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Příloha č. 2 

 

Specifikace nábytku 

veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky 
 

„Dodávka nábytku a kuchyňského nábytku a zařízení“ 

 
pro projekt „ICT rozvoj zaměstnanců UPa a podpora řízení vzdělávání“, reg. č. 

CZ.1.07/2.2.00/15.0344 

  

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

 

 

 

SEZNAM POLOŽEK 

 

Č. položky Název 
Požadovaný 
počet kusů 

1 Stůl 20 

2 Stůl katedra 1 

3 Kuchyňská skříňka  1 

4 Skříňka katedra 1 

5 Věšáková stěna 1 

6 Židle konferenční 22 

 

 

 

 
POPIS POLOŽEK 

 
 

1/ Stůl  
Rozměr:  90 x 65 x 75 cm (šířka x hloubka x výška)    
Stůl se skládá z pracovní desky - materiál laminovaná dřevotřísková deska tloušťky 25 mm – 
barva a struktura dřevodekor bříza ve světlém odstínu, hraněno ABS hranou tloušťky           
28 x 2 mm  v barvě lamina, stolová podnož práškově lakovaná s možností nivelace - barva 
černá matná. V boku podnože bude umístěna vyjímatelná perforovaná kovová vložka. Druhý 
bok stolu – materiál laminovaná dřevotřísková deska tloušťky 25 mm, barva a struktura 
dřevodekor bříza ve světlém odstínu, hraněno ABS hranou tloušťky 28 x 2 mm v barvě 
lamina, s policí 40 x 15 cm s posuvnými popruhy pro uchycení PC.  Nástavba stolu se 
zadním čelem o rozměrech  90 x 20 x 8  cm (šířka x hloubka x výška) pro vyvýšení monitoru 
a zasunutí klávesnice. Záda stolu – materiál laminovaná dřevotřísková deska tloušťky 18 mm 
– barva a struktura dřevodekor bříza ve světlém odstínu, výška min. 30 cm. 1 průchodka 
kabelů v barvě lamina nad policí pro PC. 
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2/ Stůl katedra  
Rozměr:  200 x 80 x 75 cm (šířka x hloubka x výška)    
Stůl se skládá z pracovní desky - materiál laminovaná dřevotřísková deska tloušťky 25 mm – 
barva a struktura dřevodekor bříza ve světlém odstínu, hraněno ABS hranou tloušťky          
28 x 2 mm  v barvě lamina, stolová podnož práškově lakovaná s možností nivelace - barva 
černá matná. V boku podnoží bude umístěna vyjímatelná perforovaná kovová vložka.           
2 průchodky kabelu v barvě lamina v rozích stolu. Záda stolu - materiál perforovaný plech 
shodný s barvou podnože, výška min. 30 cm. 
 
   
3/ Kuchyňská skříňka  
Rozměr:  200 x 60 x 85 cm (šířka x hloubka x výška) 
Pracovní deska, police – 2 ks, výška polic s variabilním posunem. Materiál: laminovaná 
dřevotřísková deska, barva a struktura dřevodekor bříza ve světlém odstínu, korpusy skříněk 
a volné police tloušťka 18 mm, ABS hrany 22 x 0,5 mm v barvě lamina; 4 x dvířka tloušťka 
18 mm, ABS hrany 22 x 2 mm  v barvě lamina, pracovní deska – materiál odolný proti vodě, 
barva tmavší odstín šedé, struktura mramorová, tloušťka 38 mm.  Všechny skříňky na 
soklových nohách s lištou zabraňující vniknutí vody. Úchytky – kovové, oblé, niklované. Dřez 
s odkapovou plochou, materiál nerez. Kuchyňská baterie páková. 
 
 
4/ Skříňka katedra  
Rozměr:  80 x 35 x 90 cm (šířka x hloubka x výška)    
Skříňka dvoudveřová, uzamykatelná, police – 2 ks, výška polic s variabilním posunem. 
Materiál: laminovaná dřevotřísková deska, barva a struktura dřevodekor bříza ve světlém 
odstínu, s půdou o tloušťce 36 mm, ostatní korpus skříňky a volné police tloušťka 18 mm, 
ABS hrany 22 x 0,5 mm v barvě lamina; dvířka tloušťka 18 mm, ABS hrany 22 x 2 mm  
v barvě lamina. Úchytky – kovové, oblé, niklované. Stavěcí nohy pro vyrovnání nerovnosti 
podlahy. 
 
 
5/ Věšáková stěna 
Rozměr:  400 x 150 cm (šířka x výška)    
Materiál: laminovaná dřevotřísková deska tloušťky 25 mm – barva a struktura dřevodekor 
bříza ve světlém odstínu.   20 ks trojháčků pro zavěšení oblečení, materiál kov, niklované.  
 
 
6/ Židle konferenční     
Konferenční židle, kovová kostra, barva černá, područky černé jako součást kostry, 
stohovatelná  po 5 ks, nosnost 120 kg, opěrák opatřený prodyšnou samonosnou síťovinou 
černé barvy, sedák čalouněný tmavě modrou textilií. Přibližné rozměry (tolerance 5 %): 
výška 840 mm, výška sedáku 440 mm, celková šířka židle 540mm, šířka sedáku 440 mm, 
hloubka židle 540mm. 
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N Á K R E S 

 
Níže uvedený nákres je přiložený pro znázornění rozmístění nábytku v místnosti. 
 
 

 
 


