MŠ DAMNICE – vybavení nábytkem – materiálová specifikace
Pro nábytkové vybavení MŠ Damnice je nutné dodržet níže uvedenou specifikaci, týkající se nábytkových
standardů, kvality vybraných plošných materiálů, kování s doživotní zárukou, hranění nábytku kvalitními ABS
hranami za použití PUR voděodolného lepidla, atd.
Rozměry nábytku:
Rozměry nábytku uvedené ve specifikaci jsou pouze orientačního charakteru a výsledný nábytek se může
rozměrově lišit +- 10%, tzn. uvedené míry se mohou měnit (není tedy vhodné počítat s katalogovým nábytkem,
ale s nábytkem vyráběným na míru dle potřeb investora).
Specifikace nábytku, která je součástí zadávací dokumentace NESLOUŽÍ jako výrobní podklad. Výrobní podklady
(výkresy) je zapotřebí vyhotovit na základě zaměření prostorů MŠ Damnice dodavatelem nábytku. Zadání
nábytku do výroby dodavatelem lze uskutečnit na základě písemného odsouhlasení výrobní dokumentace
investorem, nikoli dříve. Součástí výrobní dokumentace dodá dodavatel i půdorys, který zobrazuje rozložení
nábytku v místě realizace (po jednotlivých místnostech – v případě potřeby nutno konzultovat se zástupcem
investora.) Náklady spojené s tvorbou výrobní dokumentace jsou součástí ceny za dílo a musí být v této ceně
obsažené.
Nároky na standardy použitého kování:
Za předpokladu, že je v zadávací dokumentaci uveden typový název nebo označení konkrétního výrobce, je
tento výrobek zamýšlen jako udávající minimální splňující standard, tzn. může být nahrazen alternativním
výrobkem minimálně stejné nebo vyšší kvality, při splnění všech požadovaných vlastností.
Použité nábytkové panty: vysoce kvalitní panty s integrovaným dotlumením a prodlouženou
Použité nábytkové výsuvy: vysoce kvalitní výsuvy se zvýšenou nosností a prodlouženou zárukou
Nábytkové úchytky: povrchová úprav nerez nebo hliník – nutno zachovat možnost výběru investorem,, rozteč
min. 160 mm
U každé nábytkové položky je zapotřebí zohledňovat požadavky na nábytek plně v souladu se zadání (např. oblé
rohy u nábytkových lavic atd.)
Nábytkové spoje: u veškerého požadovaného nábytku požadujeme kvalitní lepený spoj (tzn. ro použití spoje
použity bukové lamelky nebo nábytkové kolíky).
Referenční dekor: pod pojmem referenční dekor je míněn uvedený dekor, který může být dle požadavku
investora zaměněn za dekor nebo dekory, které se nacházejí do výše stejné finanční hladiny (tzn. nutno počítat,
že u každé položky, kde je uveden referenční dekor, je zapotřebí mít tento dekor zahrnut v kalkulaci).

Mateřská škola Damnice – vybavení nábytkem
VYBAVENÍ ŠATNY DĚTI
1.) Šatní skříň pro 5 dětí Rozměry š/v/h: 125,8 x 105 (140) x 25 cm.
-

Kvalitní háčky, lepený spoj, materiál DTDL , referenční dekor DUB Halifax H1180 ST37 (nebo dle
výběru investora), hrany abs unibarva (např. červená 7113 tl. 2 mm), skříň opatřena dvířkem
s kvalitním pantem , dvířko opatřeno vzušníkem.

