzam~*aci 4 660,00 Kč 79220,00 Kč
C.1.32, 8.1,1, 81.2.
5.1.3, 0.2.1, 0.2.2,
0.2.3, 0.2.35,
C.2.34, 0.2.33,
8.2.38, 8.2.39, 8.2.1,
822

T09 0.0.1, 0.0.3 2 Mobilní tabule na kolečkách ii 540,00 Kč 23 080,00 Kč
TlOa A,0.l, A.1.7, 8.1.32 14 Židle plastová (btá - knihovna) 2290,00 Kč 32 060,00 KČ
TIOb AOl, *1.7, 8.1.32 120 Židle plastová (červená -jídelna, klub) 2290,00 Kč 274800,00 Kč
Tli 0.0.1, C.0.2, 0.0.3 12 Trapézový stůl 4530,00 Kč 54360,00 Kč
T12 8.0.3. 12 Stůl pro učebnu W 4 650,00 Kč 55800,00 Kč
720 0.1.2, 0.1,4, 0.1.29, 4 Stůl kulatý výákově stavitelný 4210,00 Kč 16 840,00 Kč

0.1.31
T21 0.1.2,0,1.4,0.1.29 20 Sedací balančni prvek 2150,00 Kč 43 000,00 Kč
Tfl 8.1.26, 8.1 .26a 20 Židle plastová- konferenční (černá, s podsedákern)- sborovna 4010,00 Kč 80 200,00 Kč
T23 8.1.26, B,l,26a 2 Konterenčnistůl - sborovna 7200,00 Kč 14400,00 Kč
T24a 8.1.26, B,l.26a, 3 Věšák mobilní 2270,00 Kč 6810,00 Kč

8.1.25
T24b 0.0.4. 8.1.14, 5.1.23, 30 Věšák nástěnný 192,00 Kč 5 760,00 Kč

8.1.24, 0.1.41,
8.2.27, 0.2.30, 0.2.5

T25 8.1.32 I_____ Křeslo 2905000Kč 2905000Kč
T26a 8.1.32 I________ Lampa-stolní 2 480,00 Kč 2 480.00 Kč
T26b 8.1.32 1 Lampa-stojací 3 950,00 Kč 3 950,00 Kč
T27a 8.1.32 1 Koberec do knihovny 7580,00 Kč 7580,00 Kč
T27b 0.1.7 1 Koberec kulatý na chodbu 13 040,00 Kč 13 040,00 Kč
T27c 0.1.2, 0,1,4 2 Koberec do dětského koutku 13040,00 Kč 26080,00 Kč
T27d 0.1.24 1 Koberec kulatý na chotu 13 040,00 Kč 13 040.00 Kč

T27e 0.1.29, 0.1.31 2 Kobereo do dětskěho koutktu 13 040,00 Kč 26060,00 Kč

T27f 0.2.7 I Koberec na choctu 7580,00 Kč 7580,00 Kč

T27g 0.2.28 1 Koberec na chodbu 7 580,00 Kč 7580,00 Kč
T28 0.0.6, 0.1,7, C.1.24, 108 Molitanová kostka i 180,00 Kč 127440,00 Kč

All, 8.1.4. 0.2.7,
0.2.28, 0.2.22, 8.2.4

T29a 8.1.16, *1.5 2 Molekula - sedací prvek 39950.00 Kč 79900,00 Kč
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OZNAČENI UMISTŠNI - Č. M. POČET POPIS CENA ZA KUS CENA CELKEM BEZ DPH (CZK)
Kusů BEZ DPH [CZ‘<)

T29b A.l.5 I_______ Molekula - sedací prvek 3995000 KČ 39 950.00 KČ
T30 8.1.16 1 Molekula- sedací prvek 50 980,00 KČ 50980.00 KČ
T31 C.0.4, C.1.41,B.1.25. 18 Kancelářský stůl 4 620,00 KČ 83160,00 KČ

8.1.24, 8.1.23,
8.1.14, C.2.4,
C.2.30, 8.2.27,
8.2. 14

T32 C.0.4, C.1.41,B.1.25, 19 Mobilní kontejner 4030,00 KČ 76 570,00 KČ
8.1.24, 8.1.23,
8.1.14, C.2.4,
C.2.30, 8.2.27,
8.2.14, 8.0.68

T33 C.0.4, C.1.41,B.l25, 21 Kancelářská židle 8340,00 KČ 175140,00 KČ
8.1.24, 8.1.23,
8.1.32, 8.1.14, C.2.4,
C.2.30, 8.2.27,
8.2.14, 8.0.68

734 C.0.4, 8.1.25, 8.1.24, 6 Skříň s dveřmi SOH 4880,00 KČ 29280,00 KČ
8.1.23, 8.0.68,
B.0,47

T35 C.0.4, C.l.41,B.1.25, 31 Skříň S dveřmi výšky SOH, kombinovaná 4 530,00 KČ 140 430,00 KČ
8.1.24, 8.1.23,
8.1.14, C.2.4,
C.2.30, 8.2.27,
8.2.14, 8.0.68

T36 C.0.4, C.1.41,B.1.25, 9 Skříň šatni výšky SOH 4 500,00 KČ 40 500,00 KČ
8.1.24, 8.1.23,
8.1.14, C.2.4,
C.2.30, 8.2.27,
8.2.14, 8.0.68

T37 8.0.47 I Skříň kombinovaná, 30H 3 760,00 KČ 3760,00 KČ
T38 8.0.47 1 Stůl pro denní misinosi l800x800mm 4590,00 KČ 4 590.00 KČ
T39 B.0.47 znjšeno

740 8.0.48, 8.0.72 6 title v denní místnosti 1 100,00 KČ 6 600,00 KČ
T41 8.0.48, B.0.72 4 Kovová šatní skříň - třídveřová 4990.00 KČ 19960,00 KČ
T42a 8.0.48 4 Kovová šatní skřfň slavicí- třídveřová 6700,00 KČ 26800,00 KČ
T42b 8.0.68 2 Kovová šatní skříň s lavicí - dvoudveřová 4 680,00 KČ 9 360,00 KČ
T43 8.0.68 1 Kancelářský stůl vČ. příslušenství 4590,00 KČ 4590,00 KČ
744 C.0.4, 81.14, 1 Kuchyňská linka délky4soomm, vČ. spotřebiČů, 119490,00 KČ 119490,00 KČ

C.1.41, C.2.4,
8.2.27, 8.2.14

T45a 8.0.47 6 Kuchyňská tnka 1800mm, vČ. spotřebičů, kanceláře 46 400,00 KČ 278400,00 KČ
T45b C.0.6, A.0.31, &0.1, 1 Kuchyňská linka 2400mm, vČ. spotřebičů, kanceláře 52 030,00 KČ 52030,00 KČ

C.l.22, *1.2, 8.1.16,
8.0.1

flea C.0.6, &0.31, AOl, 6 Koš na tříděný odpad- žlutý (plast) i 850,00 KČ 11 100,00 KČ
C.1.22, *1.2, 8.1.16,
8.0.1

T46b COB, *0.31, AOl, 6 Koš na tříděný odpad- modrý (papir) 1 850,00 KČ 11 100,00 KČ
0.1.22, *1.2, 8.1.16,
8.0.1

746c A.1.2, 8.0.1 6 Koš na tříděný odpad- zelený (směs) i 850,00 KČ 11 100,00 KČ
T46d verkovní prostor 2 Koš na tříděný odpad - Červený (kovy) i 850,00 KČ 3 700.00 KČ

před jídelnou
T49 venkovní prostor 3 Venkovní stůl 8590,00 KČ 25 770,00 KČ

před jídelnou
T50 8.1.32 6 Verkovní lavtce 5260,00 KČ 31 560,00 KČ
761 8.2.16,8.1.31 1 Schůdkydoknihovny I 39000KČ I 39000KČ
T63 8.2.16, B.1.31 10 Kovový regál 3450,00 KČ 34500,00 KČ

Icena celkem bez DPH
I 4979 150,00 KČ
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TVPOI není předmětem VZ
TVPO2 není předmětem VZ
TVPO3 není předmětem VZ
TVPO4 není předmětem VZ
TYPOS 8.0.5 1 Nábytková sestava do uČebny-družiny 94 57800 KČ 94 576,00 KČ
wpoe 8.1.1. 1 Nábytková sestava do kmenově učebny pro 2. stupeň 62 744,00 KČ 62 744,00 KČ
TVPO7 8.1.1. I Nábytková sestava s nástěnkou do kmenově učebny pro 2. sttceň 90 332,00 KČ 90 332.00 KČ
TVPO8 8.1.2. 1 Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. sttceň 98 802,00 KČ 98802,00 KČ
wpog 8,1,2. I Nábytková sestava s nástěnkou do kmenově učebny pro 2. stupeň 39314.00 KČ 39 314,00 KČ
TVP10 8.1.3. I Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň 98714.00 KČ 98 714,00 KČ
TYPu 8.1.3. 1 Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 2. stupeň 39314,00 KČ 39314.00 KČ
TVPI2 0.1.1 1 Nábytková sestava do kmenová učebny pro 1. stupeň 79 431 ‚00 KČ 79 431 ‚00 KČ
rvPl3 0.1.1 1 Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro I. stupeň 23 782,00 KČ 23782.00 KČ
TVPI4 0.1.6 1 Nábytková sestava do kmenové učebny pro 1. stupeň 43978,00 KČ 43978,00 KČ
TVPI5 C.1.6 I Nábytková sestava s nástěnkou do kmenově učebny pro 1. stweň 64 251,00 Kč 54251,00 KČ
TYPIC C.1.27 1 Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro I. sk*eň 64 251,00 Kč 5425100 KČ
‘rvPI7 C.1.27 1 Obklad stěny se skříňkou pod txn~adIo do kmenové učebny pro 1. st‘s,eň 43417,00 KČ 43417,00 KČ
TVPI8 C.1.32 I Nástěnka v rámu do kmenové učebny pro 2. stupeň 23782,00 KČ 23782,00 Kč
TVPI9 0.1 .32 1 Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň 79431.00 KČ 79431.00 KČ
TVP2O 8.2.1 Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň 62 744,00 KČ 62744,00 KČ
TYP21 8.2.1 Nábytková sestava s nástěnkou do kmenově učebny pro 2. stupeň 90 332,00 KČ 90 332,00 KČ
TVP22 .2.2 1 Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň 96 690.00 KČ 96690,00 KČ
TVP23 .2.2 1 Nábytková sestava s nástěnkou do kmenově učebny pro 2. sttceň 39314,00 Kč 39314,00 Kč
TVP24 není předmětem VZ
1‘VP25 není předmětem VZ
TVP26 C.2.1 1 bytková sestava do kmenově učebny pro 1.st‘aeň 95139.00 Kč 95 139,00 Kč
TVP27 0.2.1 1 bytková sestava s nástěnkou do kmenově učebny proj. stupeň 52415.00 Kč 52415.00 Kč
TVP28 0.2.2 1 bytková sestava do kmenové učebny pro 1.stupell 80993,00 KČ 80993,00 KČ
TVP29 0.2.2 1 ábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň 61 985.00 KČ 61 985,00 KČ
TVP30 C.2.3 1 bytková sestava do kmenově učebny pro I ‘stupeň 82401,00 Kč 82401.00 KČ
‘rVP3l 0.2.3 1 bytková sestava s nástěnkou do kmenově učebny pro 1. stupeň 61 985,00 KČ 61 985,00 KČ
TVP32 0.2.35 1 bytková sestava do kmenově učebny pro 1 ‘stupeň 82401,00 KČ 82401,00 Kč
TVP33 C.2.35 1 bytková sestava s nástěnkou do kmenově učebny pro 1. stweň 61 985,00 Kč 61 985,00 KČ
TVP34 0.2.34 I______ bytková sestava do kmenově učebny pro 1.stupeň 80 993,00 Kč 80 99300 Kč
TVP3S 0.2.34 1 Nábytková sestava s nástěnkou do kmenově učebny pro I, stupeň 61 985,00 Kč 61 985,00 Kč
TVP36 0.2.33 1 Nábytková sestava do kmenově učebny pro l.sttceň 95139.00 KČ 95 139,00 Kč
TVP37 0.2.33 1 Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň 52415,00 KČ 52415.00 Kč
TVP38 není předmětem VZ
7VP39 není předmětem VZ
TVP40 8,2.38 1 Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň 98802,00 KČ 98 802,00 Kč
TVP41 8.2.36 1 Nábytková sestava s nástěnkou do kmenově učebny pro 2. stupeň 39314,00 KČ 39314,00 KČ
TVP42 8.2.39 1 Nábytková sestava do kmenově učebny pro 2. stupeň 99 792,00 Kč 9979200 KČ
TYP43 8.2.39 I Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 2. stweň 39314,00 Kč 39314,00 Kč
TVP44 4.0.20 1 Rešeni převlékárny - chlapci 43824,00 Kč 43824,00 Kč
TVP45 ‚4.0.13 1 tešení převlékárny- di*y 43615.00 KČ 43615,00 KČ
TVP4S A.0.21 I Rešení předsíňky- chlapci 9 383,00 Kč 9383,00 Kč
TVP47 A.0.14 1 teČení předsíňky- dívky 8844,00 KČ 8844.00 Kč

TVP48 A.0.1 16 Jídelní stůl velký 17 776.00 K 284416,00 Kč
TVP49 A.0.1 18 Jídelní lavice 16 797,00 K 302 346.00 KČ
TVP5O 4.0.1 6 ‚Jidelnistůtmenši 13156,00K 7893600Kč
TVP51 8.1.32 1 Knihovna ‘ velká sestava u stěny 116 820,00 K 116 820,00 KČ
TVPS2 8.1.32 4 Krühovna-pojizct$poljcoyýs~stém 28215,00K 11286000Kč
TVPS3 8.1.32 I Knlhovna-st~prozaměstnance 59290,00 5929000Kč
TVP54 8.1.22 ešeni prostoru recmce 84 777.00 84 777.00 Kč
TVP55 0.1.7 Utožný systěm na chodbě‘ 1. sttaeň 71 632,00 71 632.00 KČ
TVP56 C. 1.22 Lavice u vstupu 10 439,00 Č 10 439.00 Kč
TVP57 0.1.22 Lavice uvstupu 15312.00 č 15312,00 Kč
TVPS8 8.0.5 Utožný prostor na chodbě-2. stupeň 37 686,00 Č 37 686,00 KČ
TVP59 0.1.2 1 Uložná sestava v přestávkové místnosti 35 827,00 K 35 827,00 Kč
TVP6O 0.1.4 1 Úložná sestava v přestávkově místnosti 36 091,00 K 36091,00 KČ
TVP6I C.I.29 1 Uložná sestava v přestávkové místnosti 36 091,00 K 36091,00 Kč
TVP62 0.1 .31 I Uložná sestava v přestávkové místnosti 35827,00 K 35827,00 Kč
TYP63 8.1.32 1 Sestava stolů ke studiu v lmihovně 39446.00 K 39446,00 Kč
TVP64 8.1.32 I SestavastolůkPcvkrjhovně 26730.00K 2673000KČ
TVP65 0.0.39 I Uložné skříně v taneČní místnosti 63 602.00 K 63602.00 Kč
TVP66 C.0.39 1 Zrcadlová stěna v taneční místnostI 68902.00 K 68902,00 KČ
TVP67 0.0.39 1 Taneční madlo nižší 6 094,00 K 6 094.00 KČ
TVP6S 0.0.39 1 Taneční mario vyšší 8118.00 K 8118,00 Kč
TVP8S 8.1.25 1 Uložnáskřiňvpracoyněředitele 10021,00K 1002100Kč
TVP70 8.1.33 1 Sedacíschody 58784,00K 5878400KČ
TVP71 0.0.32 1 Lavice v šatnách ‚řešení převlékárny imobil - chlapci) io 549,00 K 10549,00 KČ
TVP72 C.0.32 I______ Lavice v šatnách ‚řešení převlékárny Imobt - chlapci) io 549,00 K 10 549,00 Kč
TVP73 0.0.33 1 Lavice y šatnách ‚řešení převlékárny mont‘ dívky) 10549,00 K 10549,00 KČ
‘rvP74 C. 1,33 I_______ Lavice v šatnách ‚řešen‘ ~evlěkárny imobil ‘ divkv) 10 549.00 KČ 10 549.00 Kč
TVP7S 8.1.16 4 Lavice v šatnovém bloku 35420.00 Kč 141 680,00 Kč
TVP76 0.0.1, C.0.2. 0.0.3 14 Kontejner 5005.00 KČ 70070,00 KČ
TVPT7 8.1.25. 8.1.26 1 Závěsy na kolejnici 86416.00 Kč 86416,00 KČ
TVP78 8.0.43 1 Opláštění výdeino,o putu 165 000,00 Kč 165 000,00 Kč
TVP79 8.0.43 1 OrientaČní tabule 108746,00 KČ 108746,00 Kč

Cena celkem bez DPH

4 700 080,00 Kč
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30. 8.2018

1) Všeobecné zásady

U všech položek zahrnutých v této kapitole — Nábytek ‚Inventář — se jedná o kombinované
konstrukce, které se skládají z více různých materiálů a prvků. Do nabídkové ceny je proto třeba
zahrnout všechny části nutné k zhotoveni popsaných položek, a to i takové, které nejsou detailně
popsány v textové ani výkresové části, ale jejichž použití lze ze souvislosti předpokládat.

. tato dokumentace (dokumentace pro zadání stavby) nenahrazuje dodavatelskou ani
dílenskou dokumentaci

. dodavatelská, dílenská dokumentace musí být před započetím konkrétních prací
odsouhlasena architektem a objednavatelem.

. požadované technické parametry. Tyto materiály, výrobky a systémy mohou být nahrazeny
jinými za předpokladu:

. zachováni požadovaných technických parametrů těchto zvolených a doporučených
referenčních standardů. Výše uvedený postup musí být vždy konsultován s gps,
architektem a odsouhlasen objednavatelem.

. ph výrobě a dodávce interiérových prvku musí být vždy dodržovány všechny pracovní,
technologické, technické postupy a doporučeni výrobců, respektovány požadavky
příslušných ČSN a souvisejících předpisu, vyhlášek apod.

. respektovány budou obecné technické požadavky na výstavbu, stavební zákon v platném
znění včetně souvisejících předpisu

. při prováděni prací nutno dodržovat bezpečnost a ochranu zdravi dle platných předpisů a
souvisejících vyhlášek

. všechny použité materiály a stavebni hmoty včetně technologie zpracováni či prováděni
musí být zdravotně nezávadné ekologické a musí odpovídat hygienickým předpisům, musí
mít platný atest státní zkušebny, být certifikované, mít prohlášeni o shodě a odpovídat čsn,
případně din

. před aplikací vnitřních povrchových úprav a barevných nátěrů, mořeni atd. musí dodavatel
těchto praci provést zkušební vzorky, které musí být schváleny architektem a
objednavatelem

. nátěrem včetně ochrany proti biologickým škůdcum. Použité spojovací prostředky budou
mít antikorozní úpravu

. před výrobou či dodávkou jednotlivých výrobků interiéru a komponentu je nutné provést
jejich zaměřeni na stavbě

. v případě výskytu jakýchkoliv nesrovnalosti a nejasnosti je nutno kontaktovat architekta
interiéru

. veškeré změny a odchylky od projektu musí odsouhlasit gps, architekt a objednavatel

2) Řemeslný postup při úpravě povrchů

Aplikace nátěrů a laků bude provedena vždy v neprašném prostředí a v prostředí bez prouděni
vzduchu ph teplotách doporučovaných výrobcem.
Konstrukce, která má být natřena či lakována, demontovatelná, má býti odstraněna ze staveniště a
bezpečně dopravena do lakovny zhotovitele.
Linie předělu mezi odlišnými povrchy nebo odlišnými barvami musí být jasné, ostré, čisté a
dokonale provedené. Spoje mezi různými povrchy či materiály musí být před provedením
specifických konečných úprav lehce zakryté vhodným tmelem, aby se zabránilo budoucímu
popraskání omítek, sádrokartonových desek atd.
Všechny plochy, které mají být natřeny, musí mít okolni plochy (které nevyžadují tuto konečnou
úpravu a nemají býti dotčené) zakryté fólii z plastu či papírem, pospojovaným lepicí páskou, nebo
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použijte krycí lepicí pásky.
Každý pohledový nátěr na kovové konstrukce musí být prováděn spreji v lakovně.

Odborné nátěry:
Zhotovitel provede vzorek každého druhu nátěru nebo malby, pro potřebné schválení architektem.
Tyto vzorky budou (po schválení) sloužit jako normy kvality prováděných prací.
Příprava: Před započetím prací musí být všechny povrchy (popsané v předchozím odstavci a níže)
řádně upraveny.
Základní nátěr musí být proveden co nejdříve Po provedení těch povrchů, které budou Po osazení
nepřístupné. Veškeré odříznuté nebo obroušené části musí být opatřeny novým základním nátěrem
a mohou být osazeny až po zaschnutí nátěru. Hřebíky musí být zatlučeny průbojníky a všechny
praskliny, trhliny nebo díry Po hřebících musí být oboustranně zatmeleny vytvrzeným tmelem až po
provedení základních nátěrů. Další nátěry mohou být provedeny až po dokonalém zaschnutí
základního nátěru a musí být použit předepsaný materiál.

Kovové konstrukce:
Povrchy budou pečlivě očištěny drátěnými kartáči, aby se odstranily nečistoty, okuje, rez a
usazeniny. Mastnota bude odstraněna lakovým benzínem těsně před natíráním. Povrch ‚bude
ošetřen bezobsahovým odrezovačem “T‘.
Galvanizované kovové povrchy:
Před započetím prací musí být všechny povrchy ošetřeny roztokem ředidla podle výrobce a pečlivě
opláchnuty.

Dřevěné obklady stěn:
Povrchy musí být před započetím prací dokonale suché. V případě podezření na výskyt houbových
soli musí být aplikovány jedna až dvě vrstvy vhodného základního nátěru odolného alkalickým
sloučeninám.
Překližky:
Povrchy budou přetmeleny a přebroušeny do hladka. Tato příprava musí být provedena před
provedením konečných úprav.

