Technická specifikace požadovaného vybavení
židle stohovatelná

Židle bude dřevěná, materiál masiv buk mořený do odstínu olše
diamant, sedák i opěrák čalouněný červenou látkou. Nostnost
židle minimálně 100kg, židle musejí být stohovatelné (min 5ks
na sebe). K židlím bude poskytován doživotní pozáruční servis.

kancelářské křeslo

Požadujeme kancelářské křeslo parametrů křesla MANAGINI F3000

křeslo

Rozměry: Š 670x H 850 mm x V 960 mm. Šířka sedáku 55 cm,
Hloubka sedáku: 50 cm, Výška sedáku: 37 cm
Rám
područky: dýha olše diamant, Průhledný akrylový lak
Trubkový rám: ocel, Nosná tkanina: 100% polyethylene
Tkanina: 100% bavlna, Polštář: polyuretanová pěna 20kg/m3,
Polyesterové vatování.

stůl pracovní

Bude vyroben z LTD olše diamant 1694 PR. Pracovní deska i
nohy stolů o síle 36mm. Lub stolu o síle 18mm. Přední, zadní i
spodní hrana nohy olepena ABS 2mm. Noha ze spodu bude
opatřena kluzáky. Plát stolu dokola olepen ABS 2mm. Lub bude
mít olepenu spodní hranu ABS 2mm. Stůl bude sestaven
neviditelným spojem – na kolíky. Rozměry: výška 760mm, šířka
1200mm, hloubka 700mm

stůl pokojový

Plát stolu bude vyroben z LTD olše diamant 1694 PR 18mm,
olepen hranou ABS 2mm. Ze spodu na plát budou přišroubovány
4 chromové nohy o víšce 710mm s možností štelování výšky +/20mm. Rozměry stolového plátu 500x500mm.

stůl jednací

Plát stolu bude vyroben z LTD olše diamant 1694 PR 36mm.
Bude olepen ABS hranou 2mm. Ze spodu k plátu budou
přišroubovány 4 chromové nohy o víšce 710mm s možností
štelování výšky +/- 20mm. Rozměry plátu: 1600x800mm.

stůl odkládací

Plát stolu bude vyroben z LTD olše diamant 1694 PR 36mm,
olepen ABS hranou 2mm. Ze spodu na plát budou
přišroubovány 4 chromové nohy o výšce 710mm s možností
štelování výšky +/- 20mm. Rozměry plátu: 1200x500mm

stůl

Plát stolu bude vyroben z LTD olše diamant 1694 PR 18mm,
olepen ABS hranou 2mm. Ze spodu na plát budou
přišroubovány 4 chromové nohy o výšce 710mm s možností
štelování výšky +/- 20mm. Rozměry stolového plátu
800x800mm

stůl konferenční

Bude vyroben z masivu buk, který bude mořen do odstínu olše
diamant. Výška stolu 450mm. Nohy budou čtvercové 80x80mm.
Budou mít strhnuty hrany o poloměru R2. 100mm od země bude
umístěna police o síle 20mm. Bude mít také strhnuty hrany o
poloměru R2. Plát o síle 20mm a průměru 1000mm. Hrana plátu
bude zakulacena. Spoje budou provedeny neviditelně – na kolíky.

skříň policová (1958x670x320)

Bude vyrobena z LTD olše diamant 1694 PR 18mm. Všechny
viditelné hrany i spodní a horní budou olepeny ABS hranou
2mm. Podpěrky 5 na 7mm budou vrtány +/- 250mm ode dna i
od půdy a budou po celém boku s roztečí po 50mm. Korpus bude
stát na 100mm vysokých štelovacích nožkách. Nožky budou
zakryty soklem, který bude utopen o 5mm. Záda budou z MDF
3mm bílá lak ve falcu. Spoje budou provedeny neviditelně - na
kolíky. Rozměry: výška 1958mm, šířka 670mm, hloubka 320mm

skříň šatní 2 dveřová
(2050x700x670)

Bude vyrobena z LTD olše diamant 1694 PR 18mm. Všechny
viditelné hrany i spodní a horní budou olepeny ABS hranou
2mm. Korpus bude stát na 100mm vysokých štelovacích
nožkách. Nožky budou zakryty soklem, který bude utopen o
5mm. Skříň bude rozdělena na polovinu příčkou. V jedné
polovině budou umístěny police s podpěrkami 5 na 7mm. Díry
budou vrtány jak ode dna tak od půdy +/- 250mm s roztečí po
50mm. V druhé polovině bude oválná šatní tyč na rozetách.
150mm ode dna bude umístěna police. Záda z MDF 3mm bílá lak
ve falcu. Dvířka budou naloženy. Spoje budou provedeny
neviditelně - na kolíky. Rozměry: výška 2050mm, šířka 700mm,
hloubka 600mm.

skříň policová uzavřená
(2000x950x330)

Bude vyrobena z LTD olše diamant 1694 PR 18mm. Bude mít
6ks polic. Podpěrky 5 na 7mm budou vrtány +/- 250mm ode dna
i od půdy a budou po celém boku s roztečí po 50mm.Všechny
viditelné hrany i spodní a horní budou olepeny ABS hranou
2mm. Na dno budou přišroubovány 100mm vysoké štelovaci
nožky, které budou zakryty soklem. Sokl bude utopen o 5mm.
Záda budou z MDF 3mm bílá lak ve falcu. Dvířka budou naloženy.
Spoje budou provedeny neviditelně – na kolíky. Rozměry: výška
2000mm, šířka 950mm, hloubka 330mm.

