Specifikace sedacího nábytku dle jednotlivých položek

Číslo

položky

Typ/Označení

Zobrazení

Specifikace

Umístění dle objektu vč. podlaží

Predpokádaný
počet ks celkem

PAB 1. NP
PAB 2. NP
vsr 2. NP
VSÍ - vrátnice

LEAF - LD seaUng
odolná a bezpečná konstrukce z hliníkové slitiny,
0Lrr2.NP
hlavová opěrka nastavitelná , , čalounění
potahová látka -odolnost 100 000 cyklQ,
podničky hliníkové, výškově stavitelné s

Židle kancelářská

N 022

měkčenými loketníky, synchronní mechanika s
bočním rychlonastavením odporu opěráku ,
posuv sedáku, kovový křS, kolečka na tvrdý

čalouněná vysoká

30,00

povrch,
plastové zakončení kovových konstrukcí

nosnost 130 kg , barevné provdení min. 3 druhy
odstínu

PAB 3. NP
Pracovní židle HermanMlller MIRRA,
synchronní mechanika s dopředným náklonem,
plně stavitelné podničky (do výšky, šířky,
hloubky, s rotací),
vestavěná pánevní podpěra, stavitelná bederní

opěrka,
stavitelná hloubka sedací plochy,
síťovaný sedák 1.000.000 cyklů,

Židle kancelářská

N 022a

čalouněná vysoká

.'H •.

35,00

prodyšná zádová opěrka TrlRey polymer 1.000.000
cyklů,
kolečka na koberec, nosnost 159kg,
zánika 12let pro 24/7 na všechny komponenty
židle,
celografitová

PAB 1. NP (výpravna)
ERGO _ Alba - Kancelářská židle - 24 hodin
yp potahu: látka s otěruvzdomostí 100000 cyklů
sedák; posuvný a negativní náklon sedáku
opěrka: vysoký, prodyšný, výškově stavitelný s

podporou celých zad a vzduchovou bederní

N 022b

Kancelářská židle
24 hod.

opěrkou
podničky: výškově stavitelné s měkkými
2,00

podioketkami
mechanika :synchronní s nastavením tuhosti zad
hlavová opěrka výškově a úhlově stavitelná
barevné provedení: min. 3 druhy odstínů podle
výběru zadavatele - dle vizuálu
kovový kříž

kolečka pro tvrdé podlahy
nosnost:. ISO kg

PAB 3.NP (k oválnému stolu kancelář
GŘ,TŘ)

N 023

Konferenční křeslo

Pluto 630,F34-N6- LD seating
otočné pracovní křeslo
výškově stavitelné
střední opěrák
samonosná černá, nebo bílá nylonová síťovina
ocelový rám sedáku a opěráku v provedení

12,00

chrom
ocelové područky, chromové
4’ramenny hliníkový kříž, leštěný
plastové kluzáky

Oděruvzdomost

PAB 3.NP (malá zasedací místnost)

WEB , LD Seating - židle konferenční:
konstrukce -, ocelová , černě lakovaná
látkový potah na sedáku, výplň PUR pěna
Sedák čalouněný látkou ISO 000 cyklů
Opěrák - síťovina -složení síťoviny -vysoká

N 026

Konferenční židle

18,00

otěnivzdomost
stohovatelná
pevné podničky s černou nylonovou krytkou
Celková výška 98 cm ,

šířka S7 cm , výška 43cm
Nosnost 120 kg, zánika S let
STREAM - LD seating
židle konferenční
stohovatelná
podničky s černou nylonovou krytkou
plastové kluzáky
kostra : ocelová, černý lak , tlnušťkaknstiy 7,5

N 027

Konferenční židle

PAB l.NP
PAB 2.NP (velká zasedací místnost)
PAB 3.NP
VST 2.NP

mm
barevné provedení: min. 3 druhy odstínů podle
výběni zadavatele - dle vizuálu
látkový potah, výplň PUR pěna
stohovatelná
pevné područky
Rozměry lí celková výška 89 cm ,
í šířka 56cm , hloubka 59 cm, výška sedáku 41
cm , čalounění; potahová látka minimálně 100

159,00

000 cyklů , nosnost 120 ko

NORA • ALBA
ocelový, chromovaný křiž , píst chromovaný,

N 023

Stolička malá otočná s
rektiňkací

sedák PVC a PUR pěna
čalounění koženka, s otěruvzdomostí 100000
cyklů

PAB l.NP
PAB 3.NP
OUT2.NP

nastavitelná výška sedáku 44 - 58 cm

nosnost minimálně 120 kg

VANCOUVER VL 1 H -PROFIM
Čalouněné křeslo na kovové podnoži

čalosn^ihkbPŽQPlP 1

otěruvzdomostí 300000
cyklů
hai^/a íoHá

PAB 2.NP (denní místnost ED, chodba)

5,00

materiál:
Sedák řezaná pěna - hustota 35 kg/m3
Opěrák řezaná pěna - hustota 251(g/m3

1
N 029

Křeslo čalouněné

3,00

nohy: čtyři nohy, chrom
kluzáky na tvrdé podlahy

L-

rozměry :
Celková šíRca .700 mm
Celková výška 720 mm
Minimální výška sedu 400 mm
Celková hloubka : 580 mm

VANCOUVER 2,5 V - PRORM
Čalouněná pohovka na kovové podnoži

PAB 2.NP (denní místnost ED)
PAB 3.NP (chodba)
VST • vrátnice

Čalounění koženka , s otěruvzdomostí 300000

i

,
1

N 030

cyklů
barva šedá
materiál:
Sedák řezaná pěna - hustota 35 kg/m3

Dvoukraslo čalouněné

Opěrák řezaná pěna - hustota 25 kgZm3

2,5 místné

nohy: lyžiny, chrom
kluzáky na tvrdé podlahy

6,00

rozměry :
Celková šířka :1500 mm
Celková výška : 720 mm
Minimální výška sedu 400 mm

Celková hloubka : 680 mm

VANCOUVER 3H - PROFIM
Čalouněná pohovka na kovové podnoži

PAB 2.NP

čalounění koženka, s otěruvzdomostí 300000
cyklů
barva šedá
materiál:
Sedák řezaná pěna - hustota 35 kg/m3
N 030a

Trajkřeslo čalouněné

Opěrák řezaná pěna - hustota 25 kg/m3
nohy: lyžiny, chrom
kluzáky na tvrdé podlahy

rozměry :
Celková šířka : 1780 mm
Celková výška : 720 mm

Minimální výška sedu 400 mm
Celková hloubka : .680 mm
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1,00

PAB l.NP - recepce

1

N030B

open port - LD seating
Modulární' čalouněné sezení
celočalouněný korpus
bez podniček
podnož tvořená plochými kovovými kluzáky
Potahová látka s otěruvzdomostí 100 000 cyklů

modulámt čalouněné
sezení

.

Délka cca 481 x 197 cm

1,00

100 % Polyester
Stálobarevnost na světle 5, EN ISO 105-602
Stálobarevnost v otěru 4, EN ISO 105-X112
Žmolkování 4-5, EN ISO 12945-2
Ohnivzdomose EN 1021-H-2, CALTS 117
Součástí Je přípojné místo (2XUSB, 2x230V)

PAB 3. NP (chodba)

Open port - LD seating
Modulární čalouněné sezeni
celočalouněný korpus
bez područek
podnož tvořená plochými kovovými kluzáky
Potahová látka s otěruvzdomostí 100 000 cyklů

modulární čalouněné
N 030C

sezení

1,00

100 % Polyester
Stálobarevnost na světle 5, EN ISO 105-002
Stálobarevnost v otěni 4, EN ISO 105-X112
Žmolkování 4-5, EN ISO 12945-2

Délka cca 417 x 206 cm

Ohnlvzdomost EN 1021-1+2, CALTB117
Součástí Je přípojné místo (2XUSB, 2x230V)

WX 885.01 - Čalouněné křeslo - RIM

PAB 3.NP (GŘ,TR, Sekretariáty)

