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POPIS PRVKU ROZMĚR (cm) DOPORUČENÝ 
MATERIÁL/BARVA

Stůl pracovní rovná délky 140 cm, 2x průchodka 
na kabely

Šířka: 140 cm              Výška: 
75,5 cm     Hloubka: 80 cm

dekor akát/akát   světle 
šedé podnoží  deska 

LTD tl. 25 mm

Výškově stavitelný stůl - elektricky ovládaný délky 
120cm, 2x průchodka na kabely

Šířka: 120 cm              Výška: 
70,5 - 120,5 cm   Hloubka: 80 

cm

dekor akát/akát   světle 
šedé podnoží  deska 

LTD tl. 25 mm
6

Výškově stavitelný stůl - elektricky ovládaný délky 
160 cm, 2x průchodka na kabely

Šířka: 160 cm              Výška: 
70,5 - 120,5 cm   Hloubka: 80 

cm

dekor akát/akát   světle 
šedé podnoží  deska 

LTD tl. 25 mm
1

Dvojitý pracovní stůl 120 x 160cm, 4x průchodka 
na kabely

Šířka: 120 cm              Výška: 
75,5 cm     Hloubka: 160 cm

dekor akát/akát   světle 
šedé podnoží  deska 

LTD tl. 25 mm

Stůl elektricky stavitelný, 2x pruchodka na kabely
Šířka: 180 cm              Výška: 

60,5 - 129,5 cm   Hloubka: 80 
cm

dekor akát/akát   světle 
šedé podnoží  deska 

LTD tl. 25 mm

Stůl jednací, kovové podnoží – 4 nohy Šířka: 210 cm              Výška: 
75,5cm      Hloubka: 95 cm

dekor akát/akát   světle 
šedé podnoží  deska 

LTD tl. 25 mm

Stůl jednací, kovové podnoží – 4 nohy Šířka: 180 cm              Výška: 
75,5cm      Hloubka: 80 cm

dekor akát/akát   světle 
šedé podnoží  deska 

LTD tl. 25 mm

Zásuvkový panel - 2x elektrická zásuvka, 2x 
vstup na USB 3.0, 1x data

Šířka: 22,4 cm              Výška: 
8 cm          Hloubka: 4,1 cm

černý plast, chromový 
rám 3

Stůl jednací, kovové podnoží – 4 nohy Šířka: 180 cm              Výška: 
75,5 cm     Hloubka: 80 cm

dekor akát/akát   světle 
šedé podnoží  deska 

LTD tl. 25 mm

Paraván akustický, látkový na hranu stolu Šířka: 140,8 cm              Výška: 
62,5 cm     Hloubka: 43 cm

Kovové části světle 
šedá, látka antracit

Sloupek pro praván Šířka: 0,1 cm              Výška: 
62,5 cm     Hloubka: 4 cm

Kov barva světle šedá 1

Paraván akustický, látkový na stůl Šířka: 140,8 cm              Výška: 
62,5 cm     Hloubka: 43 cm

Kovové části světle 
šedá, látka antracit 8

Sloupek pro praván Šířka: 4,5 cm              Výška: 
42,4 cm     Hloubka: 4,5 cm

Kov barva světle šedá 5

Skříň nízká, otevíravá, policová (1 police), 
nastavitelné nožičky, uzamykatelná

Šířka: 80 cm                      
Výška: 76,8 cm              
Hloubka: 40 cm

dekor akát/akát   Půda, 
dno a police tl. 25 mm.

Skřiň policová stolová, uzamykatelná, 
nastavitelné nožičky

Šířka: 80 cm                      
Výška: 75,5 cm              
Hloubka: 60 cm

dekor akát/akát   Půda, 
dno a police tl. 25 mm. 1

Skříň středně vysoká, otevíravá, policová (2 
police), nastavitelné nožičky, uzamykatelná

Šířka: 80 cm                      
Výška: 115,2 cm              
Hloubka: 40 cm

dekor akát/akát   Půda, 
dno a police tl. 25 mm.

