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Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ 
 
Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška š x h x v mm 
 
Popis: C 
 
Vyobrazení: obrázek  
 
Legenda: 

 
Číslo standardu – číslo pod který je uvedena podpoložka ve „Specifikaci položek“ 
 

 

 
Název položky/podpoložky 
 

 

 
Popis – detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky 
 

 
Rozměry: 

 
Šířka – celkový šířkový rozměr položky/podpoložky 
 

 

 
Hloubka – celkový hloubkový rozměr položky/podpoložky 
 

 

 
Výška – celkový výškový rozměr položky/podpoložky 
 

 

 
Schematické informativní vyobrazení provedení položky/podpoložky 
 

 
Popis standardů nespecifikuje pravou nebo levou variantu dveří u nábytku. 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 900 x 520 x 870 mm 
 
Popis: LSD 4 
 

Skříňka dvoudveřová (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných 
dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá 
deska. 
Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny 
rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez 
šroubování, úchytky na dveřích skřínky kovové, znemožňující 
zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny 
integrovanými tlumiči dorazů. 
Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti 
vysunutí. 
Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění. 
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, být ve shodě s EN 14 056. 
 
Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150. 
 
Vyobrazení: 
 

 

1  
Skříňka laboratorní 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 450 x 520 x 870 mm 
 
Popis: LSD 2 
 

Skříňka jednodveřová, jedna horní zásuvka (pod pracovní desku laboratorního stolu) z 
laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná 
dřevovláknitá deska. 
Dveře a čelo zásuvky s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a 
rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech 
odnímatelných bez šroubování, pojezdy pro zásuvku kovové 
kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více),
úchytky na dveřích a zásuvce skřínky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a 
zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře i čelo vybaveny integrovanými tlumiči 
dorazů. 
Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti 
vysunutí. 
Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.  
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, být ve shodě s EN 14 056. 
 
Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150. 
 
Vyobrazení: 

 

Skříňka laboratorní 
2  
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 600 x 520 x 870 mm 
 
Popis: LSD 2 
 

Skříňka jednodveřová, jedna horní zásuvka (pod pracovní desku laboratorního stolu) z 
laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná 
dřevovláknitá deska. 
Dveře a čelo zásuvky s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a 
rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech 
odnímatelných bez šroubování, pojezdy pro zásuvku kovové 
kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více),
úchytky na dveřích a zásuvce skřínky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a 
zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře i čelo vybaveny integrovanými tlumiči 
dorazů. 
Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti 
vysunutí. 
Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.  
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, být ve shodě s EN 14 056. 
 
Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150. 
 
Vyobrazení: 

 

3  

 
Skříňka laboratorní 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 900 x 520 x 870 mm 
 
Popis: LSD 5 
 

Skříňka jednodveřová, jedna horní zásuvka (pod pracovní desku laboratorního stolu) z 
laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná 
dřevovláknitá deska. 
Dveře a čela zásuvek s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a 
rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech 
odnímatelných bez šroubování, pojezdy pro zásuvky kovové 
kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více),
úchytky na dveřích a zásuvkách skřínky kovové, znemožňující zachytávání 
oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře i čela vybaveny integrovanými 
tlumiči dorazů. 
Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti 
vysunutí. 
Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.  
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, být ve shodě s EN 14 056. 
 
Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150. 
Vyobrazení: 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 900 x 520 x 870 mm 
 
Popis: LSD 6 
 

Skříňka dvoudveřová, jedna horní zásuvka (pod pracovní desku laboratorního stolu) z 
laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná 
dřevovláknitá deska. 
Dveře a čelo zásuvky s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a 
rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech 
odnímatelných bez šroubování, pojezdy pro zásuvku kovové 
kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více),
úchytky na dveřích a zásuvce skřínky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a 
zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře i čelo vybaveny integrovanými tlumiči 
dorazů. 
Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti 
vysunutí. 
Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.  
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, být ve shodě s EN 14 056. 
 
Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150. 
 