Dvoudílná polyuretanová skořepina skládající se

ze základní části (skeletu) a zádové opěrky.Kostni
tvoři rám svařený z ocelových drátů s vyztužením
v místě připojení podnože, který Je ve vypěňovací
formě obalený PUR pěnou o objemové hmotnosti
70 kg/m3. Pohodlné sezeni zaručuje
polyuretanový sedák vypěněný ve formě o

N 031

tloušťce 80mm
a objemové hmotnosti 65 kg/m3
- hliníková čtyřramenná podnož s centrální
kovovou hubkou o průměru 50mm. Podnož s
plastovým kluzákem s možností použití filcu nebo

křeslo

Rozměry :

8,00

teflonu.
šířka 68 cm , výška 90 cm, hloubka

73 cm, výška sedu 42 cm
čalounění ipotahová látka 100 000 cyklů

kuchyně N 016 (kromě 48.1, 48.5,

TRHL- Deslgnovy nábytek
Barová židle Je vyrobena z odolného
polykarbonátu, který Je vyztužený skelným
vláknem s vysokou odolností proti UV záření a

48.6, 56.1)
PAB 2.NP (chodba)
PAB 3.NP (chodba)

protiskluzovou podnoži,

N 034

Parametry;
Výška:96,5 cm
Šifka;48 cm

židle barová

16,00

Hloubka:53 cm
Výška sedu:76 on
OdolnostiLIV zářeni

SedákiPolykarbonát
PodnožíPoly karbonát
Nosnost 120 kg

PAB l.NP (kantýna)

2UIVER ALBERT -Designovy nábytek
Barová židle ,
tvarovaný plastový sedák ve světíe šedé barvě

.....

a nohy z masivního dřeva

Parametry:
Sedák : Plast (100% polypropylen)
Podnož : Masivní Jasanové dřevo
N034a

židle barová

4,00

Rozměry :
Výška: 99 cm
Šířka; 50 cm
Hloubka: 48 cm
Výška sedu: 75 cm
Hloubka sedu; 40,5 cm
Výška nožní opěrky: 30,5 cm

nosnost: 140 kg

PAB 3.NP (PAB 48.5)

TRILL- Deslgnovy nábytek
Barová židle Je vyrobena z odolného
polykarbonátu, který Je vyztužený skelným
vláknem s vysokou odolností proti UV zářeni a
protiskluzovou podnoži,

N034b

židle barová

Parametry:
Výška :96,5 cm
Šířka :48 cm

1,00

Hloubka :53 cm
Výška sedu:65 cm
Odolnosttuv záření
SedákrPolykarbonát
Podnož: Polykarbonát

Nosnost 120 kg

PAB l.NP
PAB 2.NP
VST l.NP
2UIVER ALBERT • Deslgnovy nábytek
Sedák z propylenu Je připevněn na pevné podnoži
z kvalitního Jasanového dřeva pomoci hllniltového

rámu

N03S

Židle bistro

Parametry:
Výška .-81,5 cm
Šifka;49 on
Hloubka:55 cm
Výška sedu;47 cm

Hloubka sedu:40 cm
Stránka Baxénosnost: 140 kg
Sedák:100% polypropylen

82,00

poonozjasanove orevo

REWIND lavice - tfisedák - RIM
celoplastovými sedáky posazenými na černé
traverze s černými kovovými nohami,
sedák a opěrák čalouněný - tmavě šedá koženka

PAB l.NP (u výpravny)

PAB 3.NP (podatelna, PAMO)

Celková šíře lavice 185 cm , výška lavice 85 cm,

výška sedáku 45 cm
Čalouněni:

MATERIÁL svrchní VRSTVA: 100% VINYL,

N 039

lavice do čekárny

PODKLAD; 100% POLYESTER HI-LOFP'" /
HMOTNOST 685G/M’ / ŠÍŘE 137 CM / DÉLKA
NÁVINU ± 30 M / OCHRANNÝ POVRCH
\

6,00

PERMABLOK3®, SILVERGUARD® / ODOLNOST
PROTI ODĚRU >300 000 MARTINDALE /
ODOLNOST PROTI OHNI EN 1021 PART 1 & 2,
UNE 23.727-90 1R/M.2, NE P 92-503/M2, DIN 4102
B2, UNI9175 (1987) / UNI 9175/FAl (1994)
CLASSE 1.IM (UNO I EM NE), ŮNORM B 3825,

Nosnost na 1 místo

min. 120 kg , zámka 5 let

Venkovní set - Designovy nábytek

N 136

venkovní nábytek

kovový

Venkovní nábytek - sestava 2 ks plastových židlí a
1 kusu stolku
Materiál polypropylen fiberglass - nosnost 200kg PAB l.NP
záruka roky , výběr plastu - minimálně 6 barev
Rozměry židle monimálnf výška 34 cm . výška
sedu minimální 46 cm . šířka 52 cm
Rozměry stolu deska 80x80 cm . výška od země

72 cm
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3,00

Specifikace nábytku dle jednotlivých položek

Číslo
položky

Specifikace

Zobrazení

Typ/Označení

Umístění dle objektu vč. podlaží

kancelářský sůl typu T -2400x1400 mm, hloubka PAB 2.NP
PAB 3.NP
800 mm
VSÍ 2,NP
konstrukce stolu z LTD ti. matenélu 25 mm dekor OUTXNP
dřeva dub
lub z LTD ti. matenálu 18 mm bílá
skryté vedení kabeláže
rekbfikaoe
stolová vyklápětí kabelová průďiodka
výška pracovní desky 750 mm
N 001a
účel: kanceiéf
barevné feSení dle typu prostonj min. 3 dnjhy
odstínů

Typ PAB 2 - konstrukce a deska dekor dřeva dub,
lub bílá mat nebo světlá šedá
Typ VSr 3 OUT - kontrukce a deska dekor dřeva
di^, lub svědá šedá

PAB 2.NP
kancelářský stůl typu "L" -2400x1400 mm, hloubka PAB 3.NP
800 mm
VST 2.NP
OLTTZNP
konstrukce stolu z LTD ti. materiálu 25 mm dekor
dřeva dub
lub z LTD ti. materiálu 18 mm bílá
skryté vedení kabeláže
rekbfikaoe
stolová vyklapěd kabelová průchodka
výška pracovní desky 750 mm

N 001b

ůčd: kancelář
baremé řešení tíle typu prostoru min. 3 druhy
odstínů
Typ PAB 2 - konstrukce a deska ddcor dřeva dub,
lub bílá mat nebo světlá šedá
Typ VST a OUT - kontrukce a deska dekor dřeva
dub, lub světlá šedá

kancdáŘký sůl typu “L" - 2000x1600 mm,
delší strana s hloubkou 800 mm, kratší strana s
hloubkou 600 mm
celkem 2 přísedící židle

PAB 3.NP - pouze kanceláře s Jednou
osobou

konstrukce stolu z LTD ti. materiálu 25 mm
lub z LTD ti. matenálu 18 mm
jednotlivé části stolu jsou výškově odsazené
skryté vedení kabeláže
výška pracovní desky 750 mm
rektifikaos
stolová vyklápěQ kabelová průchodka

kancelářský sůl typu "L"

účel: kancelář
barevné řešení dle typu prostoru min. 3 druhy
odstínů
Typ PAB 2 - hlavní sůl konstrukce a pracovní deska
dekor dřeva dub, lub a přídavný stůl bitá mat nebo
světlá šedá

kancdáfeký sůl typu "L" - 2000x1600 mm,
ddší strana s Noubkou 800 mm, kratší strana s
hloubkou 600 mm
celkem 2 přísedící adie

PAB 3.NP - pouze kanceláře s jednou
osobou

kor^strukce stolu z LTD ti. matenálu 25 mm
lub z LTD ti. materiálu 13 mm
jednotlivé části stolu jsou výškově odsazené

N 110a

skryté vedení kabeláže
výška pracovní desky 750 mm
rektifikaoe
stolová vyklápěd kabelová průchodka

karfCdárský stůl typu "L"
(sekretariát GŘ)