Celkem 6 ks

2.) Šatní lavice spodní díl pro 5 dětí
Rozměry 125,8x35x50 cm, lepený spoj, materiál DTDL , referenční dekor DUB Halifax H1180 ST37
(nebo dle výběru investora), tyče pro odkládání obuvi nerez
-

Celkem 6 ks

3.) Dřevěné obrázkové značky pro školky, obrázky místo jmenovek 4x4 cm
Celkem 2 balení (1 balení = 25 ks), včetně nalepení na skříňky

4.) Kovový věšák 174 cm s černými plastovými doplňky
Celkem 2 ks

5.) Sedací botník na 15 párů dětských bot, 100x45x28 cm
Celkem ks 2 ks, lepený spoj, materiál DTDL , referenční dekor DUB Halifax H1180 ST37 (nebo dle
výběru investora)

6.) Montážní práce: rozbalení, složení, rozprostření a ukotvení nábytku

VYBAVENÍ UMÝVÁRNY

7.) Závěsná koupelnová police s kelímky 72x95x14 cm
Celkem ks 5, lepený spoj, materiál DTDL , referenční dekor DUB Halifax H1180 ST37 (nebo dle výběru
investora)

Dělící stěna do koupelny, materiál HPL, výšková rektifikace kvůli vyrovnání podlahy, referenční
dekor DUB Halifax H1180 ST37 (nebo dle výběru investora)

8.)
Ks celkem 5

Zrcadlo obdélníkové opatřeno speciální fólií, referenční dekor DUB Halifax H1180 ST37 (nebo dle
výběru investora)

9.)
Ks celkem 8

10.) Montážní práce: rozbalení, složení, rozprostření a ukotvení nábytku

VYBAVENÍ KANCELÁŘE

11.) Učitelský stůl s uzamykatelnou skříňkou (cca45 cm, 1xpolice) , 150x76x60 cm (ŠxVxH), ke
každému stolu je (v jeho ceně) započítán a dodáván pojízdný kancelářský kontejner se 4
zásuvkami (uzamykatelný – centrální zámek)
Ks celkem 3
12.) Učitelský stůl do L, 150x150x75x60 cm (ŠxVxH), ke stolu je (v jeho ceně) započítán a dodáván
pojízdný kancelářský kontejner se 4 zásuvkami (uzamykatelný – centrální zámek)
13.) Kancelářská židle s měkčeným sedákem a plastovým opěradlem, houpací mechanismus
s aretací, černá látka na sedáku, opěradlo v černé barvě
Ks celkem 4
model např. Calypso XLSP1

Skříň Basic velká, 3 díly 80x190x45 cm, včetně plast. Boxů, referenční dekor DUB Halifax H1180
ST37 (nebo dle výběru investora)

14.)
Ks celkem 2

Skříň s otevřenými policemi, 80x185x45 cm, referenční dekor DUB Halifax H1180 ST37 (nebo dle
výběru investora)

15.)
Ks celkem 2

16.) Montážní práce: rozbalení, složení, rozprostření a ukotvení nábytku

ŠATNA, ÚKLID, SKLAD
17.) Šatní skříň, 90x139(185)x40 cm, skříně jsou opatřeny kvalitním zámkem s výměnnou vložkou
a větrací mřížkou. referenční dekor DUB Halifax H1180 ST37

1x ks šatní skříně = 2x police + šatní tyč po celé délce
2x ks šatní skříně = 2/3 šířky skříně šatní tyč, 1/3 šířky skříně = policová část
18.) Skříň policová, 80x185x45 cm, pevná záda (dtdl), police na pevno, pozor: skříň vyrobit 2 ks ve
variantě otevřené police bez dvířek a 2 ks ve variantě zadvířkované, uzamykatelné (kvalitní
rozvorový zámek).
Ke skříním bude vyroben spojovací rohový prvek (dtdl), kterým bude vyřešena mezera,
vzniklá mezi skříněmi jejich umístěním do rohu místnosti. Šířka spojovacího prvku cca 20-25
cm (nutno přeměřit v místě realizace). referenční dekor DUB Halifax H1180 ST37

19.) Montážní práce: rozbalení, složení, rozprostření a ukotvení nábytku

VYBAVENÍ TŘÍDY NÁBYTKEM
20.) Police a skříně - ŠxHxV 240x40x207 cm (rozměry jsou orientační, nutno přeměřit). Spodní
1/3 skříněk uzamykatelná, dvířka dtdl (referenční dekor DUB Halifax H1180 ST37 ), horní 2/3
skříněk
prosklenná
dvířka v ALU
rámečku.

