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Stôl s kontajnerom - rozmer min.1300x600mm so
zásuvným modulom s kontajnerom (skrinkou);Kovová
konštrukcia z plochoválu 50x30mm, nohy zakončené 4
veľkoplošnými klzákmi s možnosťou umietnenia filcových
tlmiacich podložiek. Vrchná doska katedry s oblými rohmi
hrúbky 18mm, ABS hrana 2mm; 1x uzamykateľný úložný
Katedra na notebook uzamykateľná. priestor s výsuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na
Učiteľská katedra s úložným
notebook;1x uzamykateľný kontajner s policou vo vnútri
priestorom a výsuvnou pracovnou
umiestnený vedľa úložného priestoru na notebook
Nábytok
doskou na notebook. Variant: so
rozmery vxšxh (320x420x395mm), výška uzamykateľného
skrinkou.Pracovná doska (mm): 1300 x kontajneru a j úložného priestoru na notebook je 120mm;
600
Pracovná plocha na zásuvnom module pod notebookom v
rozmere min.505x330mm. Krycia doska nad zásuvným
modulom v rozmere min.527x506mm odklopná a zásuvná
vertikálne do katedry; modul je uzamykateľný s
možnosťou zasunutia pracovnej dosky s notebookom bez
odpájania od sietí; v module sú 2 priechodky na
pripojovacie káble; výška dosky stola min.820mm
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Nábytok Stolička čalúnená pevná

Stolička - čalúnená, kovová konštrukcia plochoválny profil
38x20mm; zakončenie konštrukcie stoličky je celokovové,
zvarené bez plastových koncoviek; nohy zakončené 4
veľkoplošnými klzákmi s možnosťou umiestnenia filcových
tlmiacich podložiek, sedák a opierka stoličky čalúnené; 4
plastové klzáky pod sedákom proti poškriabaniu dosky
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Kontajner - vozík vrátane kontajnerov (10ks)
rozmer š760xh500xv600. Vozík s kovovou konštrukciou a
Kontajner - vozík vrátane konatjnerov
Nábytok
farebnými zásuvkami. K ľahšiemu presunu vozíka slúžia
(10ks); rozmer š760xh500xv600
kolieska ktorú sú sučasťou kontajnera. Výška zásuviek: 75,
150, 230mm. Vrchná doska konajnera vozíka je z LTD.
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Názov položky

špecifikácia

JC s DPH
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pracovisko žiaka obsahuje:
Stolárska hoblica
Hoblica so stabilnou kovovou konštrukciou s nohami jokel
40x40. Pracovná doska je z bukovovej špárovky a je
ošetrená ľanovým olejom, vybavenou predným vozíkom
(hoblicovým zverákom) a na zadnej stene stola
odkladacou truhlicou.Hoblica ma v spodnej časti policu na
Pracovisko žiaka na obrábanie dreva
odkladanie v rozmere: min. 1075x560 mm. Súčasťou je
so závesným panelom
uzamykateľná zásuvkav rozmere v216xš400xh560 a
súprava 4 oporných kolíkov. Celkový rozmer š 1260 h 610
Stolárska hoblica so stabilnou
v 840 mm.
konštrukciou, buková, s pracovnou
Nábytok
doskou vybavenou predným vozíkom
Elektrická prípojka na žiacky stôl 230V - na pracovnom
a na zadnej stene odkladacou
stole (hoblici) je na pevno umiestnená 1x dvojzásuvka z
truhlicou. Súčasťou je zásuvka a
ktorej je vyvedený 5m kábel ,chránený chráničkou a
súprava 4 oporných kolíkov. Celkový
ukončený vidlicou do zásuvky. Kábel je v kovovej
rozmer š 1260 h 610 v 840 mm.
konštrukcii stola vedený v eclipoch .Pripojiteľnosť kábla od
stola je min 3m.
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Závesný panel - v rozmere min. v 400x š 1240mm ,
súčasťou panela je magnetický pás na odkladanie náradia
v šírke 550mm

