
S P E C I A L I S T A  N A  K O V O V Ý  N Á B Y T E K

2014/2015

•  patentovaný systém Move & Stop® 
umožnuje sedadlu sklon ve všech 
směrech

•  speciálně navržená pro použití 
ve zdravotnictví 

•  klinicky testovaná 
•  antibakteriální povrch
•  možné barvy čalounění: 

zelená, béžová, oranžová, 
modrá, černá, bílá

•  výška sedáku 49 cm 
(nejnižší poloha) – 62 cm 
(nejvyšší poloha)

•  celková výška židle 81–93 cm 
dle polohy

•  průměr sedáku 42 cm
•  nosnost do 140 kg 
•  záruka na židli 5 let, doživotní záruka 

na Move & Stop® systém
•  cena 9.668,- Kč včetně DPH (7.990,- bez DPH)

jiná než ostatní…
Židle Ergonomis Medical

Hlavní zdravotní účinky židle Ergonomis:

 
1. Odstranění bolesti páteře 

2. Snížení tla
ku v meziobratlových 

ploténkách a obratlích

3. Posilování zádových a břišních svalů

4. Prevence proti skolióze

NOVINKA

K dodání exklusivně u nás!



  Varianty:   Varianty:

  Barevné provedení:  Barevné provedení:

•  svařovaný korpus pro vyšší pevnost
•  dvojité čelo zásuvek
•  100 % výsuv zásuvek pro snadný přístup k obsahu
•  centrální zámek
•  zabezpečení proti převážení
•  nosnost zásuvky až 45 kg
•  možnost doplnění dělícími příčkami
•  záruka 7 let

kartotéky BS
se sedmiletou zárukou

•  svařovaný korpus pro vyšší pevnost
•  100 % výsuv zásuvek pro snadný přístup k obsahu
•  centrální zámek
•  zabezpečení proti převážení
•  nosnost zásuvky až 40 kg
•  možnost doplnění dělícími příčkami
•  záruka 5 let

více informací na www.kovovynabytek.cz více informací na www.kovovynabytek.cz

*šířka kartotéky pro formát Foolscap

kartotéky IPCCA
za vynikající cenu

Světle šedá Husí šeď Béžová Černá Světle hnědá Krémová

nebo vzájemné kombinace korpusu a zásuvek

Typ kartotéky IPCCA12 IPCCA13 IPCCA14

Výška v mm 711 1016 1321

Šířka v mm 413 413 413

Hloubka v mm 622 622 622

Cena včetně DPH 3.618,-  4.187,- od 3.751,-

Typ kartotéky BS2E BS3E BS4E  BS5E

Výška v mm 711 1016 1321  1511

Šířka v mm 413/470* 413/470* 413/470* 470

Hloubka v mm 622 622 622 622

Cena včetně DPH 3.981,-  4.828,- 5.312,- 6.401,-

Šedobílá Světle šedá Husí šeď Tmavě šedá Šedočerná Bílá 1)

Béžová Krémová Světle hnědá Hnědá Žlutá 1)

Červená 1)

ABO orange 1)

Modrá 1)

Hnědočerná

ABG green 1)

Stříbrná 1)

ABL blue 1)

Černá

ABY yellow 1) ABP pink 1)

Ocelová

nebo vzájemné kombinace korpusu a zásuvek 1) příplatek na tyto barvy 10%

5 DODÁNÍ DO PĚTI DNŮ
DO

DÁ
NÍ DO PĚTI DNŮ

5 DODÁNÍ DO PĚTI DNŮ
DO

DÁ
NÍ DO PĚTI DNŮ

v barvě světle šedé a béžové 
BS2E, BS3E, BS4E (413 mm)
v barvě světle šedé a béžové
 
BS5E (470 mm)
v barvě světle šedé 



  Varianty:
  Varianty:

  Barevné provedení:  Barevné provedení:

•  svařovaný korpus pro vyšší pevnost
•  dvojité čelo zásuvek
•  100 % výsuv zásuvek pro snadný přístup k obsahu
•  každá zásuvka má dvě oddělení
•  centrální zámek
•  zabezpečení proti převážení
•  nosnost zásuvky až 30 kg
•  možnost doplnění dělícími příčkami 

