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 Položková kalkulace 
Nabídka na tabule 
Tabule třídílná na pylonech 270 - třídy 6, 7, 8 počet cena bez DPH DPH Celkem s DPH 
 Tabule křídlová TRIPTYCH (200x120cm) černá keramika  3 ks 19 580 Kč 21% 71 075,40 Kč 
 pro popis křídou s eloxovanými rámy 
 Třídílná magnetická tabule pro popis křídou, povrch černá  
 dvouvrstvá keramika e3, rám tabule z eloxovaného hliníku,  
 šedé plastové rohy, rozměr v otevřeném stavu 400x120 cm. 

 PYLON AL jednoduchý 270 ATYP 3 ks 8 540 Kč 21% 31 000,20 Kč 
 Zvedací systém pro třídílnou tabuli ekoTAB. 
 Výborné řešení do tříd. Moderní pylonové sloupy jsou z hliníkové  
 konstrukce v povrchové úpravě přírodní elox. Možnost omezení  
 pohybu tabule stavitelnými plastovými dorazy s odpružením na  
 požadovaný rozsah. Díky použitému konstrukčnímu řešení je  
 zabráněno vibracím tabule při psaní a mazání. Samozřejmostí jsou  
 pevnostní kovová lanka s lisovanými oky a kvalitní kuličková ložiska,  
 která zaručují dlouhou životnost výrobku. Snadná montáž a  
 minimální údržba.  

 Příprava ATYP 1 ks 500 Kč 21% 605,00 Kč 
 Hliníková polička v délce 200cm 3 ks 1 300 Kč 21% 4 719,00 Kč 
 Odkládací hliníková polička pro tabuli TRIPTYCH K na zvedacím  
 systému PYLON AL jednoduchý. 
 Jednoduchá montáž na zvedací systém. Délka 200 cm. Hloubka 100mm. 

 Odsazení od stěny ATYP 3 ks 990 Kč 21% 3 593,70 Kč 
 Montáž pylonové tabule - jednoduché 3 ks 1 700 Kč 21% 6 171,00 Kč 
 Donesení tabule a pylonu na místo montáže, montáž, odvoz a  
 zajištění likvidace obalového materiálu 
6. třída – odsazení tabule od stěny 300mm, pylony vysoké 270 cm 
7. třída – odsazení tabule od stěny 300mm, pylony vysoké 270 cm 
8. třída – odsazení tabule od stěny 300mm, pylony vysoké 270 cm 

 Celkem bez DPH: 96 830,00 Kč 
 CELKEM s DPH: 117 164,30 Kč 

Tabule třídílná na pylonech 255 - dělená třída počet cena bez DPH DPH Celkem s DPH 
 Tabule křídlová TRIPTYCH (200x120cm) černá keramika  1 ks 19 580 Kč 21% 23 691,80 Kč 
 pro popis křídou s eloxovanými rámy 
 Třídílná magnetická tabule pro popis křídou, povrch černá  
 dvouvrstvá keramika e3, rám tabule z eloxovaného hliníku, plastové  
 rohy šedé, rozměr v otevřeném stavu 400x120 cm. 

 PYLON AL jednoduchý 255 ATYP 1 ks 8 540 Kč 21% 10 333,40 Kč 
 Zvedací systém pro třídílnou tabuli ekoTAB. 
 Výborné řešení do tříd. Moderní pylonové sloupy jsou z hliníkové  
 konstrukce v povrchové úpravě přírodní elox. Možnost omezení  
 pohybu tabule stavitelnými plastovými dorazy s odpružením na  
 požadovaný rozsah. Díky použitému konstrukčnímu řešení je  
 zabráněno vibracím tabule při psaní a mazání. Samozřejmostí jsou  
 pevnostní kovová lanka s lisovanými oky a kvalitní kuličková ložiska,  
 která zaručují dlouhou životnost výrobku. Snadná montáž a  
 minimální údržba.  

 Příprava ATYP 1 ks 500 Kč 21% 605,00 Kč 
 Hliníková polička v délce 200cm 1 ks 1 300 Kč 21% 1 573,00 Kč 
 Odkládací hliníková polička pro tabuli TRIPTYCH K na zvedacím  
 systému PYLON AL jednoduchý. 
 Jednoduchá montáž na zvedací systém. Délka 200 cm. Hloubka 100mm. 
 Montáž pylonové tabule - jednoduché 1 ks 1 700 Kč 21% 2 057,00 Kč 
 Donesení tabule a pylonu na místo montáže, montáž, odvoz a  
 zajištění likvidace obalového materiálu 
dělená třída – odsazení tabule od stěny co nejblíže, pylony vysoké 255 cm 

 Celkem bez DPH: 31 620,00 Kč 
 CELKEM s DPH: 38 260,20 Kč 
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Tabule třídílná na pylonech 310 - kabinet počet cena bez DPH DPH Celkem s DPH 
 Tabule křídlová TRIPTYCH (200x120cm) černá keramika  1 ks 19 580 Kč 21% 23 691,80 Kč 
 pro popis křídou s eloxovanými rámy 
 Třídílná magnetická tabule pro popis křídou, povrch černá  
 dvouvrstvá keramika e3, rám tabule z eloxovaného hliníku, plastové  
 rohy šedé, rozměr v otevřeném stavu 400x120 cm. 