BAREVNOST POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

Žádné nátěry atd. nesmí být dodány na staveniště, dokud nebudou odstíny odsouhlaseny
architektem. Jednotlivé odstíny a poslední krycí vrstva bude mít předepsaný barevný odstín.
Bezbarvé laky:
Každá vrstva laku včetně vrstev prováděných mimo staveniště, musí být vždy přebroušena před
nanášením dalších vrstev. Poslední vrstva bude přebroušena jemnou drátěnou vlnou k dosažení
polomatného vzhledu.
Opatřeni proti prachu:
S natěračskými pracemi lze začít až po uklizení všech prostor tak, aby byly prakticky bezprašné, a
po instalaci protiprašných folií.
Dohled nad vykonáváním prací:
Předtím než může být nanesena další vrstva nátěru, každá vrstva musí být prohlédnuta a
schválena technickým dozorem objednavatele.

POZNÁMKA:

.. PŘILOŽENÁ DOKUMENTACE — VÝKRESY PEVNÝCH TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- DODAVATELSKÁ I DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH
PRACÍ ODSOUHLASENAARCHITEKTEM A OBJEDNAVATELEM
- PŘED APLIKACI VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV A BAREVNÝCH NÁTĚRŮ, MOŘENÍ
ATD... MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO PRACÍ PROVÉST ZKUŠEBNi VZORKY, KTERÉ MUSÍ BÝT
SCHVÁLENY ARCHITEKTEM A OBJEDNAVATELEM
- PŘED VÝROBOU Čl DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A KOMPONENTŮ JE NUTNÉ
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PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU JAKÝCHKOLIV NESROVNALOSTÍ A NEJASNOSTÍ JE NUTNO
KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIÉRU

POZN.!!
VŠECHNY PROFESE (VZT, ZTI, UT, ELEKTROINSTALACE), KTERÉ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM
ZASAHUJÍ DO NÁVRHU TVP JE PŘED ZAPOČETÍM NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM!!
RESP UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK DO NÁBYTKU, UMÍSTĚNÍ VĚTRACICH MŘÍŽEK PRO VZT,
UMÍSTĚNÍ UMYVADEL A VÝLEVKY/BATERIÍ, SIFONU...
- KONKRÉTNÍ UMÍSTĚNI, KTERÉ BUDE SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DLE
SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ BUDE NUTNÉ SCHVÁLIT ARCHITEKTEM!!!

3)Specifikace TVP

TyP 011 SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
TyP 021 SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘiZENÍ
TyP 03a I SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
TyP 03h I SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
WP 041 SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

WP 05! Nábytková sestava do učebny — družina

POPIS:
Hlavni linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)
DVEŘE: dvířka skříni na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové
desky (LTD) tl.1 8 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tI.2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubu včetně tlumičů pro pomalé dovíráni dyeři.

KORPUS: skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD)tI.18 mm,
lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.
Korpus lepený na kolikové spoje.
Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujicich jejich vysunutí.
Počet polic konzultovat s architektem. Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřiskové desky
(LTD) tl.25 mm opatřené plastovou hranou tI.0,8 mm.
Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY SKŘÍNĚK:
Kruhové zapuštěné úchytky, ~ 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD
Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tI.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS
multiplex hrana tl.2 mm.
Výsuvy - Rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodoviránim, s pojistkou proti
vypadnutí zásuvky.
- skříňka š. 600mm -

Umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skříňky 600mm
(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300mm - zkoordinovat s umístěním kruhového
otvoru a případně se sifonem umyvadla!
např.:2 x 171: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm- 2 otvory ve dvířkách (smíšený ÷ plast)
- ve zbývající šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)
Otvory ve dvířkách - min.® 180mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou
samolepicí folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10mm. Umístěni a velikost otvoru zkoordinovat dle
pozice košů!
černá RAL 9005- smíšený odpad, žlutá RAL 1018- plast, modrá RAL 5012- papír

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18mm v dřevodekoru bříza,
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zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) ti.18 mm v dřevodekoru bříza
voděodoiná úprava
POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem .. kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem ti.
12mm
POZN. 02: Obkiad z laminátové desky (HPL) tI.18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit s kompaktem -

RAL 9010- upřesněno a odsouhlaseno architektem), iepená ABS hrana tl.2 mm v bílé barvě

POZN. 07a: Typové úložné zásuvky - rozměry: 75x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast ‚ detail, viz.
příloha 02a
POZN. 07b: Typové úložné zásuvky - rozměry: 150x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, detail - viz.
příloha 02b

POZN. 10: Umyvadlo umistěno na desku. Nutno koordinovat s dodávkou Zli!
POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!
POZN. 12: Příprava pro umístěni zásuvek pro dobíjeni tabletů - koordinace s dodávkou elektra!,
umístěni zkoordinovat s výškou polic
obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm ‘

POZN. 13: Nutno dodržet hlavni linie: výšky dveří hrany podhledů apod.(viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členěni závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace
s architektem

TyP 06 1 Nábytková sestava do kmenové učebny — 2. stupeň

POPIS:
Hlavni linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: Dveře skříně na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřiskové
desky (LTD) ti. 18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovíráni dyeři.

KORPUS: Korpus skřiňě a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřiskové desky (LTD)
tl.18 mm, lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.
Police ve skříňkách jsou výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabranujícich
jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem.
Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnáni nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY:
Kruhové zapuštěné úchytky, ~ 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD
Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tIle mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS
multiplex hrana tl.2 mm.
Výsuvy - rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodoviránim, s pojistkou proti vypadnutí
zásuvky.
Korpus - laminované dřevotřískové desky (LTD)tl. 18mm v dřevodekoru břiza, lepená ABS hrana tI.
2mm v barvě dezénu.
Umístěny budou 2 koše pro třiděný odpad pro typovou šířku skříňky 600mm
(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300mm - zkoordinovat s umístěním kruhového
otvoru a případně se sifonem umyvadla!
např.: 2 x 171: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm- 2 otvory ve dviřkách (smíšený ± plast),
ve zbývajici šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)
Otvory ve dvířkách - min. ~ 180mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou
samolepicí folii dle druhu odpadu v pruhu šířky 10 mm. Umístění a velikost otvoru zkoordinovat dle
pozice košů!
Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou samolepicí folii dle druhu odpadu v pruhu
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šířky 10mm.
černá RAL 9005- smíšený odpad, žlutá RAL 1018- plast, modrá RAL 5012- papír

PEVNÉ DILY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18mm v dřevodekoru bříza,
zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem tI.
12mm
POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl.18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit s kompaktem -

RAL 9010- upřesněno a odsouhlaseno architektem), lepená ABS hrana tl.2 mm v bílé barvě
POZN. 09: Lic obkladu a líc dveří musí být v rovině!
POZN. 10: Umyvadlo umístěno na desku. Nutno koordinovat s dodávkou ZTI!
POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!
POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjeni tabletů - koordinace s dodávkou elektra!,
umístěni zkoordinovat s výškou polic
obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm
POZN. 13: Nutno dodržet hlavni linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členěni závisí na skutečném provedeni stavby! Nutná koordinace
s architektem

TyP 07 1 Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny — 2. stupeň

POPIS:
Hlavni linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)
DVERE: dvířka skříněk na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové
desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm. Bezpečnostní
panty bez viditelných šroubů včetně tlumiču pro pomalé dovíráni dveří.

VÝSUVY:
kuličkový výsuv s tlumičem

KORPUS: korpus skříněk a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD)
tl.18 mm,
lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.
Police ve skříňkách jsou výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících
jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem.
Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY:
Kruhové zapuštěné úchytky, ~ 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

PEVNÉ DILY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18 mm v dřevodekoru bříza,
zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci
NÁSTĚNKA:
Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s
požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnosti. (Podrobnosti viz příloha 03)
Barva: bílá (podobná RAL 9010)
Rám nástěnky: desky-laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18 mm v dřevodekoru bříza, ABS
multiplex hrana 2mm

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava soklu.
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POZN. 03: Úložné uzamykatelné skříňky pro žáky, dvířka: laminované dřevotřískové desky (LTD)
tli 8 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana 11.2 mm.
POZN. 04: Otočná úchytka zamykací, s cylindrickou vložkou, chrom, ~ 30mm
POZN. 05: Umístění označení skříňky - bude součásti grafického návrhu
POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedeni stavby! Nutná koordinace
5 architektem

TVP 08 I Nábytková sestava do kmenové učebny 2. stupeň

POPIS:
Hlavni linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)
DVERE: dvířka skříni na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové
desky (LTD) tI. 18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovíráni dveří.

KORPUS: skřině a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.1 8 mni,
lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.
Korpus lepený na kolíkové spoje. Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách
zabranujícich jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem.
Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) 11.25 mm opatřené plastovou
hranou tl.0,8 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnáni nerovnosti podlah.

ÚCHYTKy SKŘÍNĚK:
Kruhové zapuštěné úchytky, q~ 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

vÝsUvy PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD
Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tI.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS
multiplex hrana tl.2 mm.
Výsuvy - Rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodoviráním s pojistkou proti
vypadnuti zásuvky.
skříňka š. 600mm - umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skříňky 600mm
(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300mm - zkoordinovat s umístěním kruhového

J otvoru a případně se sifonem umyvadla!
např.:2 x 17 I: rozměr jednoho koše: 225šx304hy.2g5v mm- 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast)
- ve zbývající šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)
Otvory ve dvířkách - min. e 180 mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou
samolepicí folii dle druhu odpadu v pruhu šířky 10 mm. Umístění a velikost otvoru zkoordinovat dle
pozice košů!
černá RAL 9005- smíšený odpad, žlutá RAL 1018- plast modrá RAL 5012- papír

‘ PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18 mm v dřevodekoru bříza,
zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřiskové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem tI.
12mm
POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl.18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit s kompaktem -

RAL 9010- upřesněno a odsouhlaseno architektem), lepená ABS hrana tl.2 mm v bílé barvě
POZN. 03: Uložné uzamykatelné skříňky pro žáky, dvířka: laminované dřevotřískové desky (LTD)
11.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tI.2 mm.
POZN. 04: Otočná úchytka zamykací, s cylindrickou vložkou, chrom, ~ 30mm
POZN. 05: Umístěni označeni skříňky - bude součásti grafického návrhu
POZN. 09: Lic obkladu a lic dyeři musí být v rovině!
POZN. 10: Umyvadlo umístěno na desku. Nutno koordinovat 5 dodávkou ZTI!
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POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!
POZN. 12: Příprava pro umistěni zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektra!,
umístěni zkoordinovat s výškou polic
obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm
POZN. 13: Nutno dodržet hlavni linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy). Výšky sestav
a poměrové členěni závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem
POZN. 14: Nika - obklad z laminátové desky HPL, v dřevodekoru břiza, tI. 18mm, ABS multiplex
hrana 2mm
TyP 09 1 Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny — 2. stupeň

POPIS:
hlavni linie do výšky dyeři (viz. pozn. 13)
Rám nástěnky a lavice jsou vyrobeny z laminované dřevotřiskové desky (LTD) tuB mm, lepená
ABS multiplex hrana tl.2 mm.

NÁSTĚNKA:
Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s
požadovanými akustickými požárně bezpečnostnimi vlastnosti. Podrobnosti viz. přiloha 03
základní modul l200x600mm.
Barva: bilá(podobná RAL 9010)

SOKL:
výška 60 mm z laminované dřevotřiskové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná
úprava

T\fP 10! Nábytková sestava do kmenové učebny —2. stupeň

POPIS:
Hlavni linie do výšky dyeři (viz. pozn. 13)
DVERE: dviřka skřini na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové
desky (LTD) tl.1 8 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubu včetně tlumiču pro pomalé doviráni dveří.

KORPUS: skříně a vnitřni police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm,
lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu. Korpus lepený na kolikové spoje.
Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunuti.
Počet polic konzultovat s architektem. Dno skřině je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky
(LTD) tl.25 mm opatřené plastovou hranou tl.0,8 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání
nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY SKŘÍNĚK:
Kruhové zapuštěné úchytky, ~ 35 mm, chrom, specifikace viz přiloha 01

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD
Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS
multiplex hrana tl.2 mm.
Výsuvy - rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodoviráním, s pojistkou proti vypadnuti
zásuvky.
skříňka š. 600mm - umistěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skřiňky 600mm
(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300mm - zkoordinovat s umistěnim kruhového
otvoru a připadně se sifonem umyvadla!
např.:2 x 171: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm- 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast)
- ve zbývající šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papir)
Otvory ve dvířkách - min. e 180 mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou
samolepicí folii dle druhu odpadu v pruhu šířky 10 mm. Umístěni a velikost otvoru zkoordinovat dle
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pozice košů!
černá RAL 9005- smíšený odpad, žlutá RAL 1018- plast, modrá RAL 5012- papír

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18 mm v dřevodekoru bříza,
zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem tI.
12mm
POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl.18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit s kompaktem -

RAL 9010- upřesněno a odsouhlaseno architektem), lepená ABS hrana tl.2 mm v bílé barvě
POZN. 03: U!ožné uzamykatelné skříňky pro žáky, dvířka: laminované dřevotřískové desky (LTD)
tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
POZN. 04: Otočná úchytka zamykací, s cylindrickou vložkou, chrom, ~ 30mm
POZN. 05: Umístění označení skříňky - bude součásti grafického návrhu
POZN. 09: Lic obkladu a lic dveří musí být v rovině! ‚

POZN. 10: Umyvadlo umístěno na desku. Nutno koordinovat s dodávkou ZTlI
POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZTl
POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjeni tabletů - koordinace s dodávkou elektra!,
umístění zkoordinovat s výškou polic
obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm
POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy). Výšky sestav
a poměrové členěni závisí na skutečném provedeni stavby! Nutná koordinace s architektem
POZN. 14: Nika - obklad z laminátové desky HPL, v dřevodekoru bříza, tI. 18mm, ABS multiplex
hrana 2mm

TyP ill Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny —2. stupeň

POPIS:
hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)
Rám nástěnky a lavice jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, lepená
ABS multiplex hrana tI.2 mm.

NÁSTĚNKA:
Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s
požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnosti. Podrobnosti viz, příloha 03
základní modul l200x600mm.
Barva: bílá (podobná RAL 9010)

SOKL:
výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná
úprava

TVP 12 1 Nábytková sestava do kmenové učebny — 1. stupeň

POPIS:
Hlavni linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)
DVERE: dvířka skříni na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové
desky (LTD) tI.1 8 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tI.2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovíráni dveří.

KORPUS: skříně a vniVmí police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI.1 8 mm,
lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.
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Korpus lepený na kolíkové spoje. Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách
zabraňujících jejich vysunuti. Počet polic konzultovat s architektem.
Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.25 mm opatřené plastovou
hranou tl.0,8 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY SKŘINĚK:
Kruhové zapuštěné úchytky, ® 35 mm, chrom, specifikace viz přiloha 01

VÝSUVY PRO TŘIDĚNÝ ODPAD
Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS
multiplex hrana tl.2 mm.
Výsuvy - rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodoviránim, s pojistkou proti vypadnutí
zásuvky.
- skříňka š. 710mm -

Umístěny budou 3 koše pro tříděný odpad
např.: 3 x 171: rozměr jednoho koše:
225šx304hx295v mm - 3 otvory ve dvířkách (smíšený + plast ÷ papír)
Otvory ve dvířkách - min. e 160mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou
samolepicí folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10mm. Umístěni a velikost otvoru zkoordinovat dle
pozice košů!
černá RAL 9005- smíšený odpad, žlutá RAL 1018- plast, modrá RAL 5012- papír

PEVNÉ DILY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18mm v dřevodekoru bříza,
zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci
SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava
POZN. 06: Umístěni označeni skříňky - bude součásti grafického návrhu
POZN. 07a: Typové úložné zásuvky - rozměry: 75x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz, příloha
02a
POZN. 07b: Typové úložné zásuvky - rozměry: 150x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz, příloha
02b
POZN. 07c: Typové úložné zásuvky - rozměry: 300x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz.
příloha 02c
POZN. 12: Příprava pro umístěni zásuvek pro dobíjení tabletu - koordinace s dodávkou elektra!,
umístění zkoordinovat s výškou polic
obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm
POZN. 13: Nutno dodržet hlavni linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členěni závisí na skutečném provedeni stavby! Nutná koordinace s
architektem
POZN. 14: nika - obklad z laminátové desky HPL, v dřevodekoru bříza, tI. 18mm, ABS multiplex
hrana 2mm

TyP 13! Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny—l. stupeň

POPIS:
hlavni linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)
Rám nástěnky a lavice jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, lepená
ABS multiplex hrana tl.2 mm.

NÁSTĚNKA:
Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s
požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnosti. Podrobnosti viz, příloha 03
základní modul l200x600mm.
Barva: bílá (podobná RAL 9010)
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SOKL:
výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná
úprava

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členěni závisí na skutečném provedeni stavby! Nutná koordinace s
architektem
TyP 141 Nábytková sestava do kmenové učebny—l. stupeň

POPIS:
Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

VÝSUVY PRO TŘĺDĚNÝ ODPAD
Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) thiS mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS
multiplex hrana tl.2 mm.
Výsuvy - rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodovíráním, s pojistkou proti vypadnutí
zásuvky. ‚

Korpus - laminované dřevotřískové desky (LTD)tl. 18mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS hrana ti.
2mm v barvě dezénu.
Umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skříňky 600mm.
(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300mm - zkoordinovat s umístěním kruhového
otvoru a případně se sifonem umyvadla!
např.:2 x 171: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm -2 otvory ve dvířkách (smíšený ÷ plast),
ve zbývající šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)
Otvory ve dvířkách - min. ~ 180mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou
samolepicí folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10mm. Umístění a velikost otvoru zkoordinovat die
pozice košů!
Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou samolepící folií dle druhu odpadu v pruhu
šířky 10mm. Cerná RAL 9005- smíšený odpad, žlutá RAt 1018- plast, modrá RAL 5012— papír

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem ti.
12mm
POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) ti.18 mm v bílé barvě,
(odstín sjednotit s kompaktem - RAL 9010— upřesnit a odsouhlasit s architektem)

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s
architektem
POZN. 14: Nika - obklad z laminátové desky HPL, v dřevodekoru bříza, tI. 18 mm, ABS multiplex
hrana 2mm

TyP 15! Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny—l. stupeň

POPIS SESTAVY:
Otevíratelné a úložné prostory do výšky linie dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříněk na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové
desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovíráni dveří.

VÝSUVY:
kuličkový výsuv s tlumičem
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KORPUS: korpus skřiňěk a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD)
tl.18 mm,
Lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.
Police ve skříňkách jsou výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících
jejich vysunuti. Počet polic konzultovat s architektem.
Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnáni nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY:
Kruhové zapuštěné úchytky, ~ 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

NÁSTĚNKA:
Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s
požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnosti. (Podrobnosti viz příloha 03)
základní modul l200x600mm.
tloušťka 15mm, hmotnost 7,6 kgÍm2, zvuková pohltivost a=do 1
Barva: bilá (podobná RAL 9010)
Rám nástěnky: desky - laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18mm v dřevodekoru bříza, ABS
multiplex hrana 2mm

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřiskové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava soklu.
POZN. 06: Umístěni označeni skříňky - bude součásti grafického návrhu
POZN. 07a: Typové úložné zásuvky - rozměry: 75x312x427 mm, bilá RAL 9010, plast, viz, příloha
02a
POZN. 07b: Typové úložné zásuvky - rozměry: 150x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz, příloha
02b
POZN. 07c: Typové úložné zásuvky - rozměry: 300x312x427 mm, bilá RAL 9010, plast1 viz.
příloha 02c
POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjeni tabletů - koordinace s dodávkou elektra!,
umístění zkoordinovat s výškou polic
obecně: na každou polici jedna zásuvka - posledni zásuvka max. do výšky 1200mm
POZN. 13: Nutno dodržet hlavni linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členěni závisí na skutečném provedeni stavby! Nutná koordinace
s architektem

TyP 161 Nábytková sestava do kmenové učebny—l. stupeň

POPIS SESTAVY:
Otevíratelné a úložné prostory do výšky linie dyeři (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříněk na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové
desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubu včetně tlumičů pro pomalé dovíráni dveří.

VÝSUVY:
kuličkový výsuv s tlumičem

KORPUS: korpus skříněk a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD)
tl.18 mm,
lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.
Police ve skříňkách jsou výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících
jejich vysunuti. Počet polic konzultovat s architektem.
Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY:
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Kruhové zapuštěné úchytky, ~ 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

NÁSTĚNKA:
Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s
požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnosti. (Podrobnosti viz příloha 03)
základni modul l200x600mm,
tloušťka 15mm, hmotnost 7,8 kg/m2, zvuková pohltivost ci=do 1
Barva: bílá (podobná RAL 9010)
Rám nástěnky: desky - laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18mm v dřevodekoru břiza, ABS
multiplex hrana 2mm

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava soklu.

POZN. 06: Umístěni označeni skříňky - bude součástí grafického návrhu
POZN. 07a: Typové úložné zásuvky - rozměry: 75x312x427 mm, bílá RAt 9010, plast, viz, příloha
02a
POZN. 07b: Typové úložné zásuvky - rozměry: 150x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz. přiloha
02b
POZN. 07c: Typové úložné zásuvky - rozměry: 300x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz.
příloha 02c
POZN. 12: Příprava pro umístěni zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektra!,
umístění zkoordinovat s výškou polic
obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm
POZN. 13: Nutno dodržet hlavni linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace
s architektem

TyP 17! Nábytková sestava do kmenové učebny—l. stupeň

POPIS:
Hlavni linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD
Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS
multiplex hrana tl.2 mm.
Výsuvy - Rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodovíránim, 5 pojistkou proti
vypadnuti zásuvky.
Korpus - laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS hrana ti.
2mm v barvě dezénu.
Umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skříňky 600mm
(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300mm - zkoordinovat 5 umístěním kruhového
otvoru a případně se sifonem umyvadla!
např.:2 x 171: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm- 2 otvory ve dviřkách (smišený + plast),
ve zbývající šiřte pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)
Otvory ve dvířkách - min.® 180mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou
samolepící folii dle druhu odpadu v pruhu šířky 10mm. Umístěni a velikost otvoru zkoordinovat dle
pozice košů!
Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou samolepící folii dle druhu odpadu v pruhu
šířky 10mm. Černá RAL 9005- smíšený odpad, žlutá RAL 1018- plast, modrá RAL 5012— papír

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska 5 probarvovaným bilým jádrem ti.
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12mm
POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl.18 mm v bílé barvě,
(odstin sjednotit s kompaktem - RAL 9010— upřesnit a odsouhlasit)
POZN. 13: Nutno dodržet hlavni linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členěni závisi na skutečném provedeni stavby! Nutná koordinace s
architektem
POZN. 14: Nika - obklad z laminátové desky HPL, v dřevodekoru bříza, tI. 18 mm, ABS multiplex
hrana 2mm
TyP 18! Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny—l. stupeň

POPIS:
hlavni linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)
Rám nástěnky a lavice jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, lepená
ABS multiplex hrana 11.2 mm.

