
Príloha č. 1 - Minimálna technická špecifikácia (ilustračné foto) 

 

Školský nábytok 

 

1. Lichobežníkový stôl 1 miestny 

Počet ks: 40 

Popis produktu: Pláty stolov sú na 60° a umožňujú skladanie stolov podľa potreby, práve vďaka ich 

geometrickému tvaru sa dajú rôzne spájať.  

Technické parametre: výška 75 cm, šírka 100 cm, hĺbka 46 cm. Stôl je vyrobený z oceľovej trubky o 

priemere 40 mm, plát stola z 18 mm laminátovej stolovej dosky s farebne zladenou hranou ABS. 

Farba dosky: európsky javor 

 Farba kovu: zelená 

 

2. Stolička 

Počet ks: 40 

Popis produktu: Stolička určená pre pohodlné sedenie žiakov.  

Technické parametre: výška  83 cm, šírka 43 cm, hĺbka 41 cm. 

Farba: farba dosky: európsky javor 

 farba kovu: zelená  

 



3. Pracovný stôl/lavica 

Počet ks: 21 
 
Popis produktu: Kompaktný stôl určený na výučbu. Technické parametre: dĺžka 1200 mm, 

výška 750 mm, šírka 600 mmm. Hrúbka dosky stola 22 mm (laminát) v tvare obdĺžnika s pevnou 
konštrukciou nôh. 

Farba kovu: čierna 
Farba dosky: biela 

 

4. Stolička kancelárska 

Počet ks: 21 

Popis produktu: stolička vybavená synchrónnym mechanizmom a odnímateľným poťahom. Opierky rúk 

nasvatiteľné v dvoch smeroch.  

Technické parametre:  

• Výška sedáku:470-580 mm 

• Hĺbka sedáku:470 mm 

• Šírka sedáku:490 mm 

• Výška operadla:575 mm 

• Farba:Tyrkysová  

• Oteruvzdornosť:50000 Md 

• Materiál sedáka:Tkanina  

• Materiál operadla: Tkanina  

• Mechanizmus: Synchrónny  

• Odporučená doba používania:8 h 

• Nosnosť:110 kg 

• Typ kolies: Otočné kolieska  

• Kríž:Čierny plast  

• Ergonómia:3  

Farba: čierna 



 

5. 5-policový regál:  

Počet ks: 12 

Popis produktu: Regál s 5 odložnými policami.  

Technické parametre: výška 149 cm, šírka 63 cm, hrúbka 36 cm. 

Farba: Európsky javor 

Farba políc: biela, európsky javor 

 

 

6. Sklopný kresliaci stôl 

Popis produktu: Stôl určený pre kreatívne činnosti. Stolnú dosku je možné nastaviť v uhle        

0-65 º, výškovo nastaviteľná. Vybavený 2 zásuvkami, dodávaný spolu s kovovou stoličkou. 

Počet ks: 2 

Farba kovu: čierna 

Farba dosky: európsky javor 

 

 

 



 


