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OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všechny ceny v katalogu jsou uvedeny v Kč a včetně DPH 21%.

• ZÁRUKA: 

 Zboží je chráněno dvouletou, tříletou, pětiletou, sedmiletou nebo desetiletou zárukou (podle jednotlivých druhů).

• DOPRAVA A SLUŽBY: 

 Objednané zboží k vám dovezeme v převážné většině vlastními vozy s vlastními, odborně vyškolenými zaměstnanci, případně zboží 

dodáme přepravní službou Toptrans, PPL nebo Českou poštou. Doprava je od hodnoty objednávky nad 6.050,- Kč vč. DPH zdarma, 

účtujeme pouze vynášku a montáž dle náročnosti. Výjimku tvoří pouze výrobky s vysokou nosností nebo velkého objemu (např. betonový 

venkovní mobiliář), kde je doprava i s hodnotou nákupu nad 6.050,- Kč vč. DPH hrazena dle místa dodání. 

• SERVIS: 

 Zajišťujeme záruční i pozáruční servis našimi techniky nebo přímo výrobcem či dodavatelem. 

• JAK OBJEDNÁVAT: 

 Akceptujeme všechny formy objednávek. Poštou, e-mailem, faxem, přes internet i telefonicky. V případě objednávek přes internet 

postupujte prosím podle instrukcí našeho e-shopu, faxové číslo je 224 941 053, telefonicky se s námi můžete spojit na kterémkoliv 

z uvedených čísel: 224 942 663, 733 710 443 nebo 800 888 868. 

• PLATBA: 

 Platbu za zboží je možné provést převodem na účet se splatností 14 dní (je možné dohodnout i jinak), na dobírku, platební kartou online, 

hotově nebo platební kartou při převzetí zboží na prodejně a hotově nebo platební kartou při převzetí zboží od našich řidičů nebo 

od smluvního dopravce. Pamatujte prosím, že až do úplného zaplacení zůstává zboží stále naším majetkem. 

 UPOZORNĚNÍ: u objednávek přes e-shop nebude možné zvolit platbu na fakturu v případě neregistrovaného zákazníka. Pokud zamýšlíte 

v našem obchodě nakupovat častěji a máte vlastní IČ, je pro vás tedy výhodnější provést registraci. Při druhé a každé další objednávce 

si pak jako způsob platby můžete zvolit platbu na fakturu bankovním převodem až po dodání zboží. U fyzických osob bez IČ (ať už 

registrovaných nebo ne) je platba na fakturu možná pouze u stálých a spolehlivých zákazníků po vzájemné dohodě. 

• DODACÍ LHŮTA: 

 Nejprodávanější zboží (kartotéky, lístkovnice, spisové skříně, šatní skříňky, vybraný sortiment dílenského nábytku, regály…) je stále 

skladem s dodací lhůtou do pěti dnů. Termíny dodání konkrétních produktů naleznete na našem webu. Pokud si vyberete zboží, 

které není skladem a potřebujete ho rychle, jsme schopni nabídnout vhodnou alternativu, naši odborníci vám rádi poradí. U zboží 

na objednávku je třeba podle jednotlivých druhů počítat s dodací lhůtou 2-7 týdnů. 

Uvedené ceny jsou platné v době vydání katalogu (jaro 2020), případná změna je vyhrazena.

Aktuální ceník naleznete v našem e-shopu na www.kovovynabytek.cz.
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Kompletní sortiment naleznete na www.kovovynabytek.cz

	 svařované – vyrobeno z kvalitní laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm

	 olemované ABS hranou pro bezpečnost dětí

	 korpus skříní volitelný ve 4 základních dezénech

	 dvířka a čela zásuvek volitelné v 9 barevných odstínech

	 standardní úchytky v kovovém dezénu

Skříňka JTC09 Skříňka JTC08 Skříňka JTC07

	 výška 1200 mm 	 výška 1200 mm 	 výška 1200 mm

	 šířka 800 mm 	 šířka 1200 mm 	 šířka 800 mm

	 hloubka 395 mm 	 hloubka 395 mm 	 hloubka 395 mm

	 1x police 	 12x zásuvka 	 8x zásuvka

	 cena: 3.619,- vč. DPH 	 cena: 7.423,- vč. DPH 	 cena: 5.225,- vč. DPH

Šatny a skříňky

Šatna D Šatna B Šatna Krokodýl

	 výška 1345 mm 	 výška 1460 mm 	 výška 1475 mm

	 šířka 1375 mm 	 šířka 1330 mm 	 šířka 1330 mm

	 hloubka 435 mm 	 hloubka 435 mm 	 hloubka 435 mm

	 pro 6 žáčků 	 pro 6 žáčků 	 pro 6 žáčků

	 rošt na boty, lavice, 	 rošt na boty, lavice, 	 rošt na boty, lavice, 
odkládací polička,   odkládací polička,   odkládací polička, 
dvojitý háček  dvojitý háček  dvojitý háček

	 cena: 4.429,- vč. DPH 	 cena: 4.822,- vč. DPH 	 cena: 4.822,- vč. DPH
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… s osobním přístupem již 25 let

Skříňka JTC10 Skříňka JTC06 Skříňka JTC05

	 výška 1200 mm 	 výška 1900 mm 	 výška 1900 mm

	 šířka 800 mm 	 šířka 800 mm 	 šířka 800 mm

	 hloubka 395 mm 	 hloubka 395 mm 	 hloubka 395 mm

	 2x police 	 3x police 	 1x police, 3x zásuvka

	 cena: 3.849,- vč. DPH 	 cena: 5.044,- vč. DPH 	 cena: 6.349,- vč. DPH

Skříňka JTC04 Skříňka JTC02 Skříňka JTC01

	 výška 1900 mm 	 výška 1900 mm 	 výška 1900 mm

	 šířka 800 mm 	 šířka 800 mm 	 šířka 800 mm

	 hloubka 395 mm 	 hloubka 395 mm 	 hloubka 395 mm

	 2x police, 3x zásuvka 	 2x police 	 3x police

	 cena: 5.888,- vč. DPH 	 cena: 5.504,- vč. DPH 	 cena: 4.737,- vč. DPH

Skříňka JTC03 Skříňka JTC12A Skříňka JTC11A

	 výška 1900 mm 	 výška 1900 mm 	 výška 1900 mm

	 šířka 800 mm 	 šířka 400 mm 	 šířka 800 mm

	 hloubka 395 mm 	 hloubka 395 mm 	 hloubka 395 mm

	 3x police 	 4x police 	 4x police

	 cena: 5.812,- vč. DPH 	 cena: 3.357,- vč. DPH 	 cena: 5.109,- vč. DPH
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Kompletní sortiment naleznete na www.kovovynabytek.cz

	 výškově stavitelné stoly ve velikosti 1–3

	 deska stolu buk

	 oblé hrany pro bezpečnost dětí

	 kruhové podnože stolů Ø 50 mm

	 židle ve velikostech 1, 2, 3

	 židle z plastu nebo překližky

	 sedáky ergonomicky tvarované

	 plastové židle plně recyklovatelné

	 konstrukce stolů i židlí v různých barevných odstínech

	 certifikované dle normy PN-EN 1729-1

Stůl Domino kulatý Stůl Domino čtvercový Stůl Domino obdélník

	 výška 460–590 mm 	 výška 460–590 mm 	 výška 460–590 mm

	 průměr desky 1000 mm 	 šířka 700 mm 	 šířka 1200 mm

	 cena: 2.791,- vč. DPH 	 hloubka 700 mm 	 hloubka 700 mm

  	 cena: 2.484,- vč. DPH 	 cena: 2.791,- vč. DPH

Stůl Domino lichoběžník Stůl Domino šestihranný Židle Spider

	 výška 460–590 mm 	 výška 460–590 mm 	 ve velikostech 1, 2, 3

	 šířka 1180 mm 	 šířka 1380 mm 	 výška sezení 260–350 mm

	 hloubka 600 mm 	 hloubka 1200 mm 	 doporučená výška dítěte

	 cena: 2.791,- vč. DPH 	 cena: 3.559,- vč. DPH   93–142 cm

    	 cena od 1.205,- vč. DPH

Stoly a židle
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… s osobním přístupem již 25 let