Vyobrazení: 
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Skříňka laboratorní 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 900 x 520 x 870 mm 
 
Popis: LSD 7 
 

Skříňka dvoudveřová, dvě zásuvky malé a jedna zásuvka velká (pod pracovní desku 
laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky 
jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska. 
Dveře a čela zásuvek s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy 
zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech 
odnímatelných bez šroubování, pojezdy pro zásuvky kovové 
kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více),
úchytky na dveřích a zásuvkách skříňky kovové, znemožňující zachytávání oděvů 
a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře i čela vybaveny integrovanými tlumiči 
dorazů. 
Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti 
vysunutí. 
Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.  
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, být ve shodě s EN 14 056. 
 
Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150. 
 
Vyobrazení: 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 450 x 520 x 870 mm 
 
Popis: LSZ 3 
 

Skříňka třízásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových 
desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska. 
Čela zásuvek s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy 
zaobleny rádiusem R2 mm. Pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, 
nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více), úchytky na zásuvkách 
skříňky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. 
Čela vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. 
Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm. 
Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.  
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, být ve shodě s EN 14 056. 
 
Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150. 
 
Vyobrazení: 
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Skříňka laboratorní 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 900 x 520 x 870 mm 
 
Popis: LSZ 3 
 

Skříňka třízásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových 
desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska. 
Čela zásuvek s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy 
zaobleny rádiusem R2 mm. Pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, 
nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více), úchytky na zásuvkách 
skříňky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. 
Čela vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. 
Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm. 
Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.  
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, být ve shodě s EN 14 056. 
 
Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150. 
 
Vyobrazení: 
 
 
 

 

Skříňka laboratorní 8  
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 600 x 520 x 870 mm 
 
Popis: LSZ 5 
 

Skříňka pětizásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových 
desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska. 
Čela zásuvek s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy 
zaobleny rádiusem R2 mm. Pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, 
nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více), úchytky na zásuvkách 
skříňky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. 
Čela vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. 
Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm. 
Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.  
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, být ve shodě s EN 14 056. 
 
Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150. 
 
Vyobrazení: 
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Skříňka laboratorní 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 1500 x 500 x 720 mm 
 
Popis: SOK-1200 
 

Ocelová konstrukce pod pracovní deskou vyrobena z profilu 30x50 mm. Pevnost a stabilnost 
konstrukce je zajištěna zadní trnoží, svislými výztuhami v bocích a vodorovnými výztuhami pod 
pracovní desku. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým 
vypalovacím lakem. 
Ocelová konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. 
Nosnost konstrukce min. 150 kg. 
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, být ve shodě s EN 14 056. 
 
Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150. 
 
Vyobrazení: 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 1500 x 650 x 720 mm 
 
Popis: SOK-1500 
 

Ocelová konstrukce pod pracovní deskou vyrobena z profilu 30x50 mm. Pevnost a stabilnost 
konstrukce je zajištěna zadní trnoží, svislými výztuhami v bocích a vodorovnými výztuhami pod 
pracovní desku. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým 
vypalovacím lakem. 
Ocelová konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. 
Nosnost konstrukce min. 150 kg. 
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, být ve shodě s EN 14 056. 
 
Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150. 
 
Vyobrazení: 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 1800 x 650 x 720 mm 
 
Popis: PS-1800 
 

Ocelová konstrukce pod pracovní deskou vyrobena z profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilnost 
konstrukce je zajištěna trnožemi a výztuhami pod pracovní desku. Povrchová úprava provedena 
elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem. 
Ocelová konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. 
Nosnost konstrukce min. 150 kg. 
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, být ve shodě s EN 14 056. 
 
Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150. 
 
Vyobrazení: 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  hloubka x výška 600 x 28 mm 
 
Popis: PD PF-600 
 

Pracovní deska tvořena jádrem z dřevotřískové desky a to je potaženo folií z vysokotlakého 
laminátu (HPL fólií), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Deska je 
odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C. 
 
Tyto pracovní desky musí splňovat základní požadavky ČSN EN 312-3 a mít platný certifikát 
hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách. 
 
Po kompletaci se skříňkou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150. 
 
Vyobrazení: 
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Pracovní deska - postforming 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  hloubka x výška 750 x 28 mm 
 
Popis: PD PF-750 
 

Pracovní deska tvořena jádrem z dřevotřískové desky a to je potaženo folií z vysokotlakého 
laminátu (HPL fólií), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Deska je 
odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C. 
 
