
Pořadí Identifikace
položky slepého
katalogu

Název Popis NIPEZ Množství Měrná jednotka

1 PSK4,854 74_Přídavná
skříňka k
pracovnímu
stolu -
dvoudvéřová

Přídavná skříňka
k pracovnímu
stolu -
dvoudvéřová ,
rozměry: 800 x
450 x 740 mm

39122100-4 1,00 ks

2 PSK4,803 23_Pracovní stůl
ergonomický -
kovová podnož
pravý

Pracovní stůl
ergonomický -
kovová podnož
pravý, rozměry:
1600 x 1200 x
740 mm

39121100-7 1,00 ks

3 PSK4,808 28_Přísedová
deska 1/2 kruh -
1 kovová noha

Přísedová deska
1/2 kruh - 1
kovová noha,
rozměry: 800 x
350 x 740 mm

39121100-7 1,00 ks

4 PSK4,829 49_Jídelní/Jedna
cí stůl s
kovovým
rámovým
podnožím
(vzdálenost
spodní hrany
lubu k zemi min.
650 mm)

Jídelní/Jednací
stůl s kovovým
rámovým
podnožím
(vzdálenost
spodní hrany
lubu k zemi min.
650 mm) ,
rozměry: 1200 x
800 x 740 mm

39121200-8 8,00 ks

5 PSK4,904 124_Skříň
uzavřená
jednodvéřová -
pravá

Skříň uzavřená
jednodvéřová -
pravá, rozměry:
600 x 470 x
1789 mm

39122100-4 1,00 ks

6 PSK4,978 198_Skříň nika
rohová
ukončovací

Skříň nika
rohová
ukončovací,
rozměry: 450 x
450 x 1789 mm

39122100-4 1,00 ks

7 PSK4,862 82_Skříňka
otevřená

Skříňka
otevřená,
rozměry: 800 x
470 x 755 mm

39122100-4 2,00 ks

8 PSK4,977 197_Skříň nika
rohová vnitřní

Skříň nika
rohová vnitřní,
rozměry: 800 x
800 x 755 mm

39122100-4 1,00 ks

9 PSK4,805 25_Pracovní stůl
ergonomický -
kovová podnož
pravý

Pracovní stůl
ergonomický -
kovová podnož
pravý, rozměry:
1800 x 1200 x
740 mm

39121100-7 1,00 ks

10 PSK4,873 93_Skříňka
uzavřená

Skříňka
uzavřená,
rozměry: 800 x
470 x 1103 mm

39122100-4 3,00 ks

11 PSK4,937 157_Skříň 3/5
uzavřená v dolní
části a 2/5
otevřená v horní
části

Skříň 3/5
uzavřená v dolní
části a 2/5
otevřená v horní
části, rozměry:
800 x 470 x
1789 mm

39122100-4 1,00 ks

12 PSK4,925 145_Skříň šatní
uzavřená vč.
výsuvu pro
ramínka, výplně
a 1 horní police

Skříň šatní
uzavřená vč.
výsuvu pro
ramínka, výplně
a 1 horní police,
rozměry: 800 x
470 x 1789 mm

39122100-4 1,00 ks

13 PSK4,979 199_Skříň nika
rohová
ukončovací

Skříň nika
rohová
ukončovací,
rozměry: 450 x
450 x 1103 mm

39122100-4 1,00 ks

14 PSK5,049 269_Stolový
nástavec nízký

Stolový nástavec
nízký, rozměry:
1200 x 300 x
300 mm

39157000-7 2,00 ks

15 PSK5,034 254_Věšáková
stěna se
zrcadlem, 3
háčky, odkládací
police (nahoře)

Věšáková stěna
se zrcadlem, 3
háčky, odkládací
police (nahoře),
rozměry: 800 x
18 x 1789 mm

39136000-4 2,00 ks



16 PSK5,054 274_Police
závěsná

Police závěsná,
rozměry: 1200 x
300 x 300 mm

39151300-8 2,00 ks

17 PSK4,840 60_Jednací stůl
nízký kulatý s
kulatou podnoží

Jednací stůl
nízký kulatý s
kulatou podnoží,
rozměry: 700 x
700 x 500 mm
Kód „S4“
Kruhová podnož
je z ocelové
desky o průměru
min. 500mm na
níž je svislá
noha, která je v
horní části
opatřena nosným
křížem.
Povrchová
úprava kovových
částí je
provedena
práškovou
barvou ze
vzorníku RAL.

