
Modernizace 

cvičné kuchyně - 1. 

etapa

pracovní desky:
vysoce odolné (proti poškrábání a 

otěru) trojvrstvé třískové desky 

potažené vrstvami fólií, výška 38 mm ano

dekorační hrany ano

vysoce odolná vůči vlhkosti vč. spodní 

a zadní strany ano

včetně těsnící pásky pro výřezy 

pracovních desek a k izolaci pracovní 

desky nad myčkou nádobí ano

dekor dub ano

kování:

kvalitní ano

bezhlučné zavírání ano

sokly: ano

MDF

skříňky:

nohy s nastavením výšky ano

stěny min. 16 mm ano

silné hrany z PP ano

vysoce zatížitelné a odolné proti 

nárazům ano

skleněné poličky min. 5 mm ano

odsazené zadní stěny pro dobrou 

cirkulaci vzduchu ano

jednoduchá údržba, seřízení a čištění ano

dekor dub a bílý lesk ano

záruční podmínky:

standardní 24 měsíců na všechny 

součásti ano

požadavek bližší specifikace nabídky (povinně žluté pole)
cena bez 

DPH/MJ
MJ

celková cena 

bez DPH

celková cena 

s DPH

Skříňka horní 60cm pravá, dub, 1x dvířka 1173,84 3 3521,52 4261,04

Skříňka horní 60cm levá, dub, 1x dvířka 1173,84 3 3521,52 4261,04

Skříňka spodní 60cm levá, bílá, 1x dvířka 1735,83 1 1735,83 2100,35

Skříňka spodní 60cm plnovýsuv 3x zásuvka, bílá 4327,27 2 8654,54 10471,99

Skříňka spodní dřez 60cm levá, bílá, 1x dvířka 1719,67 1 1719,67 2080,80

Skříňka spodní dřez 60 cm pravá, bílá, 1x dvířka 1719,67 1 1719,67 2080,80

Skříňka spodní 60cm pravá, bílá, 1x dvířka 1735,83 1 1735,83 2100,35
Skříňka spodní 60cm pro vestavěnou troubu, 

bílá
1424,63 1 1424,63 1723,80

Pracovní deska 366 cm, dub 2865,41 1 2865,41 3467,15

Pracovní deska 96 cm, dub 772,02 1 772,02 934,14

Těsnící lišta ALU 2m 300,66 1 300,66 363,80

Těsnící lišta ALU 4m 601,32 1 601,32 727,60

Set k ALU 41,45 1 41,45 50,15

Mřížka větrací do soklu ALU 46,36 1 46,36 56,10

Olepovací hrana PD 2m, dub 127,15 1 127,15 153,85

Příborník PVC 60cm, šedý 176,32 2 352,64 426,69

Dřez Ø min. 49cm s otvorem na baterii 835,95 2 1671,90 2023,00

Baterie dřezová stojánková 695,45 2 1390,90 1682,99

Trouba elektrická vestavná nerez, 60cm, 

multifunkční, energetická třída min. A

Moderní vestavná multifunkční trouba MORA 60 cm, 

která je v energetické třídě A. Trouba má 9 funkcí, 

speciální zamačkávací knoflíky, digitální programovatelné 

hodiny, drátěné rošty, speciální program čištění trouby 

Water systém, chladící systém dvířek trouby a skleněnou 

vnitřní stranu dveří pro snadné čištění.