Tyto pracovní desky musí splňovat základní požadavky ČSN EN 312-3 a mít platný certifikát 
hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách. 
 
Po kompletaci se skříňkou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150. 
 
Vyobrazení: 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  hloubka x výška 600 x 36 mm 
 
Popis: PD DL-600 
 

Povrch pracovní desky z keramické kyselinovzdorné dlažby bílé 147x147mm (certifikát chemické 
odolnosti dle EN 14 411), nalepené na nosném jádru z konstrukční desky (PDJ – laťovka) 
zajišťujícím tvarovou stálost a zvýšenou nosnost pracovní desky, opatřené po obvodu 
nalepenou bílou plastovou narážecí hranou s okapovou hranou. Keramická dlažba musí být na 
konstrukční desce nalepena trvale plastickým lepidlem a vyspárována kyselinovzdornou 
spárovací hmotou s vysokou chemickou odolností (atest chemické odolnosti). 
 
Tyto pracovní desky musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít 
platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách. 
 
Po kompletaci se skříňkou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150. 
 
Vyobrazení: 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 450 x 480 x 620 mm 
 
Popis: KZ 1/3-450 
 

Kontejner čtyřzásuvkový (stejná výška zásuvek) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 
18 mm, záda kontejneru pevná z DTD-L 18 mm. 
Čela zásuvek po obvodě a půda min. ze tří stran s nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 
mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s 
protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více), 
úchytky na zásuvkách kontejneru kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní 
otevírání, rozteč 160 mm, madla na půdě pro manipulaci s kontejnerem kovové, rozteč 96 mm, 
obdobné jako úchytky. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. 
Hrany korpusu kontejneru z materiálu ABS 0,5mm. 
Čtyři černá kolečka, gumová výstelka měkčená pryž šedá, průměr 50 mm, z toho dvě přední s 
brzdou. 
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, být ve shodě s EN 14 056. 
 
Vyobrazení: 
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Kontejner 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 450 x 480 x 620 mm 
 
Popis: KZ 1/4-450 
 

Kontejner čtyřzásuvkový (stejná výška zásuvek) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 
18 mm, záda kontejneru pevná z DTD-L 18 mm. 
Čela zásuvek po obvodě a půda min. ze tří stran s nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 
mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s 
protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více), 
úchytky na zásuvkách kontejneru kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní 
otevírání, rozteč 160 mm, madla na půdě pro manipulaci s kontejnerem kovové, rozteč 96 mm, 
obdobné jako úchytky. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. 
Hrany korpusu kontejneru z materiálu ABS 0,5mm. 
Čtyři černá kolečka, gumová výstelka měkčená pryž šedá, průměr 50 mm, z toho dvě přední s 
brzdou. 
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, být ve shodě s EN 14 056. 
 
Vyobrazení: 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 900 x 340 x 600 mm 
 
Popis: LSN 2-900 
 

Skříňka nástěnná dvoudveřová z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda 
skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska. 
Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny 
rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez 
šroubování, úchytky na dveřích kovové, rozteč 160 mm. Dveře 
vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. 
Hrany korpusu skříňky z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti 
vysunutí. Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min.nosnost 50kg/kus). 
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, být ve shodě s EN 14 056. 
 
Vyobrazení: 
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Skříňka nástěnná 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 900 x 330 x 600 mm 
 
Popis: LSN 3-900 
 

Skříňka nástěnná dvoudveřová s celoskleněnými dveřmi z laminovaných dřevotřískových desek 
tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska. 
Celoskleněné dveře zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez 
šroubování, úchytky na dveřích kovové, rozteč 160 mm. Korpus 
skříňky vybaven tlumiči dorazů dveří. 
Hrany korpusu skříňky z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti 
vysunutí. Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min.nosnost 50kg/kus). 
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, být ve shodě s EN 14 056. 
 
Vyobrazení: 
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Skříňka nástěnná 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 900 x 320 x 600 mm 
 
Popis: LSN 6-900 
 

Skříňka nástěnná dvoudveřová s nikou ve spodní části, s celoskleněnými dveřmi z laminovaných 
dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá 
deska. 
Celoskleněné dveře zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez 
šroubování, úchytka na dveřích kovové, rozteč 160 mm. Korpus 
skříňky vybaven tlumiči dorazů dveří. 
Hrany korpusu skříňky z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti 
vysunutí. Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min.nosnost 50kg/kus). 
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, být ve shodě s EN 14 056. 
 