Židle Clasic Židle Oskar Židle Junior

	 ve velikostech 1, 2, 3 	 ve velikostech 2, 3 	 ve velikostech 2, 3

	 výška sezení 260–350 mm 	 výška sezení 310–350 mm 	 výška sezení 310–350 mm

	 doporučená výška dítěte 	 doporučená výška dítěte 	 doporučená výška dítěte

 93–142 cm  108–142 cm  108–142 cm

	 cena od 1.122,- vč. DPH  	 cena: 640,- vč. DPH 	 cena: 980,- vč. DPH

Nástěnka s korkovým povrchem Nástěnka s textilním povrchem Bílá magnetická tabule

	 výška 450–1200 mm 	 výška 450–1200 mm 	 výška 450–1200 mm

	 šířka 600–2000 mm 	 šířka 600–2000 mm 	 šířka 600–2000 mm

	 korkový povrch 	 textilní povrch 	 emailový povrch

	 cena od 643,- vč. DPH 	 cena od 643,- vč. DPH 	 cena od 776,- vč. DPH

	 nástěnky a tabule jsou opatřeny rámem z hliníkového profilu

	 5 možných barev rámu – stříbrná, modrá, červená, zelená a hnědá

	 plastové rohy jsou ve stejném barevném provedení jako rám

	 montážní sada pro upevnění na stěnu součástí dodávky

	 kvalitní česká výroba

	 nástěnky a tabule mají velmi odolnou a pevnou konstrukci, která se nekroutí

	 dostupné v různých velikostech

	 s různými povrchy – korek, textil, keramika

Nástěnky a tabule
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Kompletní sortiment naleznete na www.kovovynabytek.cz

	 výškově nestavitelné ve velikostech 2, 3, 4, 5, 6 a 7

	 výškově stavitelné ve velikosti 3–5, 4–7 a 5–7

	 deska standardně v dezénu buk

	 tloušťka desky 18–22 mm s ABS hranou 

	 rozměr desky jednomístného stolu 700 x 500 mm

	 rozměr desky dvoumístného stolu 1300 x 500 mm

	 rozměr desky katedry 1300 x 600 mm

	 s různým vybavením – háček na školní tašku, bez odkládací plochy, 
s pevnou odkládací deskou, s drátěnými koši nebo plastovými boxy

	 různé barevné provedení konstrukcí

Žákovský stůl SQJ Žákovský stůl SQD Žákovský stůl Denis II

	 jednomístný 	 dvoumístný 	 dvoumístný

	 nestavitelný 	 nestavitelný 	 nestavitelný

	 velikosti 2, 3, 4, 5, 6, 7 	 velikosti 2, 3, 4, 5, 6, 7 	 velikosti 2, 3, 4, 5, 6, 7

	 deska 700 x 500 mm 	 deska 1300 x 500 mm 	 deska 1300 x 500 mm

	 různé vybavení – bez, deska, 	 různé vybavení – bez, deska,  	 2x drátěný koš 

 koš, box  koše, boxy 	 cena od 1.974,- vč. DPH   

	 cena od 1.994,- vč. DPH 	 cena od 2.345,- vč. DPH 

Školní lavice a katedry

Žákovský stůl Oskar I Žákovský stůl Oskar II Žákovský stůl JT-P

	 jednomístný 	 dvoumístný 	 dvoumístný

	 nestavitelný 	 nestavitelný 	 nestavitelný

	 velikosti 2, 3, 4, 5, 6, 7 	 velikosti 2, 3, 4, 5, 6, 7 	 velikosti 2, 3, 4, 5, 6, 7

	 deska 700 x 500 mm 	 deska 1300 x 500 mm 	 deska 1300 x 500 mm

	 bez odkládacího prostoru 	 bez odkládacího prostoru 	 bez odkládacího prostoru

	 cena: 1.295,- vč. DPH 	 cena: 1.525,- vč. DPH 	 cena: 1.866,- vč. DPH
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… s osobním přístupem již 25 let

Katedra Junior Katedra SQU Katedra SUU

	 výška 760 mm 	 výška 760 mm 	 výška 760 mm

	 deska 1300 x 600 mm 	 deska 1300 x 600 mm 	 deska 1300 x 600 mm

	 2x zásuvka 	 různé vybavení – bez,  	 různé vybavení – bez, 

	 cena: 2.638,- vč. DPH  zásuvka, kontejner  zásuvka, kontejner

  	 cena od 3.724,- vč. DPH 	 cena od 3.803,- vč. DPH

Žákovský stůl Junior I Žákovský stůl Junior II Žákovský stůl SMD

	 jednomístný 	 dvoumístný 	 dvoumístný

	 stavitelný 	 stavitelný 	 stavitelný

	 velikosti 3–5 a 5–7 	 velikosti 3–5 a 5–7 	 velikosti 3–5 a 4–7

	 deska 700 x 500 mm 	 deska 1300 x 500 mm 	 deska 1300 x 500 mm

	 1x drátěný koš 	 2x drátěný koš 	 různé vybavení – bez, deska,

	 cena: 2.239,- vč. DPH 	 cena: 2.675,- vč. DPH  koše, boxy

    	 cena od 2.923,- vč. DPH

Žákovský stůl SRJ Žákovský stůl SRD Žákovský stůl SRFD

	 jednomístný 	 dvoumístný 	 dvoumístný

	 stavitelný 	 stavitelný 	 stavitelný

	 velikosti 3–5 a 4–7 	 velikosti 3–5 a 4–7 	 velikosti 3–5 a 4–7

	 deska 700 x 500 mm 	 deska 1300 x 500 mm 	 deska 1300 x 600 mm

	 různé vybavení – bez, deska,  	 různé vybavení – bez, deska,  	 různé vybavení – bez, deska, 

 koš, box  koše, boxy  koše

	 cena od 3.027,- vč. DPH 	 cena od 3.442,- vč. DPH 	 cena od 5.948,- vč. DPH
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Kompletní sortiment naleznete na www.kovovynabytek.cz

	 výškově nestavitelné ve velikostech 2, 3, 4, 5, 6 a 7

	 výškově stavitelné ve velikosti 3–4 a 5–6, 3–5 a 4–7

	 sedák a opěrák tvarovaná překližka

	 plastový ergonomický sedák se vzduchovým polštářem

	 čalouněný sedák a opěrák

	 různé barevné provedení konstrukcí

Školní židle VQ Školní židle Pinna Školní židle Pinna

	 nestavitelná 	 nestavitelná 	 stavitelná

	 velikosti 2, 3, 4, 5, 6, 7 	 velikosti 2, 3, 4, 5, 6, a 7 	 kolečka nebo kluzáky

	 výška sezení 310–510 mm 	 výška sezení 310–510 mm 	 výška sezení 430–570 mm

	 cena: 1.353,- vč. DPH 	 cena: 2.300,- vč. DPH 	 cena: 3.860,- vč. DPH

Školní židle

Školní židle Oskar Školní židle JT Školní židle Denis

	 nestavitelná 	 nestavitelná 	 nestavitelná

	 velikosti 2, 3, 4, 5, 6 	 velikosti 2, 3, 4, 5, 6 	 velikosti 2, 3, 4, 5, 6, 7

	 výška sezení 310–460 mm 	 výška sezení 310–460 mm 	 výška sezení 310–510 mm

	 cena od 640,- vč. DPH 	 cena od 980,- vč. DPH 	 cena: 1.157,- vč. DPH
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… s osobním přístupem již 25 let

