
Pořadí Identifikace
položky slepého
katalogu

Název Popis NIPEZ Množství Měrná jednotka Cena za MJ v Kč
bez DPH

Cena celkem za
položku v Kč bez
DPH



1 PSK3,840 288_Židle
kancelářšká s
opěradlem

Kancelářská židle,
barva sedáku a
opěráku černá/ šedá
/ modrá nebo na
výběr dle vzorníku
výrobce, každé
křeslo musí mít
stejně barevný
sedák a opěrák),
nosnost min. 130
kg, celková výška
židle včetně opěrky
hlavy je 1180 mm,
materiál sedáku a
opěráku textilní
potahová látka,
odolnost vůči
prodření min. 95
000 cyklů, sedák
šířka sedáku min.
480 mm, výškově
stavitelný,
minimální výška
sedu 440 mm,
materiál konstrukce
kovnastavení
hloubky sedáku,
bez prošité přední
hrany sedáku,
opěrák vysoký,
polstrovaný,
ergonomicky
tvarovaný, výškově
stavitelný
systémem,
područky výškově
stavitelné s
měkčeným PU
černým opěrným
topem, tělo
područky
chromové, opěrka
hlavy samostatně
výškově stavitelná
(nezávisle na
výškovém
nastavení opěráku),
opěrná část
čalouněná látkou
bez prošití bočních
hran,  synchronní
mechanika, píst
výškově stavitelný,
plynový v černé
nebo chromové
povrchové úpravě,
zdvih min. 100 mm
Kříž materiál
leštěný hliník,
stříškového
(pyramidového)
tvaru. Kolečka dle
výběru kobercová
nebo na tvrdou
podlahu, černá,

39112000-0 1,00 ks 4 478,10 4 478,10



podlahu, černá,
výměnná. Vhodné
ke každodennímu 8
hodinovému sezení
a pro uživatele s
alespoň 1300 -
1900 mm, barva
černá.

2 PSK3,714 162_Skříň 4/5
uzavřená a 1/5
otevřená - střed

Skříň 4/5 uzavřená
a 1/5 otevřená -
střed, rozměry: 800
x 470 x 1789 mm,
dekór
ořech/mahagon.

39122100-4 1,00 ks 2 524,02 2 524,02

3 PSK3,832 280_Držák na PC
až do rozměru
240x500x500,
stříbrný, černý

Držák na PC až do
rozměru
240x500x500,
stříbrný, černý,
rozměry:  x  x  mm

39157000-7 1,00 ks 499,38 499,38

4 PSK3,558 6_Pracovní stůl -
celolaminový

Pracovní stůl -
celolaminový,
rozměry: 1400 x
800 x 740 mm,
dekór
ořech/mahagon, 2
otvory na
průchodky zakryté
PVC krytkami v
barvě lamina v
horních rozích.

39121100-7 1,00 ks 1 449,28 1 449,28

5 PSK3,835 283_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 214,41 214,41

6 PSK3,560 8_Pracovní stůl -
celolaminový

Pracovní stůl -
celolaminový,
rozměry: 1800 x
800 x 740 mm,
dekór
ořech/mahagon, 2
otvory na
průchodky zakryté
PVC krytkami v
barvě lamina v
horních rozích.

39121100-7 1,00 ks 1 628,40 1 628,40

7 PSK3,646 94_Skříňka 2/3
uzavřená a 1/3
otevřená

Skříňka 2/3
uzavřená a 1/3
otevřená, rozměry:
800 x 470 x 1103
mm, dekór
ořech/mahagon.

39122100-4 3,00 ks 1 560,55 4 681,65



8 PSK3,841 289_Židle
kancelářská,
celočalouněná

Kancelářská židle,
nosnost min. 120
kg, rozměry
celková výška
možná v rozmezí
od 1010 do 1400
mm, materiál
konstrukce kov,
materiál sedáku a
opěradla textilní
potahová látka,
odolnost vůči
prodření min. 95
000 cyklů, sedák
šířka sedáku min.
490 mm, výškově
stavitelný dle
mechaniky (možno
integrovaný
horizontální posuv),
opěrák výškově
stavitelný
systémem UP-
DOWN,
celočalouněný
polstrovaný, vysoká
ergonomická
opěrná část s
horizontálním
prošíváním, která
zajišťuje komfortní
opírání a větrání při
delším sezení
integrovaný
horizontální posuv),
područky výškově
stavitelné s
měkčeným PU
černým opěrným
topem, tělo
područky
chromové, píst
výškově stavitelný
plynový v černé
nebo chromové
povrchové úpravě,
zdvih min. 100
mm, kříž materiál
leštěný hliník
stříškového
(pyramidového)
tvaru materiál
leštěný hliník
stříškového
(pyramidového)
tvaru, kolečka
kobercová/na
tvrdou
podlahu/univerzální
, černá, výměnná.
Židle vhodné ke
každodennímu 8
hodinovému sezení
a pro uživatele s
výškou 1300 - 2000

39112000-0 1,00 ks 5 428,00 5 428,00



výškou 1300 - 2000
mm, barva zelená.