4955 1 4955,00 5995,55

Kuchyňka č.1 u dveří



Sklokeramická vestavná varná deska, 60cm, 4 

varné zóny, plynulá regulace výkonu, dětská 

bezpečnostní pojistka, automatické 

bezpečnostní vypnutí desky

Hned první pohled desce dominuje její ovládací panel. Ten je 

plně dotykový a můžete pomocí něj ovládat výkon a 

teplotu na všech plotnách zároveň. Díky tomu, že tento 

model postrádá klasická tlačítka, se dá také velmi 

jednoduše a rychle umýt. Tato elektrická varná deska 

disponuje 4 Hi-Light varnými zónami, z nichž 2 mají 

průměr 180 mm a 2 menší mají průměr 145 mm. Tento 

model je tedy skvělou volbou i pro početnější rodiny, kde je 

vysoká šance, že budete využívat mnoho varných zón 

najednou. Plynulá regulacevýkonu zaručuje stálý a vámi 

plně kontrolovaný ohřev. Na výběr máte hned z 9 úrovní 

výkonu, který můžete přizpůsobit připravovanému 

pokrmu. Tato varná deska myslí naprosto na vše. Funkce 

StopControl zajistí okamžité zastavení ohřevu v případě 

přetečení hrnce. Už se vám tedy již nikdy nestane, že vám 

obsah hrnce “uteče“. Pokud máte v domácnosti děti, potom 

oceníte dětskou bezpečnostní pojistku, kterou je tato 

elektrická varná deska také vybavena. Ukazatel zbytkového 

tepla vás přehledně informuje, jestli je varná zóna stále 

nahřátá a předchází tak případnému spálení se.

4954,09 1 4954,09 5994,45

Sokl boční 20cm, délka 51cm, dub 69,55 2 139,10 168,31

Sokl 15cm, 220cm, dub 104,67 2 209,34 253,30

Skříňka horní 60cm pravá, dub, 1x dvířka 1173,84 1 1173,84 1420,35

Skříňka horní 60cm levá, dub, 1x dvířka 1173,84 2 2347,68 2840,69

Skříňka spodní 60cm plnovýsuv 3x zásuvka, bílá 4327,27 1 4327,27 5236,00

Skříňka spodní dřez 60cm levá, bílá, 1x dvířka 1719,67 1 1719,67 2080,80
Skříňka spodní 60cm pro vestavěnou troubu, 

bílá
1424,63 1 1424,63 1723,80

Pracovní deska 246cm, dub 1917,07 1 1917,07 2319,65

Těsnící lišta ALU 4m 601,32 1 601,32 727,60

Set k ALU 41,45 1 41,45 50,15

Příborník PVC 60cm, šedý 176,32 1 176,32 213,35

Dřez Ø min. 49cm s otvorem na baterii 835,95 1 835,95 1011,50

Baterie dřezová stojánková 695,45 1 695,45 841,49

Trouba elektrická vestavná nerez, 60cm, 

multifunkční, energetická třída min. A

Moderní vestavná multifunkční trouba MORA 60 cm, 

která je v energetické třídě A. Trouba má 9 funkcí, 

speciální zamačkávací knoflíky, digitální programovatelné 

hodiny, drátěné rošty, speciální program čištění trouby 

Water systém, chladící systém dvířek trouby a skleněnou 

vnitřní stranu dveří pro snadné čištění.

4955 1 4955,00 5995,55

Sklokeramická vestavná varná deska, 60cm, 4 

varné zóny, plynulá regulace výkonu, dětská 

bezpečnostní pojistka, automatické 

bezpečnostní vypnutí desky

Hned první pohled desce dominuje její ovládací panel. Ten je 

plně dotykový a můžete pomocí něj ovládat výkon a 

teplotu na všech plotnách zároveň. Díky tomu, že tento 

model postrádá klasická tlačítka, se dá také velmi 

jednoduše a rychle umýt. Tato elektrická varná deska 

disponuje 4 Hi-Light varnými zónami, z nichž 2 mají 

průměr 180 mm a 2 menší mají průměr 145 mm. Tento 

model je tedy skvělou volbou i pro početnější rodiny, kde je 

vysoká šance, že budete využívat mnoho varných zón 

najednou. Plynulá regulacevýkonu zaručuje stálý a vámi 

plně kontrolovaný ohřev. Na výběr máte hned z 9 úrovní 

výkonu, který můžete přizpůsobit připravovanému 

pokrmu. Tato varná deska myslí naprosto na vše. Funkce 

StopControl zajistí okamžité zastavení ohřevu v případě 

přetečení hrnce. Už se vám tedy již nikdy nestane, že vám 

obsah hrnce “uteče“. Pokud máte v domácnosti děti, potom 

oceníte dětskou bezpečnostní pojistku, kterou je tato 

elektrická varná deska také vybavena. Ukazatel zbytkového 

tepla vás přehledně informuje, jestli je varná zóna stále 

nahřátá a předchází tak případnému spálení se.

