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Veřejná zakázka na dodávky s názvem: „Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky“ 

Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 

Specifikace nábytku 

Položky nábytku č. 1 až 13 specifikované níže budou zhotoveny z laminovaných dřevotřískových desek, v provedení kombinace odstínu barvy a struktury 
třešeň a černé barvy takto:
- korpusy skříní, kontejnerů a podnože stolů v černé barvě v odstínu dle RAL 9005 (tmavě černá), 

- dveře, dvířka skříní, čela zásuvek u kontejnerů a stolové desky v odstínu barvy a struktury třešeň. 
Úchyty skříněk a kontejnerů budou hranatého tvaru (tvar „U“) v kovovém provedení, povrchová úprava matná stříbrná. 
Jednotlivé dílce mohou být spojeny excentrickými spoji i nábytkářskými šrouby. 
U ostatních položek, tj. č. 14 až 28 platí popisy uvedené u příslušné položky.
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Seznam a popisy položek: 

Legenda: 
š – šířka, h – hloubka, v – výška

Polož
ka

Nákres položky Název položky Popis položky Rozměr, 
(š x h x v) 
v mm

Ks

1. Skříň vysoká uzavřená

Korpusy skříní a pevné police jsou z laminovaných 
desek tloušťky 22 mm, dvířka a volné police jsou z 
laminovaných desek tloušťky 18mm. Dvířka jsou 
vložená. Všechny pohledové hrany jsou ohraněny 
ABS hranou tloušťky 0,5 mm. 
Nábytek je opatřen kováním, úchytky jsou kovové. 
4 police, výška polic je s variabilním posunem, na 
výšku šanonu.

800 x 400 x 
1790

17

2. Skříň vysoká uzavřená s 
nikou, nahoře sklo 

Korpusy skříní a pevné police jsou z laminovaných 
desek tloušťky 22 mm, dvířka a volné police jsou z 
laminovaných desek tloušťky 18mm. Dvířka jsou 
vložená. Všechny pohledové hrany jsou ohraněny 
ABS hranou tloušťky 0,5 mm. 
Nábytek je opatřen kováním, úchytky jsou kovové. 
3 police, výška polic je s variabilním posunem, na 
výšku šanonu.

800 x 400 x 
1790 

2



Příloha č. 2                                                                                                                 

3

3. Skříň vysoká šatní Korpusy skříní a pevné police jsou z laminovaných 
desek tloušťky 22 mm, dvířka a volné police jsou z 
laminovaných desek tloušťky 18mm. Dvířka jsou 
vložená. Všechny pohledové hrany jsou ohraněny 
ABS hranou tloušťky 0,5 mm. 
Nábytek je opatřen kováním, úchytky jsou kovové. 
1 police nahoře, 1 věšáková tyč podélná.

800 x 400 x 
1790

6

4. Skříň vysoká, dole střední 
dvířka 

Korpusy skříní a pevné police jsou z laminovaných 
desek tloušťky 22 mm, dvířka a volné police jsou z 
laminovaných desek tloušťky 18mm. Dvířka jsou 
vložená. Všechny pohledové hrany jsou ohraněny 
ABS hranou tloušťky 0,5 mm. 
Nábytek je opatřen kováním, úchytky jsou kovové. 
3 police, výška polic je s variabilním posunem. Na 
výšku šanonu. 

800 x 400 x 
1790

1
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5. Skříň střední otevřená Korpusy skříní a pevné police jsou z laminovaných 
desek tloušťky 22 mm. 
Všechny pohledové hrany jsou ohraněny ABS hranou 
tloušťky 0,5 mm. 
Nábytek je opatřen kováním, úchytky jsou kovové. 
2 police, výška polic je s variabilním posunem, na 
výšku šanonu.

800 x 400 x 
1090 

2

6. Skříň střední, dole malá 
dvířka 

Korpusy skříní a pevné police jsou z laminovaných 
desek tloušťky 22 mm, dvířka a volné police jsou z 
laminovaných desek tloušťky 18mm. Dvířka jsou 
vložená. Všechny pohledové hrany jsou ohraněny 
ABS hranou tloušťky 0,5 mm. 
Nábytek je opatřen kováním, úchytky jsou kovové. 
1 police, výška polic je s variabilním posunem, na 
výšku šanonu. 

800 x 400 x 
1090 

2

7. Skříň střední rohová Korpusy skříní a pevné police jsou z laminovaných 
desek tloušťky 22 mm. Všechny pohledové hrany jsou 
ohraněny ABS hranou tloušťky 0,5 mm. 
Nábytek je opatřen kováním, úchytky jsou kovové. 
2 police, výška polic je s variabilním posunem, na 
výšku šanonu. 

