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Specifikace nábytku

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Název:  „Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu ekonomicko-správní“

Zadavatel:  Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice II – Polabiny

Seznam položek:

Označení
položky

Položka Počet ks

1.1 Pracovní stůl velký, BUK 4

1.2 Pracovní stůl malý, BUK 2

1.3 Jednací přístavba, BUK 1

1.4 Konferenční stoleček, BUK 1

1.5 Konferenční stůl, BUK 1

1.6 Pracovní kancelářská židle, černá 3

1.7 Jednací židle, černá 15

1.8 Konferenční křeslo, černé 2

1.9 Pojízdná zásuvková skříň "kontejner", BUK 2

1.10 Pojízdná zásuvková skříň "kontejner", CALVADOS TMAVÝ 4

1.11 Skříň s dveřmi, BUK 6

1.12 Skříň s dveřmi, CALVADOS TMAVÝ 3

1.13 Skříň otevřená, BUK 4

1.14 Skříň otevřená, CALVADOS TMAVÝ 3

1.15 Skříň uzamykatelná s nikou, BUK 7

1.16 Skříň se skleněnými dveřmi, BUK 2

1.17 Stěna věšáková, BUK 2

2.1 Trojsedák na chodbu 4

3.1 Kuchyňská linka, BUK 1

Popis položek:
1.1 – Pracovní stůl velký, BUK
Rozměry stolu 160x80x72 cm (šířka x hloubka x výška).
Stůl z laminované pracovní desky se zaoblenými rohy tloušťky 25 mm opatřené ABS páskou 
tloušťky 2 mm na hranách desky, kovové podnože černé barvy zpevněné příčkou z 
laminované desky.
Barevné provedení – buk
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1.2 – Pracovní stůl malý, BUK
Rozměry stolu 100x80x72 cm (šířka x hloubka x výška).
Stůl z laminované pracovní desky se zaoblenými rohy tloušťky 25 mm opatřené ABS páskou 
tloušťky 2 mm na hranách desky, kovové podnože černé barvy zpevněné příčkou z 
laminované desky.
Barevné provedení – buk

1.3 – Jednací přístavba, BUK
Rozměry přístavby 160x80x72 cm (šířka x hloubka x výška).
Přístavba z laminované pracovní desky se zaoblenými rohy tloušťky 25 mm opatřené ABS 
páskou tloušťky 2 mm na hranách desky a s čtyřmi kovovými nohami černé barvy. Rádius 
přístavby na jedné straně je 40 cm
Barevné provedení – buk

1.4 – Konferenční stoleček, BUK
Rozměry přístavby 60x60x55 cm (šířka x hloubka x výška).
Stoleček z laminované pracovní desky se zaoblenými rohy tloušťky 25 mm opatřené ABS 
páskou tloušťky 2 mm na hranách desky a s čtyřmi kovovými nohami černé barvy.
Barevné provedení – buk

1.5 – Konferenční stůl, BUK
Stůl 72 cm vysoký. Deska stolu musí být kruhová o průměru 80 cm a vyrobena z 18-ti mm 
silného lamina patřené ABS páskou tloušťky 2 mm na hranách desky. Stůl musí být opatřen 
čtyřmi opěrnými kovovými nohami černé barvy. 
Barevné provedení – buk

1.6 – Pracovní kancelářské židle, černá
Židle s asynchronním nebo synchronním mechanizmus, nosnost 120kg, bez područek.
Barevné provedení: potah – černý, barva kostry – černá.

1.7 – Jednací židle, černá
Jednací (konferenční) židle čalouněná, stohovatelná (židle lze stohovat minimálně do 5 ks na 
sebe), nosnost 120kg, bez područek
Barevné provedení: potah – černý, barva kostry – černá.

1.8 – Konferenční křeslo, černá
Konferenční křeslo čalouněné, mohutné černé kovové konstrukce s kovovými područkami.
Barevné provedení: potah – černý, barva kostry – černá.

1.9 – Pojízdná zásuvková skříň "kontejner", BUK
Skříňka celá z 18-ti mm silného lamina s ABS hranami, čtyřmi zásuvkami a centrálním 
zamykáním. 
Barevné provedení  - buk.

1.10 – Pojízdná zásuvková skříň "kontejner", CALVADOS TMAVÝ
Skříňka celá z 18-ti mm silného lamina s ABS hranami, čtyřmi zásuvkami a centrálním 
zamykáním.
Barevné provedení  - calvados tmavý.



Příloha č. 2

3

1.11 – Skříň s dveřmi, BUK
Skříň celá z 18-ti mm silného lamina s ABS hranami o velikosti 80x40x70 cm (šířka x 
hloubka x výška). Skříně musí být opatřeny aretací, kovovými úchytkami černé barvy (rozteč 
128 mm), pohledovými zády a jednou přestavitelnou policí.
Barevné provedení  - buk.