 PYLON AL jednoduchý 310 ATYP 1 ks 10 130 Kč 21% 12 257,30 Kč 
 Zvedací systém pro třídílnou tabuli ekoTAB. 
 Výborné řešení do tříd. Moderní pylonové sloupy jsou z hliníkové  
 konstrukce v povrchové úpravě přírodní elox. Možnost omezení  
 pohybu tabule stavitelnými plastovými dorazy s odpružením na  
 požadovaný rozsah. Díky použitému konstrukčnímu řešení je  
 zabráněno vibracím tabule při psaní a mazání. Samozřejmostí jsou  
 pevnostní kovová lanka s lisovanými oky a kvalitní kuličková ložiska,  
 která zaručují dlouhou životnost výrobku. Snadná montáž a  
 minimální údržba. Výška sloupů 310 cm. 
 Hliníková polička v délce 200cm 1 ks 1 300 Kč 21% 1 573,00 Kč 
 Odkládací hliníková polička pro tabuli TRIPTYCH K na zvedacím  
 systému PYLON AL jednoduchý. 
 Jednoduchá montáž na zvedací systém. Délka 200 cm. Hloubka 100mm. 
 Montáž pylonové tabule - jednoduché 1 ks 1 700 Kč 21% 2 057,00 Kč 
 Donesení tabule a pylonu na místo montáže, montáž, odvoz a  
 zajištění likvidace obalového materiálu 
kabinet– odsazení tabule od stěny co nejblíže, pylony vysoké 310 cm 

 Celkem bez DPH: 32 710,00 Kč 
 CELKEM s DPH: 39 579,10 Kč 
Tabule třídílná na pylonech 310 – 9 třída počet cena bez DPH DPH Celkem s DPH 
 Tabule křídlová TRIPTYCH (200x120cm) černá keramika  1 ks 19 580 Kč 21% 23 691,80 Kč 
 pro popis křídou s eloxovanými rámy 
 Třídílná magnetická tabule pro popis křídou, povrch černá  
 dvouvrstvá keramika e3, rám tabule z eloxovaného hliníku, plastové  
 rohy šedé, rozměr v otevřeném stavu 400x120 cm. 

 PYLON AL jednoduchý 310 ATYP 1 ks 10 130 Kč 21% 12 257,30 Kč 
 Zvedací systém pro třídílnou tabuli ekoTAB. 
 Výborné řešení do tříd. Moderní pylonové sloupy jsou z hliníkové  
 konstrukce v povrchové úpravě přírodní elox. Možnost omezení  
 pohybu tabule stavitelnými plastovými dorazy s odpružením na  
 požadovaný rozsah. Díky použitému konstrukčnímu řešení je  
 zabráněno vibracím tabule při psaní a mazání. Samozřejmostí jsou  
 pevnostní kovová lanka s lisovanými oky a kvalitní kuličková ložiska,  
 která zaručují dlouhou životnost výrobku. Snadná montáž a  
 minimální údržba. Výška sloupů 310 cm. 
 Hliníková polička v délce 200cm 1 ks 1 300 Kč 21% 1 573,00 Kč 
 Odkládací hliníková polička pro tabuli TRIPTYCH K na zvedacím  
 systému PYLON AL jednoduchý. 
 Jednoduchá montáž na zvedací systém. Délka 200 cm. Hloubka 100mm. 

 Příprava ATYP 1 ks 500 Kč 21% 605,00 Kč 
 Odsazení od stěny ATYP 300 1 ks 990 Kč 21% 1 197,90 Kč 
 Montáž pylonové tabule - jednoduché 1 ks 1 700 Kč 21% 2 057,00 Kč 
 Donesení tabule a pylonu na místo montáže, montáž, odvoz a  
 zajištění likvidace obalového materiálu 
9. třída – odsazení tabule od stěny 300mm, pylony vysoké 310 cm 

 Celkem bez DPH: 34 200,00 Kč 
 CELKEM s DPH: 41 382,00 Kč 

Tabule posuvné počet cena bez DPH DPH Celkem s DPH 
 Tabule PYLONOVÁ dvojitá, 2ks 3 x 1,2m na křídu s černým  1 ks 54 980 Kč 21% 66 525,80 Kč 
 povrchem, poličky plastové 280cm, s eloxovanými rámy 
 Dvě černé tabule z certifikované dvouvrstvé keramiky e3 vypalované 
 nad 800°C. Tabule jsou určené pro popis křídou a magnetické.  
 Povrch je vhodný pro nejvyšší zatížení, výborná stíratelnost a  
 odolnost proti poškrábání. Je stálobarevný, nedochází tedy k blednutí 
 barvy. Doporučujeme především do škol a školících zařízení.  
 Nevzhlednému kroucení brání sendvičová konstrukce s tloušťkou 16  
 mm, což řadí ŠKOL K mezi nejkvalitnější a nejpevnější tabule na trhu. 
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 Elegantní rám z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu s šedými  
 plastovými rohy dodává moderní vzhled celé tabuli. Certifikovaná  
 Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.  
 Odkládací polička plastová. 
 Zvedací systém pro tabuli ekoTAB. Výborné řešení do tříd i  
 poslucháren. Moderní pylonové sloupy jsou z hliníkové konstrukce v  
 povrchové úpravě přírodní elox. Možnost omezení pohybu tabule  
 stavitelnými plastovými dorazy s odpružením na požadovaný rozsah. 
 Díky použitému konstrukčnímu řešení je zabráněno vibracím tabule  
 při psaní a mazání. Samozřejmostí jsou pevnostní kovová lanka s  
 lisovanými oky a kvalitní kuličková ložiska, která zaručují dlouhou  
 životnost výrobku. Snadná montáž a minimální údržba. Výška sloupů 400 cm. 

