
Položka Popis KS

Jednotkové ceny 

bez DPH DPH v % celkem vč. DPH

01 Lichoběžníkový stůl, masiv buk 4,00

dekor: atyp

02 Obdélníkový stůl, masiv buk 2,00

dekor: atyp

03 Dětská židle, masiv buk 16,00

moření dle výběru, velikost 1

04 Katedra učitelská, 1,00

podnož kovová, 3 zásuvky na pravé straně

05 Židle učitellká, na kolečkách, bez područek 4,00

06 Nízka skříňka, otevřené police, 4,00

možné doplnit o kolečka, z částí lze sestavit kruh.

atyp, dekor: dle výběru

07 Výsoká skříň, 5OH, uzavřené dveře. 2,00

zamykací, rektifikace

08 Vysoká skříň, 5OH, kobinace zavřené/otevřené 4,00

nika v horní části skříně, dole zavřené dveře, zámek.

09 Nízká skříňka s plastovými boxy 3,00

750x1000x430mm, včetně boxů: 3x velký, 12malých 

10 Skříň pro uložení matrací, peřinek a polštářků 5,00

skříň vysoká, celkem pro 9 souprav.



Dveře uzavřené, odvětrávání ve dvířkách skříně.

11 Matrace 120x80cm 40,00

12 Knihovnička na kolečkách, atyp 2,00

dekor: dle výběru

13 Herní prvek ŠNEK - dostupnost na poptání. 1,00

rozměry: 187x 50x 75cm.

14 Sedací podložka kruh, rozné barvy 20,00

6x kruh, pr.380mm,kortexin, snímatelný potah

15 Fatboy - sedací vak 3,00

omyvatelný potah

16 Přebalovací pult, zásuvky 4, bez přebalovací podložky 1,00

atypyké provedení, dekor dle výběru

17 Věšáček na dětské ručníky, 7 oddělení 6,00

Dětská lavička s věšákem a skříňkou na oděvy, 14,00

materiál LTD v dekoru dle výběru.

18 Nástěnka s textilním povrchem 1,00

rozměr: 300x120cm

19 Nástěnka s textilním povrchem 3,00

rozměr: 150x120cm

20 Botník pro oděti, oddělené poličky pro holinky a 2,00

bačkurky, provedení na míru,



nutné odsouhlasení výkresu.

21 Lavička délky 100cm, výška 30cm 2,00

22 Kovový šatník dvoudvéřový, sokl 4,00

rozměry: 185,5x60x50cm, RAL 7035.

23 Pracovní stůl na deskové podnoži 1,00

rozměr 180x750cm, výška 75cm.

Součástí svod kabeláže, průchodka.

24 Mobilní kontejner pod stůl, 1,00

4 zásuvky, uzamykací, blokace zásuvek.

25 Šatní skříň vysoká, 5OH 1,00

roz. 180x80x42cm, zámek

26 Kombinovaná skříň vysoká 5OH, 3,00

spodní část dveře, horní 3OH otevřené police.

bez zámku

27 Konferenční stůl, desková podnož, 1,00

zaoblená stolová deska. Dekor dle výběru

120x60cm

28 Konferenční židle Tosca 5,00

bez područek, kostra černá.

29 Lichoběžníkový stůl, masiv buk 6,00

dekor: atyp, VEL. 2



30 Obdélníkový stůl, masiv buk 3,00

dekor: atyp, VEL. 2

31 Dětská židle, masiv buk 25,00

moření dle výběru, VEL.2

32 Katedra učitelská, 1,00

podnož kovová, 3 zásuvky na pravé straně

Židle učitellká, na kolečkách, bez područek 2,00

stolová deska tl. 18 mm, kat. S

33 Výsoká skříň, 5OH, uzavřené dveře. 2,00

zamykací, rektifikace

34 Nízká skříňka s dvířky a policemi 2,00

vel. 2OH, bez zámku

35 Skříňka na kolečkách, nízká 2OH, 8,00

včetně plastových boxů různých barev. 

dekor: dle výběru.

36 Domek pro děti, s matrací, okénko 1,00

140x70cm

37 Herní obchod s prodejním pultem a skříńkou 1,00

atyp provedení, bez vybavení.

38 Dětská kuchyńka na vaření 1,00

bez vybavení.



39 Sedací prvek molekula 3,00

rozměry: 810x770x240mm

potahovina Kortexin ve 2 barvách.

40 Sedací souprava, rohová 1,00

41 Sada molitanových kostek, 15ks, vel.30cm 1,00

různé barevnosti.

42 Dopravné do MŠ Slivenec 1,00

43 Montáž nábytku, likvidace obalů 1,00

CELKEM  BEZ DPH

DPH 21%

CELKEM  VČ. DPH