NÁSTĚNKA:
Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s
požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnosti. Podrobnosti viz. přiloha 03
základní modul l200x600mm.
Barva: bílá (podobná RAL 9010)

SOKL:
výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná
úprava

WP 191 Nábytková sestava do kmenové učebny —1. stupeň

POPIS:
Hlavni linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)
DVERE: dvířka skříni na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové
desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumiču pro pomalé dovíráni dveří.

KORPUS: skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) 11.18 mm1
lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.
Korpus lepený na kolikové spoje. Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách

zabranujicich jejich vysunuti. Počet polic konzultovat s architektem.
Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) 11.25 mm opatřené plastovou
hranou tl.0,8 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnáni nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY SKŘÍNĚK:
Kruhové zapuštěné úchytky, ® 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD
Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS
multiplex hrana tl.2 mm.
Výsuvy - Rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodoviránim, s pojistkou proti
vypadnutí zásuvky.
- skříňka š. 710mm -

Umístěny budou 3 koše pro tříděný odpad
např.: 3 x 171: rozměr jednoho koše:
225šx304hx295v mm- 3 otvory ve dvířkách (smíšený -F plast + papír)
Otvory ve dvířkách - min. e 160mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou
samolepící folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10mm. Umístěni a velikost otvoru zkoordinovat dle
pozice košu!
černá RAL 9005- smíšený odpad, žlutá RAL 1018- plast, modrá RAL 5012- papír
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PEVNÉ DILY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18mm v dřevodekoru bříza,
zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm Z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava

POZN. 06: Umístění označeni skříňky - bude součástí grafického návrhu
POZN. 07a: Typové úložné zásuvky - rozměry: 75x312x427 mm, bílá RAL 9010 plast, viz, příloha
02a
POZN. 07b: Typové úložné zásuvky - rozměry: 150x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz, příloha
02b
POZN. 07c: Typové úložné zásuvky - rozměry: 300x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz.
příloha 02c
POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjeni tabletů - koordinace s dodávkou elektra!,
umístěni zkoordinovat s výškou polic
obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm
POZN. 13: Nutno dodržet hlavni linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy) ‚

Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedeni stavby! Nutná koordinace ~
architektem
POZN. 14: Nika - obklad z laminátové desky HPL, v dřevodekoru bříza, tI. 18mm, ABS multiplex
hrana 2mm
TyP 201 Nábytková sestava do kmenové učebny—i. stupeň

POPIS SESTAVY:

POPIS:
Hlavni linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE:
Dveře skříně na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové desky
(LTD) tl.1 8 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tI.2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovíráni dveří.

KORPUS: Korpus skříně a vnitřni police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD)
tl.1 8 mm, lepená ABS hrana tI.2 mm v barvě dezénu. Police ve skříňkách jsou výškově stavitelné na
skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunuti. Počet polic konzultovat
s architektem. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnáni nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY:
Kruhové zapuštěné úchytky, ® 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD
Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS
multiplex hrana tL2 mm.
Výsuvy - rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodoviráním, s pojistkou proti vypadnuti
zásuvky.
Korpus - laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS hrana
tI. 2 mm v barvě dezénu.
Umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skříňky 600 mm
(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300 mm - zkoordinovat s umístěním kruhového
otvoru a případně se sifonem umyvadla!
např.:2 x 17 I: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm- 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast),
ve zbývající šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)
Otvory ve dvířkách - min. ~ 180 mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou
samolepící folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10 mm. Umístěni a velikost otvoru zkoordinovat dle
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pozice košů! Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou samolepicí folii dle druhu
odpadu v pruhu šířky 10 mm. Černá RAL 9005 - smíšený odpad, žlutá RAL 1018 - plast, modrá
RAL 5012- papír

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18 mm v dřevodekoru bříza,
zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci
SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem tI.
12mm
POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl.18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit s kompaktem -

RAL 9010 - upřesněno a odsouhlaseno architektem), lepená ABS hrana tl.2 mm v bílé barvě
POZN. 09: Lic obkladu a líc dveří musí být v rovině!
POZN. 10: Umyvadlo umístěno na desku. Nutno koordinovat s dodávkou ZTI!
POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!
POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjení tabletu - koordinace s dodávkou elektra!,
umístění zkoordinovat s výškou polic
obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm
POZN. 13: Nutno dodržet hlavni linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členěni závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s
architektem

TyP 21! Nábytková sestava do kmenové učebny — 2. stupeň

POPIS:
Hlavni linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)
DVERE: dvířka skříněk na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové
desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm. Bezpečnostni
panty bez viditelných šroubů včetně tlumiču pro pomalé dovíráni dveří.

VÝSUVY:
kuličkový výsuv s tlumičem

KORPUS: korpus skříněk a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD)
tl.18 mm, lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.
Police ve skříňkách jsou výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících
jejich vysunuti. Počet polic konzultovat s architektem.
Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnáni nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY:
Kruhové zapuštěné úchytky, 0 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18 mm v dřevodekoru bříza,
zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci
NASTENKA:
Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s
požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnosti. (Podrobnosti viz příloha 03)
Barva: bílá (podobná RAL 9010)
Rám nástěnky: desky-laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18 mm v dřevodekoru bříza, ABS
multiplex hrana 2mm

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava soklu.

POZN. 03: Úložné uzamykatelné skříňky pro žáky, dvířka: laminované dřevotřískové desky (LTD)
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tI. 18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
POZN. 04: Otočná úchytka zamykací, s cylindrickou vložkou, chrom, e 30mm
POZN. 05: Umístěni označení skříňky - bude součásti grafického návrhu
POZN. 13: Nutno dodržet hlavni linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členěni závisí na skutečném provedeni stavby! Nutná koordinace
s architektem

TVP 22 1 Nábytková sestava do kmenové učebny — 2. stupeň

POPIS:
Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13) . .

DVEŘE: dvířka skříni na kovových závěsech jsou naloženy nď bokách, laminované dřevotřískové
desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená‘ABS hiu!tiplexhr~ňátl.2mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně~tlumičů.≠oiporjlé~dovjráni.dveři

...

KORPUS: skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laniinovárf&dřeÝótřiskávé.desky (LTD) tl.18 mm,
lepena ABS hrana tI 2 mm v barve dezenu Korpus lepeny na~kolil~teaéTpoje
Police vyskově stavitelne na skrytych bezpečnostnich po$Já~h~žabranupcich jejich vysunuti
Pocet polic konzultovat s architektem Dno skřině je vyroběnb ~‘lirninovane drevotriskové desky
(LTD) tl.25 mm opatřené plastovou hranou tl.0,8 him. DItO o~tř~ňó rektifikacemi pro vyrovnáni
nerovnosti‘podiah.
UCHYTKY SKRINEK: .

Kruhové zapuštěné úchytky, 0 35 mm, chrom, specifikace viž přiIoh~01

VÝSUVY PRO TŘIDĚNÝ ODPAD
Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS
multiplex hrana tl.2 mm.
Výsuvy - Rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodovíránim, s pojistkou proti
vypadnuti zásuvky.
skříňka š. 600mm - umistěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skříňky 600mm
(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300mm - zkoordinovat s umístěním kruhového
otvoru a případně se sifonem umyvadla!
např.:2 x 171: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm- 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast)
- ve zbývající šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)
Otvory ve dvířkách - min. 0 180 mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou
samolepicí folii dle druhu odpadu v pruhu šířky 10 mm. Umístěni a velikost otvoru zkoordinovat dle
pozice košů!
černá RAL 9005- smíšený odpad, žlutá RAL 1018- plast, modrá RAL 5012- papír

PEVNÉ DILY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18 mm v dřevodekoru bříza,
zavěšené na podpurné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem ti.
12mm
POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl.18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit 5 kompaktem -

RAL 9010- upřesněno a odsouhlaseno architektem), lepená ABS hrana tl.2 mm v bílé barvě
POZN. 03: Úložné uzamykatelné skříňky pro žáky, dvířka: laminované dřevotřískové desky (LTD)
tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
POZN. 04: Otočná úchytka zamykací, s cylindrickou vložkou, chrom, 0 30mm
POZN. 05: Umístění označeni skříňky - bude součástí grafického návrhu
POZN. 09: Líc obkladu a lic dveří musí být v rovině!
POZN. 10: Umyvadlo umístěno na desku. Nutno koordinovat 5 dodávkou ZTI!
POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!
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POZN. 12: Příprava pro umístěni zásuvek pro dobijeni tabletů - koordinace s dodávkou elektra!,
umístěni zkoordinovat s výškou polic
obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm
POZN. 13: Nutno dodržet hlavni linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy). Výšky sestav
a poměrové členění závisí na skutečném provedeni stavby! Nutná koordinace s architektem

TyP 23 1 Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny — 2. stupeň

POPIS:
hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)
Rám nástěnky a lavice jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, lepená
ABS multiplex hrana tl.2 mm.

NÁSTĚNKA:
Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem S

požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnosti. Podrobnosti viz, příloha 03
základní modul l200x600mm.
Barva: bilá(podobná RAL 9010)

SOKL:
výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná
úprava
POZN. 13: Nutno dodržet hlavni linie: výšky dveří, hrany podhledu apod.(viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členěni závisí na skutečném provedeni stavby! Nutná koordinace s
architektem

TyP 24/SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍzENÍ
TVP 251 SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

TyP 261 Nábytková sestava do kmenové učebny—i. stupeň

POPIS:
Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)
DVERE: dvířka skříní na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové
desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumiču pro pomalé dovíráni dyeři.

KORPUS: skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm,
lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.
Korpus lepený na kolíkové spoje. Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách
zabraňujících jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem.
Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřiskové desky (LTD) tl.25 mm opatřené plastovou
hranou tl.0,8 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY SKŘÍNĚK:
Kruhové zapuštěné úchytky, ~ 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD
Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS
multiplex hrana tl.2 mm.
Výsuvy - Rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodoviráním, s pojistkou proti
vypadnuti zásuvky.
- skříňka š. 600mm -

Umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad
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(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300mm - zkoordinovat s umístěním kruhového
otvoru a případně se sifonem umyvadla!
např.: 2 x 171: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm- 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast)
- ve zbývající šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)
Otvory ve dvířkách - min.~ 180mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou
samolepicí folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10mm. Umístění a velikost otvoru zkoordinovat dle
pozice košů!
černá RAL 9005- smíšený odpad, žlutá RAL 1018- plast, modrá RAt 5012- papír

PEVNĚ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18mm v dřevodekoru bříza,
zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava

POZN. 06: Umístění označeni skříňky - bude součástí grafického návrhu
POZN. 07a: Typové úložné zásuvky - rozměry: 75x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast1 viz, příloha
02a
POZN. 07b: Typové úložné zásuvky - rozměry: 150x312x427 mm, bílá RAL 90101 plast, viz, příloha
02b
POZN. 07c: Typové úložné zásuvky - rozměry: 300x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast1 viz.
přiloha 02c
POZN. 12: Příprava pro umístěni zásuvek pro dobíjeni tabletů - koordinace s dodávkou elektra!,
umístění zkoordinovat s výškou polic
obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm
POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s
architektem
POZN. 14: Nika - obklad z laminátové desky HPL, v dřevodekoru bříza1 tI. 18mm, ABS multiplex
hrana 2mm

TVP 27! Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny—l. stupeň

POPIS:
hlavni linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)
Rám nástěnky a lavice jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm1 lepená
ABS multiplex hrana tl.2 mm.

NÁSTĚNKA:
Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s
požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnosti. Podrobnosti viz, příloha 03
základní modul l200x600mm,
Barva: bílá (podobná RAL 9010)

SOKL:
výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná
úprava

POZN. 13: Nutno dodržet hlavni linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace
s architektem
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TyP 28 1 Nábytková sestava do kmenově učebny — 1. stupeň

POPIS:
Hlavni linie do výšky dyeři (víz. pozn. 13)
DVERE: dvířka skřini na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové
desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
Bezpečnostni panty bez viditelných šroubu včetně tlumičů pro pomalé dovírání dyeři.

KORPUS: skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.1 8 mm1
lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu. Korpus lepený na kolikové spoje.
Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunuti.
Počet polic konzultovat s architektem.
Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.25 mm opatřené plastovou
hranou tl.0,8 mm.
Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnáni nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY SKŘÍNĚK:
Kruhové zapuštěné úchytky, ~ 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD
Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS
multiplex hrana tl.2 mm.
Výsuvy - rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodovíráním, s pojistkou proti vypadnuti
zásuvky.
- skříňka š. 600mm -

Umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skříňky 600 mm
(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300 mm - zkoordinovat s umístěním kruhového
otvoru a případně se sifonem umyvadla!
např. :2 x 171: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm- 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast)
- ve zbývající šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)
Otvory ve dvířkách - min.® 180mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou
samolepicí folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10 mm. Umístění a velikost otvoru zkoordinovat dle
pozice košů!
černá RAL 9005- smíšený odpad, žlutá RAL 1018- plast, modrá RAL 5012- papír

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18mm v dřevodekoru bříza,
zavěšené na podpurné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem tI.
12mm
POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl.18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit s kompaktem -

RAL 9010- upřesněno a odsouhlaseno architektem), lepená ABS hrana tl.2 mm v bílé barvě

POZN. 09: Lic obkladu a líc dveří musí být v rovině!
POZN. 10: Umyvadlo umístěno na desku. Nutno koordinovat s dodávkou ZTI!
POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!
POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjeni tabletů - koordinace s dodávkou elektra!,
umístění zkoordinovat s výškou polic
obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm
POZN. 13: Nutno dodržet hlavni linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členěni závisí na skutečném provedeni stavby! Nutná koordinace s
architektem
POZN. 14: Nika - obklad z laminátové desky HPL, v dřevodekoru bříza, tI. 18mm, ABS multiplex
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hrana 2mm

TVP 29‘ Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny—l. stupeň

POPIS SESTAVY:
Otevíratelné a úložné prostory do výšky linie dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříněk na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové
desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

vÝsuw:
kuličkový výsuv 5 tlumičem

KORPUS: korpus skříněk a vnitřní police jsou vyróbeny z laminované dřevotřískové desky (LTD)
tl.18 mm, lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.
Police ve skříňkách jsou výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících
jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem. ‚
Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY:
Kruhové zapuštěné úchytky, ~ 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

NÁSTĚNKÝ‘
Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem 5

požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnosti. (Podrobnosti viz příloha 03)
základní modul l200x600mm.
tloušt‘ka 15mm, hmotnost 7,8 kglm2, zvuková pohltivost a=do I
Barva: bilá(podobná RAL 9010)
Rám nástěnky: desky - laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18mm v dřevodekoru bříza, ABS
multiplex hrana 2mm

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI.18 mm v dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava soklu.

POZN. 06: Umístění označeni skříňky - bude součásti grafického návrhu
POZN. 07a: Typové úložné zásuvky - rozměry: 75x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz, příloha
02a
POZN. 07b: Typové úložné zásuvky - rozměry: 150x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz, příloha
02b
POZN. 07c: Typové úložné zásuvky - rozměry: 300x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz.
příloha 02c
POZN. 12: Příprava pro umístěni zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace 5 dodávkou elektra!,
umístěni zkoordinovat s výškou polic
obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max, do výšky 1200mm
POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členěni závisí na skutečném provedení stavbyl Nutná koordinace
s architektem
TVP 30! Nábytková sestava do kmenové učebny—i. stupeň

POPIS:
Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)
DVERE: dvířka skříni na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové
desky (LTD) tI.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tI.2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

KORPUS: skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm,
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lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.
Korpus lepený na kolikové spoje. Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách
zabraňujících jejich vysunuti. Počet polic konzultovat s architektem.
Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.25 mm opatřené plastovou
hranou tl.0,8 mm.
Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY SKŘÍNĚK:
Kruhové zapuštěné úchytky, ® 35 mm1 chrom, specifikace viz příloha 01

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD
Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS
multiplex hrana tl.2 mm.
Výsuvy - rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodoviránim, s pojistkou proti vypadnuti
zásuvky.
- skříňka š. 600mm -

Umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skříňky 600 mm
(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300 mm - zkoordinovat s umístěním kruhového
otvoru a případně se sifonem umyvadla!
např.:2 x 171: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm- 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast)
- ve zbývající šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papirem - 1 otvor ve dvířkách (papír)
Otvory ve dvířkách - min.O 180mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou
samolepící folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10 mm. Umístění a velikost otvoru zkoordinovat dle
pozice košů!
černá RAL 9005- smíšený odpad, žlutá RAL 1018- plast, modrá RAL 5012- papír

PEVNÉ DILY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18mm v dřevodekoru bříza,
zavěšené na podpurné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřiskové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem ti.
12mm
POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl.18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit s kompaktem -

RAt 9010- upřesněno a odsouhlaseno architektem), lepená ABS hrana tl.2 mm v bílé barvě

POZN. 09: Lic obkladu a lic dveří musí být v rovině!
POZN. 10: Umyvadlo umístěno na desku. Nutno koordinovat s dodávkou ZTI!
POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!
POZN. 12: Připrava pro umístění zásuvek pro dobíjeni tabletů - koordinace s dodávkou elektra!,
umístěni zkoordinovat s výškou polic
obecně: na každou polici jedna zásuvka - posledni zásuvka max. do výšky 1200mm
POZN. 13: Nutno dodržet hlavni linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členěni závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s
architektem
POZN. 14: nika - obklad z laminátové desky HPL, v dřevodekoru bříza, tI. 18mm, ABS multiplex
hrana 2mm

TVP 311 Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny—l. stupeň

POPIS SESTAVY:
Otevíratelné a úložné prostory do výšky linie dyeři (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříněk na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové
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desky (LTD) tl.1 8 mm v dřevodekoru bříza lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů prd pomalé dovíráni dveří.

Ws UVY:
kuličkový výsuv 5 tlumičem

KORPUS: korpus skříněk a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD)
tl.18 mm, lepená ABS hrana tl.2 mhi v barvě dezénu.
Police ve skříňkách jsou výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících
jejich vysunutí. Počet polic konzultovat 5 architektem.
Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnáni nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY:
Kruhové zapuštěné úchytky, ® 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

NÁSTĚNKA
Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezite~ 5

požadovanými akustickými požárně bezpečnostn~~~ vlastnosti. (Podrobnosti viz příloha 03)
základní modul l200xSQomm
tloušťka 15mm, hmotnost 7,8 kglm2, zvuková pohltivost ado 1
Barva: bilá(podobná RAL 9010)
Rám nástěnky: desky - laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18mm v dřevodekoru bříza, ABS
multiplex hrana 2mm

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava soklu.

POZN. 06: Umístění označení skříňky - bude součástí grafického návrhu
POZN. 07a: Typové úložné zásuvky - rozměry: 75x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast viz, příloha
02a
POZN. 07b: Typové úložné zásuvky - rozměry: l50x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz, příloha
02b

[ POZN. 07c: Typové úložné zásuvky - rozměry: 300x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast viz.
[ příloha 02c

POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjeni tabletů - koordinace s dodávkou elektra!,
umístění zkoordinovat s výškou polic
obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm
POZN. 13: nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členěni závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace
s architektem
TVP 32‘ Nábytková sestava do kmenové učebny—i. stupeň

POPIS:
Hlavni linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)
DVEŘE: dvířka skříni na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové
desky (LTD) tI. 18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

KORPUS: skříně a vnitřní police jsou vyrobeny zlaminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm,
lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu. Korpus lepený na kolikové spoje. Police výškově
stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunutí. Počet polic
konzultovat s architektem.
Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.25 mm opatřené plastovou
hranou tl.0,8 mm.
Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.
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ÚCHYTKY SKŘÍNĚK:
Kruhové zapuštěné úchytky, có 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD
Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tLl8 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS
multiplex hrana tl.2 mm.
Výsuvy - Rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodoviránim, s pojistkou proti
vypadnutí zásuvky.
- skříňka š. 600mm -

Umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skříňky 600 mm
(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300 mm - zkoordinovat s umístěním kruhového
otvoru a případně se sifonem umyvadla!
např.:2 x 171: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm- 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast)
- ve zbývající šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)
Otvory ve dvířkách - min.O 180mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou
samolepící folii dle druhu odpadu v pruhu šířky 10 mm. Umístění a velikost otvoru zkoordinovat dle
pozice košů!
černá RAL 9005- smíšený odpad, žlutá RAL 1018- plast, modrá RAL 5012- papír

PEVNĚ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18mm v dřevodekoru bříza,
zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza,
vaděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem ti.
12mm
POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tI.18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit s kompaktem -

RAL 9010- upřesněno a odsouhlaseno architektem), lepená ABS hrana ti.2 mm v bílé barvě

POZN. 09: Lic obkladu a lic dveří musí být v rovině!
POZN. 10: Umyvadlo umístěno na desku. Nutno koordinovat s dodávkou ZTI!
POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutna zkoordinovat s dodávkou VZT!
POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjeni tabletu - koordinace s dodávkou elektra!,
umístěni zkoordinovat s výškou polic
obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm
POZN. 13: Nutno dodržet hlavni linie: výšky dveří, hrany podhledu apod.(viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedeni stavby! Nutná koordinace s
architektem
POZN. 14: Nika - obklad z laminátové desky HPL, v dřevodekoru bříza, tI. 18mm, ABS multiplex
hrana 2m

TyP 33! Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny—l. stupeň

POPIS SESTAVY:
Otevíratelné a úložné prostory do výšky linie dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříněk na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové
desky (LTD) tIle mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dyeři.