účel: kancelář
barevné řešení dle typu prostoru min. 3 druhy
odstínů
Typ PAB 2 - hlavní sůl konstrukce a pracovní deska
dekor dřeva dub, lub a přídavný sůl bilá mat nebo
světlá šedá

pravá variana gólu M 110
UPOZORNĚNÍ - vikresy C»ej5OU OtOC'2ny

PAB l.NP
PAB 3.NP
Sestava 2 ks kancelářských stolů s 2 přídavnými
stoly a 1 pňddným )s<Sr^m soolem

celková délka sestavy je 2350 mm, pracovní stoly
JSOU sestaveny proti sobě
pracovní stoly s hloubkou 700 mm
přídavné stoly s hloubkou 400 mm jsou položeny
na desky pracovních stolů a jsou k nim kotveny

pracovní stoly jsou spojeny konstiukd s přidaným
jednaom stolem s hloubkou 400 mm

N 002

sestava 2 ks
kancdá^ýďi stolů

pracovní desky stolů LTD ti. matenálu 25 mm,
osazené na atypické ocdové konstiukd - jekl 40/40
mm,
banra ocelové konstrukce Je prášková matná s
Jemnou strukturou - RAL 7043
pracovní stoly odděleny mezerou 50 mm pro
prostup kabelů
rekdfikaCE
skryté vedení kabeláže

konstrukce přídavných stolů je z LTD ti. materiálu
25 mm,
!U> z LTD materiálu ti. 18 mm

výška desky pracovních stolů 750 mm

oddělení stolů uprostřed akustickým paravanem
M 007 osazeným 50 mm nad stolovou deskou

Predpokádaný
počet ks celkem

barevné řešení dle lypu prostoru min. 3 druhy
Typ PAB 2 - stolová deska dekor dřeva dub,
přídavný stfil bílá mat neix) šedá světlá

VST 2 NP
PAB 1 NP
PAB 3 NP

N 003

Kancelářský stůl 1630x800x750 (dxšxv)
konstnAoe stolů d. materiSu 25 mm dekor dréva
dub
lub ti. matenálu 18 mm b^á
2 ks kalových průchodtí^
rektifiksce
skryté vedení kabeláže

kancelárskv stůl

účel; kancelář
barevné rešerší dle typu prostonj min. 3 druhy
odstínů
Typ PAB 2 - stotová deska dekor dřeva dub,
pndavný stůl bOá mat nebo šedá světlá
Typ VST a OUT - kontrukce dekor dřeva dub, lub
světlá šedá

PAB 2.NP

Stůl jednad 2100 x 800 mm (dxš)
výška stolů 750 mm
I pracovní deska stolu ti. 25 mm
I osazena na atypické ocelové konstruko - jekl
i 40/40 mm s rektifikad

N 006

stůl jednací
PAB 38 velká
zasedaČka

* na středu stolů Je osazeno pnpojné místo (2x USB,
1 2x 230 V, ix HDMI, Ix datová zásuvka)

Desky stolů mt£Í být posaz^y na podnoži ták, aby
I bylo umožněrx) řazeni vedle sebe bez mezer.
účel: zasedatí mistncet
barevné řešení dle typu prostoru min. 3 druhy
I odstínů
Typ PAB 2 * stolová deska dekor dřeva dub,
I konstrukce prášková matná s jemnou strukturou *

RAL 7043
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PAB 3.NP

Stůl Jednad 1800 x 800 mm (dxš)
výS<a stolč 7S0 mm

pracovní deska stolu ti. 25 mm
osazena na atypické ocelové konstruko - jekl
40/40 mm s rekofikad

N 006a

na středu stolů je osazeno pnpojné místo (2x US8,
2x 230 V, Ix HDMI, Ix datové zásuvka)

Stůl j&inad
PAB 23 malá
zasedaČka

2.00
Desky stolů musí být posazeny na podnoži tak, aby
bylo umožněno razení vedle sebe bez mezer.

účel: zasedad místnost
barevné řešení dle typu prostonj mm. 3 druhy
odstínů
Typ PA8 2 * stolová deska dekor dřeva dub,
konstrukce prášková matná s jemnou strukturou ••
RAL 7043

PAB 3.NP
Stůl jednad 2400 x 800 mm (dxS)
výška stolů 750 mm

.ojESEďlsaisiccL.

pracovní deska stolu ti. 25 mm
osazena na atypldcé ocelové konstruko * jek)
40/40 rran
rektifikace

N 006b

rta středu stolů je osazeno přípojné místo (2x USB,
2x 230 V, Ix HDMI, Ix datová zásuvka)

stůl jednad
PAB 23 malá
zasedaČka

2.00

Desky stolů musí být posazeny na podnoži tak, aby
bylo umožněno řazení vedle sebe bez mezer.

ú&l: zasedad místnost
barevné řešertí dle typu prostoru min. 3 druhy
odstínů
Typ PAB 2 - stolová deska dticor dřeva dub,
konstrukce prášková matná s jemnou strukturou RAL 7043

bílý konferenční stolek
materiál desky: sklo, keramika
barva bílá

PAB 3. NP (chodba)

výška: 41 cm
hloubka: 95 cm
šířka: 100 on
výška podnože: 46 cm
tiouštka desky: 6 mm
podnož: černě lakovaný kov

stolek konferenční
bpjúhelnn<ový

Typ PAB 2
účel: chodba

kulatý konferenční stůl
výška: 50 om
průměr: 50 cm
výška podnože: 46 cm
tiouštka desky: 6 mm

N 008

PAB 3.NP (kanceláře
PAB l.NP (recepce)
PAB 2.NP (chodba)
VST (vrátnte)

deska: sklo černá nebo bílá
pcxlnož: černě lakovaný kov

stolek kulatý

Typ PAB 1
Typ PAB 2
účel: kancelář, chodba, recepce

rozměr: 420 on x 570 on x 650 cm (š x h x v)
zásuvkový kont^ner, 3 zásuvky stejné výšky na
kolečkových výsuvech
horní záajvka uzarnykao" - tužkovník v horní
zásuvce
materiál LTD

NOlO

mobilní kontejner na
kolečkách zásuvkový
uzamykatelný

atyp výroba

PAB l.NP
PAB 2.NP
PAB 3.NP
VST - Vrátnice
VST-2.NP
OUT - 2.NP

min. 3 dnjhy odstínů podle výběru zadavatele
barva shodná s kancelářskými stoly:
Typ PA81 - konstrukce dekor dřeva dub,
poNedové plochy krémová mat nebo bílá mat
Typ PAB 2 - konstrukce dekor dřeva dub,
pohledové plochy bílá mat nebo šedá světiá
Typ VST a OUT • konbukcfi dekor dřeva dub,
poNedové plochy světle šedá
účel: kanodář

rozměry 1874x800x400 mm (vxách)

sestava se skládá:
modul:
spodní simňka s pevnými dvířky a policemi
homí skňnka
riviTék

N 017

sknné volné policové
sestava 2 modulů

i4>rostfed volné police
materiál LTD, hrany ABS

atyp výroba
barevné řešení dle typu prostonj min. 3 druhy
odstínů
Typ PAB 1 - konstrukce dekor dřeva dub,
pohledové plochy krémová mat nebo bílá mat
Typ PAB 2 - konstrukce ddcor dřeva dub,
pohledové plochy bílá mat nebo šedá světlá

PAB l.NP
PAB 2.NP
PAB 3.NP

včetně úchytů M 003 a vyměnitelných zámků
účel: kancelář

rozm&y 1874x800x400 mm (vxšxh)
sestava se skládá:
ix modul:
šatrv’ modul
výsuvný systém pro ošacení
police v horní část)

ix modul:
spodní skníMca s pevnými dv^ a policemi
horní skňňka s pevnými dvířky a policemi
uprostfed volná police

N 018

dcříně volné pollcové +
Šatní modul
sestava 2 modulů

matenál LTD, hrany ABS

atyp výroba
Stránka 3 z 9 barevné řeSeru dle lypu prostoru min. 3 drvhy
odstínů
Tvo PAB 1 - konstrukce dekor dřeva dub.

