
Pořadí Identifikace
položky slepého
katalogu

Název Popis NIPEZ Množství Měrná jednotka

1 PSK4,943 163_Skříň 4/5
uzavřená a 1/5
otevřená - střed,
levá

Skříň 4/5
uzavřená a 1/5
otevřená - střed,
levá, rozměry:
400 x 470 x
1789 mm

39122100-4 1,00 ks

2 PSK4,957 177_Skříň 2/5
uzavřená v dolní
části, 1/5
otevřená (střed)
a  2/5 prosklená
v horní části

Skříň 2/5
uzavřená v dolní
části, 1/5
otevřená (střed)
a  2/5 prosklená
v horní části ,
rozměry: 800 x
470 x 1789 mm

39122100-4 4,00 ks

3 PSK5,014 234_Nástavec s
dvířkami
policový, nízký

Nástavec s
dvířkami
policový, nízký,
rozměry: 800 x
470 x 755 mm

39131000-9 5,00 ks

4 PSK4,827 47_Jídelní/Jedna
cí stůl kruhový -
s kovovým
rámovým
podnožím
(vzdálenost
spodní hrany
lubu k zemi min.
650 mm)

Jídelní/Jednací
stůl kruhový - s
kovovým
rámovým
podnožím
(vzdálenost
spodní hrany
lubu k zemi min.
650 mm),
rozměry: 1100 x
1100 x 740 mm

39121200-8 1,00 ks

5 PSK5,031 251_Paraván
laminový

Paraván
laminový ,
rozměry: 1600 x
18 x 400 mm

39157000-7 4,00 ks

6 PSK4,793 13_Pracovní stůl
ergonomický -
celolaminový
levý

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

39121100-7 1,00 ks

7 PSK4,972 192_Skříň
policová š.
380mm

Skříňka
policová,
800x380x720
mm,  plné dveře
1 police
zamykatelná

39122100-4 1,00 ks

8 PSK5,049 269_Stolový
nástavec nízký

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

39157000-7 2,00 ks

9 PSK4,999 219_Kontejner
přístavný - 4
zásuvky s
tužkovníkem

Kontejner
přístavný - 4
zásuvky s
tužkovníkem,
rozměry: 450 x
600 x 755 mm

39122100-4 2,00 ks

10 PSK4,971 191_Skříň
policová
kombinovaná š.
380mm

Skříňka policová
kombinovaná,
400x380x1000
mm, spodní
skříňka plné
dveře police,
horní skříňka
otevřená regál
police

39122100-4 2,00 ks

11 PSK4,813 33_Přísedová
deska zaoblená -
1 kovová noha

Přísedová deska
zaoblená - 1
kovová noha,
rozměry: 650 x
350 x 740 mm

39157000-7 1,00 ks

12 PSK4,946 166_Skříň 4/5
uzavřená a 1/5
otevřená - střed,
pravá

Skříň 4/5
uzavřená a 1/5
otevřená - střed,
pravá, rozměry:
600 x 470 x
1789 mm

39122100-4 2,00 ks

13 PSK5,038 258_Věšák
stojanový

Věšák stojanový,
rozměry: 400 x
400 x 1780 mm

39136000-4 3,00 ks

14 PSK5,016 236_Nástavec s
dvířkami
policový, nízký,
pravý

Nástavec s
dvířkami
policový, nízký,
pravý, rozměry:
600 x 470 x 755
mm

39131000-9 1,00 ks



15 PSK5,051 271_Stolový
nástavec nízký

Stolový nástavec
nízký, rozměry:
1600 x 300 x
300 mm

39157000-7 4,00 ks

16 PSK4,794 14_Pracovní stůl
ergonomický -
celolaminový
pravý

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

39121100-7 1,00 ks

17 PSK5,002 222_Kontejner
ke stolu, 4
zásuvky,
zamykatelný,
pojízdný

Kontejner ke
stolu,
420x600x590m
m , 4 zásuvky,
zamykatelný,
pojízdný

39122100-4 2,00 ks

18 PSK5,045 265_Police
výsuvná

Police výsuvná,
rozměry: 800 x
470 x  mm

39157000-7 2,00 ks

19 PSK4,895 115_Skříň
uzavřená
jednodvéřová -
levá

Skříň uzavřená
jednodvéřová -
levá, rozměry:
400 x 470 x
1441 mm

39122100-4 1,00 ks

20 PSK5,036 256_Věšák
nástěnný
klasický,  4
úchytné háčky

Věšák nástěnný
klasický,
450x1000 mm, 4
úchytné háčky,
(provedení dle
obrázku -
spojené 2 desky -
1 deska rozměr:
170x18x1000m
m, 2 háčky)

39136000-4 1,00 ks

21 PSK5,015 235_Nástavec s
dvířkami
policový, nízký,
levý

Nástavec s
dvířkami
policový, nízký,
levý, rozměry:
600 x 470 x 755
mm

39131000-9 1,00 ks
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