4954,09 1 4954,09 5994,45

Sokl boční 20cm, délka 51cm, dub 69,55 2 139,10 168,31

Sokl 15cm, 335cm, dub 139,79 1 139,79 169,15

Mřížka větrací do soklu ALU 46,36 1 46,36 56,10

Dvířka na myčku 60cm s panelem 636,36 1 636,36 770,00

Vestavná myčka polointegrovaná, 60cm, funkce 

proti přetečení, 2 úložné koše, příborová 

zásuvka, EKO program, spotřeba vody max. 12l

Myčka MORA VM 631X může pracovat v noci, nebo ve Vaší 

nepřítomnosti má funkci Plný AquaStop proti 

přetečení. Pokud dojde k úniku vody, bezpečnostní systém 

AquaStop automaticky zastaví přívod vody, a současně 

čerpadlo odčerpá zbytek vody z myčky.  Myčka  VM631X 

dále nabízí 6 programů, ECO program, praktický LED 

displej s ukazatelem programů a 4 nastavitelné teploty 

mytí. Funkce - Odložení start umožňuje u myčky MORA 

VM631X posunout začátek mytí.

7133,05 1 7133,05 8630,99

Potravinová skříň 60x193cm, pravá, dub, 2x 

dvířka
3978,14 1 3978,14 4813,55

Skříňka spodní 60cm plnovýsuv 3x zásuvka, bílá 1735,83 2 3471,66 4200,71

Skříňka spodní dřez 60cm levá, bílá, 1x dvířka 1719,67 1 1719,67 2080,80

Skříňka spodní dřez 60cm pravá, bílá, 1x dvířka 1719,67 1 1719,67 2080,80

Skříňka spodní 60cm levá, bílá, 1x dvířka 4327,27 2 8654,54 10471,99
Skříňka spodní 60cm pro vestavěnou troubu, 

bílá
1424,63 1 1424,63 1723,80

Pracovní deska 366 cm, dub 2865,41 1 2865,41 3467,15

Pracovní deska 96 cm, dub 772,02 1 772,02 934,14

Těsnící lišta ALU 2m 300,66 1 300,66 363,80

Těsnící lišta ALU 4m 601,32 1 601,32 727,60

Set k ALU 41,45 1 41,45 50,15

Příborník PVC 60cm, šedý 176,32 2 352,64 426,69

Dřez Ø min. 49cm s otvorem na baterii 835,95 2 1671,90 2023,00

Baterie dřezová stojánková 695,45 2 1390,90 1682,99

Trouba elektrická vestavná nerez, 60cm, 

multifunkční, energetická třída min. A

Moderní vestavná multifunkční trouba MORA 60 cm, 

která je v energetické třídě A. Trouba má 9 funkcí, 

speciální zamačkávací knoflíky, digitální programovatelné 

hodiny, drátěné rošty, speciální program čištění trouby 

Water systém, chladící systém dvířek trouby a skleněnou 

vnitřní stranu dveří pro snadné čištění.

4955 1 4955,00 5995,55

Kuchyňka č. 2 u okna

Kuchyňka č. 3 proti sobě



Sklokeramická vestavná varná deska, 60cm, 4 

varné zóny, plynulá regulace výkonu, dětská 

bezpečnostní pojistka, automatické 

bezpečnostní vypnutí desky

Hned první pohled desce dominuje její ovládací panel. Ten je 

plně dotykový a můžete pomocí něj ovládat výkon a 

teplotu na všech plotnách zároveň. Díky tomu, že tento 

model postrádá klasická tlačítka, se dá také velmi 

jednoduše a rychle umýt. Tato elektrická varná deska 

disponuje 4 Hi-Light varnými zónami, z nichž 2 mají 

průměr 180 mm a 2 menší mají průměr 145 mm. Tento 

model je tedy skvělou volbou i pro početnější rodiny, kde je 

vysoká šance, že budete využívat mnoho varných zón 

najednou. Plynulá regulacevýkonu zaručuje stálý a vámi 

plně kontrolovaný ohřev. Na výběr máte hned z 9 úrovní 

výkonu, který můžete přizpůsobit připravovanému 

pokrmu. Tato varná deska myslí naprosto na vše. Funkce 

StopControl zajistí okamžité zastavení ohřevu v případě 

přetečení hrnce. Už se vám tedy již nikdy nestane, že vám 

obsah hrnce “uteče“. Pokud máte v domácnosti děti, potom 

oceníte dětskou bezpečnostní pojistku, kterou je tato 

elektrická varná deska také vybavena. Ukazatel zbytkového 

tepla vás přehledně informuje, jestli je varná zóna stále 

nahřátá a předchází tak případnému spálení se.

