


Pořadové číslo schéma
rozměr
(mm)

specifikace
Počet 

ks
 cena / ks
bez DPH 

 cena celkem bez DPH 

1 1400x700x730

Stůl kancelářský psací 
tloušťka desky LTD 25 mm

podnoží - kombinace laminovaná dřevotřísková deska tl.18 mm s dvěma kovovými nohami

rektifikace 15 mm

barevné provedení - ořech

1

4 1200x700x730

Stůl kancelářský psací 
tloušťka desky LTD 25 mm

podnoží - kombinace laminovaná dřevotřísková deska tl.18 mm s dvěma kovovými nohami

rektifikace 15 mm

barevné provedení - ořech

2

7 430x600x610

Kontejner mobilní-centrální zámek
LTD 18 mm

4 zásuvky kovové s cenrálním zamykáním a blokací výsuvu více než 1 zásuvky zároveň
úchytky zásuvek kovové – satin hliník, rozteč 96mm

plastová kolečka

barevné provedení - ořech

3

Atyp 17 pr.700x730

Stůl konferenční kruhový
tloušťka desky LTD 25 mm

centrální noha, trubka pr. 80 mm

stabilita zajištěna podstavcem

barevné provedení - ořech

1

26 800x440x1780

Skříň knihovna prosklená
3/5 sklo, 2/5 plné dveře, 1 mezistěna, LTD 18mm

dveře vybaveny zámkem

úchytky dveří kovové – satin hliník, rozteč 96mm,

rektifikace 15 mm

barevné provedení - ořech

1

27 800x440x1780

Skříň registrační šanonová
plné dveře, mezistěna, LTD 18mm

dveře vybaveny zámkem

úchytky dveří kovové – satin hliník, rozteč 96mm,

rektifikace 15 mm

barevné provedení - ořech

1

30 800x600x1780

Skříň 2-dveřová šatní
plné dveře, LTD 18mm

Skříň je opatřena šatní vložkou -1/2 skříně 3 police a 1 mezistěna pevná, druhá část je

šatní tyč na ramínka a 1 pevná mezistěna

dveře vybaveny zámkem

úchytky dveří kovové – satin hliník, rozteč 96mm,

rektifikace 15 mm

barevné provedení - ořech

1

31 800x440x1780

Skříň 2-dveřová policová
3/5 police, 2/5 plné dveře, LTD 18mm

dveře vybaveny zámkem

úchytky dveří kovové – satin hliník, rozteč 96mm,

rektifikace 15 mm

barevné provedení - ořech

1

39 800x440x720

Nástavec na 2-dveř.skříň
dveře 2 křídlé, LTD 18mm, 1 police

dveře vybaveny zámkem

úchytky dveří kovové – satin hliník, rozteč 96mm,

barevné provedení - ořech

1

40 800x600x720

Nástavec na 2-dveř.šatní skříň
dveře 2 křídlé, LTD 18mm, 1 police

dveře vybaveny zámkem

úchytky dveří kovové – satin hliník, rozteč 96mm,

barevné provedení - ořech

1

Cenová nabídka 
pro OLYMP CS MV

kancelář vedoucí
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Cenová nabídka 
pro OLYMP CS MV

70

Křeslo kancelářské čalouněné
nosnost 130kg

výškově stavitelný sedák s možností nastavení hloubky

výškově stavitelný opěrák zad s bederní podpěrou

hlavová opěrka,

hliníkový pětiramenný kříž
kolečka na koberce o průměru 65 mm

barevné provedení - černá

5

77

Židle kovová čalouněná konferenční
celoplastové područky

čtyřnohá konstrukce - chrom

polstrovaný sedák i opěrák

nostnost 130 kg

barevné provedení - černá

5

30 800x600x1780

Skříň 2-dveřová šatní
plné dveře, LTD 18mm

Skříň je opatřena šatní vložkou -1/2 skříně 3 police a 1 mezistěna pevná, druhá část je

šatní tyč na ramínka a 1 pevná mezistěna

dveře vybaveny zámkem

úchytky dveří kovové – satin hliník, rozteč 96mm,

rektifikace 15 mm

barevné provedení - třešeň

2

39 800x440x720

Nástavec na 2-dveř.skříň
dveře 2 křídlé, LTD 18mm, 1 police

dveře vybaveny zámkem

úchytky dveří kovové – satin hliník, rozteč 96mm,

barevné provedení - třešeň

1

40 800x600x720

Nástavec na 2-dveř.šatní skříň
dveře 2 křídlé, LTD 18mm, 1 police

dveře vybaveny zámkem

úchytky dveří kovové – satin hliník, rozteč 96mm,

barevné provedení - třešeň

1

72

Židle dřevěná  s kovovou kostrou
nosnost 130 kg

kovová kostra chromová

opěrák zad i sedák tvořen skořepinou z 9 vrstvené překližky

opěrák v horní části perforovaný pro lepší uchycení židle

barevné provedení - buk

6

Cena celkem s DPH 100 396,12 Kč                                    

82 972,00 Kč                                      

šatna + chodba

Celkem za šatna + chodba

Celkem za ka

Cena celkem bez DPH

Stránka 2 z 2