VÝSUVY:
kuličkový výsuv s tlumičem

KORPUS: korpus skříněk a vnitřní police jsou vyrobeny z laminovaně dřevotřískové desky (LTD)
tl.18 mm, lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.
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Police ve skříňkách jsou výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících
jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem.
Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnáni nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY:
Kruhové zapuštěné úchytky, ® 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

NÁSTĚNKA:
Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s
požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnosti. (Podrobnosti viz příloha 03)
základní modul l200x600mm.
tloušťka 15 mm, hmotnost 7,8 kglm2, zvuková pohltivost ado 1
Barva: bílá (podobná RAL 9010)
Rám nástěnky: desky - laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18mm v dřevodekoru bříza, ABS
multiplex hrana 2mm

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříz~
voděodolná úprava soklu.

POZN. 06: Umístěni označeni skříňky - bude součástí grafického návrhu
POZN. 07a: Typové úložné zásuvky - rozměry: 75x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz, příloha
02a
POZN. 07b: Typové úložné zásuvky - rozměry: 150x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz, příloha
02b
POZN. 07c: Typové úložné zásuvky - rozměry: 300x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz.
příloha 02c
POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektral,
umístění zkoordinovat s výškou polic
obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm
POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedeni stavby! Nutná koordinace
s architektem

TyP 341 Nábytková sestava do kmenové učebny—l. stupeň

POPIS:
Hlavni linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)
DVERE: dvířka skříni na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové
desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovíráni dveří.

KORPUS: skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřiskové desky (LTD) tl.1 8 mm,
lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.
Korpus lepený na kolíkové spoje. Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách
zabraňujících jejich vysunuti. Počet polic konzultovat s architektem.
Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.25 mm opatřené plastovou
hranou tl.0,8 mm.
Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY SKŘÍNĚK:
Kruhové zapuštěné úchytky, ~ 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

VÝSUVY PRO TŘ1DĚNÝ ODPAD
Dveře výsuvů - laminované dřevotřiskové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS
multiplex hrana tl.2 mm.
Výsuvy - rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodoviráním, 5 pojistkou proti vypadnuti
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zásuvky.
- skříňka Š. 600mm -

Umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skříňky 600 mm
(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300 mm - zkoordinovat s umístěním kruhového
otvoru a případně se sifonem umyvadla!
např.:2 x 171: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm- 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast)
- ve zbývající šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)
Otvory ve dvířkách - min. ‚21 180mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou
samolepící folií dle druhu odpadu v pruhu šířky 10 mm. Umístěni a velikost otvoru zkoordinovat dle
pozice košů!
černá RAL 9005- smíšený odpad, žlutá RAt 1018- plast, modrá RAL 5012- papír

PEVN~ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18mm v dřevodekoru bříza,
zavěšené na podpurné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem tI.
12mm
POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl.18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit s kompaktem -

RAL 9010- upřesněno a odsouhlaseno architektem), lepená ABS hrana tl.2 mm v bílé barvě

POZN. 09: Líc obkladu a lic dveří musí být v rovině!
POZN. 10: Umyvadlo umístěno na desku. Nutno koordinovat s dodávkou ZTI!
POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!
POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjeni tabletu - koordinace s dodávkou elektra!,
umistěni zkoordinovat s výškou polic
obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm
POZN. 13: Nutno dodržet hlavni linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členěni závisí na skutečném provedeni stavby! Nutná koordinace s
architektem
POZN. 14: Nika - obklad z laminátové desky HPL, v dřevodekoru bříza, tI. 18mm, ABS multiplex
hrana 2mm

TVP 35! Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny—l. stupeň

POPIS SESTAVY:
Otevíratelné a úložné prostory do výšky linie dveří (viz. pozn. 13)

DVEŘE: dvířka skříněk na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové
desky (LTD) tI.1 8 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných Šroubů včetně tlumiču pro pomalé dovíráni dveří.

VÝSUVY:
kuličkový výsuv s tlumičem

KORPUS: korpus skříněk a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD)
tI.18 mm, lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.
Police ve skříňkách jsou výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujicich
jejich vysunutí. Počet polic konzultovat S architektem. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnáni
nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY:
Kruhové zapuštěné úchytky, ® 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

NÁSTĚNKA:

-26-



30.8.2018

Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s
požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnosti. (Podrobnosti viz příloha 03)
základní modul 1200x600mm.
tloušťka 15 mm, hmotnost 7,8 kg/m2, zvuková pohltivost a=do 1
Barva: bílá (podobná RAL 9010)
Rám nástěnky: desky - laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18mm v dřevodekoru bříza, ABS
multiplex hrana 2mm

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava soklu.

POZN. 06: Umístěni označení skříňky - bude součástí grafického návrhu
POZN. 07a: Typové úložné zásuvky - rozměry: 75x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast1 viz, příloha
02a
POZN. 07b: Typové úložné zásuvky - rozměry: 150x312x427 mm, bílá RAt 9010, plast, viz, příloha
02b
POZN. 07c: Typové úložné zásuvky - rozměry: 300x312x427 mm, bílá RAL 9010, plast, viz.
příloha 02c
POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektra!,
umístění zkoordinovat s výškou polic
obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm
POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členěni závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace
s architektem

TyP 36! Nábytková sestava do kmenové učebny—l. stupeň

POPIS:
Hlavni linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)
DVERE: dvířka skříní na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové
desky (LTD) tl.1 8 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tI.2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří.

KORPUS: skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z lamino\rané dřevotřískové desky (LTD) tl.1 8 mm,
lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu. Korpus lepený na kolikové spoje.
Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunuti.
Počet polic konzultovat s architektem. Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky
(LTD) tl.25 mm opatřené plastovou hranou tI.0,8 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání
nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY SKŘÍNĚK:
Kruhové zapuštěné úchytky, ® 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01
VYSUVY PRO TRiDENY ODPAD
Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS
multiplex hrana tl.2 mm.
Výsuvy - Rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodovíráním, s pojistkou proti
vypadnuti zásuvky.
skříňka š. 600mm - umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skříňky 600mm
(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300mm - zkoordinovat s umístěním kruhového
otvoru a případně se sifonem umyvadla!
např.:2 x 171: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm- 2 otvory ve dvířkách (smíšený -i~ plast)
- ve zbývající šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)
Otvory ve dvířkách - min. ~ 180 mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou
samolepící folii dle druhu odpadu v pruhu šířky 10 mm. Umístění a velikost otvoru zkoordinovat dle
pozice košů!
černá RAL 9005- smíšený odpad, žlutá RAL 1018- plast, modrá RAL 5012- papír
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PEVNÉ DILY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18 mm v dřevodekoru bříza
zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem ti.
12mm
POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl.18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit s kompaktem -

RAL 9010 - upřesněno a odsouhlaseno architektem), lepená ABS hrana tl.2 mm v bílé barvě
POZN. 03: Úložné uzamykatelné skříňky pro žáky, dvířka: laminované dřevotřískové desky (LTD)
tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
POZN. 04: Otočná úchytka zamykací, s cylindrickou vložkou, chrom, ® 30mm
POZN. 05: Umístěni označeni skřiňky - bude součásti grafického návrhu
POZN. 09: Líc obkladu a lic dveří musí být v rovině!
POZN. 10: Umyvadlo umístěno na desku. Nutno koordinovat s dodávkou ZTI!
POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!
POZN. 12: Příprava pro umístěni zásuvek pro dobíjeni tabletu - koordinace s dodávkou elektra!,
umístění zkoordinovat s výškou polic
obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm
POZN. 13: Nutno dodržet hlavni linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy). Výšky
sestav a poměrové členěni závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace s architektem
POZN. 14: Nika - obklad z laminátové desky HPL, v dřevodekoru bříza, tI. 18mm, ABS multiplex
hrana 2mm

TVP 37! Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny—l. stupeň

POPIS:
hlavni linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)
Rám nástěnky a lavice jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, lepená
ABS multiplex hrana tl.2 mm.

NÁSTĚNKA:
Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s
požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnosti. Podrobnosti viz, příloha 03
základní modul l200x600mm.
Barva: bilá(podobná RAL 9010)

SOKL:
výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná
úprava

POZN. 13: Nutno dodržet hlavni linie: výšky dyeři, hrany podhledů apod. (viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedeni stavby! Nutná koordinace s
architektem

TVP 38 I SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
TV? 39/ SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

POPIS:
Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)
DVEŘE: dvířka skříněk na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové
desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tI.2 mm. Bezpečnostní
panty bez viditelných šroubů včetně tlumiču pro pomalé dovírání dveří.
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vÝsuvy:
kuličkový výsuv S tlumičem

KORPUS: korpus skříněk a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD)
tl.18 mm, lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.
Police ve skříňkách jsou výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících
jejich vysunutí. Počet polic konzultovat s architektem.
Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnáni nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY
Kruhové zapuštěné úchytky, ® 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

PEVNÉ DILY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18 mm V dřevodekoru bříza,
zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

NÁSTĚNKA
Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s
Požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnosti. (Podrobnosti viz příloha 03)
Barva: bílá (podobná RAL 9010)
Rám nástěnky: desky-laminov~~~ dřevotřískové desky (LTD) tI. 18 mm v dřevodekoru bříza, ABS
multiplex hrana 2mm

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm V dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava soklu.

POZN. 03: Úložné uzamykatelné skříňky pro žáky, dvířka: laminované dřevotřískové desky (LTD)
tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
POZN. 04: Otočná úchytka zamykací, s cylindrickou vložkou, chrom, ~ 30mm
POZN. 05: Umístění označeni skříňky - bude součástí grafického návrhu
POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členěni závisí na skutečném provedeni stavbyl Nutná koordinace
5 architektem

TyP 40‘ Nábytková sestava do kmenové učebny —2. stupeň

POPIS:
Hlavni linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)
DVERE: dvířka skříni na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové
desky (LID) tI.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tI.2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovíráni dveří.

KORPUS: skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.1 8 mm,
lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police výškově
stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunutí. Počet polic
konzultovat s architektem. Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.25
mm opatřené plastovou hranou tl.0,8 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnáni nerovnosti
podlah.
UCHYTl« SKRINEK:
Kruhové zapuštěné úchytky, ® 35 mm, chrom, specifikace viz příloha oi
VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD
Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS
multiplex hrana tl.2 mm.
Výsuvy - rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodovíráním, s pojistkou proti vypadnuti
zásuvky.
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skříňka š. 600mm - umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skříňky 600mm
(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300mm - zkoordinovat s umístěním kruhového
otvoru a případně se sifonem umyvadla!
např.:2 x 17 I: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm- 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast)
- ve zbývající šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)
Otvory ve dvířkách - min. ® 180 mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou
samolepící folii dle druhu odpadu v pruhu šířky 10 mm. Umístěni a velikost otvoru zkoordinovat dle
pozice košů!
černá RAL 9005- smíšený odpad, žlutá RAL 1018- plast, modrá RAL 5012- papír
PEVNÉ DILY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18 mm v dřevodekoru bříza,
zavěšené na podpurné dřevěné konstrukci
SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem tI.
12mm
POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl.18 mm v bílé barvě, (odstin sjednotit s kompaktem -

RAL 9010- upřesněno a odsouhlaseno architektem), lepená ABS hrana tl.2 mm v bílé barvě
POZN. 03: Uložné uzamykatelné skříňky pro žáky, dvířka: laminované dřevotřískové desky (LTD)
tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
POZN. 04: Otočná úchytka zamykací, s cylindrickou vložkou, chrom, ® 30mm
POZN. 05: Umístěni označení skříňky - bude součástí grafického návrhu
POZN. 09: Líc obkladu a líc dveří musí být v rovině!
POZN. 10: Umyvadlo umístěno na desku. Nutno koordinovat s dodávkou ZTI!
POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!
POZN. 12: Příprava pro umístěni zásuvek pro dobíjení tabletů - koordinace s dodávkou elektra!,
umístění zkoordinovat s výškou polic
obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky 1200mm
POZN. 13: Nutno dodržet hlavni linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy). Výšky
sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedeni stavby! Nutná koordinace s architektem.

1‘VP 411 Nábytková sestava s nástěnkou do kmenově učebny — 2. stupeň

POPIS:
hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)
Rám nástěnky a lavice jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, lepená
ABS multiplex hrana tl.2 mm.

NÁSTĚNKA:
Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s
požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnosti. Podrobnosti viz, příloha 03
základní modul 1200x600mm.
Barva: bílá (podobná RAL 9010)

SOKL:
výška 60 mm z laminované dřevotřískově desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná
úprava

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledu apod.(viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členění závisí na skutečném provedeni stavby! Nutná koordinace S

architektem

TVP 42 I Nábytková sestava do kmenové učebny — 2. stupeň

POPIS:
Hlavní linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)
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‚ DVEŘE: dvířka skříní na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové
desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovíráni dveří.

‘ KORPUS: skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.1 8 mm,
‘ lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police výškově

stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách zabraňujících jejich vysunuti. Počet polic
konzultovat s architektem.
Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.25 mm opatřené plastovou
hranou tl.0,8 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnáni nerovnosti podlah.

ÚCHYTI« SKŘÍNĚK:
Kruhové zapuštěné úchytky, ® 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

VÝSUVY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD
Dveře výsuvů - laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS
multiplex hrana tl.2 mm.
Výsuvy - rolničkové výsuvy pro zásuvky s integrovaným samodovíránim, 5 pojistkou proti vypadnuti
zásuvky.
skříňka š. 600mm - umístěny budou 2 koše pro tříděný odpad pro typovou šířku skříňky 600mm
(koše rozměry: maximální výška koše musí být 300mm - zkoordinovat s umístěním kruhového
otvoru a případně se sifonem umyvadla!
např.:2 X 171: rozměr jednoho koše: 225šx304hx295v mm- 2 otvory ve dvířkách (smíšený + plast)
- ve zbývající šířce pod umyvadlem prostor pro krabici s papírem - 1 otvor ve dvířkách (papír)
Otvory ve dvířkách - min. ® 180 mm. Okraje hrany kruhového otvoru budou odlišeny barevnou
samolepící folii dle druhu odpadu v pruhu šířky 10 mm. Umístěni a velikost otvoru zkoordinovat dle
pozice košů!
černá RAL 9005- smišený odpad, žlutá RAL 1018- plast, modrá RAL 5012- papír

PEVNĚ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18 mm v dřevodekoru bříza,
zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza,
: voděodolná úprava

POZN. 01: Odkládací plocha pod umyvadlem - kompaktní deska s probarvovaným bílým jádrem tI.
12mm
POZN. 02: Obklad z laminátové desky (HPL) tl.18 mm v bílé barvě, (odstín sjednotit s kompaktem -

‘ RAL 9010- upřesněno a odsouhlaseno architektem), lepená ABS hrana tl.2 mm v bílé barvě
POZN. 03: Uložné uzamykatelné skříňky pro žáky, dvířka: laminované dřevotřískové desky (LTD)
tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tI.2 mm.
POZN. 04: Otočná úchytka zamykací, s cylindrickou vložkou, chrom, ® 30mm
POZN. 05: Umístění označení skříňky - bude součásti grafického návrhu
POZN. 09: Líc obkladu a lic dveří musí být v rovině!
POZN. 10: Umyvadlo umístěno na desku. Nutno koordinovat 5 dodávkou ZTI!
POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!
POZN. 12: Příprava pro umístění zásuvek pro dobíjeni tabletů - koordinace s dodávkou elektra!,
umístění zkoordinovat s výškou polic
obecně: na každou polici jedna zásuvka - poslední zásuvka max. do výšky l200mm
POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod. (viz výkresy). Výšky
sestav a poměrové členěni závisí na skutečném provedeni stavby! Nutná koordinace s architektem.

TyP 43 I Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny — 2. stupeň

POPIS:
hlavni linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)
Rám nástěnky a lavice jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, lepená
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ABS multiplex hrana tl.2 mm.
NÁSTĚNKA:
Tvořená dřevovláknitými deskami vyráběných z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem s
požadovanými akustickými požárně bezpečnostními vlastnosti. Podrobnosti viz, příloha 03
základní modul l200x600mm.
Barva: bílá (podobná RAL 9010)

SOKL:
výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná
úprava

POZN. 13: Nutno dodržet hlavní linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členěni závisí na skutečném provedeni stavby! Nutná koordinace s
architektem

TyP 441 Řešení převlékárny — chlapci

POPIS:

LAVICE:
LTD+HPL tI. 40mm, povrchová úprava - modrá barva matná
(modrá, unibarva, NCS S 1020-B3OG)
sjednotit s modrou výmalbou
nutná konzultace s architektem!

HÁČKY:
typové háčky chromové - ~ 2Omm,tvar viz obrázek
opatřit nátěrem ve stejném modrém odstínu jako lavice a stěny - NCS 5 1 020-B3OG
nutná konzultace s architektem!

nosnost lavice 100 kg/m2

TVP 45! Řešeni převlékárny — dívky

POPIS:
LAVICE:
LTD+HPL tI. 40mm, povrchová úprava - ružová barva matná
(unibarva - růžová NCS S 1060-Y6OR)
sjednotit s růžovou výmalbou
nutná konzultace s architektem!

HÁČKY:
typové háčky chromové - e 2Omm,tvar viz obrázek
opatřit nátěrem ve stejném růžovém odstínu jako lavice a stěny - NCS 5 1 060-Y6QR
nutná konzultace s architektem!

nosnost lavice 100 kg/m
WP 461 Rešení předsíňky — chlapci

POPIS:

POLICE NA FÉNY:
LTD+HPL tI. 40mm, povrchová úprava — bilá RAL 9010
HÁČKY:
typové háčky chromové - e 2Omm,tvar viz obrázek
opatřit nátěrem ve stejném modrém odstínu jako lavice a stěny - modrá, unibarva, NCS S 1020-
B300
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nutná konzultace s architektem!
TyP 471 Rešení předsíňky — dívky

POLICE NA FÉNY:
LTD+HPL tI. 40mm, povrchová úprava — bílá RAL 9010

HÁČKY:
typové háčky chromové - 0 20mm, tvar viz obrázek - výkres
opatřit nátěrem ve stejném modrém odstínu jako lavice a stěny - růžová, unibarva NCS S 1060-
Y6OR
nutná konzultace s architektem!

TyP 48! Jídelní stůl - velký

POPIS:
DESKA STOLU:
rozměr:2400x900mm
překližka, bříza, ti. 30mm, ABS multiplex hrana 2mm

PODNOŽ A SVLAKY:
masivní hranoly - bříza
rozměr: 40x60 mm

TyP 491 Jídelní lavice

POPIS:
DESKA LAVICE:
rozměr:2200x360rnm
překližka, bříze, tI. 30mm, ABS multiplex hrana 2mm

PODNOŽ A SVLAKY:
masivní hranoly - bříza
rozměr: 40x60 mm

pozn.: nosnost lavice 100kg/m2
lavice je stohovatelná

WP 50! Jídelní stůl — menší

POPIS:
DESKA STOLU:
rozměr:1 300x900mm
překližka, bříza, ti. 30mm, ABS multiplex hrana 2mm

PODNOŽ A SVLAKY:
masivní hranoly - bříza
rozměr 40x60 mm

TyP 51! Knihovna — velká sestava u stěny

POPIS:
úložné prostory do výšky 3000 mm (výška podhledu)
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Korpus regálu a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.28 mm
v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
Police ve spodních modulech jsou stavitelné.
Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

nosnost polic: 25 kg/m

pozn.: k občasné obsluze hornich polic budou k dispozici schudky (typový výrobek)

TyP 52 ! Knihovna — pojízdný policový systém

POPIS SESTAVY:

Korpus regálu a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.28 mm,
v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
Opatřeno kovovými kolečky s gumovým pojezdem a brzdou, výška koleček max. 60mm

nosnost polic: 25 kg/m

TyP 53! Knihovna — stůl pro zaměstnance

POPIS:

Konstrukce stolu: LTD+HPL tI. 40mm, barva žlutá—NCS S 1040-Y1OR

úložné skříňky pod stolem - laminované dřevotřískové (LTD) tI. 18mm, lepená multiplex hrana
v barvě NCS S 1040-Y1OR

Příprava pro umístěni PC ‚tiskárny /sceneru = zásuvky + data
V rámci stolní desky umístěni kovové kabelové průchodky ®60 mm pro PC - dle umístěni počítače

ZÁSUVKY:
Trojzásuvkový modul s uzamykatelnými zásuvkami pomoci centralního zámku - koordinace s
elektrem!

SOKL:
Sokl výšky 60 mm, voděodolná ochrana, spodní část opatřena kluznými podložkami

ÚCHYTKY:
Kruhové zapuštěné úchytky, ® 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

WP 541 Řešení prostoru recepce

POPIS:
SESTAVA POLIC A SKŘÍNĚK:
DVEŘE: Dveře skříně na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, vyrobené z laminátové
desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm. Bezpečnostní
panty bez viditelných šroubů včetně tlumiču pro pomalé dovírání dveří.

KORPUS skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm,
lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.
Korpus lepený na kolíkové spoje. Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách
zabraňujících jejich vysunuti. Počet polic konzultovat s architektem.
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Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.25 mm opatřené plastovou
hranou tl.0,8 mm.
Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnáni nerovnosti podlah.
SOKL výšky 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tMB mm v dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava

ÚCHYTKY:
Kruhové zapuštěné úchytky, ~ 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01

Příprava pro umístěni PC I tiskárny / scanneru = zásuvky + data
V rámci stolní desky umístěni kovové kabelové průchodky ~60 mm pro PC
Nutná připrava i v zádech nábytku — nutná koordinace se zásuvkovou elektroinstalaci!