Vyobrazení: 
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Skříňka nástěnná 



Univerzita Pardubice   POPIS STANDARDŮ 
Fakulta chemicko-technologická 

Katedra anorganick® technologie

 
  Strana 22 

 
 
Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 900 x 620 x 1800 mm 
 
Popis: SKL 1-900 
 

Skříň čtyřdveřová z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně 
jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska. 
Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny 
rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez 
šroubování, úchytky na dveřích skříně kovové, znemožňující 
zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny 
integrovanými tlumiči dorazů. 
Hrany korpusu skříně z materiálu ABS 0,5mm. Čtyřdveřová skříň rozdělená vodorovnou 
mezistěnou na dvě části. Horní část s prosklenými dveřmi v rámu z jednoho kusu, uvnitř 2 
stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí. Spodní část s plnými dveřmi, uvnitř 2 stavitelné 
police s podpěrkami proti vysunutí. 
Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění. 
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, být ve shodě s EN 14 056. 
 
Vyobrazení: 
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Skříň laboratorní 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 900 x 620 x 1800 mm 
 
Popis: SKP 2-900 
 

Skříň čtyřdveřová z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně 
jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska. 
Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny 
rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez 
šroubování, úchytky na dveřích skříně kovové, znemožňující 
zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny 
integrovanými tlumiči dorazů. 
Hrany korpusu skříně z materiálu ABS 0,5mm. Čtyřdveřová skříň rozdělená vodorovnou 
mezistěnou na dvě části. Horní část s plnými dveřmi, uvnitř 2 stavitelné police s podpěrkami 
proti vysunutí. Spodní část s plnými dveřmi, uvnitř 2 stavitelné police s podpěrkami proti 
vysunutí. 
Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění. 
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, být ve shodě s EN 14 056. 
 
Vyobrazení: 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 900 x 620 x 1800 mm 
 
Popis: SKŠ 1-900 
 

Skříň dvoudveřová z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně 
jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska. 
Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny 
rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez 
šroubování, úchytka na dveřích skříně kovová, rozteč 160 mm. 
Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. 
Hrany korpusu skříně z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř skříně 1 horní pevná police s šatní tyčí na 
ramínka pro zavěšení oděvu. 
Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění. 
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, být ve shodě s EN 14 056. 
 
Vyobrazení: 
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Skříň šatní 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 900 x 620 x 600 mm 
 
Popis: SKN 
 

Nástavec z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda nástavce jednostranně 
lakovaná dřevovláknitá deska nebo DTD-L 18 mm. Dveře s po obvodě nalepenou hranou z 
materiálu ABS o síle 2 mm (hrany korpusu nástavce a police s hranou z materiálu ABS 0,5 mm), 
zavěšena na niklovaných závěsech odnímatelných bez šroubování,
úchytky na dveřích kovové, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny tlumiči dorazů.  
Dvoudveřový, 1 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí. 
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, být ve shodě s EN 14 056. 
 
Vyobrazení: 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška  
 
Popis:  
 

Doměr – položka z dřevotřískové laminované desky sloužící k zakrytování otvorů vzniklých 
kolem skříněk a skříní při instalaci u zdí, ve výklencích či vzájemně proti sobě. Rozměry doměru 
odpovídají mezeře vzniklé po finální instalaci nábytku. 
 
Vyobrazení: 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška  
 
Popis: ZD 
 

Zámek nábytkový jednozápadkový s cylindrickou vložkou pro vnitřní montáž na dveře či 
zásuvku. Zámek musí umožňovat pravolevé provedení montáže. Povrchová úprava niklováná, 
chromovaná. 
Součástí zámku musí být minimálně 2 klíče a protiplech. 
 