4954,09 1 4954,09 5994,45

Sokl boční 20cm, délka 51cm, dub 69,55 2 139,10 168,31

Sokl 15cm, 220cm, dub 104,67 2 209,34 253,30

Mřížka větrací do soklu ALU 46,36 1 46,36 56,10

Skříňka spodní 60cm plnovýsuv 3x zásuvka, bílá 4327,27 2 8654,54 10471,99

Skříňka spodní dřez 60cm levá, bílá, 1x dvířka 1719,67 1 1719,67 2080,80

Skříňka spodní dřez 60cm pravá, bílá, 1x dvířka 1719,67 1 1719,67 2080,80

Skříňka spodní 60cm levá, bílá, 1x dvířka 1735,83 2 3471,66 4200,71
Skříňka spodní 60cm pro vestavěnou troubu, 

bílá
1663,64 1 1663,64 2013,00

Pracovní deska 366 cm, dub 2865,41 1 2865,41 3467,15

Pracovní deska 96 cm, dub 772,02 1 772,02 934,14

Těsnící lišta ALU 2m 300,66 1 300,66 363,80

Těsnící lišta ALU 4m 601,32 1 601,32 727,60

Set k ALU 41,45 1 41,45 50,15

Příborník PVC 60cm, šedý 176,32 2 352,64 426,69

Dřez Ø min. 49cm s otvorem na baterii 835,95 2 1671,90 2023,00

Baterie dřezová stojánková 695,45 2 1390,90 1682,99

Trouba elektrická vestavná nerez, 60cm, 

multifunkční, energetická třída min. A

Moderní vestavná multifunkční trouba MORA 60 cm, 

která je v energetické třídě A. Trouba má 9 funkcí, 

speciální zamačkávací knoflíky, digitální programovatelné 

hodiny, drátěné rošty, speciální program čištění trouby 

Water systém, chladící systém dvířek trouby a skleněnou 

vnitřní stranu dveří pro snadné čištění.

4955 1 4955,00 5995,55

Sklokeramická vestavná varná deska, 60cm, 4 

varné zóny, plynulá regulace výkonu, dětská 

bezpečnostní pojistka, automatické 

bezpečnostní vypnutí desky

Hned první pohled desce dominuje její ovládací panel. Ten je 

plně dotykový a můžete pomocí něj ovládat výkon a 

teplotu na všech plotnách zároveň. Díky tomu, že tento 

model postrádá klasická tlačítka, se dá také velmi 

jednoduše a rychle umýt. Tato elektrická varná deska 

disponuje 4 Hi-Light varnými zónami, z nichž 2 mají 

průměr 180 mm a 2 menší mají průměr 145 mm. Tento 

model je tedy skvělou volbou i pro početnější rodiny, kde je 

vysoká šance, že budete využívat mnoho varných zón 

najednou. Plynulá regulacevýkonu zaručuje stálý a vámi 

plně kontrolovaný ohřev. Na výběr máte hned z 9 úrovní 

výkonu, který můžete přizpůsobit připravovanému 

pokrmu. Tato varná deska myslí naprosto na vše. Funkce 

StopControl zajistí okamžité zastavení ohřevu v případě 

přetečení hrnce. Už se vám tedy již nikdy nestane, že vám 

obsah hrnce “uteče“. Pokud máte v domácnosti děti, potom 

oceníte dětskou bezpečnostní pojistku, kterou je tato 

elektrická varná deska také vybavena. Ukazatel zbytkového 

tepla vás přehledně informuje, jestli je varná zóna stále 

nahřátá a předchází tak případnému spálení se.