STŮL:
Konstrukce stolu: březová překližka 40mm, ABS multiplex hrana tl.2 mm.
SOKL STOLU: Sokl výšky 100mm zbroušeného nerezu tl.1 mm nalepen na voděodolný podklad.
Deska stolu:
Příprava pro umístěni PC, zásuvky + data
V rámci stolní desky umístění kovové kabelové pruchodky ®60 mm pro PC

TyP 55! Úložný systém na chodbě—l. stupeň

POPIS:
úložné prostory do výšky podhledu
materiál: laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, v dřevodekoru bříza, lepená ABS
multiplex hrana tl.2 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnáni nerovnosti podlah.

Sokl výšky 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava soklu.

TyP 56! Lavice u vstupu

POPIS:
Rozměry cca 3250x400 mm, tI. 40 mm

LAVICE:
LTD+HPL tI. 40mm, v dřevodekoru - bříza, ABS multiplex hrana 2mm
kotveno do zdi pomocí chemických kotev

nosnost lavice 100kg/m2

TyP 571 Lavice u vstupu

POPIS:
Rozměry cca 4765x400 mm, tI. 40 mm

LAVICE:
LTD+HPL tI. 40mm, v dřevodekoru - bříza, ABS multiplex hrana 2mm
kotveno do zdi pomocí chemických kotev

nosnost lavice 100kg/m2

WP 58! Úložný systém na chodbě—l. stupeň

POPIS:
úložné prostory do výšky podhledu
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materiál: laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm, v dřevodekoru bříza, lepená ABS
multiplex hrana tl.2 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.
Sokl výšky 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru břiza,
voděodolná úprava soklu.

TyP 59 I Úložná sestava v přestávkové místnosti

POPIS SESTAVY:
Úložné prostory do výšky linie okna
POZN. 13: Nutno dodržet hlavni linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členění závisi na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace
s architektem.

MATERIÁL: laminované dřevotřiskové desky (LTD) tI.28 mm, v dřevodekoru bříza, lepená ABS
multiplex hrana tI.2 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnáni nerovnosti podlah.

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřiskové desky (LTD) tI. 16mm v dřevodekoru bříza,
zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!

TyP 60 I Úložná sestava v přestávkové místnosti

POPIS SESTAVY:
Úložné prostory do výšky linie okna
POZN. 13: Nutno dodržet hlavni linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členěni závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace
s architektem.

MATERIÁL: laminované dřevotřískové desky (LTD) tI.28 mm, v dřevodekoru bříza, lepená ABS
multiplex hrana tI.2 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnáni nerovnosti podlah.

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřiskové desky (LTD) tI. 18mm v dřevodekoru bříza,
zavěšené na podpurné dřevěné konstrukci

POZN. 11: Větrací mřížky umistěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!

TyP 61! Úložná sestava v přestávkové místnosti

POPIS SESTAVY:
Úložné prostory do výšky linie okna
POZN. 13: Nutno dodržet hlavni linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členěni závisí na skutečném provedení stavby! Nutná koordinace
s architektem.

MATERIÁL: laminované dřevotřiskové desky (LTD) tI.28 mm, v dřevodekoru bříza, lepená ABS
multiplex hrana tl.2 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnáni nerovnosti podlah.

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 16mm v dřevodekoru bříza,
zavěšené na podpurné dřevěné konstrukci

POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!

WP 62! Úložná sestava v přestávkové místnosti

POPIS SESTAVY:
Úložné prostory do výšky linie okna
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POZN. 13: Nutno dodržet hlavni linie: výšky dveří, hrany podhledů apod.(viz výkresy)
Výšky sestav a poměrové členěni závisí na skutečném provedeni stavby! Nutná koordinace
5 architektem.

MATERIÁL: laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.28 mm, v dřevodekoru bříza, lepená ABS
multiplex hrana tl.2 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

PEVNÉ DILY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18mm v dřevodekoru bříza,
zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

POZN. 11: Větrací mřížky umístěné v obkladu. Nutno zkoordinovat s dodávkou VZT!

TyP 63! Sestava stolů ke studiu v knihovně

DESKA 1 STOLU:
rozměr:2400x1 200mm
překližka, bříza, tI. 30mm, ABS multiplex hrana 2mm

PODNOŽ ASVLAKY:
masivní hranoly - bříza
rozměr: 40x60 mm
pozn. : UMÍSTIT 2 STOLY VEDLE SEBE!
Koordinace s lampičkami! - v rámci stolní desky umístěni kovové kabelových průchodek pro
lampičky — koordinace s podlahovými krabicemi!!!
Nosnost dle normy

TyP 64! Sestava stolů k PC v knihovně

DESKA 1 STOLU:
rozměr: 1 300x900mm
překližka, bříza, tI. 30mm, ABS multiplex hrana 2mm

PODNOŽ ASVLAKY:
masivní hranoly - bříza
rozměr: 40x60 mm
pozn.: UMISTIT2 STOLY VEDLE SEBE!
Příprava pro umístěni PC
V rámci stolní desky umístěni kovové kabelové pruchodky @60 mm pro Pc — koordinace
5 podlahovými !!!
Nosnost dle normy

WP 65! Úložné skříně v taneční místnosti

POPIS:
Otevíratelné a úložné prostory do výšky dveří
DVEŘE: dveře skříní na kovových závěsech jsou naloženy na bokách, laminované dřevotřískové
desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru břfza, lepená ABS multiplex hrana tl.2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovíráni dveří.
Dveře opatřeny zapuštěnou kruhovou úchytkou (viz příloha 01)

KORPUS: korpus skříní a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18

lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.
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Korpus lepený na kolikové spoje. Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách
zabranujicich jejich vysunuti. Počet polic konzultovat s architektem. Dno skříně je vyrobeno z
laminované dřevotřiskové desky (LTD) tl.25 mm opatřené plastovou hranou tl.O,8 mm.
Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnáni nerovnosti podlah.

PEVNÉ DÍLY: obklad z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18mm v dřevodekoru břiza,
zavěšené na skryté podpůrné dřevěné konstrukci

SOKL: výška 60 mm, z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava soklu.

TyP 66 ‘Zrcadlová stěna v taneční místnosti

POPIS:
zrcadla lepeny na MDF desky, tI. 18mm, zavěšené na podpůrné dřevěné konstrukci

PEVNÉ DÍLY:
laminované dřevotřískové desky (LTD) tI. 18mm v dřevodekoru bříza,
zavěšené na skryté podpůrné dřevěné konstrukci

SOKL:
výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, voděodolná
úprava soklu.

WP 67‘ Taneční madlo nižší

POPIS:
taneční madlo kulaté - materiál - bříza - ~42,4 mm, délka: 3000 mm
konzolka pro madlo - ohýbaná konzolka, nerez
nosnost 100kg/m 2

TyP 681 Taneční madlo vyšší

POPIS:
taneční madlo kulaté - materiál - bříza - 042,4 mm, délka: 4000 mm

konzolka pro madlo - ohýbaná konzolka, nerez
nosnost 190kg/m
WP 69‘ Uložná skříň V pracovně ředitele

POPIS:
Hlavni linie do výšky dveří (viz. pozn. 13)
DVEŘE: dveře skříně na kovových závěsech jsou naloženy na bokách,
laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm v dřevodekoru bříza, lepená ABS multiplex hrana
tI.2 mm.
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumiču pro pomalé dovíráni dveří.

KORPUS: skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.1 8 mm,
lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.
Korpus lepený na kolikové spoje. Police výškově stavitelné na skrytých bezpečnostních podpěrách
zabranujicích jejich vysunuti. Počet polic konzultovat s architektem.
Dno skříně je vyrobeno z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.25 mm opatřené plastovou
hranou tl.0,8 mm. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.

ÚCHYTKY:
Kruhové zapuštěné úchytky, ~ 35 mm, chrom, specifikace viz příloha 01
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SOKL: výška 60 mm z laminované dřevotřískové desky (LTD) tI.18 mm v dřevodekoru bříza,
voděodolná úprava

TVP7OlSedacíschody

POPIS:

Sedací schody budou vyrobeny z laminátové desky (HPL) tl.36 mm v unibarvě
(odstín korálově oranžová NCS S1060-Y6OR), lepená ABS hrana tl.2 mm v barvě dezénu.
Desky kotveny na nosný dřevěný rošt (součást dodávky) s minimálním průhybem a nosností 100
kglm2.

TyP 71! Lavice v šatně — invalidé - dívky

POPIS:
Rozměry 3000x500 mm, tI. 40 mm

LAVICE:
LTD+HPL tI. 40mm, v dřevodekoru - bříza, ABS multiplex hrana 2mm
kotveno do zdi pomocí chemických kotev
nosnost lavice 100kg/m2
pozn.: lavice nutno umístit naproti sobě — zarovnat s hranami
HAČKY: typové háčky chromové - ® 20mm, tvar viz obrázek, povrchová úprava v chromu

I
WP 721 Lavice v šatně — invalidé - dívky

POPIS:
Rozměry 3000x500 mm, tI. 40 mm

LAVICE:
LTD±HPL tI. 40mm, v dřevodekoru - bříza, ABS multiplex hrana 2mm
kotveno do zdi pomocí chemických kotev
nosnost lavice 100kg/m2
pozn.: lavice nutno umístit naproti sobě — zarovnat s hranami
HAČLO‘: typové háčky chromové - ® 20mm, tvar viz obrázek, povrchová úprava v chromu

1VP 73! Lavice v šatně — invalidé - chlapci

POPIS:
Rozměry 3000x500 mm, tI. 40 mm

LAVICE:
LTD+HPL tI. 40mm, v dřevodekoru - bříza, ABS multiplex hrana 2mm
kotveno do zdi pomoci chemických kotev
nosnost lavice 100kg/m2
pozn.: lavice nutno umístit naproti sobě — zarovnat s hranami
HAČKY: typové háčky chromové - ~ 20mm, War viz obrázek, povrchová úprava v chromu

WP 74! Lavice v šatně - chlapci

POPIS:
Rozměry 3000x500 mm, tI. 40 mm
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LAVICE:
LTD+HPL tI. 40mm, v dřevodekoru - bříza, ABS multiplex hrana 2mm
kotveno do zdi pomoci chemických kotev
nosnost lavice 100kg/m2
pozn.: lavice nutno umístit naproti sobě — zarovnat s hranami
HÁČKY: typové háčky chromové - 0 20mm, tvar viz obrázek, povrchová úprava v chromu

TyP 75‘ Lavice v šatně pro 2. stupeň — mezi skříňkami

POPIS:
DESKA LAVICE:
Rozměr jedné lavice:2400x400x46omm — umístit vždy dvě lavice vedle sebe —

celkový rozměr 4800 (délka) x 400 (šiřka) x 460 (výška) — délku nutno ověřit dle skutečné délky
šatních skříněk — zarovnat!
Deska: HPL, LTD, tI. 30mm, ABS hrana 2mm v barvě žluté NCS S 1040-Y1OR

PODNOŽ A SVLAKY: 40x60 mm - masivní hranoly — namořit na žluto - NCS 5 1 040-Yl OR
Nosnost lavice 1 OOkg/m2

TyP 76 I Kontejner mobilní pod parapet

POPIS:
Rozměry: 1200 (délka) x 400 (hloubka) x 280 (výška) mm
LTD+HPL tI. 18 mm, v dřevodekoru bříza, ABS multiplex hrana 2mm,
Opatřeno kovovými kolečky s gumovým pojezdem a brzdou, výška koleček max. 50mm

TyP 77 ‚Závěsy na kolejnici

Celková délka kolejnice cca 13 400 mm
Kolejnice bílé barvy, max. délka je 6m — dají se spojovat, montáž do stropu
Světlá výška místnosti v místech vedení kolejnice je 3340 mm.
Ovládáni manuální. (šňůrkou)

Závěsy: cca 45 m 2

K použiti na světlou výšku místnosti 3340 mm. Délky — dle schématu ve výkrese.
Zkoordinovat s použitím typu kolejnice.

Závěs: látka —100% vIna, světle šedá barva — přesný odstín konzultovat s architektem

TyP 78‘ Opláštění výdejního pultu

POPIS:
Rozměry:
Cca 12 m2
- hlavní délka: (pohled čelní): cca 12365mm, výška: 700mm
- pohled boční: cca 3330mm, výška: 700mm

+ boky 2x cca 755šx700v
Viz výkresy

POZN.O1: Opláštění výdejního pultu celoplošně perforovaným trapézovým plechem
- hloubka vlny 35mm
- perforace dle schématu ve výkrese

— v pravidelném rastru osově 5.Smmx5.Smm, kulatý otvor perforace 03mm
Jednotlivé kusy celoplošně perforovaného trapézového plechu se budou nasouvat zboku,
Přichyceni plechů bude z vnitřní strany — zaháknuto na typové kovové háčky odpovídající
požadované nosnosti plechů.
Přichyceni nebude viditelné z vnější strany Od pohledu strávníků.

-40-



30. 8.20 18
Plechy budou opatřeny nástřikem ve žluté barvě — NCS S 1060-y
POZN. 02: SOKL: broušená nerez - lepený na zděný sokl. Výška 150mm, tI. 4mm
POZN. 07: dvířka ze stejného materiálu jako opláštěni (trapézový celoplošně perforovaný plech
S nástřikem NCS S 1060-Y)
Naložená dvířka na kovových závěsech bezpečnost~~ panty bez viditelných šroubů včetně
tlumiču pro pomalé dovíráni dveří. Dovíráni na magnet. Bez úchytek — otevíráni za uchyceni

zespodu. Nutná konzultace 5 architektem.
POZN.03.: Montáž pultu pro posunováni tácu proběhne až Po opláštěni výdejního pultu! Nutná
koordinace! Pult pro posunováni táců je součásti dodávky gastra!

TyP 79‘ Orientační tabule

POPIS: r ‚

Rozměry; Skupina tabuli zavěšená nad výdejem jidla~cca l4500x850:mm
Tabule nad oknem pro příjem špinavého nádobí: cca 3170x850 mm

POZN.04: Rám dřevěných tabuli: bříza, masiv: 3Ox3Qmm s vyfrézoQanými drážkami pro umístěni
tabuli (tabule: perforovaná březová překližka ti. 12mm viz. pozn. 05)

POZN.Q5: Tabule — viditelný typický rozměr pole pro tabuli nad výdejem jídla: cca l420x790mm —

nutno zaměřit! Celkem poli: 10
Viditelný rozměr tabule nad oknem pro příjem špinavěhó nádobí:‘ 31lOx79Qmm (2x l555x790) -.

spojení tabulí musi být neviditelné . . . ~‚ -

Pole tabuli je z celoplošně perforované březové~překližkýcotvor,.jsďu~v.o,.togoál. pravidelném
rastru osově SOmmxsomm-od sebe, kulatý otvor perforace e25mm

POZN. 06: jeklová konstrukce pro zavěšeni orientačních tábuii je dodávkou stavby — nutná
koordinace, v případě viditelně konstrukce nutno opathtbilojjbarvou — RAL dle architekta
POZN 08 Tabule u okna pro pnjem spinaveho nadobi musitbytzarov~~~~ 5 hranou osteni okna a
ve výšce 2150mm nad podlahou (zarovnánas horní hranóu~obkladú~.viz pozn. 09!
PQZN.09: Spodní hrana tabule je zarovnána shorní hranou obkládu~ výška od podlahy 2l50n,m
POZN.1Q Zavětrování do kříže — ocelová lanka
POZN.11: Přichycení tabule nad oknem pro příjem špinavého nádobí pomoci háčku/šroubů tak, aby
tabule přímo přiléhala na stěnu i bezpečnostní roletu . .; .

Grafický návrh na tabuli není součásti dodávky interiéru, bude řešen zvlášť. J

4) Seznam TyP

ozn. č. mistn. počet popis

TVPO1 B.0.1 1 SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
TVPO2 6.0.2 1 SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
TVPO33 6.0.4 1 SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
TVPQ3b B.0.4 1 SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
TVPO4 B.0.3 1 SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
TVPO5 B.0.5 1 Nábytková sestava do učebny-družiny
TVPO6 B.1.1. 1 Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVPO7 B.1.1. 1 Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP08 8.1.2. 1 Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP09 8.1.2. 1 Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP1O 8.1.3. 1 Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVPI1 8.1.3. 1 Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP12 C.1.1 1 Nábytková sestava do kmenové učebny pro 1. stupeň
TVP13 C.1.1 I Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň
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TVP14 C.1.6 I Nábytková sestava do kmenové učebny pro 1. stupeň
TVP1 5 C. 1.6 1 Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň
TVP16 C.1.27 1 Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň
TVP17 C.1.27 1 Obklad stěny se skříňkou pod umyvadlo do kmen, učebny pro 1. stupeň
TVP18 C.1 .32 1 Nástěnka v rámu do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP19 C.1.32 1 Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP2O B.2.1 1 Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP2I B,2,1 1 Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 2, stupeň
TVP22 8.2.2 1 Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP23 B.2.2 1 Nábytková sestava 5 nástěnkou do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP24 8.2.3 1 SAMOSTATNE VYBEROVE RIZENI
TVP25 8.2.3 1 SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
TVP26 C.2. 1 1 Nábytková sestava do kmenové učebny pro 1 stupeň
TVP27 C.2. 1 1 Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň
TVP28 C.2.2 1 Nábytková sestava do kmenové učebny pro 1 ‚stupeň
TVP29 C.2.2 1 Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň
TVP3Q C.2.3 1 Nábytková sestava do kmenové učebny pro 1.stupeň
TVP31 C.2.3 1 Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň
TVP32 C.2.35 1 Nábytková sestava do kmenové učebny pro 1.stupeň
TVP33 C.2.35 1 Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň
TVP34 C.2.34 1 Nábytková sestava do kmenové učebny pro 1.stupeň
TVP35 C.2.34 1 Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň
TVP36 C.2.33 1 Nábytková sestava do kmenové učebny pro 1 stupeň
TVP37 C.2.33 1 Nábytková sestava 5 nástěnkou do kmenové učebny pro 1. stupeň
TVP38 82.37 1 SAMOSTATNÉ VYBEROVE RIZENI
TVP39 8.2.37 1 SAMOSTATNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
TVP4Q 6.2.38 1 Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP41 6.2.38 1 Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP42 B.2.39 1 Nábytková sestava do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP43 6.2.39 1 Nábytková sestava s nástěnkou do kmenové učebny pro 2. stupeň
TVP44 A.0.20 1 Řešeni převlěkárny - chlapci
TVP45 A.0.13 1 Řešeni převlěkárny - dívky
TVP46 A.O.21 1 Rešeni předsíňky - chlapci
TVP47 A.O.14 1 Rešení předsíňky - dívky
TVP48 A.0.11 6 Jídelní stůl velký
TVP49 A.O.1 18 Jídelní lavice
TVP5O A.0.1 6 Jídelní stůl menši
TVP51 6.1.32 1 Knihovna - velká sestava u stěny
TVP52 B. 1.32 4 Knihovna - pojízdný policový systém
TVP53 6.1.32 1 Knihovna - stůl pro zaměstnance
TVP54 B.1.22 1 Řešeni prostoru recepce
TVP55 C.1.7 1 Uložný systém na chodbě - 1. stupeň
TVP56 C.1.22 1 Lavice u vstupu
TVPS7 C.1.22 1 Lavice u vstupu
TVPS8 6.0.5 1 UIožný prostor na chodbě-2. stupeň
TVP59 C.1 .2 1 Uložná sestava v přestávkové místnosti
TVP6O C.1.4 1 Uložná sestava v přestávkové místnosti
TVP61 C.1 .29 1 Uložná sestava v přestávkové místnosti
TVP62 C.1 .31 1 Úložná sestava v přestávkově místnosti
TVP63 B.1 .32 1 Sestava stolu ke studiu v knihovně
TVP64 6.1.32 1 Sestava stolu k PC v knihovně
TVP6S C.Q.39 1 Uložné skříně v taneční místnosti
TVP66 C.0.39 1 Zrcadlová stěna v taneční místnosti
TVP67 C.0.39 1 Taneční madlo nižší
TVP68 C.0.39 1 Taneční madlo vyšší
TVP69 6.1.25 1 Uložná skříň v pracovně ředitele
TVP7O 6.1.33 1 Sedací schody
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5) Přílohy

Příloha 01

POPIS PRVKU:

- zapuštěná mušle, dvojdílná, kruhová ® 35mm
- materiál: chrom matný
- odstín upřesni a odsouhlasí architekt
- pokud není určena jinak, obecně umisťovat úchytky vždy 50mm ad hrany dviřek

PŮDORYS

_______ 3

0) C‘)
c‘J

.—

e30 ‚

POHLED ČELNI

IZOMETRIE
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Příloha 02

PŘÍLOHA 02a

PLASTOVÁ ZÁSUVKA ROZMĚRY 75 X 312 X 427 mm, vhodná pro zasouvání do vodících lišt

barevné provedení: bílá RAL 9010

I

J

PŘÍLOHA 02b

PLASTOVÁ ZÁSUVKA ROZMĚRY 150 X 312 X 427 mm, vhodná pro zasouváni do vodicích lišt

barevné provedení: bílá RAL 9010

PŘÍLOHA 02C

PLASTOVÁ ZÁSUVKA ROZMĚRY 75 X 215 X 427 mm, vhodná pro zasouvání do vodících lišt

barevné provedeni: bílá RAL 9010
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Příloha 03

Desky z dřevěné vlny pojené magnezitem, opatřené finální povrchovou úpravou nástřikem -

podobné RAL 9010
V systému požární odolnost dle ČSN EN 13501-2 El až 30 minut zdola.

• Výrobní tolerance na jmenovitý rozměr L3, W2, T2: ± 1 mm, prodělky> 1200mm L3: *2mm
. při použiti přidané vrstvy minerální vlny se doporučuje použiti fólie (tloušt‘ka < 30 pm) jako

pojišťovací vrstvy.
• Max. změny rozměrů v normovém klimatu 23° C/50 % rel. Vzdušné vlhkosti: ±1 %o
. Pro použiti ve vlhkosti nad 80% r.v.v. nutné zvláštní provedeni
Odolnost vlhkosti až do 90% r.v.v..