PAB l.NP
PAB 2.NP
PAB 3.NP

TK Sekretan^)
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1

poNedové plochy krémová mat nebo bílá nut
Typ PAB 2 - konstrukce dekor dřeva dub,
pohledové plochy bílá mat nebo Šedá světiá

včetně úchyxů M 003 a vyměnitelných zámků
účel: kancelář

rozměry 1874x800x400 mm (vxšxh)
sestava se skládá:
2x modul:
spodní skňňka s pevnými dvffky a policemi
horní skňňka bez dvířek

Ix modul:
spodní skňňka s pevnými dvířky a policemi
horní skňňka s pevnými dwrky a polioemi

N 019

1

skňnš volné policové
sestava 3 modulů

' F-

uprostřed volné police
materiál LTD, hrany ABS

atyp výroba

PAB l.NP
PAB 2.NP
PAB 3.NP

9,00

PAB l.NP
PAB 2.NP
PAB 3.NP

8.00

barevné řešení dle typu prostoru min. 3 druhy
odstínů
Typ PAB 1 - konstrukce dekor dravá dub,
poNedové plochy krémová mat nebo bílá mat
Typ PAB 2 • konstrukce dekor dřeva dub,
pohledové plochy bi*á mat nebo šedá světiá

1J

včetně úchytů M 003 a vyměnitelných zámků
účd: kancelář

rozměry 1874x800x400 mm (vxšxh)

sestava se skládá:
Ix moduí:
spodní skňňka s pevnými dvíBcy a policemi
horní skňňka bez dvirtic

2x mcxlul:
^cxlní skňňka s pevnými dvířky a polirami
horní skňňka s pevnými dvířky a policemi

N019a

síďíné volné pdioové
sestava 3 modulů

L 1
1!

1

uprosti^ volné police
materiál LTD, hrany A8S

atyp výroba

barevné řešení dle typu prostoru min. 3 druhy
odstínů
Typ PAB 1 - konstrukce dekor dřeva dub,
pohledové píochy krémová mat nebo bilá mat
Typ PAB 2 - konstrukce dekor dřeva dub,
poNedové plochy bilá mat nebo šedá světiá
včetně úchytů M 003 a vyměnitelných zámků
účel: kancelář
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rozměry 1874x800x400 mm (vxšxh)

sestava se skládá:
2x modul:
spodní skňňka s pevnými dvířky a policemi
Tomí skříňka s pevnými dvířky a policemi

uprostřed volné police

skříně volné policové +
Šatní modul
sestava 3 modulů

atyp výroba

Ix modul:
šatní modul
výsuvný systém pro ošacení
police v horní části
materiál LTD, hrany ABS

PAB 2.NP
PAB 3.NP
VST 2.NP

barevné řešení dle typu prostoru min. 3 druhy
odsimů
Typ PAB 1 - konstrukce dekor dřeva dub,
pohledové plochy krémová mat nebo bílá mat
Typ PAB 2 - konstrukce dekor dřeva dub,
pohledové plochy bílá mat nebo svědá šedá
Typ VST a OUT • kontrukce dekor dřeva dub,
poNedové plochy světlá šedá

včetrí úchytů M 003 a vyměnitelnýdi zámků
účel: kancelář

rozměry 1874x800x400 mm (vxšxh)

sestava se skládá:
2x modul:
spodní skříňka s pevnými dvířky a policemi
horní skňňka s pevnými dvířky a poUceml

uprostřed volné police

N02Qa

skňne volné pohcové +
Šatní modu)
sestava 3 modulů

atyp výroba

Ix modul:
šatní modul
výsuvný systém pro ošacení
police v horní části
matenál LTD, hrany ABS

PAB 2.NP
PAB 3.NP
VST 2.NP

barevné řešení dle typu prostoru min. 3 druhy
odstínů
Typ PAB 1 - konstrukce dekor dnsva dub,
pohledové plochy krémová mat nebo bílá mat
Typ PAB 2 * konstrukce dekor dřeva dub,
poNedové plochy bílá mat nebo světiá šedá
Typ VST a OLTT - kontrukce dekor dřeva dub,
pohledové plochy světiá Sedá

včetně úchytů M 003 a vyměnitelných zámků
účel: kancelář

rozměry 800x600x400 mm

Skňň pollcová uzavři
matenál LTD, hrany ABS

atyp výroba

barevné řešení dle typu prostoru min. 3 druhy
odstínů
Typ PAB 2 - konstrukce dekor dřeva dub,
pohledové plochy bílá mat nebo světlá šedá

PAB 2.NP
PAB 3.NP

víetnS údTvtů M 003 a vyměnitelných zámků
účel: kancelář

víceúčelový pollcový regálový stavebnicový systém
určený pro ukládání ncpa!etovar>ého zboží, volně
lozeni, v archivních krabidch, šanonech,

PAB l.NP
PAB 3.NP

závěsných složkách S pr^ravkách
Rám * beároubový, ze sloupků, diagonál,
horizontál, patek a ^ojovadho materiálu.

N 032

regály kovové policové
vysoké

47,00
rozměry 1972x1000x400 mm (vxšxh)
nosnost police min. 150 kg

víceúčelový pollcový regálový stavebrilooý systém
určený pro ukládání nepaletovaného
volně
loženého, y archivriích krabidch, šanonech,
závěsných složkách čJ přepravkách.
Rám * bezšroubový, ze sloupků, dl^onál,
horizontál, patek a spojovacího materiálu.

PAB 3.NP

rozměry 950x1000x400 mm (vxšxh)
nostnost police 150 kg

rozměry 400x500 (šxh)

N 036

šatní sknňky
jednodverové

PAB l.NP
PAB 2.NP

Skňňka s polld a tyčí na ramírtka a minimálně třemi
(3) háčky a jedním háčkem na bočrda
Svařovaný korpus z ocelového plechu min tf, 0,7
mm, plně zafalcované dveře, rovinné větrad otvory
v honní a dolní části dveří, zamykání dveří s
uzávěrem pro vtsad zámek (vtsad zámky nebudou
součástí dodávky), montáž do pevných bloků,
snímatdný plastový rámeček pro Jmenovku

barevné provedení dle typu prostoru viz barevné
řešení.

pojízdné, kole&a s aretad
podhlavník plynule výškově nastavitelný - zdvihad
mechanismus
kovové části povrchově upravené práškovou
technologií
lůžková část omyvatdná koženka
N 037

PAB l.NP

vyšetřovad lehátko

PAB 2.NP
rozměry 600x500 (Šxh)
VST ZNP
Skříňka na levicové podnoži,
SfrániM 4 2 9
cxíciěleru s polId v horní čáso s tyčí na ramínka VST l.NP
’ a minimálně třemi (3) háOcy a jedním háčkem na
lbočnid

N 040

Svařovaný korpt^ z ocelového pled^u mm d. 0,7
mm, plně zafalcované dveře, rovinné větrad otvory
v horní a dolní čáso dveří, zamykání dveří s
uzávěrem pro visad zámek (visad zámky nebudou
součástí dodávky), který se uzamčeném stavu
protáčí, montáž do pevných bloků, snímatelný
plastový rámeček pro jmenovku.