Pracovisko žiaka na obrábanie
kovov so závesným panelom.
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Dielenský kovový stôl s
odkladacím
priestorom. Nohy stolov sú
vyrobené z joklového profilu
40x40mm a priečky 30x30mm.
Odolnosť kostry zabezpečuje
úprava povrchu komaxitovou
Nábytok
farbou. Nohy stola sú zakončené
plastovými záslepkami,
ktoré chránia podlahu pred
poškodením. Pracovná
doska je vyrobená z bukovej
škárovky ošetrenej ľanovým
olejom. Jej rozmer je
1000x600x27mm.
Skrinka z laminátovej drevotriesky dekor buk s dvomi policami

Dielenský kovový stôl s odkladacím priestorom
Nohy stolov sú vyrobené z joklového profilu 40x40mm a
priečky 30x30mm. Odolnosť kostry zabezpečuje úprava
povrchu komaxitovou farbou. Nohy stola sú zakončené
plastovými záslepkami, ktoré chránia podlahu pred
poškodením. Pracovná doska je vyrobená z bukovej
škárovky ošetrenej ľanovým olejom. Jej rozmer je
1000x600x27mm. Skrinka z laminátovej drevotriesky dekor buk s dvomi policami. Skrinka má rozmer v620 x š
400 x h 560. Výška stola min.760mm a max. 860mm.
Elektrická prípojka 230V žiacke stoly- na pracovnom stole
je na pevno umiestnená 1x dvojzásuvka z ktorej je
vyvedený 5m kábel ,chránený chráničkou a ukončený
vidlicou do zásuvky. Kábel je v kovovej konštrukcii stola
vedený v eclipoch .Pripojiteľnosť kábla od stola je min 3m.
Závesný panel - v rozmere min. v 400x š 1000mm ,
súčasťou panela je magnetický pás na odkladanie náradia
v šírke 550mm
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Nábytok

Závesný panel 400x1000 k
dielenským stolom

Závesný panel - v rozmere min. v 400x š 1000mm ,
súčasťou panela je magnetický pás na odkladanie
náradia v šírke 550mm

Dielenský kovový stôl s odkladacím priestorom
Nohy stolov sú vyrobené z joklového profilu 40x40mm a
Pracovisko žiaka na vŕtanie, pílenie a priečky 30x30mm. Odolnosť kostry zabezpečuje úprava
brúsenie so závesným panelom povrchu komaxitovou farbou. Nohy stola sú zakončené
plastovými záslepkami, ktoré chránia podlahu pred
Dielenský kovový stôl s odkladacím
poškodením. Pracovná doska je vyrobená z bukovej
priestorom. Nohy stolov sú vyrobené z škárovky ošetrenej ľanovým olejom. Jej rozmer je
joklového profilu 40x40mm a priečky 1000x600x27mm. Skrinka z laminátovej drevotriesky 30x30mm. Odolnosť kostry
dekor buk s dvomi policami. Skrinka má rozmer v620 x š
zabezpečuje úprava povrchu
400 x h 560. Výška stola min.760mm a max. 860mm.
Nábytok komaxitovou farbou. Nohy stola sú
zakončené plastovými záslepkami,
Elektrická prípojka 230V žiacke stoly- na pracovnom stole
ktoré chránia podlahu pred
je na pevno umiestnená 1x dvojzásuvka z ktorej je
poškodením. Pracovná doska je
vyvedený 5m kábel ,chránený chráničkou a ukončený
vyrobená z bukovej škárovky ošetrenej vidlicou do zásuvky. Kábel je v kovovej konštrukcii stola
ľanovým olejom. Jej rozmer je
vedený v eclipoch .Pripojiteľnosť kábla od stola je min 3m.
1000x600x27mm. Skrinka z
laminátovej drevotriesky - dekor buk s Závesný panel - v rozmere min. v 400x š 1000mm ,
dvomi policami.
súčasťou panela je magnetický pás na odkladanie náradia
v šírke 550mm
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Dielenský kovový stôl s odkladacím priestorom
Nohy stolov sú vyrobené z joklového profilu 40x40mm a
Pracovisko učiteľa na obrábanie kovov priečky 30x30mm. Odolnosť kostry zabezpečuje úprava
a dreva so závesným panelom.
povrchu komaxitovou farbou. Nohy stola sú zakončené
plastovými záslepkami, ktoré chránia podlahu pred
Dielenský kovový stôl s odkladacím
poškodením. Pracovná doska je vyrobená z bukovej
priestorom. Nohy stolov sú vyrobené z škárovky ošetrenej ľanovým olejom. Jej rozmer je
joklového profilu 40x40mm a priečky 1000x600x27mm. Skrinka z laminátovej drevotriesky 30x30mm. Odolnosť kostry
dekor buk s dvomi policami. Skrinka má rozmer v620 x š
zabezpečuje úprava povrchu
400 x h 560. Výška stola min.760mm a max. 860mm.
Nábytok komaxitovou farbou. Nohy stola sú
zakončené plastovými záslepkami,
Elektrická prípojka 230V žiacke stoly- na pracovnom stole
ktoré chránia podlahu pred
je na pevno umiestnená 1x dvojzásuvka z ktorej je
poškodením. Pracovná doska je
vyvedený 5m kábel ,chránený chráničkou a ukončený
vyrobená z bukovej škárovky ošetrenej vidlicou do zásuvky. Kábel je v kovovej konštrukcii stola
ľanovým olejom. Jej rozmer je
vedený v eclipoch .Pripojiteľnosť kábla od stola je min 3m.
1000x600x27mm. Skrinka z
laminátovej drevotriesky - dekor buk s Závesný panel - v rozmere min. v 400x š 1000mm ,
dvomi policami.
súčasťou panela je magnetický pás na odkladanie náradia
v šírke 550mm
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Nábytok Elektrická prípojka 230V žiacke stoly
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Kovová skriňa na odkladanie náradia
Skriňa s krídlovými dverami, 4x polica
staviteľná po 25mm (pozink), plné
Nábytok
dvierka s výztuhami pre perfo, nosnosť
600 kg. Výška 1950 x šírka 1044 x
hĺbka 625.