Školní židle Junior Školní židle VM Školní židle VP

	 stavitelná 	 stavitelná  	 stavitelná 

	 velikosti 3–4 a 5–6 	 velikosti 3–5 a 4–7 	 velikosti 3–5 a 4–7

	 výška sezení 350–380 mm 	 výška sezení 350–430 mm 	 výška sezení 350–430 mm

 a 430–460 mm  a 380–510 mm  a 380–510 mm

	 cena: 1.134,- vč. DPH 	 cena: 1.713,- vč. DPH 	 cena: 1.836,- vč. DPH

Učitelská židle JT Učitelská židle VQ.P Učitelská židle Denis

	 nestavitelná  	 nestavitelná 	 nestavitelná

	 velikost 6 	 velikost 6 	 velikost 6

	 výška sezení 460 mm 	 výška sezení 460 mm 	 výška sezení 460 mm

	 cena: 1.555,- vč. DPH 	 cena: 2.385,- vč. DPH 	 cena: 2.015,- vč. DPH

Velikost školního nábytku        2 3 4 5 6 7

Výška stolové desky v cm 53 59 64 71 76 82

Výška sedáku židle v cm 31 35 38 43 46 51

Výška postavy v cm 108–121 119–142 133–159 146–176 159–188 174–207

Velikosti dle normy ČSN EN 1729-1 (tolerance ±1 cm)

Tabulka velikostí
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Kompletní sortiment naleznete na www.kovovynabytek.cz

	 magnetické tabule

	 plánovací, jednodílné, dvoudílné, třídílné, flipcharty

	 pro popis křídou nebo fixem

	 bílý lakovaný povrch, keramický povrch nebo skleněný povrch

	 na výběr různé rozměry tabulí

	 možnost upevnit na stěnu, zvedací stojan nebo pylony

	 montáž není součástí ceny

Tabule Manažer K Tabule Škol K Skleněná tabule Glass board

	 pro popis fixem 	 pro popis křídou 	 pro popis fixem

	 výška 900–1200 mm 	 výška 1000–1200 mm 	 výška 400 mm

	 šířka 600–4000 mm 	 šířka 1000–4000 mm 	 šířka 600 mm

	 dvouvrstvá keramika 	 dvouvrstvá keramika 	 skleněný povrch

	 rám z eloxovaného hliníku 	 rám z eloxovaného hliníku 	 zaoblené rohy pro bezpečnost

	 cena od 2.523,- vč. DPH 	 cena od 4.587,- vč. DPH 	 cena: 1.208,- vč. DPH

Tabule

Rozvrhová tabule Týdenní plánovací tabule Měsíční plánovací tabule

	 pro popis fixem 	 pro popis fixem 	 pro popis fixem

	 výška 700/1000 mm 	 výška 700 mm 	 výška 700 mm

	 šířka 1000/1350 mm 	 šířka 1000 mm 	 šířka 1000 mm

	 bílý lakovaný povrch 	 bílý lakovaný povrch  	 bílý lakovaný povrch

	 pro 26 tříd 0–8 hodin  nebo dvouvrstvá keramika  nebo dvouvrstvá keramika

 nebo pro 40 tříd 1–12 hodin  	 rám z eloxovaného hliníku 	 rám z eloxovaného hliníku

	 rám z eloxovaného hliníku 	 cen od 2.973,- vč. DPH 	 cena od 2.973,- vč. DPH

	 cena od 3.850,- vč. DPH
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… s osobním přístupem již 25 let

Tabule Manažer K Tabule Škol K Skleněná tabule Glass board

	 pro popis fixem 	 pro popis křídou 	 pro popis fixem

	 výška 900–1200 mm 	 výška 1000–1200 mm 	 výška 400 mm

	 šířka 600–4000 mm 	 šířka 1000–4000 mm 	 šířka 600 mm

	 dvouvrstvá keramika 	 dvouvrstvá keramika 	 skleněný povrch

	 rám z eloxovaného hliníku 	 rám z eloxovaného hliníku 	 zaoblené rohy pro bezpečnost

	 cena od 2.523,- vč. DPH 	 cena od 4.587,- vč. DPH 	 cena: 1.208,- vč. DPH

Dvoudílná tabule PIVOT 200x120 Dvoudílná tabule PIVOT 240x120

	 pro popis fixem, křídou nebo kombinace 	 pro popis fixem, křídou nebo kombinace

	 výška 1200 mm 	 výška 1200 mm

	 šířka 2000 mm 	 šířka 2400 mm

	 dvouvrstvá keramika nejvyšší kvality 	 dvouvrstvá keramika nejvyšší kvality

	 barva bílá, zelená nebo kombinace 	 barva bílá, zelená nebo kombinace

	 rám z eloxovaného hliníku 	 rám z eloxovaného hliníku

	 cena: 16.962,- vč. DPH 	 cena: 20.353,- vč. DPH

Třídílná tabule TRIPTYCH 200x100 Třídílná tabule TRIPTYCH 200x120

	 pro popis fixem, křídou nebo kombinace 	 pro popis fixem, křídou nebo kombinace

	 výška 1000 mm 	 výška 1200 mm

	 šířka uzavřené tabule 2000 mm 	 šířka uzavřené tabule 2000 mm

	 šířka otevřené tabule 4000 mm 	 šířka otevřené tabule 4000 mm

	 dvouvrstvá keramika nejvyšší kvality 	 dvouvrstvá keramika nejvyšší kvality

	 barva bílá, zelená nebo kombinace 	 barva bílá, zelená nebo kombinace

	 rám z eloxovaného hliníku 	 rám z eloxovaného hliníku

	 cena: 19.802,- vč. DPH (bez stojanu) 	 cena: 22.615,- vč. DPH (bez stojanu)

Flipchart Aveli Static Flipchart Aveli Mobil 5 Flipchart Duo L

	 nemagnetický  	 magnetický 	 magnetický

	 pro popis fixem 	 pro popis fixem 	 pro popis fixem

	 výška 1050–1840 mm 	 výška 1050–1840 mm 	 výška 1200–1900 mm

	 výška tabule 1000 mm 	 výška tabule 1000 mm 	 výška tabule 1000 mm

	 šířka tabule 700 mm 	 šířka tabule 700 mm 	 šířka tabule 1500 mm

	 odkládací lišta na popisovače 	 odkládací lišta na popisovače 	 odkládací lišta na popisovače

	 cena: 1.869,- vč. DPH 	 cena: 3.919,- vč. DPH 	 cena: 5.686,- vč. DPH
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Vybavení dílny

DPS_101/201 DPS_104/204 SKS 3

	 výška 850 mm 	 výška 850 mm 	 výška 850 mm

	 šířka 1500/2000 mm 	 šířka 1500/2000 mm 	 šířka 1990 mm

	 hloubka 750 mm 	 hloubka 750 mm 	 hloubka 2300 mm

	 bez úložného prostoru 	 kontejner 	 6x kontejner

	 cena od 6.798,- vč. DPH 	 cena od 9.895,- vč. DPH 	 cena: 43.795,- vč. DPH

EZD-1875C_XB35-MGD EZD-1875C_XB10-1TG_XB10-1TG EZD-1875C_XB35-4TG_XB35-MGD

	 výška 800 mm 	 výška 800 mm 	 výška 800 mm

	 šířka 1800 mm 	 šířka 1800 mm 	 šířka 1800 mm

	 hloubka 750 mm 	 hloubka 750 mm 	 hloubka 750 mm

	 kontejner 	 2x kontejner 1x zásuvka 	 kontejner 4x zásuvka + kontejner

	 cena: 8.076,- vč. DPH 	 cena: 10.540,- vč. DPH 	 cena: 12.831,- vč. DPH

EZD-1575C EZD-1575C_XB10-1TG EZD-1575C_XB35-3TG

	 výška 800 mm 	 výška 800 mm 	 výška 800 mm

	 šířka 1500 mm 	 šířka 1500 mm 	 šířka 1500 mm

	 hloubka 750 mm 	 hloubka 750 mm 	 hloubka 750 mm

	 bez úložného prostoru 	 kontejner 1x zásuvka 	 kontejner 3x zásuvka

	 cena: 5.601,- vč. DPH 	 cena: 7.821,- vč. DPH 	 cena: 9.777,- vč. DPH
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Svěrák York Standard Svěrák York Handy Pravoúhlý svěrák PUS