šatTM' slunky
dvoudvefové

111,00

Barevné provedení dle typu prostoru viz barevné
řešení.

rozměry 1874x800x400 mm (vxšxh)

spodní skříňka s pevnými dvířky a policemi
horní skříňka bez dvířek
uprostřed volná pdice

materiál LTD, hrany ABS
N 119

sknré volné policové

atyp výroba
barevné řešení dle typu prostoru mm. 3 druhy
odstínů
Typ PAB 2 • konstrukce dekor dřeva dub,
pohledové plochy bílá mat ndx) světlá šedá
Typ VST a OUT • kontrukce dekor dřeva dub,
pohledové plochy světíá šedá

PAB l.NP
PAB 2.NP
PAB 3.NP
VSTZNP
OUT 2.NP

11,00

včetně úďiytů M 003 a vyměřitelných zámků
účel: kancelář

rozměr 1000x600x400 mm (vxšxh)
sestava se skládá:
2x modul:
skňňka policové s pevnými dveřmi

—p

matená LTD, hrany ABS

N 120

skříně volné policové
nízké
sestava 2 moduli

atyp výroba

barevné řáeni dle typu prostoru mtn. 3 druhy
odstínů
Typ PAB 2 - konstrukce dekor dréva dub,
pohledové plochy bilá mat nebo světíá š^á

překrýt pultovou deskou dekor dřeva dub
včetně úchytů M 003 a vyměrwtelných zánků
účel: kancdář
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PAB l.NP

1,00

rozměr 800x600x300 mm (vxšxh)
sestava se skládá:
3x modul:
skňňka paličovi s pevnými dveřmi

N 121

1n

sknnS volné policové
nízké úzké
sestava 3 modulO

__ 11

matenál LTD, hrany ABS
barevné řešení dle typu prostonj min. 3 dnjhy
odstínů
Typ PAB 2 - konsbuka dekor dřeva dub,
poNedové plochy bílá mat nebo světiá šedá

atyp výroba

PAB 2.NP

3,00

překrýt pultovou deskou dekor dřeva dub

včetně úchytů M 003 a vyměrvtelných zámků
účel: kancelář
rozměr 1000x800x400 mm (vxšxh)
sestava se skládá:
3x modul:
skňňka pollcová s pevnými zády a pevnými dveřmi
matené! LTD, hrany ABS

N 122

skříně volné poíioové
ru^ úzké
sestava 3 modulů

í

«
1

11

barevné řešení dle typu prostonj mm. 3 druhy
odstínů
Typ PAB 2 - konstrukce dekor dřeva dub,
poNedové plochy bilá mat nebo světiá šedá
překrýt pultovou deskou dekor dnsva dub
včetně úchytů M 003 a vyměniteJných zámků
účd: kancelář

atyp výroba

PAB l.NP
PAB 3.NP

4,00

rozměr 1200x800x300 mm (vxšxh)

N 123

skříně volné pcíloové
nízké úzké
sestava 4 modUO

1 II
Lj__ 1

sestava se skládá:
4x modul:
skňňka pollcová s pevnými zády a pevnými dveřmi

11

11

materiál LTD, hrany ABS

PAB l.NP

atyp výroba

barevné řešení dle typu prostoru min. 3 druhy
odstínů
Typ PAB 2 - korstrukce dekor dřeva dub,
poNedové plochy bílá mat nď)o světlá šélá

1,00

překrýt pultovou deskou dekor dřeva dub

1
N 124

sknně volné pdlcové
nízké úzké
sestava 2 modulů

1

včetně úchytů M 003 a vyměnitelných zámků
účel: diodba

rozměr 1000x800x400 mm (vxS>ďi)
sestava se skládá:
2x modul:
skňňka pollcová s pevnými zády a pevnými dveřmi
matená! LTD, hrany ABS
barevné řešení dle typu prostoru min. 3 druhy
odstínů
Typ PAB 2 - konstrukce dekor dřeva dub,
pohledové plochy bílá mat nebo světlá šedá
překrýt pultovou deskou dekor dřeva dub

atyp výroba

PAS 3.NP

1,00

včetně úchytů M 003 a vyměnitelnýďi zámků
účd; kancelář

pravá skňňka zakončena napr. rohovou polld pro
zakončení (na obr. není znázorněno) - nutné přesné
zaměření
Stůl bistro, čtverec 700 x 700 mm.

N 134

s&ůl bistro

i-

Deska stolu MDF
kovová podnož s podpěrným kňzem pro desJoj
stolu
barevné řešení dle typu prostoru min. 3 druhy
odstínů
deska dekor dřeva dub

atyp výroba

stůl bistro

35,00

účel: stravovad prostory

Stůl bistro, kruh průměr 700 mm, vyšší (bufetový)
Kombinace MDF a kov.

-

N 135

PAB l.NP
PAB2.NP
VST l.NP

PAB l.NP

Mrevné řešení dle typu prostoru min. 3 druhy
odstínů
podnož tmavě šedá, deska dekor dřeva dub
atyp výroba

3,00

úČd: stravovad prostory
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2x nádoba s plastovým krytem a výsuvným
mecí^anlsmem

v 002

V 009

vestavný koš plastový
na tříděný odpad do
kuchyň^é línky

umístěrtí v kuchyních N 016

íř'

9,00

dvojhaček
materiál matná nerezové ocel, montáž z boku na
r^ábytek (sknriě), skryté upevnění.

dvoí^áček nerezový
(sada 2 ks)

U'._.

PAB l.NP
PAB 2.NP
PAB 3.NP
VST l.NP
VST 2.NP
VST - vrátnice
OUT .NP
OUT 2.NP

134,00

PAB 2.NP (velká zasedaČka)
PAB 3.NP (malá zasedaČka, sekretanát GŘ a
TŘ)

r
stojarxjvý věšák kovový
V 021

věšák samostaně stojid
designovy

8,00

c

V 016

»
Profesionální kávovar robustní konstrukce s
umístěr\í v kuchyních:
pokročilým OneTouch ovlédérMm (vŠe jedním
PAB 2.NP
stiskem), barevný displ^ v českém jazyce, několik
PAB 3.NP
uavatelských úrovní (heslem chráněná nastaveni
několika úfDvnQ, chytrý SMART filtr, P.E.P. (pulsní
propaření), propojerií pomod Smart Connectoru
(statistika, nastaveni, vlastní nápoje), velké nádobky
na vodu, odpad i kávu.Nádr^a r^a vodu o objenu 3
litry, r^ásypka na zrnkovou kávu s kapadtou 500 g a
kont^ner na odpad pro 25 pord usnadňuje péči o
kávovar. Diky témto hodnotím nebude kávovar
vyžadovat pfíliš Vaší péče. Navíc zamčením
nácteých funkd zajistíte, aby uživatelé neměnili

kávovar

důleSté hodnoty v nastavení, ale pouze s> usvali
dokonalou kávu jedrVm stiskem tlačítka. Praktická je
i nastavitelná výpust pro mléčné speciality s
integrovarxým kapučirtítorem a tryskou na kávu.
Velkou předností postroje jsou i zntíňované mléfeié
spedality jako jsou napňklad cappucdno, latte
macchiatD, Rat White. To vše jedním stiskem a
snadno. Díky tomu je péče o "mléčné <ssty" ještě
pnjemnější a prede^'m bezúdržbovějši. Barva

4,00

černá, chrom

V 017

V 018

3

mikrovlnná trouba

myčka vestavná

Vestavná mikrovlnná trouba, nerez. Max. výkon:
500 W; 5 stupňů výkonu: 90 W, 180 W, 360 W,
600 W, 800 W. Vnitrní objem: 20 1. Design vnitrní
prostoruv nerezu. Rozměry spotřebiče (V x Š x H):
382 mm x 594 mm x 317 mm. Be^ječnostní
vypínání trouby spnač kontaktu dveří, chladid
ventilátor.

umístění v kuchyních:
PAB l.NP
PAB 2.NP
PAB 3.NP
VST l.NP
OUT 2. NP

Vestavné myfl<a Philco PD1367EABrT v sirce 60 cm
umyje 13 sad nádobí. Je vybavena funkcemi Aqua
zone, Aquastop, TuiboSušení pro nádobí čisté a
suché tak, že je bez obav vyskládáte rovnou do
linky. 7 programů umožňuje vždy vybrat tén
správný pro intenzivní nebo ekonomitky úsporné
mytí. 5 teplot (30-40-SO-65-70“C). Spotřeba
energie 94 kWh/100 cyklů, třída E účinnost
mytí/sušení; A/A. Spotřeba vody 91. Spedální
program Jemný 40 K šetrně myje skJerúčky ndw
porcelán. Tuto myčku v kuchyni zcela skryjeté do
kuchyňské linky, má plně integrovaný ovl^ao

umístění v kuchyních:
PAS l.NP
PAB 2.NP
PAB 3.NP
VST l.NP
OUT 2.NP

9,00

5,00

pand a r>ení nutné řezat do soklu kuchyňské lírUcy.
Rozměry (VxŠxH): 82x60x55cm.