na pracovnom stole je na pevno umiestnená 1x
dvojzásuvka z ktorej je vyvedený 5m kábel ,chránený
chráničkou a ukončený vidlicou do zásuvky. Kábel je v
kovovej konštrukcii stola vedený v eclipoch .Pripojiteľnosť
kábla od stola je min 3m.

Kovová skriňa na odkladanie náradia
Skriňa s krídlovými dverami, 4x polica staviteľná po 25mm
(pozink), plné dvierka s výztuhami pre perfo, nosnosť 600
kg. Výška 1950 x šírka 1044 x hĺbka 625.
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Skriňa na náradie
je vyrobená z kvalitného oceľového
plechu 0,7–1,5 mm; moderný dizajn s
oblými hranami; uzamykanie dverí
rozvorovým zámkom
;perforácia spĺňajúca EÚ-štandardy na
chrbte a dverách skrine; vybavenie: 4
police, 3 zásuvky, 5-dielna sada
držiakov náradia; variabilnosť
Nábytok
zostavenia políc a zásuviek v rastri po
28 mm; 100% výsuv zásuviek na
guličkových lištách; nosnosť police 50
kg, nosnosť zásuvky 40 kg; perforácia
na vnútornej strane dverí ; maximálna
využiteľnosť skrine: hĺbka 580 mm
• možnosť dokúpenia políc a zásuviek
• povrchová úprava – vypaľovací lak z
umelej živice; RAL 5015/7001

Skriňa na náradie
je vyrobená z kvalitného oceľového plechu 0,7–1,5 mm;
moderný dizajn s oblými hranami; uzamykanie dverí
rozvorovým zámkom
;perforácia spĺňajúca EÚ-štandardy na chrbte a dverách
skrine; vybavenie: 4 police, 3 zásuvky, 5-dielna sada
držiakov náradia; variabilnosť zostavenia políc a zásuviek v
rastri po
28 mm; 100% výsuv zásuviek na guličkových lištách;
nosnosť police 50 kg, nosnosť zásuvky 40 kg; perforácia na
vnútornej strane dverí ; maximálna využiteľnosť skrine:
hĺbka 580 mm
• možnosť dokúpenia políc a zásuviek
• povrchová úprava – vypaľovací lak z umelej živice; RAL
5015/7001
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Nábytok Žiacka stolička do dielne

Polyuretanový sedák s priemerom 32 cm, plynový piest.
Chrómový križ. Kolieska alebo klzáky. Výška sedenia : 43,5 56 cm, s oporou pre nohy 57 - 82,5 cm, bez opierky. Piest
stoličky je kovový a obal piestu je plast.
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