	 šířka čelistí 63–150 mm 	 šířka čelistí 63–100 mm 	 výška čelistí 40/60 mm

	 délka upnutí 55–125 mm 	 délka upnutí 55–70 mm 	 rozsah nastavení 0–65/100 mm

	 cena od 1.535,- vč. DPH 	 cena od 1.798,- vč. DPH  	 cena od 2.007,- vč. DPH

Stolička VHO Dílenská židle 1290 L TABURET Dílenská židle 1290 L NOR

	 nestavitelná 	 stavitelná 	 stavitelná

	 velikost 2, 3, 4, 5, 6, 7 	 výška sezení 435–560 mm 	 výška sezení 435–560 mm

	 výška sezení 310–510 mm  nebo 570–825 mm (vyšší píst + kruh)  nebo 570–825 mm (vyšší píst + kruh)

	 cena: 1.473,- vč. DPH 	 cena od 1.216,- vč. DPH 	 cena od 1.750,- vč. DPH

Dílenská židle 1290 PU TABURET Dílenská židle 1290 PU ASYN Dílenská židle AF6-ST

	 stavitelná 	 stavitelná 	 stavitelná

	 výška sezení 435–560 mm 	 výška sezení 400–530 mm 	 výška sezení 610–860 mm

 nebo 570–825 mm (vyšší píst + kruh)  nebo 540–780 mm (vyšší píst + kruh) 	 cena: 4.933,- vč. DPH

	 cena od 1.327,- vč. DPH 	 cena od 2.579,- vč. DPH 
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Skříňka na notebooky Vozík na notebooky – 10 Vozík na notebooky – 26

	 výška 1800 mm 	 výška 1250 mm 	 výška 1540 mm

	 šířka 400 mm 	 šířka 530 mm 	 šířka 920 mm

	 hloubka 500 mm 	 hloubka 500 mm 	 hloubka 500 mm

	 uložení 10 notebooků 	 uložení a nabíjení 10 notebooků 	 uložení a nabíjení 26 notebooků

	 cena: 9.387,- vč. DPH 	 cena: 14.804,- vč. DPH 	 cena: 29.773,- vč. DPH

Skříň SPS_01_B Skříň SPZ_12_0002_C_VAR_1 Skříňka na mobilní telefony

	 výška 1150 mm 	 výška 1150 mm 	 výška 780 mm

	 šířka 950 mm 	 šířka 950 mm  	 šířka 750 mm

	 hloubka 400 mm 	 hloubka 400 mm 	 hloubka 200 mm

	 2x police 	 5x police, 76x plastový box 	 20x uzamykatelný box 

	 cena: 5.005,- vč. DPH 	 cena: 13.149,- vč. DPH 	 cena: 13.398,- vč. DPH

Skříň SPS_01_A Skříň SPZ_11_0002_C_VAR_2 Skříň pro sportovní potřeby

	 výška 1950 mm 	 výška 1950 mm 	 výška 1990 mm

	 šířka 950 mm 	 šířka 950 mm 	 šířka 1200 mm

	 hloubka 400 mm 	 hloubka 400 mm 	 hloubka 500 mm

	 4x police 	 9x police, 72x plastový box 	 2x police, 9x háček

	 cena od 4.828,- vč. DPH 	 cena: 16.745,- vč. DPH 	 cena: 11.623,- vč. DPH

Skříně, skříňky, vozíky
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Skříň SCH_T1_A Skříň SCH_T1_B Skříň SCH_T5_B

	 výška 1950 mm 	 výška 1150 mm 	 výška 1150 mm

	 šířka 950 mm 	 šířka 950 mm 	 šířka 505 mm

	 hloubka 500 mm 	 hloubka 500 mm 	 hloubka 500 mm

	 4x vana s roštem, objem 19 l  	 2x vana s roštem, objem 19 l  	 2x vana s roštem, objem 9 l 

	 1x vana bez roštu, objem 20 l  	 1x vana bez roštu, objem 20 l  	 1x vana bez roštu, objem 10 l

	 výplň dveří z tahokovu 	 výplň dveří z tahokovu 	 výplň dveří z tahokovu

	 cena: 11.925,- vč. DPH 	 cena: 8.901,- vč. DPH 	 cena: 7.178,- vč. DPH

Skříň SCH_01_A Skříň SCH_01_B Skříň SCH_05_B

	 výška 1950 mm 	 výška 1150 mm 	 výška 1150 mm

	 šířka 950 mm 	 šířka 950 mm 	 šířka 505 mm

	 hloubka 500 mm 	 hloubka 500 mm 	 hloubka 500 mm

	 4x vana s roštem, objem 19 l  	 2x vana s roštem, objem 19 l  	 2x vana s roštem, objem 9 l 

	 1x vana bez roštu, objem 20 l  	 1x vana bez roštu, objem 20 l  	 1x vana bez roštu, objem 10 l

	 cena: 9.070,- vč. DPH 	 cena: 6.423,- vč. DPH 	 cena: 5.824,- vč. DPH

	 slouží k uložení vodu ohrožujících látek

	 tloušťka plechu dveří 0,8 mm

	 dveře skříně jsou perforované pro správné odvětrání 

	 na levých dveřích je kovová kapsa na dokumenty A4 (pouze pro plné dveře)

	 GBS zámek, dva klíče

	 dveře jsou zavěšeny na vnitřních čepech s úhlem otevření 110˚

	 dvoubodové zamykání dveří – nahoře a dole

	 záchytná vana s perforovaným roštem je přestavitelná po 25 mm, provedení pozink bez povrchové úpravy

	 spodní záchytná vana bez roštu, provedení pozink bez povrchové úpravy

Skříně na chemikálie



Kompletní sortiment naleznete na www.kovovynabytek.cz

Ša
tn

y
18

	 svařovaná konstrukce z ocelových profilů

	 moderní design ventilačního systému

	 uzamykání na cylindrický zámek nebo uzávěr

	 různé vybavení – bez vybavení, police, tyč s háčky, háček na ručník, malé zrcadlo