 
Vyobrazení: 
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Zámek skříně 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 1200 x 600 x 750 mm 
 
Popis: STV 1200 
 

Stůl váhový s ocelovou konstrukcí (profil 40x40 mm) opláštěnou laminovanými dřevotřískovými 
deskami tloušťky 18 mm. Hrany korpusu opatřeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a 
rohy zaobleny rádiusem R2 mm. 
Leštěná žulová váhová deska se sraženými hranami - 500x500/50 musí být umístěna na 
pryžových kuželech. 
Kovová konstrukce opatřena osmi výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti 
podlahy. 
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko fyzikálních 
zkouškách, certifikát ČSN EN 13150 a být ve shodě s EN 14 056. 
 
Vyobrazení: 
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Univerzita Pardubice   POPIS STANDARDŮ 
Fakulta chemicko-technologická 

Katedra anorganick® technologie

 
  Strana 32 

 
 
Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 50 x 180 x 180 mm 
 
Popis: VTSS P 
 

Stolní stojánková směšovací páková armatura na teplou a studenou vodu s vytažitelnou sprškou 
(délka sprchy: 1500 mm). Ventil pro vodu může být v provedení do běžného prostředí 
s povrchovou úpravou leštěný chrom. 
Vývod baterie je zakončen otočným ramínkem délky 250 mm s perlátorem a sprškou. 
 
Vyobrazení: 
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Baterie směšovací s vytažitelnou sprškou 28  
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 1200 x 700 x 855 mm 
 
Popis: N 1200 
 

Celonerezová konstrukce s pracovní nerezovou deskou po obvodě opatřenou zvýšeným 
okrajem a zabudovanou nerezovou vanou 800x400/160mm s odkapovou plochou.  
Nohy stolu opatřeny výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.  
Použitá austenitická ocel odpovídá ČSN 17240 ( DIN W. Nr. 1.4301 ) - AISI 316. 
Součástí dřezu je jeden sifon a zátka. 
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, splňovat certifikát dle ČSN EN 13150 a být ve shodě s EN 14056. 
 
Vyobrazení: 
 
 
 
 
 

 

Stůl nerezový 29  
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 800 x 600 x 1600 mm 
 
Popis: RP I 
 

Lehký průmyslový regál z kvalitní oceli s pozinkovanou povrchovou úpravou. Originální princip 
spojení stojen do rámu rotačním úchytem (bez použití nářadí a spojovacího materiálu) 
umožňující vytvářet regálové řady v podélném i příčném směru. Pro stabilitu dlouhých 
regálových řad s možností zavětrování ocelovým táhlem pro pole vyšší než 2 metry.  
Počet přestavitelných polic - 4, přestavitelnost polic po 200 mm, nosnost police 150 kg. 
 
Vyobrazení: 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 1000 x 600 x 1600 mm 
 
Popis: RP I 
 

Lehký průmyslový regál z kvalitní oceli s pozinkovanou povrchovou úpravou. Originální princip 
spojení stojen do rámu rotačním úchytem (bez použití nářadí a spojovacího materiálu) 
umožňující vytvářet regálové řady v podélném i příčném směru. Pro stabilitu dlouhých 
regálových řad s možností zavětrování ocelovým táhlem pro pole vyšší než 2 metry.  
Počet přestavitelných polic - 4, přestavitelnost polic po 200 mm, nosnost police 140 kg. 
 
Vyobrazení: 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 1200 x 600 x 1600 mm 
 
Popis: RP I 
 

Lehký průmyslový regál z kvalitní oceli s pozinkovanou povrchovou úpravou. Originální princip 
spojení stojen do rámu rotačním úchytem (bez použití nářadí a spojovacího materiálu) 
umožňující vytvářet regálové řady v podélném i příčném směru. Pro stabilitu dlouhých 
regálových řad s možností zavětrování ocelovým táhlem pro pole vyšší než 2 metry.  
Počet přestavitelných polic - 4, přestavitelnost polic po 200 mm, nosnost police 130 kg. 
 
Vyobrazení: 

 

Regál 32  
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 800 x 400 x 2000 mm 
 
Popis: RP I 
 

Lehký průmyslový regál z kvalitní oceli s pozinkovanou povrchovou úpravou. Originální princip 
spojení stojen do rámu rotačním úchytem (bez použití nářadí a spojovacího materiálu) 
umožňující vytvářet regálové řady v podélném i příčném směru. Pro stabilitu dlouhých 
regálových řad s možností zavětrování ocelovým táhlem pro pole vyšší než 2 metry.  
Počet přestavitelných polic - 5, přestavitelnost polic po 200 mm, nosnost police 140 kg. 
 
