
Príloha č. 1 - Špecifikácia a obrázková dokumentácia predmetu zákazky 

PERDMET ZÁKAZKY 

P.č. Položka Počet 

kusov 

Špecifikácia Obrázková 

príloha 

1. Stolička čalúnená 

- rokovacia 

60 

kusov 

 Štandardná rokovacia stolička 

s čalúnením (farba: tmavá hnedá, 

príp. čierna) . 

1.1 

2. Stolička  

jedálenská 

drevená 

 30 

kusov 

Materiál a povrch:  

 Typ dreva: Buk  

 Materiál konštrukcie: Masívne drevo  

 Povrchová úprava konštrukcie: 

Lakovaná  

 Typ dreva konštrukcie: Buk  

 Dekor konštrukcie: Dub sonoma  

 Povrchová úprava nôh/podstavca: 

Lakovaná  

 Zloženie poťahu: 100% polyester - 

hnedá 

 Materiál nôh: Masívne drevo  

 Dekor nôh/podstavca: Dub sonoma  

 Vybavenie a funkcie: 

 Počet nôh: 4  

 Skladanie: Pevné  

 Sady stoličiek: Kusové  

 Maximálna nosnosť: 120 kg  

 

 

2.1 

 

3. Stolička 

kancelárska 

 2 

kusy 

Popis: V základnom prevedení : plastové 

kolieska, nylonový kríž, synchrónna 

mechanika s aretáciou, čalúnený sedák a 

operadlo, výškovo nastaviteľné opierky rúk. 

kríž: 
Päťramenný polyuretánový kríž testovaný 

výrobcom na zaťaženie až 900 Kg (v 

laboratórnych podmienkach). 

čalúnenie: 
Kancelárska stolička Calypso a všetky jej 

typové modifikácie sú čalúnené do priedušné 

sieťoviny, ktorá je veľmi komfortné v letných 

mesiacoch, pretože pôsobí veľmi vzdušne a 

užívateľ sa príliš nepotí. 

mechanika: 
Kreslo je osadené mechanikou so 4 polohami 

aretácie. Pákou umiestnenou na pravej stratně 

stoličky sa ovláda horizontálne nastavenie 

3.1 



výšky sedu (hore a dole). Ľavým pákovým 

mechanizmom sa nastavuje aretácia chrbtovej 

opierky vo zvolenej polohe. V prípade 

nastavenia páky do spodnej polohy dôjde k 

uvoľneniu aretačného mechanizmu a je možné 

sa na stoličke "hojdať". Odpor hojdacieho 

mechanizmu sa nastavuje centrálnym skrutkou. 

podrúčky: 

Podrúčky nastaviteľné ako do výšky, tak do 

šírky. 

4. Váľanda 

s úložným 

priestorom    

 5 

kusov 

Praktická váľanda na každodenné spanie. 

Popis: molitanová výklopná váľanda 

s úložným priestorom v rozmere 85x195 

cm. Výška spania je 36 cm. 

 

4.1 

5. Kúpeľňový vešiak 

pevný, 5 háčikov 

 10 

kusov 

Rozmery a parametre:7 x 9 x 36 cm 

(dĺžka x výška x šírka) malá odchýlka je 

povolená-  pevný vešiak na 5 ks osušiek do 

kúpeľne 

Materiál: antikoro oceľ, plast, 

polypropylén 

Upevnenie:  na skrutky 

5.1 

     

6. Zrkadlo 

kúpeľňové  

7 

kusov 

Rozmer : 70 x 50 cm, obdĺžnikové zrkadlo s 

fazetou . Orientácia zrkadla na výšku aj na 

šírku.  

6.1 

7. Zrkadlo závesné 

v pevnom ráme 

2 

kusy 

Rozmer: 135 x 68cm, s využitím v kúpeľni, 

v chodbe... 

7.1 

8. Stojan na toaletný 

papier 

10 

kusov 

Materiál: chróm, voľne stojaci držiak 

toaletného papiera s praktickým zásobníkom, 

ocení každá domácnosť. Rozmery: priemer 18 

cm, výška 55 cm.  

8.1 

9. Závesný sušiak na 

radiátor 

47 ks -Výsuvný od 62 cm do 110 cm 

-Patentovaný systém zavesenia pre 

flexibilné použitie 

-Rozmery (V x Š x H): 12,8 cm x 

62 cm / 110 cm x 11,6 cm 

 

9.1 



10. Protišmyková 

podložka do 

sprchy 

7 

kusov 

Podložka sa na dno vane prichytí pomocou 

prísaviek. Podložky sú ponúkané v mnohých 

farebných prevedeniach,účelom je zvýšenie 

bezpečnosti v mokrom prostredí, je vyrobená z 

PVC, čo zaručuje jej jednoduchú údržbu. 

Rozmer: 68x38 cm – malá odchýlka je 

povolená v rozmeroch. 

10.1 

11. LED stolná lampa 10 

kusov 

Výkon max .18.0W (12W led), svetelný tok 

max. 270lm, prepínač teploty svetla - teplá 

biela / studená biela, obsahuje USB nabíjačku 

6W 

11.1 

12. Smaltovaný riad 2 

sady 

Materiál hrncov: smaltovaný plech-

Materiál pokrievok: sklo-                    

Hrnce (priemer/objem): - 16 cm/1,9 l 

                                   - 18 cm/2,6 l 

                                    - 20 cm/3,5 l 

                                    - 22 cm/ 4,5 l 

Dekor: podľa ponuky 

12.1 

13. Utierka na riad, 

balenie 3 ks 

10 

balení 

Zloženie: 100% bavlna 13.1 

14. Podsedák na 

stoličku 

8 

kusov 

Dekor : odtiene hnedej, rozmer: 38x38 cm 14.1 

15. Vankúš posteľný, 

antialergický 

40 ks Rozmer 70 x 90 cm 

Výplň tvorí antialergické a antibakteriálne 

duté vlákno, ktoré zabezpečuje stály tvar a 

objem vankúša. Štruktúra a silikónová úprava 

zabezpečuje nadýchanosť, jemnosť, 

vzdušnosť, tvarovateľnosť a objemovú 

stálosť. Výplň zabezpečuje, že je 

vankúš vhodný pre alergikov, ľudí s 

respiračnými ťažkosťami . Obliečka vankúša 

je vyrobená zo 100 % polyesteru. 

15.1 

 

 

 

 

 

 

 



Obrázková príloha 

1. 1 Stolička čalúnená  

 

 

2. 1 Stolička  jedálenská drevená  

 

 

3.1  Stolička kancelárska  

 



4.1  Váľanda s úložným priestorom  ( tmavé hnedé čalúnenie)  

 

5.1  Kúpeľňový vešiak pevný, 5 háčikov  

 

6.1 Zrkadlo kúpeľňové 70 x 50 cm  

 

 



 

7. 1 Zrkadlo 135 x 68cm  

  (alebo: 140x 60)  

 

 

 

8.1  Stojan na toaletný papier   

 

 

 

 



9.1 Závesný sušiak na radiátor  

 

 

10.1 Protišmyková podložka do sprchy   

 

11. 1 LED stolná lampa 10 ks  

 

12.1 Smaltovaný riad  

 



13.1 Utierka na riad, balenie po 3 ks  

 

14.1 Podsedák na stoličku 8 ks  

 

15.1 Vankúš posteľný, antialergický  

 

 

 