	 16 barevných odstínů na výběr bez příplatku

	 konstrukce lavic ocelový profil

	 sedací plocha lavic lakovaný masiv

SUM 320 W SUM 330 W SUM 340 W

	 výška 1800 mm 	 výška 1800 mm 	 výška 1800 mm

	 šířka 600 mm 	 šířka 900 mm 	 šířka 1200 mm

	 hloubka 500 mm 	 hloubka 500 mm 	 hloubka 500 mm

	 police, tyč s háčky, háček na ručník, 	 police, tyč s háčky, háček na ručník, 	 police, tyč s háčky, háček na ručník, 

 malé zrcadlo  malé zrcadlo  malé zrcadlo

	 cena od 2.957,- vč. DPH 	 cena: 4.502,- vč. DPH 	 cena: 6.484,- vč. DPH

SUM 410 W SUM 420 W SUM 430 W

	 výška 1800 mm 	 výška 1800 mm 	 výška 1800 mm

	 šířka 400 mm 	 šířka 800 mm 	 šířka 1200 mm

	 hloubka 500 mm 	 hloubka 500 mm 	 hloubka 500 mm

	 police, tyč s háčky, háček na ručník, 	 police, tyč s háčky, háček na ručník, 	 police, tyč s háčky, háček na ručník, 

 malé zrcadlo, dělící přepážka  malé zrcadlo, dělící přepážka  malé zrcadlo, dělící přepážka

	 cena: 2.294,- vč. DPH 	 cena: 3.568,- vč. DPH 	 cena: 5.833,- vč. DPH

Šatní skříně a lavice
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SUS 412 W SUS 422 W SUS 432 W

	 výška 1800 mm 	 výška 1800 mm 	 výška 1800 mm

	 šířka 400 mm 	 šířka 800 mm 	 šířka 1200 mm

	 hloubka 500 mm 	 hloubka 500 mm 	 hloubka 500 mm

	 tyč s háčky 	 tyč s háčky 	 tyč s háčky

	 cena: 2.364,- vč. DPH  	 cena: 4.083,- vč. DPH 	 cena: 5.861,- vč. DPH

SUS 322 W SUS 332 W SUS 342 W

	 výška 1800 mm 	 výška 1800 mm 	 výška 1800 mm

	 šířka 600 mm 	 šířka 900 mm 	 šířka 1200 mm

	 hloubka 500 mm 	 hloubka 500 mm 	 hloubka 500 mm

	 tyč s háčky 	 tyč s háčky 	 tyč s háčky

	 cena: 3.511,- vč. DPH 	 cena: 5.126,- vč. DPH 	 cena: 6.447,- vč. DPH

SUS 323 W SUS 333 W SUS 343 W

	 výška 1800 mm 	 výška 1800 mm 	 výška 1800 mm

	 šířka 600 mm 	 šířka 900 mm 	 šířka 1200 mm

	 hloubka 500 mm 	 hloubka 500 mm 	 hloubka 500 mm

	 bez vybavení 	 bez vybavení 	 bez vybavení

	 cena: 3.988,- vč. DPH 	 cena: 5.833,- vč. DPH 	 cena: 7.366,- vč. DPH
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SUS 325 W SUS 335 W SUS 345 W

	 výška 1800 mm 	 výška 1800 mm 	 výška 1800 mm

	 šířka 600 mm 	 šířka 900 mm 	 šířka 1200 mm

	 hloubka 500 mm 	 hloubka 500 mm 	 hloubka 500 mm

	 bez vybavení 	 bez vybavení 	 bez vybavení

	 cena: 5.191,- vč. DPH 	 cena: 7.339,- vč. DPH 	 cena: 9.273,- vč. DPH

SUS 324 W SUS 334 W SUS 344 W

	 výška 1800 mm 	 výška 1800 mm 	 výška 1800 mm

	 šířka 600 mm 	 šířka 900 mm 	 šířka 1200 mm

	 hloubka 500 mm 	 hloubka 500 mm 	 hloubka 500 mm

	 bez vybavení 	 bez vybavení 	 bez vybavení

	 cena: 4.470,- vč. DPH 	 cena: 6.447,- vč. DPH 	 cena: 8.131,- vč. DPH

MSum 310S MSum 320S MSum 330S

	 výška 1450 mm 	 výška 1450 mm 	 výška 1450 mm

	 šířka 300 mm 	 šířka 600 mm 	 šířka 900 mm

	 hloubka 500 mm 	 hloubka 500 mm 	 hloubka 500 mm

	 police, háčky, polička, 	 police, háčky, polička,  	 police, háčky, polička,

 malé zrcadlo  malé zrcadlo  malé zrcadlo

	 cena: 2.940,- vč. DPH 	 cena: 5.158,- vč. DPH 	 cena: 7.471,- vč. DPH
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SZOS 0 SZOS 5 SZOS 10

	 výška 2190 mm 	 výška 2190 mm 	 výška 2190 mm

	 šířka 1175 mm 	 šířka 1175 mm 	 šířka 1175 mm

	 hloubka 490/745 mm 	 hloubka 490/745 mm 	 hloubka 490/745 mm

	 police, tyč, lavice, rošt 	 5x box, tyč, lavice, rošt 	 10x box, tyč, lavice, rošt

	 cena: 8.622,- vč. DPH 	 cena: 10.803,- vč. DPH 	 cena: 13.034,- vč. DPH

MSum 322S MSum 324S MSum 334S

	 výška 1450 mm 	 výška 1450 mm 	 výška 1450 mm

	 šířka 600 mm 	 šířka 600 mm 	 šířka 900 mm

	 hloubka 500 mm 	 hloubka 500 mm 	 hloubka 500 mm

	 háčky, polička,  	 bez vybavení 	 bez vybavení 

 malé zrcadlo 	 cena: 5.187,- vč. DPH 	 cena: 7.452,- vč. DPH

	 cena: 5.715,- vč. DPH

Lavice A6280 Lavice A6850 Lavice A6800

	 výška 455 mm 	 výška 1800 mm 	 výška 1800 mm

	 šířka 1000–2000 mm 	 výška sezení 455 mm 	 výška sezení 455 mm

	 hloubka 290 mm 	 šířka 1000–2000 mm 	 šířka 1000–2000 mm

	 cena od 2.334,- vč. DPH 	 hloubka 315 mm 	 hloubka 605 mm

  	 cena od 4.527,- vč. DPH 	 cena od 7.072,- vč. DPH
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Jídelní stůl – podnož jekl Jídelní stůl Demont Jídelní stůl Gastro

	 výška 760 mm 	 výška 720 mm 	 výška 750 mm

	 šířka 800/1200 mm 	 šířka 800/1200 mm 	 šířka 800/1000/1200 mm

	 hloubka 800 mm 	 hloubka 800 mm 	 hloubka 800 mm

	 podnož kovový jekl 25 x 25 mm 	 podnož lakovaná ocel 30 x 30 mm 	 podnož chrom Ø 28 mm

	 cena od 1.640,- vč. DPH 	 cena od 3.701,- vč. DPH 	 cena od 3.138,- vč. DPH

	 stolové desky standardně v dezénu buk

	 různé rozměry stolových desek

	 různé podnože v různých barvách

	 sedák a opěrák židlí buková překližka

	 sedáky ergonomicky tvarované

	 etážové vozíky s kvalitní svařovanou konstrukcí

	 ložná plocha buk nebo pozinkovaná drátěná mříž

	 4 kolečka, z toho 2 otočná s brzdou a 2 pevná

Jídelní stůl – podnož kruhová 40 Jídelní stůl – podnož kruhová 50 Jídelní stůl S40600/S40800

	 výška 760 mm 	 výška 760 mm 	 výška 720 mm

	 šířka 800/1200/1600/1800 mm 	 šířka 800/1200/1600/1800 mm 	 šířka 800/1200 mm

	 hloubka 800 mm 	 hloubka 800 mm 	 hloubka 800 mm

	 podnož kruhová 40 mm 	 podnož kruhová 50 mm 	 podnož lakovaná ocel 30 x 30 mm

	 cena od 1.871,- vč. DPH 	 cena od 2.101,- vč. DPH 	 cena od 2.251,- vč. DPH

Nábytek do jídelen
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Židle K0606 Židle Uni Židle Ola