 Odsazení od stěny ATYP 1 ks 990 Kč 21% 1 197,90 Kč 
 Montáž tabule 1 ks 3 400 Kč 21% 4 114,00 Kč 
 Donesení tabule a pylonu na místo montáže, montáž, odvoz a  
 zajištění likvidace obalového materiálu 
výtvarka – odsazení tabule od stěny (obkladu) mezera mezi obkladem a zadní tabulí 300mm, pylony vysoké 400 cm 
horní šroubovaný doraz na vysunutí horní hrany tabule do výšky cca 315 cm, při vyšroubování a našroubování dorazů do horní 
polohy, tabule možno vysunout do úplné horní polohy. 

 Celkem bez DPH: 59 370,00 Kč 
 CELKEM s DPH: 71 837,70 Kč 
Mobilní tabule 150x120 počet cena bez DPH DPH Celkem s DPH 
 Pojízdná keramická tabule pro popis křídou - černá  1 ks 11 523 Kč 21% 13 942,83 Kč 
 keramika - s eloxovanými rámy 150x120cm ATYP 
 Otočná černá tabule na pojízdném stojanu, magnetická, popisovatelná 
 křídou. Keramický povrch je vhodný pro nejvyšší zatížení e3,  
 výborná stíratelnost a odolnost proti poškrábání. Povrch je  
 stálobarevný, nedochází k blednutí barvy. Doporučujeme především  
 do škol a školících zařízení. Nevzhlednému kroucení tabule brání  
 sendvičová konstrukce s tloušťkou 16 mm. Elegantní rám z  
 eloxovaného hliníku v přírodním odstínu s šedými plastovými rohy.  
 Pojízdný stojan z oválného ocelového profilu ve stříbrné barvě se  
 stabilní konstrukcí. Dostatečně velká brzděná kolečka umožňují  
 snadnou manipulaci a zamezují samovolnému pohybu. Sjednocený  
 vzhled tabule a pojízdného stojanu. Odkládací polička v délce 30 cm 
 Příprava ATYP 1 ks 500 Kč 21% 605,00 Kč 

 Montáž pojízdné tabule 1 ks 840 Kč 21% 1 016,40 Kč 
 Celkem bez DPH: 12 863,00 Kč 
 CELKEM s DPH: 15 564,23 Kč 
Mobilní tabule 120x100 počet cena bez DPH DPH Celkem s DPH 
 Pojízdná keramická tabule pro popis křídou - černá  1 ks 8 710 Kč 21% 10 539,10 Kč 
 keramika - s eloxovanými rámy 120x100cm ATYP 
 Otočná černá tabule na pojízdném stojanu, magnetická, popisovatelná 
 křídou. Keramický povrch je vhodný pro nejvyšší zatížení e3,  
 výborná stíratelnost a odolnost proti poškrábání. Povrch je  
 stálobarevný, nedochází k blednutí barvy. Doporučujeme především  
 do škol a školících zařízení. Nevzhlednému kroucení tabule brání  
 sendvičová konstrukce s tloušťkou 16 mm. Elegantní rám z  
 eloxovaného hliníku v přírodním odstínu s šedými plastovými rohy.  
 Pojízdný stojan z oválného ocelového profilu ve stříbrné barvě se  
 stabilní konstrukcí. Dostatečně velká brzděná kolečka umožňují  
 snadnou manipulaci a zamezují samovolnému pohybu. Sjednocený  
 vzhled tabule a pojízdného stojanu. Odkládací polička v délce 30 cm 

 Příprava ATYP 1 ks 500 Kč 21% 605,00 Kč 
 Montáž pojízdné tabule 1 ks 840 Kč 21% 1 016,40 Kč 
 Celkem bez DPH: 10 050,00 Kč 
 CELKEM s DPH: 12 160,50 Kč 

Dopravní náklady počet cena bez DPH DPH Celkem s DPH 
 Doprava tabulí 1 ks 3 500 Kč 21% 4 235,00 Kč 
 Celkem bez DPH: 3 500,00 Kč 
 CELKEM s DPH: 4 235,00 Kč 
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 Celkem bez DPH: 281 143,00 Kč 
 Celkem DPH: 59 040,03 Kč 
 CELKEM K ÚHRADĚ s DPH: 340 183,03 Kč 

 