Skříňka střední s posuvnými dveřmi, 
uzamykatelná, nastavitelné nožičky

Šířka: 120 cm                      
Výška: 115,2 cm              
Hloubka: 40 cm

dekor akát/akát   Půda, 
dno a police tl. 25 mm. 4

Skříň stolová, policová, dvéřová, uzamykatelná, 
nastavitelné nožičky

Šířka: 80 cm                      
Výška: 75,5 cm              
Hloubka: 40 cm

dekor akát/akát   Půda, 
dno a police tl. 25 mm. 4

Skříň vysoká, otevíravá, policová (4 police), 
nastavitelné nožičky, uzamykatelná

Šířka: 80 cm                      
Výška: 192 cm              

Hloubka: 40 cm

dekor akát/akát   Půda, 
dno a police tl. 25 mm. 2

Skříň vysoká, otevíravá, dělená na 6 samostatně 
uzamykatelných skříněk, v každé skříňce 1x 
nastavitelná police

Šířka: 90 cm                Výška: 
200 cm      Hloubka: 42-

45cm

dekor akát/akát   Půda, 
dno a police tl. 25 mm. 4

Skříň vysoká, otevíravá, dělená na 3 samostatně 
uzamykatelných skříněk, v každé skříňce 1x 
nastavitelná police

Šířka: 45 cm                Výška: 
200 cm      Hloubka: 42-

45cm

dekor akát/akát   Půda, 
dno a police tl. 25 mm. 1

Regál kovový - 5 polic. Zásuvný stavebnicový 
systém, pevná a stabilní konstrukce. Policový 
regálový systém se bude skládat z regálového 
rámu, který je vertikálním nosným prvkem 
systému a ocelové police, která je horizontálním 
nosným prvkem. 

Šířka: 80 cm                      
Výška: 200 cm              

Hloubka: 40 cm

povrchová úprava 
pozinkovaná 2

Regál kovový - 5 polic. Zásuvný stavebnicový 
systém, pevná a stabilní konstrukce. Policový 
regálový systém se bude skládat z regálového 
rámu, který je vertikálním nosným prvkem 
systému a ocelové police, která je horizontálním 
nosným prvkem. 

Šířka: 80 cm                      
Výška: 200 cm              

Hloubka: 60 cm

povrchová úprava 
pozinkovaná 4

Skříň šatní, uzamykatelná, výsuv na ramínka, 2 
police                                                                     

Šířka: 80 cm                      
Výška: 192 cm              

Hloubka: 40 cm
dekor akát/akát 2

Věšák samostatně stojící - kombinace kovu, 
dřeva nebo jiného materiálu.

Šířka: 42 cm              Výška: 
189 cm     Hloubka: 42 cm

kovová část - hliník RAL 
9006         dřevěná část 

- dekor buk 

Židle kancelářská - výškově nastavitelný 
podhlavník, vysoký síťovaný opěrák, výškově 
nastavitelná bederní opěrka, 3D nastavitelné 
područky s polyuretanovými krytkami, 
integrovaný synchronní mechanismus s 
vícebodovou aretací, nastavení negativního 
úhlu sedáku, hloubkové nastavení sedáku, 
nosnost min. 120kg, záruka min. 60 měsíců.

Nosnost: 130 kg          Výška 
židle 125-138 cm  Výška 
sedáku: 45 -53cm  Výška 

opěráku: 80-85 cm

černá síťovaná 
záda,černý látkovaný 

sedák

Jednací židle s pojezdovými kolečky pro 
snadnou maniulaci, horizontální stohovatelnost, 
samonnosná síťovina na opěráku, záruka 36 
měsíců.

Nosnost: 120 kg         Šířka: 
58/41 cm        Výška: 84 cm       

Hloubka: 52 cm

podnoží stříbrná, 
síťovaný potah, barva 

černá
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