	 nestavitelná 	 nestavitelná 	 nestavitelná

	 výška sezení 460 mm 	 výška sezení 450 mm 	 výška sezení 450 mm

	 podnož jekl  	 kovová podnož 	 chromová podnož

	 stohovatelná 	 stohovatelná 	 stohovatelná

	 cena: 766,- vč. DPH 	 cena: 1.717,- vč. DPH 	 cena: 2.341,- vč. DPH

Jídelní set ISO Jídelní set Uni

	 1x stůl 800 x 800 mm 	 1x stůl 800 x 800 mm

	 2x židle ISO plast 	 2x židle Uni

	 výška stolu 760 mm 	 výška stolu 720 mm

	 výška sezení 450 mm 	 výška sezení 450 mm

	 cena: 2.874,- vč. DPH 	 cena: 7.135,- vč. DPH

Policový vozík sw-500.500 Stolní vozík ap-412.000 Etážový vozík sw-540.224

	 výška 1010 mm 	 výška 975 mm 	 výška 1235 mm

	 šířka 975 mm 	 šířka 1090 mm 	 šířka 1510 mm

	 hloubka 525 mm 	 hloubka 600 mm 	 hloubka 550 mm

	 ocelová konstrukce 	 hliníková konstrukce 	 ocelová konstrukce

	 2x police 	 2x police s hranou 20 mm 	 1x police, 1x šikmá police

	 cena: 4.454,- vč. DPH 	 cena: 6.355,- vč. DPH 	 cena: 11.790,- vč. DPH
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Kancelářský stůl Comfort 600 Kancelářský stůl Comfort 800 Výškově stavitelný stůl Enpragon

	 nestavitelný 	 nestavitelný 	 elektrický výškově stavitelný

	 výška 745–770 mm 	 výška 745–770 mm 	 výška 670–1170 mm

	 šířka 1000–1800 mm 	 šířka 1000–1400 mm 	 šířka 1200–2000 mm

	 hloubka 600 mm 	 hloubka 800 mm 	 hloubka 800 mm

	 cena od 2.799,- vč. DPH 	 cena od 3.252,- vč. DPH 	 cena od 12.693,- vč. DPH

Lean office ergo panel Závěsný držák vodorovný Závěsný držák svislý

	 výška 420 mm 	 výška 300 mm 	 výška 300 mm

	 šířka 1180 - 1980 mm 	 šířka 324 mm 	 šířka 244 mm

	 konstrukce z eloxovaných  	 hloubka 240 mm 	 hloubka 240 mm

 hliníkových profilů MayTec 	 pro dokumenty A4 	 pro dokumenty A4

	 cena od 2.856,- vč. DPH 	 cena: 2.194,- vč. DPH 	 cena: 2.194,- vč. DPH

Mobilní kontejner HDT-03L Mobilní kontejner HDT-N-03 Mobilní kontejner HDT-03C

	 výška 643 mm 	 výška 595 mm 	 výška 600 mm

	 šířka 405 mm 	 šířka 390 mm 	 šířka 390 mm

	 hloubka 500 mm 	 hloubka 500 mm 	 hloubka 500 mm

	 centrální zámek 	 centrální zámek 	 centrální zámek

	 cena: 2.444,- vč. DPH 	 cena: 2.723,- vč. DPH 	 cena: 2.723,- vč. DPH

Stoly a židle
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Jednací stůl SJ 03P Jednací stůl SJ 02P Jednací stůl SJ 08P

	 nestavitelný 	 nestavitelný 	 nestavitelný

	 výška 760 mm 	 výška 760 mm 	 výška 760 mm

	 šířka 800 mm 	 šířka 1200 mm 	 průměr desky 800 mm

	 hloubka 800 mm 	 hloubka 800 mm 	 cena: 4.350,- vč. DPH

	 cena: 2.949,- vč. DPH 	 cena: 3.583,- vč. DPH

Kancelářská židle Matrix Kancelářská židle Lexa Kancelářská židle York Síť

	 výškově stavitelná 	 výškově stavitelná 	 výškově stavitelná

	 výška sezení 420–550 mm 	 výška sezení 420–480 mm 	 výška sezení 440–550 mm

	 mechanika Asynchro 	 mechanika Synchro 	 mechanika Synchro

	 kříž nylon černý  	 kříž nylon černý 	 kříž nylon černý

	 možnost dokoupení područek 	 vč. výškově stavitelných područek 	 možnost dokoupení područek

	 cena od 2.529,- vč. DPH 	 cena od 3.618,- vč. DPH 	 možnost dokoupení podhlavníku

    	 cena od 3.812,- vč. DPH

Konferenční židle ISO Konferenční židle Trinity Konferenční židle Olymp

	 nestavitelná 	 nestavitelná 	 nestavitelná

	 výška sezení 450 mm 	 výška sezení 440 mm 	 výška sezení 430 mm

	 kostra černá nebo chrom 	 kostra černá nebo chrom 	 kostra chrom

	 stohovatelná 	 stohovatelná 	 stohovatelná

	 cena od 666,- vč. DPH 	 cena od 1.198,- vč. DPH  	 cena od 2.771,- vč. DPH
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Kartotéka IPCCA12 Kartotéka 3623 Kartotéka HDK-A02

	 svařovaná 	 svařovaná 	 demont

	 výška 711 mm 	 výška 711 mm 	 výška 706 mm

	 šířka 413 mm 	 šířka 413 mm 	 šířka 400 mm

	 hloubka 622 mm 	 hloubka 622 mm 	 hloubka 600 mm

	 nosnost zásuvky 40 kg 	 nosnost zásuvky 45 kg 	 nosnost zásuvky 40 kg

	 cena od 3.134,- vč. DPH 	 cena od 3.981,- vč. DPH 	 cena: 2.807,- vč. DPH

Kartotéka IPCCA13 Kartotéka 3633 Kartotéka HDK-A03

	 svařovaná 	 svařovaná 	 demont

	 výška 1016 mm 	 výška 1016 mm 	 výška 1015 mm

	 šířka 413 mm 	 šířka 413 mm 	 šířka 400 mm

	 hloubka 622 mm 	 hloubka 622 mm 	 hloubka 600 mm

	 nosnost zásuvky 40 kg 	 nosnost zásuvky 45 kg 	 nosnost zásuvky 40 kg

	 cena od 3.678,- vč. DPH 	 cena od 4.767,- vč. DPH 	 cena: 3.474,- vč. DPH

Kartotéka IPCCA14 Kartotéka 3643 Kartotéka HDK-A04

	 svařovaná 	 svařovaná 	 demont

	 výška 1321 mm 	 výška 1321 mm 	 výška 1315 mm

	 šířka 413 mm 	 šířka 413 mm 	 šířka 400 mm

	 hloubka 622 mm 	 hloubka 622 mm 	 hloubka 600 mm

	 nosnost zásuvky 40 kg 	 nosnost zásuvky 45 kg 	 nosnost zásuvky 40 kg

	 cena od 3.751,- vč. DPH 	 cena od 5.300,- vč. DPH 	 cena: 3.527,- vč. DPH

Kartotéky, spisové skříně a výkresové skříně
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Spisová skříň E402A01 Spisová skříň E782A04 Roletová skříň SBMZ 03031704