skříň šatní 3 dveřová
(2050x1350x600)

Bude vyrobena z LTD olše diamant 1694 PR 18mm. Bude
rozdělena příčkami na třetiny. Na krajích budou umístěny
poličky (po 6kusech) s podpěrkami 5 na 7mm. Podpěrky budou
vrtány jak ode dna tak od půdy +/- 250mm po celé výšce s
roztečí podpěrek 50mm. V prostřední části bude umístěna
oválná šatní tyč na rozetách. 150mm ode dna bude umístěna
police. Všechny hrany i ze spodu a ze zhora budou olepeny ABS
hranou 2mm. Záda z MDF 3mm bílá lak ve falcu. Skříň bude
postavena na 100mm vysokých štelovacích nožkách. Nožky
budou zakryty soklem, který bude utopen o 5mm. Dvířka budou
naloženy. Spoje budou provedeny neviditelně – na kolíky.
Rozměry: výška 2050mm, šířka 1350mm, hloubka 600mm.

skříň kombinovaná
(800x1000x500)
(1400x1000x350)

Bude vyrobena z LTD olše diamant 1694 PR 18mm. Spodní část
skříně o rozměrech: výška 800mm, šířka 1000mm, hloubka
500mm, 6ks polic. Horní část skříně bude o rozměrech: výška
1400mm, šířka 1000mm, hloubka 350mm, 12ks polic. Spodní
část bude postavena na štelovacích 100mm vysokých nožkách,
které budou zakryty soklem. Sokl bude utopen o 5mm. Jak
spodní tak i horní část skříně bude rozdělena příčkou. Všechny
viditelné hrany + spodní i horní budou opatřena ABS hranou
2mm. Podpěrky 5 na 7mm budou vrtány +/- 250mm ode dna i
od půdy a budou po celém boku s roztečí po 50mm. Záda skříní
budou z MDF 3mm bílá lak ve falcu. Dvířka budou naloženy.
Spoje budou provedeny neviditelně – na kolíky.

policová skříň uzavřená,
4 dveřová

Bude vyrobena ze čtyř kusů policové skříně. Pro uzavření bude
použito kování S50 pro posuvné skříňové dveře. Na sestavu
skříněk bude ze spodu a ze zhora přišroubována deska z LTD
olše diamant 1694 PR 18mm o rozměrech: délka 2680mm, šířka
360mm, na které bude umístěno kování. Na spodní desce budou
štelovací nožky o výšce 100mm. Nožky budou zakryty soklem,
který bude utopen o 5mm. Na sestavu bude z boků přichycena
deska o rozměrech: délka 1994mm, šířka 360mm. Všechny
viditelné hrany i spodní a horní budou opatřeny ABS hranou
2mm.

kontejner

Bude vyroben z LTD olše diamant 1694 PR 18mm. Bude
centrálně uzamykatelný, čílka budou vloženy mezi boky, půdu a
dno. Kontejner bude mít 100mm vysoký sokl, jak ze přední
strany, tak ze zadní strany. Sokl bude utopen o 5mm. Kontejner
bude mít 4 zásuvky. Veškeré viditelné hrany budou opatřeny
ABS hranou 2mm. I spodní hrana boků, soklů a zadní hrana
zásuvek. Záda budou vložená pevná z LTD olše diamant 1694 PR
a utopeny o ABS hranu 2mm. Dno zásuvek bude z MDF 3mm bílá
lak. Zásuvky budou mít celovýsuvy 500mm. Spoje budou
provedeny neviditelně – na kolíky. Rozměry: výška 700mm,
šířka 450mm, hloubka 550mm.

lampa

Nejprodávanější halogenová lampa, vybavená ochranným sklem,
Výška 41,0 cm. Možnost přepínání intenzity 35/50 W. Zdroj
(halogenová žárovka 50 W) je součástí dodávky.

regál

Požadovaná nostnost 100kg. Rozměry: výška 2000mm, šířka
1000mm, hloubka 400mm
Pevná konstrukce z ocelových profilů šedostříbrné barvy. 1
šikmá a 1 rovná odkládací police. Na výběr pulty s různými
dezény dezény polic a čelního panelu. Součástí pultu jsou nožky i
kolečka. Rozměry pultu 1200 x 600 x 400 mm

pult řečnický

lavice

Materiál masiv smrko síle 50mm mořen do odstínu olše diamant
1694 PR a povrchově dokončen lakem. Nohy lavice budou
spojeny lubem o šířce 80mm. Na nohou i sedáku budou hrany
zakulaceny. Spoje budou provedeny neviditelně – na kolíky.
Rozměry: délka 1100mm, šířka 450mm, výška 450mm.

věšák nástěnný

Vyroben z masivu smrk a domořen do odstínu olše a povrchově
dokončen lakem. Rozměry: délka 2300mm, šířka 150mm,
tloušťka 25mm.

věšák mobilní liniový

Stojací věšák na šaty EP94741 - mobilní stojan na šaty a
kolečkách, barevné provedení chrom/černá, výška 190cm.

věšák mobilní stojací

Dřevěný věšák s výškou 1950mm, vyroben z masivu smrk a
domořen do odstínu olše. Povrchově dokončen lakem.

vstupní hala, inforcentrum

viz návrh interiéru vstupní haly (zvláštní příloha)