V 019

V 032

V 033

V 034

lednice vesQvná

lednice malá vestavná s
mrazákem

lednice podstavila malá
kuchyně 56.1

lednice vestavná vdká s
mrazákem

Vestavná monoklimatidtí chladnička Philco
FrL1772EBi je vybaver« fúnkd SuperCod, která
umožňuje nastívit režim rychlého chlazení potravin
nebo chlazení velkého množství potravin uložených
v ní. Zásuvka Fresh Zone slouží k uchovávání ovoce
a zelďiiny ve správném prostrčí teploty a vlhkostí.
Aktivní dikulad vzduchu zajišťuje fiinkce Cold Air*

1^1

umístění v kuchyních:
PAB l.NP kuchyrě 48.1
PAB 2.NP chodba - sknně, kuchYf\ě 37
PAB 3.NP chodba - skříně
VST l.NP kuchyně
OUT 2.NP kuchyně

flow. Rltr Maxi fresh je ideální pohlcovač pachů,
který spolehlivé neubližuje nejen pachy, vůně a

12,00

chrání potraviny před viry a nežádoudmi baktenemi.
Energetická tnda E, klimatická třída T. Rozměry
(VxŠxH): 177x54x54,5cm

w

B

Vestavrté jednodvéřová chladnidca. Technické
PAB 3.NP - karxElář TŘ (ve vestavné sknni)
vlastnosti: Energetičtí třída E Objem chladničky
1041 <%jem mrsáčku 171 Ro&ií spotřeba energie
185 kWh Hlučnost 39 dB. Klimatidtí třída SN/N/ST.
Displej a dotykové ovládání. Senzorické ňzení
provozu. Možnost otečení dveří. Skleněné police s
nastavitelnou výškou. 3 dveřní poličky- horní
výškově nastavitelná. LED osvětlení. Alarm dven.
Výška: 81,8 cm, Šiká: 59,5 om, hloubka: 54,5 on

1,00

Vestavná jednodvéřová monoklimatícká chladrMčka. OUT 2.NP • kuchyně 56.1
Technické vlastností: Energetická třída E Objem
ďiladničky 138 1 .Ročrv spotřeba energie 116 kWh,
Hlučnost 39 dB. Klimatická třída SN/N/ST. Displej a
dotykové ovládání. Senzorické řízení provozu.
SuperCoof. Možrxjst otočení dveří. Skleněné police s
nastavitelnou výškou 3 dverrtí poličky- horní
výškově nastavitelná. LED osvětlení. Alarm dven.
V^ka: 81,8 om, Širka: 59,5 cm, hloubka: 54,5 cm
1,00

Vestavná chladni&a s mrazničkou PHILCO PCN
PAB 2.NP - kuchyně 48.3
17732EBI. Energetická tň’da E Objem
PAB 3.NP • kuchyně 48.5, 48.6
chladnička/mfazfMčka 180/631. Hlučnost 41 d&.
Roční spotřeba el. energie 218 kWh. Klimatická tnda
T. Mrazi'o výkon 3,2 kg/24h. Vlastnosti: NoFrosL.
Supercool. VitaFresh. Bektrorveké ovládání. Kovová
Stránka S z 9 police na láhve. Zvuko/á signalizacs otevřených
dvířek. Automatické odmrazování. LED osvětlení.

3,00

Možnost otočeni dven. System pevnýcJi dveří Door
on Dooř. Rozměry: výška: 177 on. Sirka: 54 cm,
hloubka: 54,5 on

M 001

sodobar

vestavný výrobník sodové vody
stáčení - chlazená voda a ďilazená sodová voda
kapadta mtn. 32 l/h
umístění v kuchyňské lince
výčepní baterie na dřezu kuchyňské linky - možnost
plnění 1,51 plastové lahve

1 .■

kuchyně:
VST INP
OUT 2 NP
PAB 1 NP
PAB 2 NP
4.00
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čí»fopoton<Y

Typ/Oxncfeaf

Sp«ctrQu€«

VbHiUuee dlevýkretu

ccQwč rezntéry * 2200 mm a 1600 mm
hkKibka 800 mm a 600 mm
výtka pracovní desky 7S0 mm
zásuvkový modul pod stolovou «skou Je součástí
dodávky

Umictěnf dl« objektu v<. podleli

PAB 3.NP (kanceUť Ol)

pevný kontejner M 3 zásuvkami se duytým
cclovýwvem a Bumenin (mohiost seFInnl). Ix
tuficovnflc v horní zásuvce

l sestavů kanuUřských
xtotď
kaittcUř GŘ

kabck?vd ptůehMÍka ianá
skrytí vedeni kabeUJe
rekoflkace

ůčiď: kartceUČ
(urevnd feíení dle typu pnMsru m(n. 3 drvhy
odstínů
Typ PAB 1
stolová deska a nohy z matenálu LID tt. 36 mm
kr<*mová mat nebo bU mat
hib, kontejner a oetatní kce. LID 18 mm k/dmová
mat nebo blU mat
pevný kontejner - korpus dekor dZcva dub,
pohledové píochy krémová mat nebo biU mat

pevný kontejner se 3 zásuvkami se skrytým
cclovýsuvtrn t tkimenbn (možnost sefbcnl), tx
tužkovník tužkovník v horní zásuvce

kabcbvá průchodka černá výldopnJ
skryté vedení kabeUžc
rekunkace
účel: kanccUř
barevné řeieni rCe typu prostoru mki. 3 druhy
odstínů

pevný kontejner - korpus dekor dfeva dub,
pohledové plochy krémová nut nebo bU mat

stůl Jednací oválný 2000x1200 mm
deska LW doustlď tL matedálu 25 mm
nohy stebilní

stOl oválný
kanccláf GŘ a IŘ

účel: kanccláí
barcvrté fc&ení dle typu prostoru min. 3 druhy
odstínů
Typ PAB 1 * deska dekor dfeva dub, podrrož v
chromové úpravé
mu(M stolu Je pčipojné místo {2c USB, 2( 230 V,
Ix HĎMI, Ix datová zásuvko)
součástí stolu J« I horizontální kabelovč vedeni

sestava 2 ks
kancelářských sloQ
sekretariátu

barevné řeiení dle typu prostoru min. 3 druhy
odstínů
Typ PAB 1 - stůl, přídavný stůl, nadstavba a lub
krbová mat nebo bU mat. konstrukce sk/íDcy
deiof dřeva dub

PAD 3 J1P • 22J (sekretariát IH)
kancelářský stOl s přídavným stolem a pultovou
nadSQvbou
celková délka sestavy Je 2518 mm
pracovn/ stůl s hloubkou 800 mm
piSdavný stfli s hloubkou 600 mm
pracovní stůl Je spojen konstrukcí s přídavným

nadstavba částečné překrývá přídavný stíl

samostatný kanceUfský
Stůl sekrcQnátu

pracovní deska stolu LID tL materiálu 25 mm,
rekunkace
skryté vedeni kabeUžc

konstnikce pevných stolů Je t LID tL materiálu 25
mm,
lub z LID materiálu tL IB mm
výška desky pracovních stoU 7S0 trůn

itčei: ktncelíf
barevné fcicnl dle typu prostoru mm. 3 druhy
odstínů
Typ PAB 1 - stůl, přídavný stůl a lub krémová mat
nebo Má mat, puková nadstavba dekor dřeva dub

$k/iné vestavéne policové
sestava 6 moduU
(dvé řady proti sobů)
PAB XNP
PAB 3.NP

Předpokládané
mnoiatví

S modulů
skffi poková * násavec polce vshé, výškové
$tavtatié (rastr), tákbdni urťeníjřpro šanony
dveře )SDu opatřeny rámicy
úchydčy zafréaované, fcu)i Sc spodní hranou dvefi,
délia úchytky 1,] m barva černá
rektíkačnl iKthy

účel: chodby
barevné řešeni dle typu prostoru min. 3 druhy
oditínA
Typ M8 2 ■ konstrukce bOá. pohledové plochy dekor

II 012

skňné vesavéné policové
sestava 9 moduú
(dvá řady prell sobě)
PABXHP
PAB3.WP

rozměry 27Ste600»700 mm (vxšxh)