Vyobrazení: 

 

Regál 33  
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 800 x 600 x 2000 mm 
 
Popis: RP I 
 

Lehký průmyslový regál z kvalitní oceli s pozinkovanou povrchovou úpravou. Originální princip 
spojení stojen do rámu rotačním úchytem (bez použití nářadí a spojovacího materiálu) 
umožňující vytvářet regálové řady v podélném i příčném směru. Pro stabilitu dlouhých 
regálových řad s možností zavětrování ocelovým táhlem pro pole vyšší než 2 metry.  
Počet přestavitelných polic - 5, přestavitelnost polic po 200 mm, nosnost police 150 kg. 
 
Vyobrazení: 

 

Regál 34  
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 1200 x 600 x 750 mm 
 
Popis: DT 2-1200 
 

Stůl je vyroben z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm. Pracovní deska z DTD-L 
18 mm s výztuhou a zadním lubem. Hrany půdy a boků olepeny hranou z materiálu ABS 2 mm, 
hrany korpusu olepeny hranou z materiálu ABS 0,5 mm. 
Stolové nohy musí být vybaveny plastovými kluzáky. 
Stůl musí být možno osadit příslušenstvím jako ke kabelová průchodka, výsuvem pro klávesnici, 
držákem PC, atd. 
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko fyzikálních 
zkouškách, certifikát ČSN EN 13150 a být ve shodě s EN 14 056. 
 
Vyobrazení: 
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Stůl psací 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 1500 x 600 x 750 mm 
 
Popis: DT 2-1500 
 

Stůl je vyroben z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm. Pracovní deska z DTD-L 
18 mm s výztuhou a zadním lubem. Hrany půdy a boků olepeny hranou z materiálu ABS 2 mm, 
hrany korpusu olepeny hranou z materiálu ABS 0,5 mm. 
Stolové nohy musí být vybaveny plastovými kluzáky. 
Stůl musí být možno osadit příslušenstvím jako ke kabelová průchodka, výsuvem pro klávesnici, 
držákem PC, atd. 
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko fyzikálních 
zkouškách, certifikát ČSN EN 13150 a být ve shodě s EN 14 056. 
 
Vyobrazení: 
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Stůl psací 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 100 x 100 x 25 mm 
 
Popis: Průchodka 
 

Dekorační plastová kruhová krytka otvoru přes pracovní desku sloužící k prostupu elektro 
kabelů, hadic. 
 
Vyobrazení: 
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Průchodka 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 320x 320 x 900 mm 
 
Popis:  
 

Laboratorní PUR kolečkový sedák, polyuretanový sedák. Pístem výškově nastavitelný sedák. 
Výška sedáku 530 – 810 mm. Bez područek. 
Kolečka pro tvrdý povrch. 
 
Vyobrazení: 
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Židle laboratorní 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 450 x 530 x 980 mm 
 
Popis:  
 

Laboratorní PUR kolečková židle, polyuretanový měkčený sedák a opěradlo. Pístem výškově 
nastavitelný sedák a možnost výškového nastavení opěradla. Synchronní naklápěcí 
mechanismus sedáku a opěradla. Výška sedáku 450 – 580 mm. Bez područek. 
Kolečka pro tvrdý povrch. 
 
Vyobrazení: 
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Židle laboratorní 
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 Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 580 x 580 x 990 mm 
 
Popis: Chip 
 

Kancelářská kolečková židle, ergonomicky tvarovaný čalouněný sedák a vysoké opěradlo 
(možnost nastavení výšky opěráku). Pístem výškově nastavitelný sedák a možnost kloubového 
nastavení sklonu a výšky opěradla. Bez područek. 
Černý plastový kříž. Kolečka pro tvrdý povrch. Výška sedáku 440 – 540 mm. 
 
Vyobrazení: 
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Židle kancelářská 



Barevné provedení 
 

lamino+hrana: korpus šedá 1700 PE; dveře+čela 9552 PE - ABS dtto 
postforming:  myriade bílá A 483 
dlažba:  300x300 mm bílá 
ocel.konstrukce: RAL 7035 
úchytka:  kov - chrom 
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