4954,09 1 4954,09 5994,45

Sokl boční 20cm, délka 51cm, dub 69,55 2 139,10 168,31

Sokl 15cm, 220cm, dub 104,67 2 209,34 253,30

Mřížka větrací do soklu ALU 46,36 1 46,36 56,10

Skříňka spodní 90cm, bílá, 2x dvířka 2955,33 7 20687,31 25031,65

Sokl 15cm, 220cm, dub 104,67 2 209,34 253,30

Sokl boční 20cm, délka 51cm, dub 69,55 2 139,10 168,31

Pracovní deska 246cm, dub 1917,07 2 3834,14 4639,31

Těsnící lišta ALU 2m 300,66 1 300,66 363,80

Těsnící lišta ALU 4m 601,32 1 601,32 727,60

Set k ALU 41,45 1 41,45 50,15

Pracovní deska 30x420 cm, dub 4967,23 1 4967,23 6010,35

Parapet 252x30cm 3015,74 1 3015,74 3649,05

Parapet 243x30cm 3000 1 3000,00 3630,00

Mřížka větrací ALU do PD 210,04 3 630,12 762,45

Mřížka větrací do soklu bílá 54,55 3 163,65 198,02

Olepovací hrana PD 2m, dub 149,59 2 299,18 362,01

Umyvadlo min. 60x47cm 475,36 2 950,72 1150,37

Šrouby k umyvadlu 19,17 2 38,34 46,39

Zvukoizolační vložka k umyvadlu 85,29 2 170,58 206,40

Baterie dřezová stojánková 654,54 2 1309,08 1583,99

Sifon umyvadlový 98,51 2 197,02 238,39

Kryt sifonu 396,02 2 792,04 958,37

Vtok umyvadla, chrom 323,96 2 647,92 783,98

Závěsná výlevka + mřížka 2377,47 1 2377,47 2876,74

Modul pro výlevku 3078,29 1 3078,29 3724,73  

Kombinovaná chladnička s mrazničkou, 

volněstojící, bílá, šířka 60cm, energetická třída 

min. A+, objem mrazničky min. 80l, objem 

chladničky min. 200l

Kombinovaná chladnička Gorenje RK6192AW pracující v 

energetické třídě A++ s objemem lednice/ mrazničky: 229/95 s 

automatickým odmrazováním chladničky, která šetří životní 

prostředí. Technologie FrostLess omezuje tvorbu ledu a potřebu 

manuálního odmrazování až o 50 %. Dveřní závěsy jsou 

zkonstruovány tak, aby bylo umožněno snadné otevření dveří do 

pravého úhlu. XXL SpaceBox je extra velká zásuvka v mrazničce, 

kde můžete snadno uskladnit i ty největší kusy potravin.

6686,77 1 6686,77 8090,99

Pracovní plocha pod okny

Kuchyňka č.4 proti sobě

Hygienické zázemí kuchyňky

Obklady a dlažba



Obklad 10x20cm, krémový (m2) 329,92 9 2969,28 3592,83

Spárovací hmota barva světlá krémová 5kg 306,12 1 306,12 370,41

Spárovací hmota barva světlá okrová 5kg 278,35 7 1948,45 2357,62

Dlažba 30x60cm, barva okrová, protiskluz (m2) 243,97 75,6 18444,13 22317,40

Obklad 20x40cm, barva bílá lesklá (m2) 197,68 17,6 3479,17 4209,79

Spárovací hmota barva bílá 5kg 306,12 2 612,24 740,81

Stůl jídelní, obdélníkový, deska min. 80x120cm, 

výška min. 75 cm, dekor dub

Stůl jídelní, obdélníkový, deska 80x120cm, výška 75 cm, dekor 

dub
4833,333 6 29000,00 35090,00  

Židle jídelní, min. 40x44x85cm, stabilní 

konstrukce, výška sedu min. 42 cm, nosnost 

min. 90kg, dekor dub

Židle jídelní, sedák 49x48 cm, výška židle 85cm, stabilní 

konstrukce, výška sedu 44 cm, nosnost 110kg, stabilní kovová se 

sedákem dekor dub

900 24 21600,00 26136,00

LED světlo 16W, délka 100 cm 1449,92 4 5799,68 7017,61

Napájecí zdroj ke světlu 24V, 24W 422,19 4 1688,76 2043,40

Vypínač ke světlu ON/OFF 80,08 4 320,32 387,59

Celkem cena bez DPH/s DPH 290828,44 351902,41

Osvětlení

Pracoviště pro teoretickou výuky