	 svařovaná 	 svařovaná 	 svařovaná

	 výška 1000 mm 	 výška 1950 mm 	 výška 1990 mm

	 šířka 914 mm 	 šířka 914 mm 	 šířka 1000 mm

	 hloubka 400 mm 	 hloubka 400 mm 	 hloubka 435 mm

	 1x police 	 4x police 	 4x police

	 cena od 4.211,- vč. DPH 	 cena od 5.300,- vč. DPH 	 cena: 8.754,- vč. DPH

Spisová skříň HDW-S-AC02A Spisová skříň HDW-S-02A Prosklená skříň HDW-S-B24

	 demont 	 demont 	 demont

	 výška 1130 mm 	 výška 1850 mm 	 výška 1850 mm

	 šířka 900 mm 	 šířka 900 mm 	 šířka 900 mm

	 hloubka 400 mm 	 hloubka 400 mm 	 hloubka 400 mm

	 2x police 	 4x police 	 2x police, 2x zásuvka

	 cena: 3.168,- vč. DPH 	 cena: 4.058,- vč. DPH 	 cena: 4.392,- vč. DPH

Výkresová skříň VKS_A1_A Výkresová skříň VKS_A1_B Výkresová skříň VKS_A0_A

	 na formát A1 	 na formát A1 	 na formát A0

	 výška 435 mm 	 výška 782 mm 	 výška 435 mm

	 šířka 986 mm 	 šířka 986 mm 	 šířka 1333 mm

	 hloubka 748 mm 	 hloubka 748 mm 	 hloubka 1006 mm

	 5x zásuvka 	 10x zásuvka 	 5x zásuvka

	 cena: 10.834,- vč. DPH 	 cena: 18.134,- vč. DPH 	 cena: 15.270,- vč. DPH



Kompletní sortiment naleznete na www.kovovynabytek.cz

28
C

h
o

d
b

y 
/ h

yg
ie

n
a

Lavice Square Lavice Berni Lavice Class 

	 sedáky plastové 	 sedáky z bukové překližky 	 sedáky plastové

	 výška 820 mm 	 výška 900 mm 	 výška 840 mm

	 výška sezení 500 mm 	 výška sezení 450 mm 	 výška sezení 440 mm

	 šířka 1040/1560/2080/2600 mm 	 šířka 1040/1560/2080/2600 mm 	 šířka 1290/1890/2500/2990 mm

	 místa k sezení 2/3/4/5 	 místa k sezení 2/3/4/5 	 místa k sezení 2/3/4/5

	 cena od 6.043,- vč. DPH 	 cena od 6.935,- vč. DPH 	 cena od 7.684,- vč. DPH

Školní nástěnka korkolinoleová Školní nástěnka korková Školní nástěnka textilní

	 výška 500–1200 mm 	 výška 500–1200 mm 	 výška 900–1200 mm

	 šířka 500–3500 mm 	 šířka 500–1500 mm 	 šířka 800–3000 mm

	 rám z hliníkového profilu 	 rám z hliníkového profilu 	 rám z hliníkového profilu

	 cena od 3.605,- vč. DPH 	 cena od 2.586,- vč. DPH 	 cena od 3.734,- vč. DPH

Rohož Everton 81715037 Rohož Everton 81715039 Rohož Everton 81715041

	 výška 6 mm 	 výška 6 mm  	 výška 6 mm 

	 šířka 600 mm  	 šířka 900 mm 	 šířka 1200 mm  

	 délka 800 mm 	 délka 1200 mm 	 délka 1800 mm

	 materiál 100% polypropylen 	 materiál 100% polypropylen 	 materiál 100% polypropylen

	 cena: 399,- vč. DPH 	 cena: 893,- vč. DPH 	 cena: 1.670,- vč. DPH

Vybavení chodeb
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Zásobník na mýdlo a dezinfekci Zásobník na toaletní papír Zásobník na papírové utěrky

	 výška 286 mm 	 výška 269 mm 	 výška 331 mm

	 šířka 113 mm 	 šířka 269 mm 	 šířka 255 mm

	 hloubka 105 mm 	 hloubka 156 mm 	 hloubka 239 mm

	 pro pěnová mýdla a dezinfekce 	 dávkování po 1 útržku sníží spotřebu 	 dávkování po 1 útržku sníží spotřebu

	 cena: 814,- vč. DPH 	 cena: 858,- vč. DPH  	 cena: 1.225,- vč. DPH

Skříňka na klíče SK-40 Lékárnička LEK_01_A Lékárnička First Aid Box

	 výška 300 mm 	 výška 450 mm 	 výška 280 mm

	 šířka 245 mm 	 šířka 350 mm 	 šířka 302 mm

	 hloubka 85 mm 	 hloubka 110 mm 	 hloubka 118 mm

	 pro 40 klíčů 	 bez vybavení 	 bez vybavení

	 cena: 881,- vč. DPH 	 cena: 1.162,- vč. DPH 	 cena: 3.059,- vč. DPH

Mýdlo/dezinfekce Toaletní papír SmartOne Papírové utěrky 1vrstvé/2vrstvé

	 objem 1000 ml/1 ks 	 18 x 13,4 cm 	 bez jádra, méně odpadu

	 balení po 6 ks 	 balení po 6 ks 	 balení po 6 ks

	 cena za balení 	 cena za balení 	 cena za balení

	 mýdlo cena: 1.846,- vč. DPH 	 cena: 901,- vč. DPH  	 1vrstvé cena: 1.050,- vč. DPH

	 dezinfekce cena: 3.520,- vč. DPH   	 2vrstvé cena: 1.366,- vč. DPH

Hygiena
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Úklidová skříň SPS_02_U Úklidová skříň SPS_02_P Úklidová skříň 8110-00

	 výška 1950 mm 	 výška 1950 mm 	 výška 1850 mm

	 šířka 800 mm 	 šířka 800 mm 	 šířka 610 mm

	 hloubka 400 mm 	 hloubka 400 mm 	 hloubka 500 mm

	 4x police 	 5x police, tyč na oděvy 	 4x police, tyč se 6 háčky

	 cena: 6.555,- vč. DPH 	 cena: 6.625,- vč. DPH 	 cena: 9.091,- vč. DPH

Regál Standard Eco 150/75 Regál Futur 350 Regál RH45/175

	 výška 1500 mm 	 výška 1800 mm 	 výška 1800 mm

	 šířka 750 mm 	 šířka 750 mm 	 šířka 900 mm

	 hloubka 300 mm 	 hloubka 350 mm 	 hloubka 450 mm

	 4x police kovová 	 5x police ze surové MDF 	 5x police z dřevotřísky

	 montáž pomocí šroubů 	 bezšroubový montážní systém 	 bezšroubový montážní systém

	 cena: 413,- vč. DPH 	 cena: 736,- vč. DPH 	 cena: 996,- vč. DPH

Regál RHU 4010-2000-6 Regál RHU 5010/6-2000  Regál RHU 6010/6-2000

	 výška 2000 mm 	 výška 2000 mm 	 výška 2000 mm

	 šířka 1000 mm 	 šířka 1000 mm 	 šířka 1000 mm

	 hloubka 400 mm 	 hloubka 500 mm 	 hloubka 600 mm

	 6x police z dřevotřísky 	 6x police z dřevotřísky 	 6x police z dřevotřísky

	 bezšroubový montážní systém 	 bezšroubový montážní systém 	 bezšroubový montážní systém

	 cena: 1.137,- vč. DPH 	 cena: 1.371,- vč. DPH 	 cena: 1.496,- vč. DPH
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Úklidový vozík Nick  Úklidový vozík Nick Star Úklidový vozík Green

	 výška 800 mm 	 výška 1140 mm 	 výška 1120 mm

	 šířka 450 mm 	 šířka 560 mm 	 šířka 660 mm

	 hloubka 910 mm 	 hloubka 1100 mm 	 hloubka 1070 mm

	 objem 2x 25 l  	 objem 1x 28 l a 2x 4 l 	 objem 2x 15 l a 2x 6 l

	 pákový ždímač 	 válečkový ždímač 	 pákový ždímač

	 cena: 3.473,- vč. DPH 	 cena: 7.152,- vč. DPH 	 cena: 6.870,- vč. DPH

Koš Sort Bin 680 Koš Quatro 659 Koš ECO Bin 650

	 výška 610 mm 	 výška 602 mm 	 výška 595 mm

	 šířka 400 mm 	 šířka 393 mm 	 průměr 410 mm

	 hloubka 340 mm 	 hloubka 335 mm 	 objem 50 l

	 objem 45 l 	 objem 45 l 	 cena: 306,- vč. DPH

	 cena: 293,- vč. DPH  	 cena: 358,- vč. DPH

Koš Freedom 12 l Koš Freedom 20 l Koš Freedom 30 l

	 výška 400 mm 	 výška 450 mm 	 výška 650 mm

	 průměr 250 mm 	 průměr 300 mm 	 průměr 300 mm

	 objem 12 l 	 objem 20 l 	 objem 30 l 

	 cena od 442,- vč. DPH 	 cena od 576,- vč. DPH  	 cena od 783,- vč. DPH
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Odpadkový koš 1141 Odpadkový koš Dino Odpadkový koš 1015

	 kovový 	 plastový 	 kovový

	 výška 610 mm 	 výška 650 mm 	 výška 1100 mm

	 šířka 300 mm 	 šířka 432 mm 	 šířka 490 mm

	 hloubka 220 mm 	 hloubka 340 mm 	 průměr 310 mm

	 objem 30 l 	 objem 50 l 	 objem 50 l 

	 cena: 1.258,- vč. DPH (bez sloupku) 	 cena: 1.452,- vč. DPH (bez sloupku) 	 cena: 1.646,- vč. DPH