21.) Kancelářská sestava
ŠxHxV 320x40x207 cm (rozměry jsou orientační, nutno přeměřit). Spodní 1/3 skříněk
uzamykatelná, dvířka dtdl (referenční dekor DUB Halifax H1180 ST37), horní 2/3 skříněk otevřené
policové (viz obr. – orientační, detaily nutno přemeřit a rozvrženní polic dořešit s investorem)
Ks celkem 2 (míně no 2x komplet 320x40x207 vm)

22.) Skříňka se zásuvkami a kontejnerem, 60x121x45 cm, referenční dekor DUB Halifax H1180 ST37
Ks celkem 5

23.) Skříňka se sušákem na výkresy (12x A3) – opravit na 12 ks, včetně boxů (4 ks), referenční
dekor DUB Halifax H1180 ST37, absb unibarva (např. červená 7113 tl. 2 mm)

Ks celkem 1

24.) Skříňka na plastové boxy, 105x121x45 cm (bez boxů), referenční dekor DUB Halifax H1180 ST37,
absb unibarva (např. červená 7113 tl. 2 mm)

Ks celkem 3

25.) Velmi kvalitní plastový box 31x15x43 cm
Ks celkem 20

26.) Dětská židle stohovatelná, BUK,

Ks celkem 30, různé velikosti (pro různé věkové kategorie, počty v jednotlivých velikostech
budou dospecifikovány investorem)

27.) Učitelská židle kantorka barevné provedení, kvalitní učitelská židle z bukového dřeva, výška
sedátka 46 cm
Ks celkem 3

28.) Jídelní stůl 80x120 cm,
Univerzální dětský stolek obdélník 120 x 80 cm
rám i nohy stolu z masivního buku
pracovní deska z umakartu v dezénu buk nebo barevná
hrany ze zaobleného lakovaného bukového nákližku
možná výška stolu 46, 52, 58, 64, 70 nebo 76 cm
ks celkem 5

29.) Velký stůl dřevěný kruhový průměr 120 cm
Detailní popis Dětský stoleček - kruh 120 cm
Univerzální dětský stolek kruh průměr 120 cm (šestinohý)
rám i nohy stolu z masivního buku
pracovní deska z umakartu v dezénu buk nebo barevná
hrany ze zaobleného lakovaného bukového nákližku
možná výška stolu 46, 52, 58, 64, 70 nebo 76 cm

30.) Čalouněná lavice s úložným prostorem, Materiál: polyesterové čalounění
Celkové rozměry: 116 x 38 x 43 cm (D x Š x V)

Vnitřní rozměry: 109 x 28 x 31,5 cm (D x Š x V)
Rozměry nohou: 5 x 4 cm (průměr x V)

31.) Dětská kuchyňka TYP 1

Typ 1) -

Rozměry: 107x40x109 cm.
Doporučený věk: od 3 let

32. Dětská kuchyňka TYP 2

Popis
Premium Kompletní dřevěná kuchyňka s troubou, digestoří, chladničkou, pračkou, kávovarem
a mikrovlnou troubou. Kuchyňka je vybavena také plastovým dřezem a baterií. Spotřebiče
vydávají zvukový a světelný efekt, díky nimž dostává kuchyňka realistický nádech. Díky
svým rozměrům si zde může hrát více dětí najednou a zajistit tak celou domácnost společně.