9 PSK3,839 287_Židle
kancelářská
síťovaná MD

Kancelářská židle -
min. šířka 630/520
mm,min. výška
1160-1240
mm,min. hloubka
500 mm, Opěrák
typ potahu -
síťovina, pěnová
sedák potažený
tkanou síťovinou,
hluboký
anatomicky
tvarovaný sedák,
synchronní
mechanismus s
aretací ve 4
polohách, regulace
přítlaku opěráku v
dynamickém
režimu, výškově
nastavitelný sedák,
ergonomická,
výškově i
hloubkově
nastavitelná bederní
opěrka, výškově a
úhlově stavitelná
hlavová opěrka,
nastavení výšky i
úhlu hlavové
opěrky, výšku
područek,  kolečka
s měkčeným
povrchem umožňují
použití na tvrdé
podlaze i kobercové
krytině, nosnost
min. 130 kg. Židle
pro každodenní 8
hodinové sezení.
Židle splňuje
certifikát státní
zkušebny o shodě s
ČSN EN
1335–1:2000 a
ČSN EN
1335–2:2009, barva
černá.

39112000-0 2,00 ks 4 410,25 8 820,50

10 PSK3,836 284_Kabelová
průchodka

Labelová
průchodka  do
desky stolu
plastová šedá vč.
montáže na psací
stůl dle
objednávky, barva
v odstínu dekóru,
stříbrná, bílá.
Průměr 80 mm.

39157000-7 4,00 ks 17,64 70,56



11 PSK3,842 290_Židle
kancelářská,
ergonomická

Ergonomická židle
synchronní
mechanika s
bočním nastavením
sedáku. Sedadlo i
zádová opěra
sledují synchronně
a ve správném úhlu
pohyby sedící
osoby, s možností
aretace v 5
polohách. Vysoký
opěrák výškově
nastavitelný
systémem s PUR
pěnou o tloušťce
min. 50 mm,
objemové
hmotnosti min. 70
kg/m3 a potaženou
látkou na výběr dle
standardu výrobce,
ergonomicky
tvarovaný sedák
čalouněný PUR
pěnou o tloušťce
min. 50 mm,
náklon -5°+/ posuv
min. 60 mm
sedáku, objemové
hmotnosti 50
kg/m3 a potaženou
látkou, černý
plastový kříž a
bržděná kolečka
(vel. 60 mm dle
výběru na tvrdou
nebo měkkou
podlahu),
multifunkční 3D
područky černé.
Stavitelné do výšky
v rozsahu min. 80
mm, do hloubky v
rozsahu min. 50
mm a do šířky v
rozsahu min.30 mm
z důvodu zvětšení
sedací plochy.
Opěrná plocha
područek z
měkčeného PU.
Opěrka hlavy
výškově stavitelná
min. 190-240 mm.
Barva židle na
výběr dle vzorníku
výrobce. Čalounění
látkou s
oděruschopností
min. 100 000 cyklů.
Celková výška
židle min. 970 -
1150 mm, výška
opěráku: min. 590-

39112000-0 2,00 ks 4 749,50 9 499,00



opěráku: min. 590-
650 mm, výška po
sedák min. 410-530
mm, šířka sedáku
min. 500 mm,
hloubka sedáku
min. 420-480 mm,
celková šířka židle
min. 680 mm,
barva černá.

12 PSK3,593 41_Jednací stůl k
pracovnímu stolu
1/2 kruh - centrální
kovová noha

Jednací stůl k
pracovnímu stolu
1/2 kruh - centrální
kovová noha,
rozměry: 1500 x
800 x 740 mm,
dekór
ořech/mahagon.

39121200-8 1,00 ks 2 743,85 2 743,85

13 PSK3,701 149_Skříň šatní
dělená, 1/2 šatní
tyč, 1/2 police s
dělící příčkou

Skříň šatní dělená,
1/2 šatní tyč, 1/2
police s dělící
příčkou, rozměry:
800 x 600 x 1789
mm, dekór
ořech/mahagon.

39122100-4 1,00 ks 2 944,69 2 944,69

14 PSK3,806 254_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, dekór
ořech/mahagon.

39136000-4 1,00 ks 1 091,03 1 091,03

15 PSK3,770 218_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, dekór
ořech/mahagon.

39122100-4 2,00 ks 2 674,65 5 349,30

16 PSK3,826 274_Police závěsná Police závěsná,
rozměry: 1200 x
300 x 300 mm,
dekór
ořech/mahagon.

39151300-8 1,00 ks 529,23 529,23

17 PSK3,751 199_Skříň nika
rohová ukončovací

Skříň nika rohová
ukončovací,
rozměry: 450 x 450
x 1103 mm, dekór
ořech/mahagon.

39122100-4 1,00 ks 989,25 989,25