39121200-8 1,00 ks

18 PSK4,930 150_Skříň 2/5
uzavřená v dolní
části a 3/5
otevřená v horní
části

Skříň 2/5
uzavřená v dolní
části a 3/5
otevřená v horní
části, rozměry:
800 x 470 x
1789 mm

39122100-4 2,00 ks

19 PSK5,063 283_Výsuv na
klávesnici
plastový, barva
stříbrná, černá,
transparentní

Výsuv na
klávesnici
plastový, barva
stříbrná, černá,
transparentní,
rozměry: 560 x
330 x  mm

39157000-7 1,00 ks

20 PSK5,039 259_Věšák
dřevěný
stojanový,
materál: ohýbaný
masiv týku, 6
háčků, držák
deštníků

Věšák dřevěný
stojanový,
490x490x1880m
m, materál:
ohýbaný masiv
týku, 6 háčků,
držák deštníků

39136000-4 1,00 ks

21 PSK4,802 22_Pracovní stůl
ergonomický -
kovová podnož
levý

Pracovní stůl
ergonomický -
kovová podnož
levý, rozměry:
1600 x 1200 x
740 mm

39121100-7 1,00 ks

22 PSK4,828 48_Jídelní/Jedna
cí stůl s
kovovým
rámovým
podnožím
(vzdálenost
spodní hrany
lubu k zemi min.
650 mm)

Jídelní/Jednací
stůl s kovovým
rámovým
podnožím
(vzdálenost
spodní hrany
lubu k zemi min.
650 mm),
rozměry: 800 x
800 x 740 mm

39121200-8 1,00 ks

23 PSK4,998 218_Kontejner
uzamykatelný
mobilní - 4
zásuvky (vč.
vloženého
tužkovníku a
dělící přepážky)

Kontejner
uzamykatelný
mobilní - 4
zásuvky (vč.
vloženého
tužkovníku a
dělící přepážky),
rozměry: 450 x
600 x 600 mm

39122100-4 4,00 ks

24 PSK5,053 273_Police
závěsná

Police závěsná,
rozměry: 800 x
300 x 300 mm

39151300-8 2,00 ks

25 PSK5,071 291_Židle
konferenční -
jednací,
polstrované

Židle
konferenční -
jednací, výška
sedáku min. 460
mm, konstrukce
kovová, sedák a
opěradlo
polstrované
látkou s
odolností vůči
prodření min. 40
000 cyklů,
stohovatelná,
nosnost min.120
kg. barva černá

39112000-0 19,00 ks



26 PSK4,786 6_Pracovní stůl -
celolaminový

Pracovní stůl -
celolaminový,
rozměry: 1400 x
800 x 740 mm

39121100-7 2,00 ks

27 PSK4,952 172_Skříň 3/5
uzavřená v dolní
části a 2/5
prosklená v
horní části

Skříň 3/5
uzavřená v dolní
části a 2/5
prosklená v
horní části,
rozměry: 800 x
470 x 1789 mm

39122100-4 1,00 ks

28 PSK4,915 135_Skříň
uzavřená 2/5
samostatné
otevírání a 3/5
samostatné
otevírání

Skříň uzavřená
2/5 samostatné
otevírání a 3/5
samostatné
otevírání,
rozměry: 800 x
470 x 1789 mm

39122100-4 1,00 ks

29 PSK4,898 118_Skříň
uzavřená

Skříň uzavřená,
rozměry: 800 x
470 x 1441 mm

39122100-4 1,00 ks

30 PSK4,973 193_Skříň
policová š.
380mm

skříňka policová,
800x380x720
mm, dvířka
roletová
zamykatelná 1
police

39122100-4 1,00 ks
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