Parametry
Věk dítěte

3 roky

Šířka

90 cm

Materiál kuchyňky

plastová

Tekoucí voda

ne

Výška

90 cm

Délka

30 cm

Elektrické

ano

Výška pracovní desky

50 cm

Ks celkem 2 (1x od každého typu)

33.) Hrací roh, Molitanový odpočinkový a hrací roh potažený antialergickým materiálem. Kvalitní
molitanová výplň. Výška samostatného opěradla 25 cm. Spojeno pomocí suchých zipů. Sundavací
potah.
Nutné vybrat barvu potahu.
Rozměry: š/v/h 160 x 12 x 160 cm

Ks Celkem 4

34.) Vozík na pomůcky 85x90x75 cm, referenční dekor DUB Halifax H1180 ST37
Ks celkem 2

35.) Stolek na pitný režim, pojízdný stolek s úložným prostorem na tác se skleničkami a odkládací
plochou na nádobu s pitím, referenční dekor DUB Halifax H1180 ST37
Ks celkem 2

36.) Stolek na výtvarnou výchovu, na kolečkách, cena bez boxů, referenční dekor DUB Halifax H1180
ST37

Ks celkem 1

37.) Dětský PC stůl 90x58x60 cm, referenční dekor DUB Halifax H1180 ST37
Ks celkem 5

38.) Stohovatelné dětské lůžko lehátko postel postýlka délka 133 cm (možno kombinovat s velikostí
postýlky 144 cm pro větší děti, bez dopadu na cenu výrobku). Součástí ceny a dodávky je náhradní
potah.

Celkem 30 ks (vč příslušenství viz níže)
Univerzální postýlka je vhodná do všech dětských interiérů, dětských pokojíčků, center, heren,
mateřských školek, školní družiny, tělocvičny atd. Dětské lehátko je využitelné pro chvilkovou
relaxaci nebo pravidelné spaní. Dětské lůžko je vyrobené z kvalitních, nezávadných materiálů, s
důrazem na pečlivé provedení a bezpečnost. Postýlku pro děti tvoří pevný a stabilní kovový rám,
do kterého je natažený kvalitní, pružný, antialergický potah. Látka je snadno omyvatelná a
čistitelná. Rohy jsou z odolného plastu, zaoblené. Lehátko je stohovatelné. Váha 3 kg umožňuje
velmi jednoduchou manipulaci s dětskými lůžky. Součástí dodávky postele je i příslušenství:

Matrace:

Pohodlná dětská
molitanová matrace do dětských lůžek o
délce 133 cm. Matrace má zkosené
rohy 8 x 10 cm. Kvalitní molitanové
jádro kryje pratelný, snímatelný potah z

bavlny v modré barvě. Potah je opatřený zipem.

Prostěradlo:
Praktická součást lehátek, lůžek, postýlek pro děti. Kvalitní dětské froté prostěradlo.
Prostěradlo pokrývá povrch, boky a část spodního dílu matrace. Barva bílá, s gumou po okraji.
Rozměry 130x60 cm (VxŠ), pro matrace výšky 8 cm.
Povlečení:
Dětské povlečení na polštář o rozměru 60x40 cm a deku 130x90 cm. Pevný materiál 100%
bavlna, příjemný na dotek, odolné plastové knoflíky vhodné k mandlování. Veselé motivy a
různé barvy. Dle požadavků zhotovíme jiné další rozměry.
Nástavec na nohy:

Praktický doplněk k dětskému nábytku. Nástavec na nohy k postýlkám, lehátkům, lůžkům pro
děti. S nástavcem měří postýlka 27 cm. Při uložení lehátek na sebe tvoří mezera 12 cm, bez
nástavců 3 cm. V sadě 4 kusy nástavců z kvalitního, odolného plastu, výška 20 cm. Nástavce
jsou snadno nasouvatelné.

39.) Vozík na lůžkoviny na kolečkách, 15 otvorů na lůžkoviny31x31 cm, rozměry 165x106x50 cm,
referenční dekor DUB Halifax H1180 ST37

Ks celkem 2

40.) Skříň na lůžkoviny pro 6 dětí, otevřená se soklem, 85x103x66 cm, výběr z unibarev (např.
zelená 7190 BS Mamba Green nebo dle výběru investora.
Ks celkem 5

41.) Skříň na matrace pro 6 dětí, otevřená se soklem, 85x152x66 cm, referenční dekor DUB Halifax
H1180 ST37

Ks celkem 5

42.) Montážní práce: rozbalení, složení, rozprostření a ukotvení nábytku