6 modul)
Skřirl poková + nástavec police voně, výškově
stavitelné (rastr), základní urfenije pro šanony
dveře jsou opatřeny zámky
úchytky zafrézovaně, tčují se spodní hranou dveří,
délka úchytty 1,1 m barva černá
rekBfa<ařnl nohy

účel: chodby
barevné řešeni dle typu prostoru min. 3 druhy
odscúiA
Typ PAB 2 - konstrukce bila, pohledové plochy dekor
dřeva dub
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4 moduly ilFu ŮOO mm
• 1 modul v horní Uca • iolní skffl 5 ítíné
umistžnou iotnityťl
• 1 modul • irhomlWsUobsahulc dítefll pro jpijy
velkosti A<l
« 2 moduly • « tioml UsU poke urfeflé pro ionony
• spodní

3 modulů urfcna pro šanony

nbkéskřW -zavésenés horní hranou*# výšce
1000 mm, htoubka <198 mm
• 6 modulQ šmra 555 mm
• l modul wkllnin do spodní (isa vysoké ckříné šFLa
dOO mm
- všechny moduly poBcové ui<onó pro šanony
výškové reloflkacc
pro zévésné skAhky Je nutné zvolil typ kotvení
vhodní pro materlél stíny, který bude lajliťovat
dostatečnou pevnost

sk/tnč vesCxvčnó poOcovd
PAB 21^
Gft

veškeré dvřka uzamykatelné, osazeny
zaírézovanýml úchytkami
poSee výškové prcstavitciné, boky majlvroný rastr
urfený pro šanony

WO

stíná nad zavíšenými sk/úlkami Je opatřena
dckoračnim materUlem. zasahuje I nad maskovací
konstrukci radUtorfl, povrch umělí tíJle a nosný
maiertíl HIPS, dekoroíní matcrtiije lepen na stínu
ČI podkladovou desku
na dekorační stěně Je zavěšena TV (není soi^stí
dodévky)
napínaný prosvéltený podhled, mezi nébytkem a
podhledem zachovat mezeru
účel: kanceUF
barevné řešení dle typu proderu min. 3 druhy
odstínů
Typ PAB 1 • vysoké skňně krémové mat nebo bůé
mat, nízké zavěšené sWBlky dekor dřeva dub

vysoké sldlttě • vytká 1980 mm. hloubka SSO mm
<1 moduly vii'ka 600 mm
• 1 modul > v horní čisti • šatní ckřCI
. 3 moduly - v horní ČJstl poke určené pro šanony

PAB 3. NP • 213 (TŘ)

• spodní čist • 2 moduly určeny pro šanony
chladničku, dveře s Černou venblační mrOkou, v
soldu za mčQkou otvor, hloubka korpusu mu. 600
mm, teplý vzduch odchází do prostoru nad skříní
nízké stfíně • zavěšené s horní hranou ve výšce
1000 mm, hloubka 630 mm
- S moduÓ Šířka 586 mm
• 1 modul vkĎiěn do spodní ČásO vysoké skříně ŠFka
600 mm
• všechny moduly poícové určené pro šanony
výšková rcktílkace
pro závěsné skffiky Je nutné zvolit typ kotveni
vhodní pro matenál stěny, který bude zaJBřoval
dostatečnou pevnost

veškerá dvířka uzamykatelná, osazeny
zaírézovanýml úchytkami
sUM vcstawlnč pollcovú
PAP2U
TŘ

police výškové přestavttelné, boky mají vroný rastr
určený pro šanony

Stěna nad zavěšenými skřííkami Je opatřena
dekoračním materUlem. zasahuje I nad maskovací
konstrukci radiátorů, povrch umělá kůle a nosný
matenál HIPS, dekorační matcfláí Je lepen na stínu
ČI podkladovou desku
na dekorační stíně Jc zavěšena TV (není součástí
dodávky)
napínaný prosvětlený podhled, mezi nábytkem a
podhledem zacltovat mezeru
účel: kancctiř
barevné řešení dle lypu prostoru min. 3 druhy
odstínů
Typ PAB 1 - vysoké skříně krémová mat nebo b<U
mat, nízké zavěšené skřeky dekor dřeva dub

Spodní skííilky:
hloubka 600 mm, výška 918 mm včetně pracovní
desky a noliček
šířka (4x) 600 mm, (2x) 500 mm

horní skřiTiky:
hloubka 3*16 mm, výška 780 mm
šíka (Sx) 600 mm, (lat) 500 mm
pult zasahujklnad prac. desku ITSártSO mm (dxš),
zuhrje s« na polovru Jeho hloubky od místa kde se
potkává s hranou pracovní desky, deska pultu ve
výšce 1150 mm
kuchyilská sestava pro
PAD 48.6
PAP 3.WP

otevfrání úchopem za hranu dvFck
korpusy LTD 18 mm bdi základní
dveře a pohledové plochy LTD 18 mm bšá nsrl
pult LTD 18/54 mm dekor ďcva dub
prac.deska HPL 38 mm tmavě šedá
obklad stíny Čiré kalené sklo
dřez nerez
osvětlení LED pásek
V 017 • MW trouba
V 018 * myčka
V 034 • lednice s mrazákem
V 002 - koš na tříděný odpad
V 016 * kávovar s přlpo)onlm na vodu a odpad

spodní ck/Htky:
hloubka 600 mm, výška 918 mm včetně pracovní
desky a noKttlí
Šířka (4x) 600 mm, {2x) 500 mm
horní skunky:
hkwbka 3<t8 mm. výška 780 mm
šPla (Sx) 600 mm. (Ix) 500 mm
pult zasahující nad prac. desku 1754x450 mm (dxš),
zuřuje se na polovinu Jeho hloubky od místa kde se
potkává s hranou pracovní desky, deska pultu ve
výšce 1150 mm

otevírání úchopem za hranu dvFek
kuchyAská sestava pro
PAB 48 J
PAB ZNP

korpusy LTD 16 mm blU záktadnJ
dveře a pohledové plochy LTD IB mm bOá nul
pult LTD lfl/54 mm dekor ďeva dub
pracdeska HPL 38 mm tmavě šedá
obklad stěny čbé kalené sklo
dřez nerez
osvětleni LED pásek
V 017 • KW trouba
V 018 - myčka
V 034 • lednice s mrazákem
V 002 - koš na tříděný odpad
V 016'kávovar
M 001 • výrobník sodové vody

spodní skřínky:

niouDka btx> mm, ryska 916 mm vcetne pracovní
desky a nožiček
šrka (4x} 600 mm, (Ix) 580 mm -rohový prostor

homl skříňky;
hloubka 346 mm, výška 760 mm
ifka (Ix) 600 mm, (Ix) 690 mm, (Ix) 310 mm •
police vedoud podél kolmé stěny
{2t) po£c« 310(1600 mm na skrytém kování
pult • nka na židi 6OQ16OO mm (šxh)

N016

otevWni úchopem la hranu dvřek

kuchyňská sestava pra
PAB 48.5 ÍGŘI
PAB 3.NP

korpusy LTD 18 mm bílá základní
dveře a pohledové plochy LTD 16 mm krémová mat
nebo biá mat
pult • prodloužení prac desky • HPL 38 mm ■ tmavě
šedá
obklad stěny čiré kalené sklo
dřez nerez
osvédení Lf D pásek
V 017 ■ MW trouba
V OlB - myčka
V 034 * lednice s mrazákem
V 016 • kávovar s připojením na vodu a odpad
V 002 * koš na tříděný odpad

spodní sUOIky:
hloubka 600 mm, výška 918 mm včetně pracovní
desky a nožček
šřta (3x) 600 mm, (Ix) SOO mm. (Ix) 325 mm
horní skříňky;
hloubka 348 mm, výška 760 mm
šila (3x) 600 mm, (Ix) 500 mm, (Ix) 32S mm

úchylkové otevirdnl
korpusy LID 16 mm bSá základní
dveře a pohledové plochy LTD 18 mm bílá mat
kuchyňská sestava pro
PAB 37 flHPMSedacI
fwiftnestl

prac-éeska HPL 38 mm imavČ šedá
obkladová deska HPL 15 mm shodná s dekorem
prse, desky
dřez nerez
osvětlení LED pásek