423 x 400 x 
1090 

3
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8. Psací stůl velký 160 cm Podnože i stolové desky jsou z laminovaných desek 
tloušťky 22 mm a jsou ohraněny ABS hranou o 
tloušťce 2 mm. 

1600 x 790 
x 720 

22

9. Kontejner 
4-zásuvkový, centrálně 
uzamykatelný 

Kontejner je kompletně zhotoven z laminovaných 
dřevotřískových desek tloušťky 18 mm. Půda a dno 
jsou přetaženy přes čílka kontejnerů. Půda, dno a 
čílka kontejnerů jsou ohraněny ABS hranou 2 mm, 
ostatní ABS hranou 0,5 mm. 
Čílka kontejnerů jsou opatřena kovovými úchytkami. 
Kontejner je osazen centrálním zámkem a je mobilní 
(na kolečkách). 

420 x 440 x 
640 

22

10. Kontejner 
4-zásuvkový, 
přístavný, centrálně 
uzamykatelný 

Kontejner je kompletně zhotoven z laminovaných 
dřevotřískových desek tloušťky 18 mm. Půda a dno 
jsou přetaženy přes čílka kontejnerů. Půda, dno a 
čílka kontejnerů jsou ohraněny ABS hranou 2 mm, 
ostatní ABS hranou 0,5 mm.Čílka kontejnerů jsou 
opatřena kovovými úchytkami. 
Kontejner je osazen centrálním zámkem a je mobilní 
(na kolečkách). 

420 x 790 x 
720 

1

11. Věšáková stěna Dřevotřísková laminovaná deska, tloušťka 18 mm. 
Tři kovové věšáčky dvojité, barva stříbrná matná. 

790 x 1600 7
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12. Jednací stůl, obdélníkový Podnože i stolové desky jsou z laminovaných desek 
tloušťky 22 mm a jsou ohraněny ABS hranou o 
tloušťce 2 mm. 
Kovové nohy, barva stříbrná matná. 

1600 x 800 
x 720 

11

13. Jednací stůl s jednou 
půlkruhovou stranou 

Podnože i stolové desky jsou z laminovaných desek 
tloušťky 22 mm a jsou ohraněny ABS hranou o 
tloušťce 2 mm. 
Kovové nohy, barva stříbrná matná. 

1600 x 790 
x 720 

1

14. Kancelářská židle Kancelářská židle s výškově stavitelným opěrákem a 
sedákem, látkový potah s min 100.000 cyklů proti 
prodření, barva černá, kolečka průměr 60 mm pro 
tvrdé povrchy, plastové područky. Rozměry sedáku:  
š. 50 x h. 45 cm (tolerance 5%)

14

15. Židle jednací Lehká konferenční židle hranatých tvarů. Čtyřnohá 
kovová kostra v povrchové úpravě, s područkami. 
Čalouněný sedák, čalouněný opěrák. Potahová látka 
s odolností proti oděru minimálně 100.000 cyklů. 
Černá barva. Stohovatelná. 
Rozměry sedáku: š. 45 x h. 45 cm, výška 46
(tolerance 5%)

51

16. Židle – respirium Židle na čtyřech nohách, chromovaná ocelová 
konstrukce trubkového profilu. Sedák a opěrák z 
jednoho kusu – plastová skořepina tvarovaná do 
vyztuženého okraje, z odolného polypropylenu v 
světle šedé barvě. Plastová skořepina 
celoprobarvená, kotvená bez šroubových spojů 
(zaklapávací systém). Židle stohovatelná, bez 
područek. Musí být zhotovena tak, aby se zamezilo 
ohýbání (pružnější uložení)/lámání plastu, vedoucí ke 
změně jeho barvy. 

8
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17. Multised 3 sed Plastová skořepina v světle šedé barvě, jako u židle –
respirium. Kovová podnož v provedení matná stříbrná. 
Multised musí být zhotoven tak, aby se zamezilo 
ohýbání (pružnější uložení)/lámání plastu, vedoucí ke 
změně jeho barvy. 

18

18. Stůl k multisedu 3 sed Rámová konstrukce na čtyřech nohách, jekl 
čtvercového průřezu, povrchová úprava matná 
stříbrná. 
Stolová deska lamino světle šedé, ABS hrana 

1400 x 600 
x 500

5

19. Stůl do respiria Rámová konstrukce na čtyřech nohách jekl 
čtvercového průřezu, povrchová úprava matná 
stříbrná. 
Stolová deska lamino světle šedé, ABS hrana. 