Reakce na oheň: B sl,dO podle EN 13501 -1

Index šířeni plamenem: i s = 0,00 mm/min

Tloušt‘ka desky je uvažována 25mm a vzdálenost od stěny na lic desky hSSmm, montáž
šroubováni např. na dřevěně latě. Ukončení absorberu možné U profilem nebo orámování
dřevěnou lati

Dostupné formáty:
600 x 600,0 625 X 625,0 1200 X 600,0 1250 X 625,0

pozn.:
Formáty dle výkresu



JTSK BPV
±0,000 = 359,350

Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany

— —

~mc Patty SOA a‘d*aki sto.
PnhkÁ 137,25244 Pi*y Toflc.áG .110 ~PTIIIa I
at24lD404s4 1r241940514 tL4420774322l00
iČo: 241580 ~&2S49547I D~:CZ254gS47I

SCA
Garant ro aktu Hlavni rožan‘ ro‘ekt‘j Vypracovala Paré Č.
ing,aid‘. O‘4sj Phi lng.arch. Ondřej Píliti lng.arch. kana Vojtová
Ing. Štran Šotolo Ing. Štefan Šulek

Datum

Sloj PD ŮIIIOrO“IZa

PD INT O1_30.8.2018 03/2018

ČÁST D2 a) specifikace volného nábytku - pro výběrové řízení
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PD INT - zš PSÁRY A DOLNÍJIRČANV - SPECIFIKACE VOLNÉHO NÁBYTKU
Z r~~te~a‘ apeciSkace -‚yb.nd bewiden Sobemaj. mnuand . smetan.‘ pope.

po 4témné Steed

~ - Počet 400

těkonů hdíe tinami v Kb bez ~O0

DPHRazme,: 4dkooě ela-Silná ven.‘. 3-L 5-7 - nub‘o určit dle veikostil k*teo‘la tildy Cena ceeu.,.ivtcč 050

bez DPHTechnicky popi.: koutný ceio-ouý plotihunsnkce .pioc000vdis iozmdro me 34“?. 41ZImoi, 0. Uec.č doled) podlok000těd555peoo*acl
sliny me~ 1.4rpm komiubce bild, povncbond opotiena ‘webn.005 plíškovou bitvou nedouti ýlokkic baým todd nlízbt$t
RAS. 7544. Plekd)kovy sedák a opiudk oputIenCPL lanignem vdekont bota Seddk S koienlm
ohybeini Platit,‘ kbu‘áby • všechny Sushi plonlové dopsloiy —o šed& RAJ. 7044. Pod sedákem
toiilnihny pruhy pe O zavěšeni bále de dibl‘ndho bole pod tunicS. Kod všechny sáklo‘ dopity be
stejné RAL 7044 Vý5kovt niaviebub db noisily Čop‘ EN 0720.1‘ ČSN EN 17252 Změt. ‚rýdky
ponioci iiibunosého bilte

pozn veskost 3-S2áižsdil schusS 0-7 210 Ide
pled reiboim Objedanim nusle unoelt správné počty seshontu Odlil!?

T3T t‘očel

‘hov.kilav -jednandobol Conchs V Kč bez 000

DPHRozměr: ‘tubově ulaskalo‘ ve vel. 34. 5~T -nutno určIt dle velikusud k.Ieqode tildy Cena tekem nico itt

bez DPHT.chelcký popis: podeot lovte je ‚~vsbens Z ocoenvych proSel jako cebns.feneu. „usne prur~ ‚mu Uchazeč du~z podtwtruuo bdrdcboe. spe&ě.it
- piochoověi line‘ OčslOevn a plochoosi 4bQSmmo rol. ibudrce ‚Oduty 2uinii. Pohybné (výw.eiej ýtobks‘ bitým teď‘ cúklij pěné.
čě.buámu jotu zsréovány Spiávysonu změny ‚ýikového nasta-elel .a projed zaskudenmos
ilgnabašnlcji kuželek do prii5zdných odstrč kině“ nsch‘zeji se ‚ii‘jšlch sutanách mh bulce ujmu
berevid označeny. Burnsu‘ označeni odpoutá‘ nutně ČSN EN 1720 O.tabd pooch kovového dmu
e ~lIven prahovou ‚ypabnnuo bulvou i odsunu RAL7i44 Plocovou duha bulce z LTD V deboru
bozi me 0. lem.‘ tost. ASi 2rmn mučqdep Dish. bit, jek dmu pichoteil pomoci ztzitiých
mutt a šmubŮ $ meldckým Swim.
Aretateá uuouhy be lake doiěhnoit imbu.ovym klidem. ČimI us zametl neždduuscl munpudad $ ‚ýdkou
nastuveil bez poMst nulidi. Nenačnu huuuhy msjlzujdtovacl pMyzabrelu‘luljejick osedlému
idejmudi Lmu je opalžeot háčky ta zavěteni ‚kiosky. Soeddili lovte je dldtdiý hoe, který je
citobenjako svařenec z ohýbaných drátu O pučeiudeo mn Sa OmleL Drátěný hoE je tukován.
Pro ‚yvonnánl neluinosut podlahy je naMe. opsutene dvojici iekidk.čnidu troubů Plutově kisydhy.
‘iectu‘r titulku plsntivda jsr‘ dtphoy 50.04 kuše iou šed& siAL 7044 LasIce je ceildeovudna db
EN172O-l a ENi72O-2, uchazeoje povlect na š5žádiilc•slulbát doblo

pozs velkost 3-5070 uluIc velkost 5-7103 slob
pled ikmáhilm obtedddeum nudno onitlo opsám‘ počty sehkodi sOinS??l

i~r Pučet Si

!ün.ký Sedl dvoumbunrf ‚iýtkove otsidiebmy pec prdciWW~. . umlkané V ksmnoflch Cenami v Kč bez 050
uO.bniilt DPH
Rozměr: 13500650 cm, Sbi ‚tokově .tavtuelný sd 545 do 520mm tee. tahem vKš 050

bet DPHT.clmlcký popi.: lobuslilzákladua beru C ‚yiibesá Z kudatych ncebvyck hubek $.zprobbmo~ LJdiuz.0 deseti pe*obnuu l.ou specdaad
‘tukově nasta‘oehý dm. Vně~še hubhe luiojsra~o puůiid,u mes Somnu ‚lWrd pohyteld y‘ék. $ 4rohkiL ‚seýtno testě nhdzbu phiL
pruměw 38mm. iuuulka stěny kobky me 2.Sm. Ohýbané t-kkově ocelové sklonitě svařované ke
slbjmdun O pemliněm 38mm i stěny Zlnnm $ platovými hhoiky. lconiinhce us pcnchově oprasena
peěškovou ‚vpalovanou berou v odsuueu RAS. 7044. kadě Nasueseni spiky pomoct non b)ny. be
snadno o-žádal iemohiýmu nlod.rdy. Stolově desk. LTD V dekunu blita. ismát 0 25mm. cii. ABS
museum 2nnn Součásti bunonkšce jotu háčky so tuvěueni ukiuvhy. pod ‚mulovou deskou none
ianuslény drátěné kuse Solu je na nytád‘nl možné duphd O bublino pro snadnou m.spuulud Plastové
hAsáky • všechny otusu pu.500vd dnphiby včeLně kose jsou Sede. RAS. 7044

~r•— Podat 20

Kadadra učitelská. orrd~in‘ V kmenocsýeb učebtn&h (udruž)t.) Ceniti v Kd bez 0_tt

DPHRytme,: ?BOzl300naSOmm Ce“ canuemvicč 0_no

bez DPHTecbekký popis: peaconi dish. LTD Ii 25mmndekuw bPoa, upaufeid ABS mulupieu loanou 0 2 Udlnačdsložlpodmhreutedyec‘onspend‘iad
mm. Korpus nbuultky vč. tad, pose t LiD mul u-leme, vdebinu bnca. hupu. lepený nšeclmy ýtekktb htteýttnlledozahjzku phil.
„dueM yeary ABS m‘dhpbo tt 2 mm. Vnuuilděbw uktěky . poscový system. 2uýtkuht
plnOasuebd poke • ASS unitu v Selvě desdin Dveře Lb mn 5‘ 18 mm, betpedtotnu,n5 psiny bez
‚qdteěiých bothů nčehtá oadsčst plo potrate dodráni duele Úchytka je z.pnknéná insOle ďoudkuá
kdatá so 35°.“.‘ met.ndl mlhy edson. přesná ičěcdkica it pIloto ul-syeoiliec. TyP SbJiňhu
S u2am~hsleh‘á jednuceiioýtnn zámkem Zámek je kudatý pusnchovd špiav‘ 5 Syceno stejného
kasinu jaltu úchIOnB. 40 kabeluná průchodka -se stolově desce pokut a duj nhřthky. Katedra bude
je~avena plo porod ksbnlaže bmtet$kúnil tahude. Bhsyli Z podbIty du chodby ksiedry

Ohecně u nitech ndbylkic kauc poold deku‘ hity.
‚iectmy sddoebté louny - ASS muáipoee 2rren
ndeclmy sloyte hory. AIS siukpbn 5 poMádo dekem

i~r— Počet 20

bd,e ečdtoleká .umboinév kmenových ebbndch(udnelbna) C.naav Kč bez 0_OO

DPHRozměr: poved, bez nýěkoné slandoelnoest. vel. 5 Cena tahem v Kč 0.00

bet DPHTechnický popi.: kovový přou) koiskusne -ytochonvil 5 letniti n*L 34‘17 a libinu ‚čest‘ lJchceĚdcin5JpmkeěenooaSy~~5p~u06~
plauronýck koncosebv Sědé bayi -RAS. 7044, ptovedenl L.uscma. kimiui*ce povrchové uprenie trubku‘ loaeým bodl‘ zablzku pěnu.
‚ypelonrou priubuon Suturou sedminu RAS. 7044 Pod Bodákem jsou peanuuvě podlnžhy Mere
z.br‘oujf poškozeni stolově denky ieddh a opěrák bude cebučelo,ajný V šedě ponahushe podobný
RAJ. 7044) nebo p lesny odsun usd5 archoebi
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IPD INT - Zš PSÁRY A DOLN(JIIjČANy - SPECIFIKA(~ VOLNÉHO NÁBYTKU I
T.cborlohj spedorntoe . *0W01( Wd.tOdot ~3dim. je lottioOlynO - nano.. popás P000.
oo(ným Ináb5*srn pen výběre.‘ l&eož

PoČat 54
čtifň*. na koiečiácb • booy.t la3.3y~.mmoiicj‘rjčeoo.~ Indeojona) Censoran KČ bez 0.00

DPHRozměry obtlay: 104310400ho774n min výiko bez boledek) ‚41k.‘ kolečky „eOlimm . Cena cabem VRČ ‚00
‚40k‘ hor.‘ hronyska%ky mu“ hýl totožná. horní hranou parapetu! bac DPH

Technický pop‘s: Konpos skoná oj zad bodej LTD men Č ‚O flomydeboni bříza, konn bpooý UdezeČ čobžl pcdrobronir.awedmeJop.00k,«
bknoje 43hoa no 2 ožoopce nboždánt 0100pů je epirů rodiclch kry bidmove borne do biaiýckoooo ýnokkt‘ *mýSI biot‘ Zakázku phle.
zonazenyn010ro k0rry~cekem 12bs ‘a rozmetu 1000312342‘ rom bony n bed barvě, podobej
PAL 0010 Prodali boremooiorČioecioekt Ve dně skOná ros nasezeno kdbČke O bdzdoo O pnůenkm
ma 100mm Cb000d kobek. V Čem‘ barok ‘ýpki n Cedě Toor. delo4 skroty moir být korrzskovány
o arciblebiem

PoČet 1?Skj4~ao. bo0ečúc~ mamybaco pro aOiteb -ornhtimá V koťanových učebnách Censors V Kb bez 000

DPHRozměry OkřMky;l0igjnioOhn,,‘nmm (lýtko bez koleček1, ‘ýb‘ kdečkycca 374mm. Cena cabem rKČ 0.00
4db. borni hrony obláty mail být totožná thorni bronco ponopetor bez DPH

Technický popis: Korpo. sbilo‘ ‘Č Zada poor bride z LTDmn. LI Ommydoirorsu bozo, korpm Uátceod000žl Pcdrcčeeoredwdcb3ospocyára~
bpeny Vdnehd ivary‘ AmS mokne 2mm Pole. moir být nýtboye 040otan.á podpěry pole nýrobk% kuaým bork zakázko, pelt
obmfe4icijench ‘letmoSt OezpeČroabsi paSty bez nblčeo4cen ‚rottů nČem‘ OsníČů pro pomej‘

don‘irárni dnem Skirobo má jedno výškove přesiaVdehnoo pober ‘ABS hrana V borne dereme 2mm
ůchrony jsou zopnrkiánd rmudb, d‘nodihná korál‘ 5030mm, malajIdi. moury civoen Skflňho je
ma.myk.mejd jednocestným zámkem Mognebcký zámehj. krkly, po‘nctro‘rá Opravo Vtloomo
nr,rndho odsunu jako Ocbrdno Ve dně skelná 3000 nasezeno konatI.e bmzdooo prbendro non bOson
Obrod holeČmrsn černě borne, 4pm ‚ojed‘ Tnoro der.4 nirbiuky mm! být konzotoványs
orcobleirlam

PoČet 2OiobimnlO.borl.n. kolečbácns (vdndin‘) Cerosoonrno bez 0,00

DPHRozměr: 200001200mm (rozměr plochy eabole), nezbmázni ‚liba etoJano 700mm Ceo. retnern oKO 0,00

~ DPHTachnlcbý popis: požlzdoá labob je oboosyond rejde spojlždným oceb‘rýrrs ololenern starek beroy LidnezeČdcbeipod‘obroor.zJ.o.knt_oj...~
‘ koleČko bržděná Tabob‘rá desky cenbf*onná zkodehnmrrr ‚slovem, magnebckd ObruSe p00 popít hýoebk‘ hžaeýrn (00dm‘ zablokuj pit

bern‘ borno blát možnost Výbiro zelená pro koldo ‘,pomoh rattle ronil ceriekovoni dnov.ntnš
kerameto e3 ‚yp‘ovsná nad 300‘C, keramický pooch ‚hodný pro Mpoibi zoroent O rabi.»
moredice 22no.‘ „ndvČnvě kn000mhce . lebLde se nekoseji, rám labd. jez ei000vonábo meat V
Pfiroýrdm odejet jed‘ pbslomok rohy. honbo‘‘ odbi*dad pohČkan posochovoo dpoavoo sraný anon
širc. 300mm, ‘hodná peo odíribdodi psacich poloeb a Stěrek Zámbo na poach abide 20kb

~t4

PoČet 14bále ptaOtovádoomrsroysy Canoso‘ KČ bez 0.00

DPHRozměr: 00003353 ‚ýdh. 430mm Cena cabem VRČ 0,00

bez DPH

Technický popis‘ ‘taIt pe‘náo odohná jidehiudle ntrodná in. ner&ovei sezeni, hmob,onn moo 4kg, Usktmeodobbope&neroeo l.~ou sp.&drad
stohovsreb.á p020k, Sedák Scpár‘k ronil cabana okoreper.z pohpop~den pnndekýnn bioho‘ými ýrohki‘ bim Zekizbo pelt
chory, konsb‘ojme z hbeibo‘cáino lekonon‘bo ráze‘ Čbylnorrá podnož sIRná bar‘y joba okofepirro
Monad nosnou 3db oČko
bore‘nk pro‘redenr‘ ‘honys ho‘ Odtíná Sbi zábni
21db omoutRi dopindojo opojonsci pinky pro urům.. Onnmžtrqe sesnomndani oiab*ricoo rod pm iltery
posticháren Či Čekáren

T‘i~‘ PoČal 120

Ceoa&tvKČbez 0,00
DPHRoomer: noOd3tx výško 430mm cena cabem r KČ 0,00

bez DPHT.cboloký popis: neb., penn‘ o odohná kelsu ždre, ‚hodná na nrčov.i sezenI, kmor0000mo‘ 4kg, Ud.teč dokos pndrobn000.dncbolu speůdor.d
000bon.Ieiná po 20k,. Sedák opěrák rosil cabane‘ nkorepo.z pnýprnpyleno bpr3ddehýnnlkuohonym ‘ýrobbr‘ Maýrn kádi‘ rabátku pent
okory, bonnkkáce Z hadrového lekononiho ránoo Olyhmhá podnož steini b.rljoko okotepm.
Momáed nosnost 3db tokg
bsre‘ná piovedenni . Čermná
120 Kr, ib debra 040 trhl
Odona Un zářeni
trdle omoždsrji dopánánio npoioncl prcky pro Ods.‘ oncunruje senna‘osáni oiobrkrucb rad pro body
poslucháren Či Čekáren

PoČet 12bdi tzapázo,ý Censors VRČ bez 0.00

PHRozmar: výChově 000vraieá a. seto cena cak.m nKČ 0.00

bez DPH
Technický popi.: samonosná ramosi podnož slám issuers z otelených pmydn rozměry 30,00mm a Uctazeč doesti rankroo ladnádnoij opeotnn.co
Válcových nohoo pmmem 30mw‘ nobly 0000 opavany pi‘slo‘ými neknďáocenri wn550temcirrů‘ýjbcroou trotle‘ ldeeým ria amok. psa
ooanieh500lvoszm.zi 11cm, on nei 3.5 Podnož je powchore cermana ‘ypabnenoo pnáekovoo
bon‘no V odsono RAL7044 Sloto‘ deobn LTD mok o nan dekom boza Ivono ABO 2mm, mr*rpmex

-~



Z~ PSÁRY_LvoIoy vábbtek
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a ~ edesno. -‚yb.nN Wde*vu Odrám. je l~t.yá - sedlino pope. pozn.

mento n‘ky*am pea Wbármr‘ Knud

~— . PoČti 4
stůl hustý, výIkao& .la‘4l.teoý Cenavts v Kč bel 5.00

DPH
Rozměry: 000jlOol100oIzoomm Cone cebem v KČ 0.00

bez DPH

Tchvlchá .peciokace: Samonosná rámová podnož stolu z ocelových protlo Sooaórron. Vikových tidineri ‚05661 pomobrod W~ou opedfetocl
nohou prům OO mn noby jsou opoiveny plástovými rikodhuremi „noži ýltlrodyýšbovoo .oa*brontv rýrobiwllenýon OdCZe0*3loJ
rozmezí liro‘ vent 3.5 Podnolj. povrchově opraveno ‚~poškrianoo prakovou bavouvodvtoms
KAL 7044 šedá Suslovi deska brodroviho “aNI LTD mist lOwer dekor bíti, hran. ABS 2mm.
mtpieK

~r PoČet 20
Sided beoančiil pivek Conoiko KČ beZ 0.00

DPH
Rozměry • počal: oeIiknoo 3 - 00%, velikost 430% CeO. reborn v KČ 0.00

~ 0*2 DPH

Techolohi op.cidakaoe: ‚~oob.no Z ped n ybJovolebeho po~prop~1onu Sedadlo je mIme Udnooč doCil podrohouo te*5c&ou opeulsed
probluobeni ov,phlné mekkou plosbckora pěnou pm větil pohodo. libinou rznoáru$ volový pobyt po ýmtbvtkoeeýíůr bod“ „kásIm P&*
sezeni je soobovotelný Spodnl diol mi ‚„oublě dno pm dy000rdcké sezenu Obiv‘ plastového
oborohu bili, odollo KAL SOlO barn polsnoodnl ‘Vt 00010dm od000sjobolibwet

l~_•_ PoČet 20
Koafsr.nČnliIdI. .obo‘ovrme Cenami 0 KČ bez 0.00

S DPH
Rozměr: OOOoSaSo výiha 480mm Cone rekem n tOč 0.00

bez DPH
Tochnldity popi.: vnhnipovni • odoirájidbnl Sdl‘, hrnomoou max lbs. rlobov.Oohrá p020k; Sedák Uctiz sčdcložlpOdecbi0060aOrtdckOš‘p.dlkaci

I ~q‘ I opirik rms „lorzi oholopea c poViropylenuoprorůdujrýml kruTovýmI orzorL kosatmbcez výrobkfl‘ýňi r,ČdC ~hSIhU pět

„ niobového lohonniho rámu, Čtyrrohá podnož ote~,á barvy jako škořepina, bajtovi prmadnrd Černá
‚ Diolo‘ UV Čekani Podoedák pltyevnán k Židi suchým Zp*m, noděodobiý mutoroll O klnut šedá

berně, odohiý pooh nečš001dm Mnovnábá nosnost Židie OOký

ř~r PoČet 2
Kooi.r.nsČn‘ Holy - sborovna ConamsvKc bez 0.00

DPH
Rozměr: l100ZlOOoi200mm Cena rahimy KČ 0.00

bez DPH
Tacšmlcloý popi.: Sr“ toads tvoře samonosná rámovi kovová podnož vedeno po „Cm obvodu toolu. Ucvezeč doblo podrobnou l.chmckou .pecdeoscs
bez ůdoeb‘ýrh opci“ seslav“. z vrahových pmféi mm 40140 son včet“ lekoČkacl pm vynovvinl výrobku, kterým hodlá zakázku pivo
nero‘nouol podlahy. Hoiry • rosolky joau Chovány pviškovou baruno V SAl. 0006 SIriovi deutiyj.uu
L7D 0 I Ommvde hum boza, triune ABS 2mm musfl~ Slobs-i dooloy jsou ke koeratrubri pP‘ruto‘ány.