1.12 – Skříň s dveřmi, CALVADOS TMAVÝ
Skříň celá z 18-ti mm silného lamina s ABS hranami o velikosti 80x40x70 cm (šířka x 
hloubka x výška). Skříně musí být opatřeny aretací, kovovými úchytkami černé barvy (rozteč 
128 mm), pohledovými zády a jednou přestavitelnou policí.
Barevné provedení  - calvados tmavý.

1.13 – Skříň otevřená, BUK
Skříň celé z 18-ti mm silného lamina s ABS hranami o velikosti 80x38x70 cm (šířka x 
hloubka x výška). Skříně musí být s pohledovými zády a jednou přestavitelnou policí bez 
aretačních nožek.
Barevné provedení  - buk.

1.14 – Skříň otevřená, CALVADOS TMAVÝ
Skříň celá z 18-ti mm silného lamina s ABS hranami o velikosti 80x38x70 cm (šířka x 
hloubka x výška). Skříně musí být s pohledovými zády a jednou přestavitelnou policí bez 
aretačních nožek.
Barevné provedení  - calvados tmavý.

1.15 – Skříň uzamykatelná s nikou, BUK
Skříň celá z 18 ti mm silného lamina s ABS hranami o velikosti 80x40x110 cm (šířka x 
hloubka x výška), 2/3 lam, 1/3 nika cm. Skříně musí být opatřeny aretací, kovovými 
úchytkami černé barvy (rozteč 128 mm), pohledovými zády, jednou přestavitelnou policí a 
jednou pevnou policí. Skříň musí být opatřena zámkem.
Barevné provedení  - buk.

1.16 – Skříň se skleněnými dveřmi, BUK
Skříň z 18-ti mm silného lamina s ABS hranami o velikosti 80x40x70 cm (šířka x hloubka x 
výška) se skleněnými dveřmi s kovovými úchytkami černé barvy (rozteč 128 mm). Skříně 
musí být opatřeny pohledovými zády a jednou přestavitelnou policí.
Barevné provedení  - buk.

1.17 – Stěna věšáková, BUK
Stěna z 18-ti mm silného lamina s ABS hranami o velikosti desky 180x100 cm (výška x šířka)
s pěti černými dvouháčky.
Barevné provedení  - buk.

2.1 – Trojsedák na chodbu
Trojsedák s kovovou podnoží, povrchová úprava matná stříbrná. Sedák a opěrák musí být 
vyroben z dřevěné desky – buk.
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3.1 – Kuchyňská linka, BUK

Kuchyňská linka se skládá ze dvou spodních skříní, jedné vrchní skříně, pracovní desky a 
dřezu.
První spodní skříň (umístěná vpravo) s pravými dvířky pod dřez je celá z 18-ti mm silného 
lamina s ABS hranami o rozměrech – šířka 60 cm, hloubka 57 cm včetně dvířek, výška 85 cm 
včetně 10-ti cm soklu. Skříň musí být opatřena kovovou úchytkou černé barvy (rozteč 128 
mm) a jednou přestavitelnou policí. 
Druhá spodní skříň (umístěná uprostřed) s jedním šuplíkem a levými dvířky je celá z 18-ti 
mm silného lamina s ABS hranami o rozměrech – šířka 60 cm, hloubka 57 cm včetně dvířek a 
desky pro šuplík, výška 85 cm včetně 15-ti cm šuplíku a 10-ti cm soklu. Skříň musí být 
opatřena kovovými úchytkami černé barvy (rozteč 128 mm) a jednou přestavitelnou policí.
Vrchní skříň je celá z 18-ti mm silného lamina s ABS hranami o rozměrech – šířka 128 cm, 
hloubka 30 cm, výška 50 cm. Skříň bude zpevněna dvěma svislými příčkami, kterými se skříň 
rozdělí na tři moduly stejné velikosti. Dva krajní moduly budou opatřeny pravými dvířky 
vpravo a levými dvířky vlevo, tzn. že prostřední modul bude jako otevřená skříň. Skříň musí 
být opatřena kovovými úchytkami černé barvy (rozteč 128 mm), pohledovými zády a jednou 
přestavitelnou policí. Skříň musí být upevněna na zeď.
Barevné provedení – buk

Pracovní laminátová deska o rozměrech – šířka 183 cm, hloubka 60 cm, výška 2,8 cm 
opatřená těsnícími lištami. Deska bude upevněna na spodní skříně a ke zdi. Dále musí být 
deska opatřena otvorem pro dřez. V levé části linky je počítáno s prostorem pro umístění 
lednice.
Barevné provedení – šedá x mramor x stříbrná

Kuchyňský nerezový dřez s odkapem o rozměrech, které splňují funkčnost kuchyňské linky; 
při instalaci musí být využita stávající dřezová baterie, kterou vlastní zadavatel.

Jedná se atypický nábytek. Uvedené rozměry jsou pouze orientační. Všechny výše uvedené 
položky musí tvořit kompaktní celek a musí splňovat funkčnost potřebnou pro kuchyňské 
linky.




