
PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, Znojmo

NÁVRH INTERIERU KANCELÁŘE
Kancelář č.1

Materiály pro výrobu atypického nábytku :                                                   říjen 2015

materiál lamino - 
béžová –          Bavlna U 113 ST15
světle zelená -  Wasabi U617 ST9 
dřevěný vzor - lamino  Dub Nagano 8431 SN
                               
 kombinace materiálů dle výkresů
                                         
Tloušťka stolových desek a horní plátky u skříněk   – zdvojená tloušťka materiálu  36mm, korpusy 
18mm,  police minimálně tl.22mm ( pokud materiál v tl.22mm není v nabídce, pak použít zdvojenou 
tloušťku 36mm) 
Velké zásuvky s plnovýsuvy a tichým dojezdem.
Vše ohraněno Abs hranami !– dvířka a vnější hrany 2mm, vnitřní hrany 1mm
 uzamykatelné– šatní skříň  a zásuvkové kontejnery  pod stoly 

 Úchytky zápustné hranaté- skříňky dl.160mm, vysoká šatní skříň dl.288mm,
 na zásuvkách dl.128mm, barva hliník (matná stříbrná)
                                                     zápustné kulaté – průměr 50mm, barva hliník – (matná stříbrná)

                                                  
 
horní skříňky- hranové úchytky dl.5cm 
 barva matná stříbrná,                3x věšák



Obrazová příloha:

  1.)
židle kancelářská, celočalouněný opěrák vysoký, výškově stavitelný, synchronní mechanika SYS s 
bočním nastavením tuhosti, kříž hliníkový leštěný, bez područek 
v  materiálu M ( zelená JA 442, šedá JA 001)

 

  

  2.)židle jednací – materiál dtto jako židle kancelářská , čalouněný sedák i opěrák, nohy kov , 
       struktura hliník

3.)podnož pro jednací stůl 140x75x75 cm– struktura hliník, válcové nohy průměr 6 cm

 



 
4.)                       
Podnož pod psací stůl o rozměru hl. 75 x dl.140 x v.75cm – struktura hliník, válcové nohy 
průměr 6 cm

  5.)Podnož pod psací stůl rohový
o rozměru hl. 75 x dl.160 x v.75cm  +  hl.50 x dl. 180 x  v.75cm– struktura hliník, válcové nohy 
průměr 6 cm

     6.)   výsuv na klávesnici                                         7.)držák na PC 



8.)textilní paraván v hliníkovém rámu , barva zelená– rozměr 58x140x2,2cm 
9.)textilní paraván v hliníkovém rámu, barva zelená –rozměr 58x180x2,2cm 

10.)Textil - závěs
11.)Textil – zastiňovací roleta
    závěs s rostlinným motivem  na bílém podkladu +   zastiňující roleta

12.)odpadkový koš ,12l nerez