~ PoČet 3

Á VH& niodid Coons v KČ bez 000

DPH
Rozměr: OelOrSiOo4eOmm Cena „Cimy KČ 0.00

bez DPH
Todlnoktý pop‘.: věšák roam Uulnožky. konsumován r vysoce ‚niti‘ ores Věšák bude dudduvo UaaČ dobil podrobnou tidwiobto upec‘*ed
Černá batoh. Čemýnl háčky voylonlostut ble‘ým Strož‘ tetádss prhou.

i9~W Počti 30

Viják ndetlv‘mý Corolla v KČ bez 0,00
DPH

Rozměr: flolSreO mm Cena „vtom v KČ 0,00
bez DPH

Technický popi.: ‚*0“ tmm tritolu S bartovou Opičkou do dělky2 Ov Drevěvi. Bojovnost dře-u. Udrazoč 005,61 podrobeoetodnáaostip.dlarad
O barevných tyček „Ot .rcudobt Dodá“. vČas‘ montulo. UchycenI nebol‘ vádd.krá Přesná jut“ 0000,51 hOde ZatASIt.
wnlstdnineuoánuniino kopzi*ooiato iocbeektem

f3š••~ Počal

KlenIc do Irerisovuy CensOrs v KČ bez 0.00
Roomer: Cena celiern vrč 0.00
Přesto bez DPH
ŠIpka: 70cm
Hloubko: 73 cm
ř$ka: 51 cm

Výlka ..du: 35cm
Hloubka oedu: 55cm
Sedák
Šleha: 50,4cm
Hloubko: 50cm

‚~‚_____~___T VýOIto: 7,3cm

Tecteicky popis: Udvec.č dobil podrobnoiitoaickou opedčuiad
Materiál výrobku‘ kaýc‘ boa „hásku pit
Podnoži; mastmi dub
povrchově Oprav‘ movie lakovaný dni
Skoěepoa: rnoonný tvrdý pobu101au
Sedák; polyprvpyein S 50 nm pěnou
Pvbirovávi: 50% novo‘ vhoz. 10% nylon, born. „40* iedá přesný odoun uvol evchdekvi

ň~ n°0001 4

Lamp. Ce001tv v Kč bez 0,00
DPH

Roomir: Šuta soCIála: 13 cm. ‚rýib‘: 44 cm. prosněn základny: 10 cm. délko kabelu: 3,5 ml, Ceno „Oremy KČ
výhro: 7.0W bes DPH

Technický pepic: „slovený dvt,tový sun vroč, sasvaveouré ramono‘ sumac lárrpy, ovvěoeni LED Udvm.Čdo.ožl podvoknootadnádooo spedOrad
výdto 25 000 bod‘ nim blot. epoolo‘ýlpvtyiolerový práškový lat avail iota. oškstoo nivo‘ ýroblo‘ kletým boa‘ zibězbza put
epovodovýýpolye.levový práškový lob, ABS plot polito“‘ smetat Spqka oru‘
Epoodoyývopolyevlervvý přiekvvýlok. Barrio- svioe šedá



ZS P$400jvojny pábylck

Koberec na dedha -brdsKý -odet‘ý

Rot,..‘,: 03500mm kobercově role)

TecNdcký pop“:
činný IllďsUoeoý ‚dar

pcn‘rcs‘a-5 barnenk BCP, Polyimide co
pvkTldml Podteč OcSoý Poilyrophiens p6t
‚ekueddml podkled lasy polypropylen
teIbOv‘výšktOSmm
Mebtwnr výška ‚lasu 72mm
tetově hmosio.3- 2200 BlITI‘
tmobro‘0 sletu- 1170 gO“‘
lw.lot. ‚law: 0-126 olcnP
počal ‘pict.Ú I080ldrnÝ
barn; zeleně - platný odstín irči ‚rcic.kl
Pozn strčeněz koberce.‘ roje. mátlo obit okrade‘
- bez požadasku na poždmi odoírosl . Bntsjanjčno.l

303.2018

PD INT - Zš PSÁRY A DOLNÍJIRČANy - SPECIFIKACE VOLNÉHO NÁBYTKU

~ raal‘ ap.dIlb.ce -vfla-.od belecuost Srn%dme je 8ijt~i -ocadlasen pop“
- týmndby*mnpoo‘~b4gp~oj

ř~r počet

Lamp. Centim OKO bez 0.00

~ OPHRozměr: v.1220mm. prOmě, olkiadny IlOno.. průměr stínIdla 150mm délka kabelu 2.Om Celí. tahem vIto 0.00
b.ZDPH

Technicky pop“: neteskný dotykový skrnlnt neBle‘tew.‘ rameno a ehridlo lensy. ossiu.ní LED.
‚‘pdid 25 000 hode rim *11k epoíddcvýjpolyesnerový p‘áiko‘ý let zdnežl lebí.. ‚lindla bash. tmělo‘ kzerým Podle z&bzbj
opomdovýipoly-esterový prakový leb. ABS plesl. potah otel. rameno‘ Spojka ocet‚0J Epooido‘,ýlpojeesleroyý p‘áikovýlek Barns -hnaně Cedě

.97 počet

Koberec do ozdlto,my . plilodnl nauk-dInI buoy. Centim v Kč bez 0.20

DPHRozměr: 20000d000 mm ji kobercové role) Cane tekem t tč 0.00

bet DPHTechnický popi‘: UdlneČ dolož‘ podrotelold l.dm~oo apeolhimid

vonivý lotr o~ený „ar Slotem‘ kletým‘ lso~d 3i~Ioa phle.
powtbu,,4 barvené BCP Polyimide 06
prindnnl podklad lhaný polypropylen, pig
sehundáml podklad líený polppeop‘les‘
reto.“ vylk. 0501611
eiektinnl sýčka ‚biu 7 2nvn
„boyd „solnost 2203 BirO‘
lullobod ‚dac‘ 1170 BiO‘
Imnlol‘sea‘u Ol2Ogicm°
počal ‚pltkul IllWdrnt
barn ne*dh béžové. plalny odBIlo urO amherst
pozn ul50anezbobercovdeole nrtnoobktokisjel
. bez poSada‘ko na počárej odolnoste anbllab000sl

57r Počal

Koberec na chodbu. boritý ‘II.Aý Cena,. V KČ bez 000

DPHRozměr: 03100mm Ic kobercové nob) Cena salaamy Kč 0,00

bez DPHTeehnfcziý pop“: Llceceč doodI podrobnou Oekoo opeollilol

lmkka.ldavýnneodlezekaflg
stlvaeý 1110 ol50ený ‚les
povrcooose kameně SCP. Polyimide 66
prmldenl podhled bený poi‘veopyleae plst

kundd‘nlpodbled; tanýpc%p‘opyleu
telcové výtka Osmann
eleb*nnl výtka ‚lasu 7 2mm
cebovd „‚ornost; 2200 ginn°
bnlobio‘0 ‚dac.s 1170 gliiI‘
batule ‚05*0 0126 ~krn‘
počet ‚potů‘ ItSWdnP
barn: SbČS. platný odstín urči aitbeeki
pozn strčené z kobercově ‚cle, TItla obit okraje‘
- bez požadasku na počárej odolnost a antaiarčnonl

f~ poČal 2

Kobepicdodaekaokouet -žiuKý tenets inKO bez 0.00

SpodRozměr: 33004500 mItt ‚S kobercové nole) tone ternem vKč 0.00

bez DPH
Technický pop“: OMnieě do_z poěotooaa teleroltos specOSlici

ýmbkn4 kletým zek&kii pa
‚4l‘aný IllO‘ .lSOený ‚dus
poyncho-uk hernové BCF. Potielnlde 08
p‘bndr& podklad lhaný polypmpybns play
‚ebtnddrnl podbbd lhaný polypropylen
telcově výška: 0 6mm
elebtanrl výška ‘lasu: 7 Zn.‘,‘
tetově bloolnolL 2200 Bin?
hinobno‘l“esu ll70g/m°
milota ‚lew 0.126 olcm°

počet ‚5itbů: lOsOIdma
barn. 3553. pPesný odsun trkl a,chdekl
pozn strčeně z bobercové role. mjtro obko okrad.‘
. bez pož,dako na pozémi ndolnod a erčolaltčnosl

t2Td
Pecen

Ceoeíl. V Kč bez 0,00
DPH I
C.nacetempKč 10,00
bezDpH

UslInit didoel pOěo~ou ladroltoca I{tatlčkad
býoobhst kletým Poet zek&bi pa
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r.clvnlcki op.05a. Whentod kČwUru Schdoi‘nJ. It tedMot -nadřenou pop‘. pozn.
“Wro nibyBoin p00 Ikeod

~ PoČet 2

Koberec do dntkdbo boin. - „tasit Cenná V KČ bez 0.00

DPH
Rozměr: 3500o3000 mm ft kobercové eol.f Cans coltem v KČ 000

kn DPH
Technický popIs: ueeač dc~lpodmš‘moo.drosoo op.dr*a01

ýmbklujdmýmto&ázúAzbaybttvlNový lilo. ollo.ný ‚don
pastokově kotvené BCP Polyamid. 88
planární podkbd ‚lany polyp‘opyiooo plul
„kondám‘ podklod tkaný polyolopyion
calkovévyška 85mm
doklová mh. ‚lisu 7 2mm
osiková kmotnoul 2210 ‚hm‘
lonobcout oto“ 1170 gIn‘
husitou ‚linut 0 128 gItin‘
poČetspuch‘ l800idonn‘
konvi telsná-plesnýodnllaotČlarrhakl
pozn. otndenéz kokt‘cové nola - naOto oblit okule!
- bez poloditto na pokatul odobt000 O anuuntakČaoul

ti~r - PoČet 1
Kokar.c na chodbo. ‚adiný Canals v OČ kaz 0,00

DPH
Rozmér: d800o2080 mm 1 kobercové role) Cons tokem vKČ 0,00

kn DPH
Technický poplo: USČ doni podrobnou to~ou opedmnaid

.ýřnbktt, kterým linuti „vázku pět

odklony iiio‘ tlřtoný ‚Ian
po-črtko“ kargeM OCT . Polyomude 80
pnhndrod podhled tuaélý polypnopybn‘ pito
i.kundéJnl podob‘: ‚isuý polypmpylon
001lovd výtko Osman
elokikuol uoýtko obou 7 2mm
colami hmotmno 2200 ginin‘
lonobtoot obou 0070 glint‘
lssotoO.‘laou 0.126 olem°
poČol upili‘ 10501dm‘
kiwi fedy‘. „stb podobný joko 7Odd . prosný 04*11v „ČI arckdokt
pozn ‚„loni z kobercové role, matto obilo Okroj.!
- kn poladonéu na polámu odolnou‘ a andooabčoool

f~3~•‘ PoČet 1

Koberec nut chodbo. mody Coon, v KČ bez 0.00

DPH
Rozměr: 300002000 mm ft kobercové role) Cena ‚dnem vot 0.00

Technický popi‘: UdtnoČ dosus podrokcoo Ia~oo op0000maid

‚dívaný lilo‘ ‚tasený ot., ýíctluoa, nueným rendl‘ „kásim pW&.
po-zitIno“ b.nvoni BCP. Polyamid. 66
emmám‘ podkbd: Bony polypmp~Ieno plsť
„kardámmd podhled ‚iany potgemop$en
otOvo“ výtka 95mm
olekinid výška ‚Ionu 7.2mm
‚albové hmotnost. 2210 gIn‘
omoKnout ‚Ionu 1170 glint‘
hustota ‚las‘ 0 ‚26 giom‘
Podol ‚pich& l050idnn‘
kotvo: modré . proooý oduto toll Sichoeki
pose. ol00ené bobeicovol role. e_to obit ‚bio‘,!
- boz požadooleo no polomi odohmau a onltuíaníČnont

T~I Počal lna

M000ano‘ti kosa‘. Coons v KČ kaz 0.00

DPH
Rozměr: iaood000dsonnam Can. 00*000v KČ 0,00

boz DPH
Technický pop‘.: Čalouněná motaanové koulka ne snlmaooloým potahem Kos~s1ez polyurolorov‘ Udnazoc doleltpodmob00000dojchnq,pa&éaod
révy, poloh PES Imanmo S uodoodpodpgou Ůpravoo OSekl“‘ 4.0$‘ t~ t.loj phil.
Bonus. 004. podobná lolL 7044 . nudnÁ kostInem s .mcdmo.klom

iur PoČat 2
‚ledec‘ prvek. innotalsida nnnsn Kd kn 0.00

)PH
Rozmi,: dOOzS60002000mm Cen. ‚altem V KČ 0.00

kn DPH
Technický poplo: molnarově „ronit Pulo pinyu.2‘kt.dnl konutokcl Z DrC Spodní Část milona Udnnt doni podmnboí0000do**noopocusool
rOigovým bnékyo prImon mm 35 mm. 0.3mm Opetr000 nolmalekoo tanynlolnoo potako‘iroo. $‚tk‘ kleným ros‘ nitku
konoo‘ot nebo kolonka.

2s motokol, ŽluV‘ ben‘y . podobný oduls joko NCS S 0030-Y100 . nim‘ konzus.ta . arckoekl.m

fur počet
Sadool prvek. molekula Coons v KČ kn 0.00

DPH
Rozměr: lOOjsJoaoz2000mm Cena ‚altem v KČ 000

kn DPH
Technický poplo: m010anmi „zeti z Put piny se zákiadnl knnuti*clz Db Spodol Čénoopanr.n. Ifl0000dolelopcaohooglastncyno opooll‘ac‘
pllulnvýnnd kiláky n pilinémumo 35 mm. 03 uvito Oparom anámalelomo omávatolnou potal,o‘nmou. ýmkku. b.‘ýin bodli niobina pění.
kottenu „ko holomka

karn
lvmatoknáa Čedo kotvy- podokný odut, oko NCS S 2005-flOR - nin‘ koozotaze n orchubiam
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j PD INT - Zš PSARY A DOLNÍJIRČANy - SPECIFIKACE VOLNÉHO NÁBYTKU
~r T.clwi epoodokan. - Wb.““ hrčeni‘«. Ised‘m.J. bustnlhmnl . n.dlszas popů. POSO.

eob$iu ntfln pot ‘d*Stc‘4 bizoni I

~— pistilsodia pne‘. n010bSuja Corritre v Kd bez 000

DPH

~ bez DPH

Rozn‘er: d005WOxl000mm Cena seton‘ V KČ 0,00

Technický popis: moun.novi sezeni z PUP p‘nys,z‘bj.dnr konsirircbs DTD.SpodnI diii opomene UoČdote5yodroberor,oredwat,‘muj«.«,‘,~
o‘ýnj ‚husáky opnumjru mm 35 mm, 03 mm- Oporřeno emimarobios Omyueierou pom*hwuirors „robot‘ Manýro bodlo zebirku pO‘t

ko000imer n.bo kolorrh..
is molekul. led‘ bsrzy - podobný odsun oko NCS S 2006-V20R . nido‘ kourutoce, orchdeirienn

1F Potom is

KenzoOdřeký sde Coned,. n KČ bez 000

DPHRozměr: lSOxl0005500mm terr. Comem VK‘ 000

bej DPHTechnický pop‘.: sUd bude bařd sem0005nl ráme,‘ kovová podnož “den. po celém obvodu nick‘ Uda‘.‘ dolezl podrobnou iecOnudruu sp000kid

flm neeovnoslipodiulry Sraby‘ deska z LTD nun 55 10mm. dens ADS lonnnL Sm(I bode opočen

bez Wddebých spojů, seomavonsi ocelových pratů snů‘ 40n41 nve včelně rekttdmecb pne ‘yrov‘dnb ‘ýrobklk Odoaýn‘ bodře ztbizku flit

hobojovou pomehodkuun rohu ‚rule o průon,ru Čommv ýdnibond borci Pod ‚židovou deskou bud.
pileemin bubobr4 bondi odéru. mm. l000num pro s.rodnd1Čl vedeni babojoje Podnožyodnrlmj RAL
0006 soUhrnů, otoky‘ d.oko bOje vosy řepeny oiojová ‚sedovou lecimumood bez ‚ld0,hd spáry

v3F Potil is

Mateni bonlnýnez Cenami vKd bez ~00

DPHRoiminy: 0i5x307x550 mn. Cenu sohem V KČ 000

bez DPH
Iecbslcký popis: korpus komornem ~e ‘,nob.nz LTD 0- 10mm Ser, zásuvek 1101 hamm, ‚sodná Udsezetdajpu*obfe,Jo.duatso opecdhred
zdusciy cebkone‘t Dijon us 3 zásuvky Ůck$b. tijdkwváo rositi „Ojed 06mm, r p‘orr Cermibi ýrnklm~ 01.ým podlé ztkijku flit,
aemylrdrd, zámková hložka se nidopným hIrtem. Konreln.e mobod no kolečkách Komusi tore
zéw.ek .v Cech rouny lepeny stojce‘ leseruvus oocre&ool bez ‚ldůehé spáry PAL 0006 nilbrod

—

fS~~ Počer 21

Ken000jlskk lidi. Coned,. v KČ ba 000

DPHRoun‘,: 540-lOiOueeOodOOmm Ceo. concern v KČ 0,00

ba DPHTecbnscký popis‘ benceiámmk‘ tiáro obrenurymi kras. v Černundedé bum‘. Židle. p0100diným Udzečdcdočipodzobnorjuecouedmuj 5pudi~4‘s
tnmoonerýrn sedákem, siruyoným opáflkema pe“ým pbsszvýrnlpodrudkurrů Nylonový bbiz. „robb‘ bosým bodl‘ ZSk‘ZhžJ pled,
područkyo bnjoyá čisu unksrzábrich pooranovuných koleček vtrodnýrně ne koberce loss borně židle
Drny kvejordmu pisiu je háb „Okove nusraveidni . boupocim mechanismem Mrurndhi memoIr lobe
hObo Hrnmb5000n‘uxlIko

~ Potil

5009k ‚ dnrednnni nýdky lOH tenat. n Kč ba 0,00

DPHRainer: l*OOsi000d‘omm Cane ternem VK‘ 0.00

bez DPHtechnicky popis; Komusi parmo LIDO. 10mm, poldedovi záda LTD Ii lesson Dno, půdu nálože.. UdazočdcOsuipodeoberusuu.poausd
na bocick ‚kond Hnusy ASSO. 0,7mm Dveře ‚Dra 10mm mnuioženy na knepusu Dvoř. muji uiiokoné „rokle‘ bosým bodlo ztk‘zlru fist
z“sys Ůld.m onhlráni Od 950 dol Il~ Jedna pevně poke, 3 předuw*k Podpěry polc konev‘
válečky po 5mm. ůchylke bIMka“ L pato sired 06mm Dno spolčeno rekbtbecernr

Sed‘ kurvo. pďeisý odsOin urči Orciuleki

j~i_•_ Počet 31

SkIM a smilnil nýdky SOH. bonibunon‘ozrd tenths v Kč boz 0.00

DPHRozméy: lS000t000dlemm Cine ceOrem vKč 0.00

bez DPHTechnický popis: Korpns I pobce LIDO leme‘ pohiedayá záda LTD I lOmen Poke. pdda ~
neleženu ne hoorn okno‘- „rasy ADS It Džin... Dvore LDTOS Itron u.Ioženyno konpLsn Dyer. ýlskkr‘ kleným Psse* nOtice polk
muli moková závěsy, úhlem oodrěrd Od 09 do 110 Přesmandnbié poke po 32mm, podpdrypok
kovové vdbdky p1 5mm- Úchylka hlnikovr L prord o loženi 06mm Skinje rozddrene ne 2 dánI,
upadni dik výtka lOH, spurious taminu ndužnnýrns ne bornu‘ wnrrdř jedna phesiavdeiná poece. korni
dl olnidený‘flko ION Dno opetrero rokuckaceryd.

dodd bar‘~. presný odsun urči ercird,ki
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SkIll Witty 3D“

Rozinin: I68000000dltmm

lednický popi.: Ku.puu I pohne 1700 10mm poldedotd záda LTD I. ltnnnni Pokos. půda
naložena na boclc‘nnknn‘ Hrany ABS It GitIn“ Oset. LOTU Iannnn neloženy na kory.,.,,. Dveře
esy moková záviny n indem oykdnl Od 85~ do 110 Pře.tavd.h,i psice tto 32mm, podpOry polc
koron“ vilečky pr lisen Odryls. MerlInovi 1“ poorl $ sasi 86mm. SkOn). nozdilena na 2 čist‘
epodnt di‘ výuka 20H, opatřena &‚nrr,ň udolanými na karp.,., kanár jedna plmlaviakná ponic.. Inoemi
III otevřený výtko IOu. Ono opáleno rektllk.noon‘

led‘ bun.,, přesný odotin orli archdeki

Rozinin: lOeOi900i8lS,nm, d. jedná buňky 300mm)

Madenu. koaotnukce: Pevná onařovená konokvácez onelováho plecku 0 0,7 mm, sokl ISO onom
Korpus okolo‘ upraven ‚ryp&oos000 penkovou barvo,. v odiUm. PAL 7035 triu, lodi Vnudřnl
uupooddárd každé oasu budky must obnehovat tyč na r.mleM“ 3 plodovými háčky a pohni v duho
činu. D‘dmi šalatnkunět000zavaa.na na vnitštrh pannecľ‘ unužluj‘nl ulevřen?o 1čO~ Dvl8m jsou
op.lrena ‚‘párku. ndobory Osilos jsou ponachová npeav.no vypalovanou práškovou bonou
Uzamykáni ohřlnik řešeno t*rdlickými flinky.. 2 kills Sktlky budou opasteory otvory pra opojeni
do břeků, vlesne spcjova.lnm meinlu Shluk. je bezprostředně opojeni ‚hozovou la‘.int 0t č~nni
sondovým, nohami‘ detniho milena a olejného idiomu

Cents.. olič sez 0,00
DPH
Cena černem v Kč 0.00
bez DPH
Učkezeč doleč! po*ohmu ne~ou sparkled
ýrohku. Idaoýro lodi‘ zakaku pIne.