1ť

V 017 ' KW trouba vestavba do horních skříněk
V 002 - koš na tříděný odoad
V 018 * myčka vestavná
V 015' leďnte monoklimatícká
V 016 > kávovar
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jpetfni sknrtky:
hloublu W mm, výilu 916 mm víc(ni pracovní
desicy a naJťi9c
IFkj (3x) 600 mm. (Ix) 500 mm, (Ix) 325 mm

homl skrtíky;
hloubla >18 mm, výSka 760 mm
ilřka (3x) 600 mm, (Ix) 500 mm, (Ix) 325 mm
ůdiytkavé otcvirjní

korpuuy LTD 18 mm b&i základní
dvrfe o pohledové plochy LTD 18 mm UU nut
I(udi)if£fei sestava pro
PAB 4a.2ř2NP£P
^cnw< mÍTtntwt)

prac.deska HPL 38 mm tmavé iedd
obkladová d«kj KPL 15 mm thodnJ <> dekamm
prac. desky
dřez ncrcž
osvétlonl LED p^xk
V 017 • KW trouba vestavba do homkh sk/lněk
V 002 - koJ na tfklSný odpad

spodní skMky:
hloubka 600 mm, vý^ 918 mm víetn« pracovní
desky a no2£ck
Uka (‘Ix) 600 mm, (Ix) 542 mm

homl skfihky:
hloubka 348 mm, vý&ka 780 mm
iZkd (4x) 600 mm, (Ix) 542 mm
puk zasahujid nad prac desku 1754x450 mm (<bcS}.
niTuJe se na polovinu Xbo hloubky od místa kde w
poddvá s hranou pracovní deSky, deska puSu ve
výice 1150 mm

úchylkové otevIrJnl
korpusy LID 18 mm blU zJkladnI
dvefe a pohledové plochy LTD 18 mm blU mat

pracdeska KPL 38 mm tmavě iedJ
obkladové deska KPL 15 mm shodné s dekorem
prac. desky
pult 16/36 mm dekor dfeva
Pia nerez
PsvétlenrLEDpéxk
V 017 - KW trouba (vestavba do horních skfTnék)
V 019 > lednKc menokilmaUcké
V 002 • koS na tWný odpad
K 001 * výrobnfic sodové vody

spodní sknrtky:
hloubka 600 mm, výika 918 mm véctné pracovní
desky a nolřek
iifka (Sx) 600 mm
horní skřínky:
hloubla 348 mm, výléo 760 mm
šJrlu (Sx) 600 mm

pu£ 1925x450 mm (<b&), deska puRu ve výke 1150

úchytkové otevlrinl
kochyilské Kszava pro
OUT2.NPf56.n

korpusy LTD IB mm svébc šedé
dvefe a pohledové plechy LTD 16 mm světle Ledé
pult LTD 18/36 mm dekor ďeva dub
pracdeska HPL 38 mm tmavé šedé
obklad stěn HPL 15 mm shodné s dekorem pracovní
desky
dlŤz nerez
osvětleni LEO péxk
V 017 ' KW tnuba vestavba do horních sk/lněk
V 033 • podstavné lednice malé
V 002 • koi lu t/kUný odpad

spodní sk/IAky:
hloubka 600 mm, výika 916 mm včetně pracovní
desky « no) íček
ířka (Sx) 600 mm
homlskMky:
hloubka 346 mm, výška 760 mm
ŠFka (Sx) 600 mm

úchytkové otevírJnl
korpusy LTD 18 mm světlo šedé
dvéFc a pohledové plochy LTD 18 mm světle šedé

kuchyiíské sestava pro
N016

pracdeska KPL 38 mm tmaví šedé
obUad stěny HPL 15 mm shodné s dekorem pracovní
desky
d/cz nerez
osvětlení LEO pések
V 017-KW trouba
V 019 ■ lednice monoklimatKké
V 002 • koš na t/lděný odpad
M 003 • výrobník sodové vody

homl skňňky:
hloubka 346 mm, výška 780 mm
ŠFlo(Sx) 600 mm

M 016

kuchyiiské sestava pro
OUT2.NPf56.23

pracdeska HPL 38 mm tmavě Šedé
obklad stěny KPL 15 mm shodné s dekorem pracovní
desky
dřez nerez
osvětleni LEO pések
V 017 • KW trouba
V 019 * lednice monokSmotlcké
V 002 * koš na t/lděný odpad
K 001 * výrobník sodové vody
V 018 • myčka

ccBwvé rozměry 320Cbl227
osvětleni ■ frézovaný LEO pések po celém vnějším
osvětleni LEO pések je I ze strany obShihy nad
pracovním stolem
ovUdénl LEO péskfl - vypínač na vnitřní straně
recepce

pUiť pultu • kompozitní matcrlél v barvě aikocké
bílé, prémiové běé, sněhově bílé apod.

nepohMové kontrukce LTD 18 mm bíU
“'“''líAíižnl SIĎI, vnitřní Jist pulltl, ihrfe slíinčk LTD »
Ibarví odpovUaikípUštl pulbJ

S?fÉnka62 8

roBněry slďiné 12(^S9S mm {dió)
celkovi výilu 2400 mm
jektovi konatnikce 40/40 mm
tyf na ramínka pnJmír 20 mm
itve/fl doptněny limky
boky ma|í*rtiný ra^pro výikovM stavltctnosi
rekunkace

VST - Vrítniec

úďcU kanceU/

vestaveni &kfin

1.x

barevné fe^nl dle typu prostoru min. 3 druhy
odstíftO
Typ VST a OUT • Ovefe a pohledové plochy dekor
d/eva dub LTD ti. matertilu 18 mm
korpus LTD IB mm bU siUidnf
tMrva ocelové konstnikce Je priCkovd matnJ S
Jemnou stukturou RAL 7043

PAB 3/iP (chodba)

rotméry 2750x3250x1686 mm (vxdid}
lamely LTD S4 dekor d/cva dub
deska LTD 18 mm • antracit

bfflciovi perpola pni
vymeteni Jednacňto

N201

ha

ncreíovi tmo2 • 40/40 mm

chodby

akusUeki plsť d. 6 mm
barevné /c^ení dle typu prostoru min. 3 druhy
odstfnQ

PAB 2J4P (chodba)
PAB 3.NP (chodba)

N202

retméry 1150x1686x800 mm (vxdxS)

zvýiený stOl Jednací
chodby
PAP-XNP
PAO 3.NP

konstrukce a deska LTD 36 mm ■ antraeft

nerexovi tmol • 40/40 mm

celkové mtméry 2750x1686x750 mm (vxbrh)

N 203

copy point
0odbY
PAO ZWP
PAB XNP

PAB 2.NP
PAB 3.NP

ntwvlc 2 letíné strany na vestsvnoa ikfii N OU a
t druhé strany na obklad sten 1006
lku}e s dveřmi skfírté a s obkladem

- ifi'
J ■j"

t

obé strany spojeny lamelovým podhledem N 20*1

korpusy LTD bU tJkbdní
plochy pohledové LTD 54/18 mm dekor d/eva dub

odsdnd

PAB3J<P
PAB 3.NP

N 204

lamelový podhled
chodby
PAD ZNP
PAB 3 NP

irrrh "
1006

obklad stěny
chodby
PAO XNP
PAB3.NP

i i i'T i

i-cr

navazuje Z jedné strany na vestavnou sk/m N 011 a
Z dnihé strany na cosry point N 304
lícuje 6 dveřmi sidíně a se sténou cepy pointu

obklad stěny Je ukotven nepohledové např&lad
pomod zivésných Dit

pohledé plochy LTD 18 mm dekor dřeva dub
barevné řešení dle typu prostoru min. 3 druhy
odstínS

1X1

mosimvacl konslrukco
radidlorCi na ocelové
kcrtsbukci

akusticky paravan pro sesavu stMO N X2
(ozméry 1500x400 mm
barevné řešeni dle Typu prostoru min. 3 druhy
odstínů

MM?

akustický paravan k
sestavě stolů N X2
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PAB 2JIP
PAB 3.NP
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