Odpadkový koš Markus Odpadkový koš 1016 Odpadkový koš Lukas

	 kovový 	 kovový 	 kovový

	 výška 550 mm 	 výška 1100 mm 	 výška 1060 mm

	 průměr 330 mm 	 šířka 250 mm 	 průměr 330 mm

	 objem 18 l  	 hloubka 330 mm 	 objem 18 l 

	 cena: 1.988,- vč. DPH 	 objem 2x 30 l 	 cena: 3.710,- vč. DPH

  	 cena: 2.032,- vč. DPH

Odpadkový koš 1018 Odpadkový koš Luco II  Odpadkový koš 1040

	 dřevěný 	 dřevěný 	 betonový

	 výška 900 mm 	 výška 1000 mm 	 výška 930 mm

	 šířka 420 mm 	 průměr 390 mm 	 šířka 600 mm

	 hloubka 420 mm 	 objem 60 l  	 hloubka 670 mm

	 objem 65 l  	 cena: 3.997,- vč. DPH 	 objem 60 l

	 cena: 2.477,- vč. DPH   	 cena: 4.121,- vč. DPH



… s osobním přístupem již 25 let

 V
en

ko
vn

í m
o

b
ili

ář
33

Nástěnný odpadkový koš 1022 Pozinkovaná popelnice 1002 Pozinkovaná popelnice 1008

	 výška 210 mm 	 výška 578 mm 	 výška 870 mm

	 průměr 480 mm 	 průměr 462 mm 	 průměr 462 mm

	 na 120 l pytle 	 objem 70 l  	 objem 110 l

	 cena: 733,- vč. DPH 	 cena: 1.016,- vč. DPH 	 cena: 1.125,- vč. DPH

Plastová popelnice ME 35 Plastová popelnice MGB 120 Plastová popelnice MGB 240

	 výška 535 mm 	 výška 974 mm 	 výška 1079 mm

	 průměr 455 mm 	 šířka 480 mm 	 šířka 583 mm

	 objem 35 l  	 hloubka 555 mm 	 hloubka 737 mm

	 cena: 605,- vč. DPH 	 objem 120 l  	 objem 240 l 

  	 cena: 956,- vč. DPH 	 cena: 1.222,- vč. DPH

Kontejner zinkovaný  Kontejner plastový Nádoba na posyp SBA

	 výška 1430 mm 	 výška 1463 mm 	 výška 540–990 mm

	 šířka 1360 mm 	 šířka 1370 mm 	 šířka 695–1635 mm

	 hloubka 1001 mm 	 hloubka 1057 mm 	 hloubka 535–1220 mm

	 objem 1100 l  	 objem 1100 l 	 objem 110–1100 l 

	 cena od 11.798,- vč. DPH 	 cena od 8.518,- vč. DPH 	 cena od 6.080,- vč. DPH
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Stojan na kola 5887 Stojan na kola 5888 Stojan na kola 5884

	 výška 270 mm 	 výška 270 mm 	 výška 430 mm

	 šířka 890 mm 	 šířka 1490 mm 	 šířka 1100 mm

	 hloubka 380 mm 	 hloubka 380 mm 	 hloubka 350 mm

	 pro 3 kola 	 pro 5 kol 	 pro 4 kola

	 cena: 641,- vč. DPH 	 cena: 947,- vč. DPH 	 cena: 1.448,- vč. DPH

Stojan na kola 5883 Stojan na kola 5 Stojan na kola 1885

	 výška 300 mm 	 výška 270 mm 	 výška 760 mm

	 šířka 750 mm 	 šířka 1320 mm 	 šířka 1000 mm

	 hloubka 255 mm 	 hloubka 330 mm 	 hloubka 630 mm

	 pro 3 kola 	 pro 5 kol 	 pro 5 kol

	 cena: 641,- vč. DPH 	 cena: 2.286,- vč. DPH 	 cena: 3.135,- vč. DPH

Parkovací zábrana Simple Two Parkovací zábrana Simple One Parkovací zábrana Advance

	 výška 450 mm 	 výška 445 mm 	 výška 445 mm

	 šířka 560 mm 	 šířka 890 mm 	 šířka 890 mm

	 hloubka 400 mm 	 hloubka 400 mm 	 hloubka 400 mm

	 zamykání visacím zámkem 	 zamykání visacím zámkem 	 zamykání integrovaným zámkem

	 cena: 817,- vč. DPH 	 cena: 908,- vč. DPH 	 cena: 1.252,- vč. DPH
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Lavička Padova Lavička Trento Lavička Rocco III

	 výška 500 mm 	 výška 685 mm 	 výška 450 mm

	 šířka 1580 mm 	 výška sezení 470 mm 	 šířka 1580 mm

	 hloubka 480 mm 	 šířka 1500 mm 	 hloubka 400 mm

	 cena: 2.903,- vč. DPH 	 hloubka 370 mm 	 cena: 3.767,- vč. DPH

  	 cena: 3.208,- vč. DPH

Betonová lavička Klasik Betonový stůl Venkovní souprava Falco

	 výška 730 mm 	 výška 950 mm 	 výška 760 mm

	 výška sezení 430 mm 	 šířka 1500 mm 	 výška sezení 450 mm

	 šířka 1500 mm 	 hloubka 610 mm 	 šířka 1630 mm

	 vymývaný beton 	 vymývaný beton 	 konstrukce jekl 60 x 60 mm

	 cena: 4.628,- vč. DPH 	 cena: 6.177,- vč. DPH 	 cena: 9.488,- vč. DPH

Plakátovací tabule Dvoukřídlá vitrína se sloupky

	 výška 1000 mm 	 výška 705/1000 mm

	 šířka 1000/1250/1500/1700/2000 mm 	 šířka 1050/1450 mm

	 PVC deska o tloušťce 8 mm 	 hloubka 40 mm

	 rám z eloxovaného hliníku 	 povrchová úprava vysokovrstvým eloxem

	 cena od 6.812,- vč. DPH (se 2 sloupky) 	 cena od 10.215,- vč. DPH (se 2 sloupky)



Sídlo a prodej ČR:

ENPRAG s.r.o.

K Holyni 42

154 00 Praha 5 - Slivenec

tel.: +420 224 942 663

fax: +420 224 941 053

mobil: +420 733 710 443

e-mail: info@kovovynabytek.cz

Zelená linka: 800 888 868

www.kovovynabytek.cz

Sídlo a prodej SR:

KOVOTYP s.r.o.

Ľanová 8

821 01 Bratislava

tel.: +421 2 44 63 41 81

 +421 2 44 63 41 82

mobil: +421 905 667 821

e-mail: kovotyp@kovotyp.sk

Zelená linka: 0800 777 888

www.kovovynabytok.sk