Cenoitu n Kč bez 0.00
DPH
Cena nelnem V Kč 0,00
bez DPH
Uchazeč dolož‘ Podmbonou technickou opacilkar,
ýectku. kterým hodu zakázku přeš

PD INT - iš PSÁRV A DOLNÍJIRČANY - SPECIFIKACE VOLNÉHO NÁBYTKU

j~ redytuoki opodIlk -‚rpbaveol ksienOánu SohdonaJe Iustoa*sqd ‘ roil lezeni popes point.
vokiýro o.dbylkam pes ‚ýtknto‘ (tent

imr_ počet O

Skok‘ Sated sýiky Sole CenaOus O Kč kn 0,00

DPHRosnOu: iOuOiaOOodlOmm Cena coltem v Kč 0,00

bez DPHTechnický popi.: Korpus pohc. ‚Tou lomit‘ poldedova záda LTD It lensu Dno. půd. naložena UdnezaOdo~?pod‘okroutedednkou opedlimad
na knock slinek Hrany ABS O 0.7mm Dvore WTO 10mm nabzenyua korpusu Dvoře raj‘ mečová ýiihkt‘ kiuoýrnhodti zakuzkt. pěni.
Svisy o úklon, okorání Od 85‘ do ‚10‘ Jedna pevná polce a výou‘ na zavIjeM raamnlnekPudpiry
polc kovová válečky pr Sitn., Cžckynka I*vlonnd L‘ protls rozueči 86mm- SkOn Isampliacl
ednoceokným zámkem Omo upoureno nekhldconpmi

lodi kam,.. přemý Odsun anč amchoeki

137
Počni I?

počtu
Stol POS domy mistrnou Ceoarn.vlič kn 0.00

DPHRozměr: lZSoi000flOOmm Cena nebem v Kč 0.00

kn OPHTechnický popi.: Samonosná rámová podnož olči, z onekvýclm penhů 3u‘00 men a vátcouýnun mhou Uchazeč dolezo podnosnou, neOtt nyadoltacu
prám. 60 mm, noky jsou op.?řeuy raktfáacennd pro synuvndnt nononnv,onk podlah. Podnož je pownkové výmolu‘ lomným roďězakázlnžpht
spraveno ‚ypa?ovanou práškuvoo hamoun odsunu RAO. 8000 Stolová dak. mlc 018mm vdakonj
Bila, Ivona ABS 2nnun

- oeobaazeno

Počtu 6
jod vdemrd mtat.oeuj Cenelnnv Kč kn 000

OPH
Rozmir:vnLa CauacelkemvKč 0,00

Taclnolcký pop‘.: Slohoveteuni ‘dobnI ždla a ucelovuu kostrou. povnnhovo spravenou ypolovenmu Udalos doozot podšohnou uodu npadlečá
práškovou barnou PAL BOtO odhrnul Plastový „diks hulenim skytem, opiráh namoelni oddálený, výnokkt‘ tdeoýnnu hodlá zakázku plet
kdnlokilm n‘an,v IS barovných odnnlnadn dle týbinu zaduvatul,. Noky židle jsou opatřeony‘viuýml
piasluvýmj kkauky. neduckizl hady k teml ‚ul upěněni podlahy. Mminnnáhnl 800800? židle Otko .‚

Počet 4
Koková tOedneuovO janisi akalá bez koste C.naltsv Kč kn 0,00

DPHRozměr: iiOuu4000SOOmm, (Ojed.‘ botky 300mm) Cen. celkem sKl Quo
bez DPHji a kooenrohoe: Pevná nnaronená konsyutce Z ocelového plsckuu 0,7 mm. ioU 180mm Uchazeč dobit podrobrou ?ecěnr.nkou opendkácl

I nkli‘á woven sypaoonanou práškovou barvou vodutinu PAL 7035 ňvón, sedá Vmis.‘ výmbku, kleným hodlá ztkizku přem
dint každá šahni kuňky misi oktalovou tyč no ramlnku „3 plastovými káčky a pohniv dobni

Osli‘. lilii okotiv‘ jsou zavěšena nannájklnk parsed‘ tunožlujlclotavrnnlo mr Ovilo. jsos
tena výzmttoraavbfln?mI otvory Dnilo, jsou posTrkově uptavona ‘ovalovanou poádkosoo harkou
pá.ánl oknnik teleno rylerdninkým‘ zámky“ 2 bičI uhnIly hudou opatřeny ornery pro vpojenI

Moků. vodná ipotonanlko nrauarmhu

Kovová třldvelovi laUni shnil na lavici ti

i1~r Pude? 2
Kovová dvoudnelová Oukol ekeks na lavic‘ Cenelnoy Kč kn u,oo

DPHRozinin: žOeiiBOOiOiOmm ti. jedOu hoOky 300mm) Ceno neonem v Kč 0,00

kn DPH
Mackohl a konebukee: Pevná svořosevá kon.ttdncez ocelováho piechu 0. 0,7 mm. Konpuo okilne Uchazeč doložl podtubnou tennnnacbou opeofdtanl
oprasen vypalovanou ploškovou bansouvodomlru RAL 7035 „On šedá. Vndřnl uspořádáni každé výnosku, kleným hodlá zabázbu pot0
šahni budky moji‘ nhsahovuu rýt na nierlrdna .‚ 3 plenmusýrrd háčky a pna v dobni části Ovilo. šasJ
ohilni tou zavěšena na vnijšlch pantech. un.oluiqmniowvrnnlo 580‘ OnlIne jsou oputrena výzmořov
a sákanlml otvory. OvIna jsou povrrževi upraveno vypalovanou práakun‘no bortou Uzamykáni
‚kuněk řešeno nywiddckými zámky se 2 kučo SUlIky kudoaopoUeoy obory pro spojeni do klaků,
očesá opojtveclho malanod Stolku je bezprostředně upojenás kovovou levic‘ se čiyOmi kovovými
noha,y‘ nuetnáho me?eildkj a sOnlnáko odolná
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naaoo. popi. pnou.

PoČet
Kanc.Lsteký .*ůI Cenami vlit bes 0,00

DPHRozlmár: zSOole000000mm Cena totemy liČ 0.00

ba‘ DPHTechnický popIs: stůl bude Noro oamonosaá Olmo‘á kovová podrož ‚edena po telém obvodu erosů, Ud~.Č dorot. podrobnou 001oádroo epedmiast
bez ‚lddebrýzh opoj‘, „slavena Z ocelových proW min. 40v40 min včelo‘ rektz‘hacl pno v‘ronásl ýrokdw, kletým Prodá Cokisko plot,
nercvTrOIll Podlahy Stoloví deska LTD over [ 18mm loen. ABS 2mm. 00“ buds oparten
kabelovou průckodkovv echu slolooprtersem itnnrnn v klutková barvě Pod olteostu deskou bode
plrpevrlán kahelový benálvdáte min. 1000mm pec uiedn‘jhl vedeni kabeláže Podeat v odetnu RAL
8008 tOnim‘, etokud deska hnis loany lotosy ol‘ojovO ararovou tecIsolo~d ba‘ yWek“ epiry

PeČen
Kienřq*be -bance“?.. uzaradetek Ceoeflrav Kč ba‘ 0.00

DPH
Rozernár: ZlSOooiaOx000 mm C.oa rabas otOč 0.00

boz DPH
Technický popI.: UuboreČ dolož‘ podroknooeadwácoooepeoferout

Ltooblt, kterým bodá zatklos pitrecoocky pops: korpuse Čočko Skote ‚yrobena Z LTDO 10mm, b~á barcyRAL 9000, kIdneWeá peer0
třepeny ABO 2osrrrvhsrrá dezent, prencoel deska HPL po.tfoomávo 9.33 mm. boo bsr‘y RAt 0010
Zámstky e Or.neným do‘Orántm, bazpeč000b,o party bez redleinýcb brooků staly‘ honČů pro pomalá
doobánl dyeS Dye;. operreny zspučlánoo plautovou erycnorr‘ckou ůctrjlkot, klesá je nalazena na
‚voku nebo vtdornnrroo loom tuleek. koptrtle jejch oylrázov.ný To.‘ sčetlá radovu Úcbynka je piv‘
‘zakrývá eNryr po kězmvánl. oky nednIlo ke ‚teodor prutů po meopobo Odvity. Rtzrnár plastová
ůchytymm l90slOolSmm boj barya RAt. 0010 Dřez reoezt~ý sodk.pam nerez kaseine pibost
‘lazena do dřezu QsvěoeoJ praoovvr plochy LED párab zarr‘zoveoý do dna horoldck ‚hlTMk P0 talo
delco Součáotl nestavy norů ot epouaběče 1 0 vertaonrá bombároveoá Oldadotbe, 0 0 veetavrnd
myčko. I r sestavo‘ mImosem‘ mouka

Veelamrá mkm‘emd vstka pinion 1400W sýkor tOCoY, S roepty syknou. matri.nálvlm sykonem 000
W SOW, ‚00 W 300 W 000W 000 W~
Objem 25L pnienor otrleoěodveo otočného ella Sl .5cm. Olevlránl dvořte, dolts.,
Z Odedeke bezpečoonk je ve vybav‘ bezpecnoetvl ~ypináM moky. Cldadclnosdeátm neoctnout 80 kg,
mecymmtcká ovlodáol S vestavěným dtplejem

Vestavná 040th. jednodvátnvá
En.rgerakd tide Ao,. epostebeza 24 kodo Od k‘°Wů24h. spooreba enerolo za tuk 141 kWh.
ekuoojlačol dobo 22 Ir, kutý objem clrlodntky 252 L rubý objem chladruthy 207 L kmoiroer 07 h0.
yekto. marast ehienán‘ Čk‘rý objem mr.zjku 35 L umlrtáol romidku moose počet Zásureek
mmz‘ku 1 hO, rrvezlr kepa“. 4 5 bg?24 hod

Veotevná myčko hbač.,osl ‚Odo. spotřebo sodr bOL eoeroekchs mdc A,,, rpoofeba el eearoá OO?
kWkročnloyoiiah000 eo.roie“a 2O2kWh ů&o‘orosloučeolA

ř~šr p~.t

Itucdeydka . V kabbrkčecye Censuru v Kč bez 0.00

DPH
RozinO,: Cese „thomy Kč 000

bez DPH1ecinelcký popIs: 2IaOcleOOs000 mm Uchazeč dolItI podrobnou 0ad~hao epecOotad

‘ýrobhtk IdelýTv bodá zakázku pint.Tectrncitý popa korpus. dyh‘. ohbí vymbeo. Z LrD IL 18mm hO‘ barny RoeL 0010, odlety‘ Ivony
slepeny ABS 2mmvbor‘.e dezény pracovqrl deska HPL p00000qtverg 0 20 mm.
ZdstMy‘ kumeným dovordtdor, beipečoostrrl porty bez vldeebrýčh brooka vlety‘ 000*3 pou poer‘slá
‚ostny dveo Dveře opeweory zopudlánou plastovou er0000rráohou úchylko‘ kterd je mrazena na
sletů. nebo oodorovoou hronu „drek a bopln4e j~tch vytrázovený vor stem‘ mdtu‘o Ůtkyuta je pit‘
O zeb,ysá Olson po házováot aby nodokto ke irsnosá prutů po manpulod O dvlby. Rozm‘r pkutné
ú‘kyoty owl, 060vIOvI 0 mm. hl‘ barva RtL 0010. DIaz eera‘ový O odkopem. navez, beleM páková.
vlezena do dřezu Dos-egoni prorovnrpacky LED pásek z.Ordzoveoý do dna homlcltskl004h fl celá
ddire, Součást saoravya000 ot Ipotrebita 1 tveoravorá cirladetitha Nutná kcordnare

Vesl.md rhlodnčka, ČIstý objels cbadrdčhy 100 L hrubý OhIem rldadntky 124 L ereroehcká tilda
As, člotý objem mazáky lOk jednodvéřová, hhttn000 37dB

Tišr Pučel

linohy*ke -denrá roicbuoet pec Oaorudalsanoe ktochyna COmlkavRč bez 0,50

DPH
Rozmar; Cena retest olič 0.00

bez DPH
Teohrdcbý popi.: 05490mm Ltskaz.č doložt podroheomea‘arácdmuep.dydraut

. ýeothlr, kterým rod‘ salinase. put,Tectmrký pops korpuse dvtrbe skinI ‘.ymbena LTD IL looms bIlO ber‘y PAL 0010, ‚ddtabrá hrany
oeepany ABE 2mmvberv4 dezáou pr“ovnl desko HPL poslIorromo 0 30 mmm bIl‘ beny, RAt.
tolo
Zinwrlryo Omneným do‘odránlm bažpetn000d party bez mddekvýrA broohů ‘Čelná usmtů pm pomel‘
dostánI dvell Dveee opotřerry zsptahrenoo paBlovou rr50500‘rkot ‚drpokou klená je oaoszeno no
„slot nebo vodommou Pravo „třeba ktplro4e jeý‘h syloázooený Lni ‚Četl‘ radessu Úchylka je pol‘
a zakzý‘á oI‘or po bázován oky n°4000 be zrendol prutů po eranpolaclo dmdity Rozaldo paolově
ůcbvlky min lOOrSOnla mm heme bt‘, kAL 0010 Dřez nerezový s odkapem nerez holově
páková, vlezem do dřezu OsvOoenl pracovno plotNy LED pásek zolrézmaný do dna kom100l eklnák
po celo dáte Eoučáetl seota‘y tote opotřebte I t vestavná chladolke Netli koordoare

Vestavná ctrlodotk. Čety objem chladnIčky 100 L htvtbý OhIem cbsedntky 124 L energehobá usd0
Arv čooý objem mrazáku SL jedrotaářová, hkonosr 37dB

i~ir Pedel 8

loos na oJídaný odpad -2100‘ Cerabsv Kč kez 0.00

DPHPozmer: dOS 0300° 700 norr Cese trhem vlit 0,00

bez DPHrecroorky pops . Vok“ odoL-natek“ vlkov tdpo‘ldejtclm ‚ttozovým ointrem Ochoze‘ ~0 podth,oo tedriskot Oyteooílmct
. Obtain nádoby 1001. výrohlo‘ hlaoýni hodlá zakázko pt*
•Vbodnáoa OdáM tdpodjvadmeowamndrh kradonácr‘ Ikoloch,ůředeoh old
. Možno vykané eam010phemo S přlobgným dnárem odpadu
.Haodrozmeryoexeovt 400t300tlOOn‘rn
. hranatý rs-or věnováno ohoee shin čtn,ou brItovou omnouso pmpust
-barča‘ tbjoá
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PD (NT - zš PSÁRY A DOLNÍJIRČANY - SPECIFIKACE VOLNÉHO NÁBYTKU
non. epadobac. .tyb.verd bdeqideu Iseodlend . sadIsme papa.

ndbye.en poo výbimn‘ Mind

veb pode‘ 6

KOŠ na ti%densý odpad-node‘ Censors v KČ bez 000

DPH
Roomer: d060ž000leorrrm Con. cab.mvKČ ‚00

bez DPH
recbrdcký pope Vele‘ odnimurelve 5005 edpovid.jícím rkmzevŠm ototeem Lidvezob dolož‘ podroboeli eedrddreo speodied
. Objem nádoby 100 ‘lrdvJw. Malým bedle zakázku pbrě,
- Vhodná na lede“ odpad“ edrnenÚak‘lvIcb budovat‘ kkntbctr dfsdocb atd
‘Možno 410.00 ramelepkaml 0 plblvdsým dojem odpadu
-Hlerenloczrnery(eekov3 000z3000760nvrn
- tvaaralý Ona, ‚tdzevenI she,. slez Černou bsubnnou gumovou propasu
- bere. modra

PeČe‘ 6
KoŠ na „508$ odpad .z.e.M teramu o KČ kaz 6.00

DPH
Rozměr: 400u360z 700mm C.ea cabem oKd 0.00

bez DPH
l‘eckrátbý pope ‘Vebě ndelmaíebrá viko s ndpo‘ldajickni uorozovýn, ervrrernt Ljdazaé deisti pod‘obnenj nad-oo. upeddead
- Objem nádoby 100 Ĺ Malým kodl‘ zakázku pit
- Vhodně ne Oděni edpedůvadnuddretenlcb bnadovácl‘ kkubcbůřbdech aid
- Možno ‘~ba‘zd oaandepkoarrl, pllohzkným dykem odpadu.
-Hlevoíeozmory(knbo440003ooeleomrn
-leenarý tvor, vmazováni shore Ohoz komoro Ohdeovou 0800400 Popud
-barvo zelená

PoČet 2

KoŠ na 000d‘rný odpad .&oveorrá Cenami ‚KČ bez 0,00

DPH

Rozměr: 4000300 o7(0 mm CenaceoernvxČ 0.00

bez DPH
litovický pope - Vebra odnimolebre viko o odpovČdojlclm hororovým otvorem Uotazeů dokul podveČeru‘ lo~cou spedlerad
- Oblom nádoby 1001. oýeokkrz Merý.nn Indi‘ za~ke, pore.
- Vhodně na nOdded odpadúvodmr‘uo.hmlcb budovdck‘ l*ebckútodech aId
. Možno ‚ybauo ogmolophamr bptsbdounn druhem odpadu
-Hlavni rozmeiy(k X h xv) 400 u 300 760 mm
-hranatý Oner, vmazování oboro atvz Černou kubovou 000rovou pepovo
- barvo: Červená

PoČat 3
Stůl horrkoned Cenadtun KČ bez 0,00

Rezmer: leOOxt550TSOmm CenoceeuennvKk 0.

DPHToclmkbý popis: Ud,ozoČ podrobor000ednddr000p000eíad
Marodil ocel mosnad dimo sbit rýrn bedna zakázku pít
Po-nohovi úpravo lIrový zmek prdkkond bav., tiskový olej) kamině 0mL 3020
Rozmary *600v 9550 750 sIerr
Hmonroet 435 kg

odai O
Cmaor$vKČboz 0,

PH
Rozmar i0900SgSuIeOmm Conacekemnck 0.

Technický popis: Udvazab dobil p000kree tadntdroe oped6‘ed

bdělým bedli akázku p~
Teclvricbý popiv Minerál oat masivní dross - akát
Pon‘ncbová úpravo žirový zorek. prá*boná barvo, lulkový nI‘) Čeivená 0mL 3020
Roznráo~v 1650o305o 400 srn
HmoOront 20,3 kg

PoČet

SchOdky dokzdhokrny Cenami v KČ bez 0,00

OP“
Rozměr: Sou lieu doom (dálka u sýebe Č dilba),Vrcsmldoaboje be sý‘oelscmnodzernrs Cena foams KČ 0,00

bez DPH
Hmooi050 5kg UaČ doesti podooboou Oedwdcoo op.dborad
Materál bukové drove ldarýrn bodl‘ zabaku pot
Nn00000 maz 260 kg
Rozmoryveozbionirr dam en e45v 114 unr
Rozméryveuležendm oravudOn r2ol300mídělcarclrosrvýeorau
Vlenlnodrpo001bloner‘ prouodení schůdků

Kovony mod) PoČet to

Rozměr: 2500016000000mm Cerem.‘ KČ bez 000

DPH

Tackslobý pepic: cebtovo‘ý bezlmubo‘ý rogalo poznkonorou povrchovou dpravou Trelekuvuruýcjr ona cabem‘ KČ 00
pfousvileklýcb polc o n00005b 30kg. bez DPH

.0 podřeknou) u speodevod
llaeývn zakázku pit
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Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 22.11.2018

1. Identifikačrg údaje O dodavateli
1.1. Obchodní firma/Název
Dřevozpracující výrobní družstvo
1.2. Sídlo
Stromořadní 1098
67551 Jaroměřice nad Rokytnou
Česká republika

1.3. IČO
00030520

1.4. Statutární orgán

Způsob jednáni
Za družstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-Ii pro právní úkon předepsaná
písemná forma, Je potřeba podpisu alespoň dvou ČlenÚ představenstva Z nichž jeden musí být
předseda nebo v době jeho nepřítomnosti místopředseda.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:
• 574 odst. 1 písm. a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný Čin uvedený v
příloze Č. 3 zákona nebo obdobný trestný Čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se nepřihliži, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické
osoby uvedené v bodech 1.1. — 1.4. tohoto výpisu),

• 5 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci dani zachycen splatný daňový
nedoplatek,

• 5 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištěni,

• S74odst. 1 písm. d)
nemá V České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle 5 226 a násled. zákona Č. 134/2016 Sb., O zadáváni veřejných zakázek

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho Členů
~g. Jiří Řídký

~4ibomír Šmíd

LPavel Divíš
Pavel Jenerál

L~reI Kliner

LMiroslava Pešlová
Vlastimil Š(ěpanovský

I Funkce ve statutárním orgánu
LP!edseda předslavenstva
místopreds~a představenstva

~ představenstvaL~en představen~~~~

předstaye~wa
Člen představenstva

I Člen představenstva
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. ~ 74 odst 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí a úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa padle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal že splňuje podmínku podle;

3.1. ~ 77 odst. 1--profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. ~ 77 odst 2 písm. a) — oprávnění I< podnikáni

Název dokladu

JVýpis Z veřejné ~sti
Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části
Živnostenského rejstříku

živnostenského Městský ú~ad
rejs ku Rok~ou

JVýpis z živnostenského Městský úřad
[~~řiku Třebíč

Pozn. I
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největši
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věci, - nákladní
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami O největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny,
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Pozn. 2
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízeni
Pozn. 3
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Ubytovací služby
Velkoobchod a maloobchod
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba a opravy čalounických výrobků
Výroba textilii, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
Zpracováni dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Zprostředkování obchodu a služeb
Příprava a vypracováni technických návrhú, grafické a kresličské práce

Vystavil

Česká pošla, sp.

Předmět podnikáni

Viz poznámka 1 za tabulkou

Česká pošla, sp.
výroba) obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona

Truhlářství, podlahářství

Viz poznámka 2 za tabulkou
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-2292.

Ověřuji pod pořadovym číslem 610190)05042 ‚ že tato listina, která
vznikla převedením vystupu z informačního systému veřejné správy
z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listŮ,
se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné
správy v elektronicke podobě.

3aroměřice nad Rokytnou

Podpis

dne 22.11.2018 v 11:19

Razítko:

Č
vt~

Seznam kvalifikovanych dodavatelů

Štěpánková Simona



Příloha č. 5

FORMULÁŘ PRO ODSOUHLASENÍ VZORKU vzorku:

Projekt: ‚ ‚ -‘: ‚ ‚~ .

Vnitmi wba~eni pro objekt Zakiadni skola, Psary

~ ‚ Prodá~ajicí žádá KupujícQ1o o odsouhlaseni,Predmet odsouhlaseni případně pňpom inko~nĺ následujícĚbo vzorku

Materiál:

Výrobce a dodavatel:

Forma prezintace:
‚vzor, technický list
apodi

Datum předložení vzorky: ~Datum předložení formuláře:

Vydal I příjemce Společnost: Adresa: Spojení: Zastoupená:

Prodávající:

Kupující:

Účastníci prezentace: Jméno, příjmení a podpis

Prodávající:

Kupující:

Architekt:
Architekt a Kupující provedli kontrolu předloženého vzorku a následujícím vyjádřením:

Odsouhlaseno nebo ~‚ . .

~. . . Pnpominky: Datum a podpiapripominkovano:

Architekt:

Kupující:
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