1600 x 700 
x 720 

4

20. Stůl do PC učebny pro 2 
osoby

Rámová konstrukce na čtyřech nohách jekl 
čtvercového průřezu, povrchová úprava RAL9006.
Ukotvení stolu k podlaze pomocí skrytých patek v 
nohách stolu.
2 x držák PC pevně ukotven do jeklové konstrukce na 
vnitřní boční straně stolu, držák musí
být vybaven popruhem pro zajištění PC, rozměr 
držáku 500 x 400 x 11 mm.
Stolová deska – lamino šedé, ABS hrana, 2 dvě 
průchodky kabelů - kruhový otvor o průměru 6 cm.
Čelní krycí deska – lamino antracit, rozměr 1800 x 
650 mm, přesah nad stolovou desku 150 mm.
Stůl musí umožňovat uchycení kabelů pod stolovou 
deskou.

1800 x 700 
x 720

18

21. Stůl do PC učebny pro 
jednu osobu

Rámová konstrukce na čtyřech nohách jekl 
čtvercového průřezu, povrchová úprava RAL9006.
Ukotvení stolu k podlaze pomocí skrytých patek v 
nohách stolu.
2 x držák PC pevně ukotven do jeklové konstrukce na 
vnitřní boční straně stolu, držák musí být vybaven 
popruhem pro zajištění PC, rozměr držáku 500 x 400 
x 11 mm.
Stolová deska – lamino šedé, ABS hrana, 2 dvě 
průchodky kabelů -  kruhový otvor o průměru 6 cm.
Čelní krycí deska – lamino antracit, rozměr 1800 x 
650 mm, přesah nad stolovou desku 150  mm.      
Stůl musí umožňovat uchycení kabelů pod stolovou 
deskou.

1000 x 700 
x 720 

23
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22. Stůl na PC, bez držáků 
na PC, bez čelní desky

Rámová konstrukce na čtyřech nohách jekl 
čtvercového průřezu, povrchová úprava RAL9006.
Ukotvení stolu k podlaze pomocí skrytých patek 
v nohách stolu.
Stolová deska – lamino šedé, ABS hrana, 2 dvě 
průchodky kabelů -  kruhový otvor o průměru 6 cm.
Stůl musí umožňovat uchycení kabelů pod stolovou 
deskou.

1600 x 900 
x 720 

24

KUCHYŇSKÉ KOUTY
23. Závěsná skříňka Korpusy skříní a pevné police jsou z laminovaných 

desek tloušťky 22 mm, dvířka a volné police jsou z 
laminovaných desek tloušťky 18 mm. Dvířka jsou 
vložená. Všechny pohledové hrany jsou ohraněny 
ABS hranou tloušťky 0,5 mm. 
V provedení kombinace odstínu barvy a struktury 
třešeň a černé barvy takto:
- korpusy skříní, kontejnerů a podnože stolů v černé 
barvě v odstínu dle RAL 9005 (tmavě černá), 
- dveře, dvířka skříní, čela zásuvek u kontejnerů a 
stolové desky v odstínu barvy a struktury třešeň. 
Nábytek je opatřen kováním, úchytky jsou kovové. 
1 police, výška polic je s variabilním posunem. 

600 x 300 x 
600 

4

24. Spodní skříňka Korpusy skříní a pevné police jsou z laminovaných 
desek tloušťky 22 mm, dvířka a volné police jsou z 
laminovaných desek tloušťky 18mm. Dvířka jsou 
vložená. Všechny pohledové hrany jsou ohraněny 
ABS hranou tloušťky 0,5 mm.
V provedení kombinace odstínu barvy a struktury 
třešeň a černé barvy takto:
- korpusy skříní, kontejnerů a podnože stolů v černé 
barvě v odstínu dle RAL 9005 (tmavě černá), 
- dveře, dvířka skříní, čela zásuvek u kontejnerů a 
stolové desky v odstínu barvy a struktury třešeň. 
Nábytek je opatřen kováním, úchytky jsou kovové. 
1 police, výška polic je s variabilním posunem. 

600 x 540 x 
870 

4

25. Páková baterie Kuchyňská páková baterie. 2

26. Dřez Kuchyňský nerezový dřez. 2

27. Pracovní deska Pracovní deska postforming. Barva světlešedá. 1200 x 600 2
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28. Regál Regál pro archivaci dokladů studijního oddělení:
- nosnost polic: min. 175kg/1polici
- 1police - 2 mm silná laminovaná dřevotříska, 

bílé provedení (RAL9003)
- přestavitelnost polic po 30 mm
- stojny regálu jsou opatřeny otvory umožňující 

vzájemné propojení regálů do regálových řad 
nebo ukotvení regálů do zdi

- kostra regálu plechová, barevné provedení 
modrá (RAL5010)

1000x 
600x2000

7