(v každém oddělení je jedna již jako standard)
•  záruka 5 let

Kartotéky BCF na karty formátu 
A5, A6

•  svařovaný korpus pro vyšší pevnost
•  100 % výsuv zásuvek pro snadný přístup k obsahu
•  centrální zámek
•  zabezpečení proti převážení
•  nosnost zásuvky až 40 kg
•  možnost doplnění dělícími příčkami
•  záruka 5 let

více informací na www.kovovynabytek.cz více informací na www.kovovynabytek.cz

*šířka kartotéky pro formát Foolscap

Kartotéky Contract

Světle šedá Husí šeď Béžová Černá Světle hnědá Krémová

nebo vzájemné kombinace korpusu a zásuvek 1) příplatek na tyto barvy 10%

Typ kartotéky CC2H1A CC3H1A CC4H1A

Výška v mm 711 1016 1321

Šířka v mm 413/470* 413/470* 413/470*

Hloubka v mm 622 622 622

Cena včetně DPH 3.836,-  4.465,- 4.997,-

Světle šedá Husí šeď Bílá 1) Stříbrná 1)Černá

5 DODÁNÍ DO PĚTI DNŮ
DO

DÁ
NÍ DO PĚTI DNŮ CC2H1A, CC3H1A

v barvě světle šedé (413 mm)

CC4H1A
v barvě světle šedé, krémové, 
béžové, černé (413 mm) 5 DODÁNÍ DO PĚTI DNŮ

DO
DÁ

NÍ DO PĚTI DNŮ

BCF96 v barvě světle šedé 

Typ kartotéky BCF96  BCF85 BCF64
 pro formát A5  pro formát A5 pro formát A6

Výška v mm 1321 1321 1321

Šířka v mm 568  518 413

Hloubka v mm 622 622 622

Vnitřní šířka oddělení v mm 237 212 160

Počet zásuvek/oddělení 6/12  7/14 9/18

Cena včetně DPH 13.879,- 16.613,-  18.816,-



  Barevné provedení:

•  barva korpusu

•  barva zásuvek

více informací na www.kovovynabytek.cz

světle šedá RAL 7035

světle šedá RAL 7035

červená RAL 3000

modrá RAL 5012

žlutá RAL 1023

zelená RAL 6024

tmavě šedá RAL 7031

  Varianty:

  Barevné provedení:

• svařovaný korpus pro vyšší pevnost
• 100 % výsuv zásuvek pro snadný přístup k obsahu
• společný zámek vždy pro dvě zásuvky vedle sebe
• nosnost zásuvky až 30 kg
• možnost doplnění dělícími příčkami (v každém 

oddělení je jedna již jako standard)
• záruka 5 let

Kartotéky KAR 
na karty formátu A5, A6 

•  svařovaný korpus pro vyšší pevnost
•  dvojité čelo zásuvek
•  100 % výsuv zásuvek pro snadný přístup k obsahu
•  každá zásuvka má tři oddělení 
 (tedy celkem 18 oddělení)
•  centrální zámek
•  zabezpečení proti převážení
•  nosnost zásuvky až 40 kg
•  možnost doplnění dělícími příčkami (v každém 

oddělení je jedna již jako standard)
•  záruka 5 let
•  výška 1321 x šířka 800 x hloubka 622 mm

cena 21.768,- Kč včetně DPH (17.990,- bez DPH)

Šestizásuvková kartotéka DF6 
na karty formátu A5 
(šířka oddělení je 215 mm)

více informací na www.kovovynabytek.cz

Typ kartotéky KAR 52A KAR 62A KAR 52S5 KAR 62S6
 pro formát A5 pro formát A6 pro formát A5 pro formát A6

Výška v mm 217 167 1250 1250

Šířka v mm 560 438 560 438

Hloubka v mm 600 600 600 600

Cena včetně DPH 2.519,-  2.346,- 14.254,- 16.036,-

Šedobílá Světle šedá Husí šeď Tmavě šedá Šedočerná Bílá 1)

Béžová Krémová Světle hnědá Hnědá Žlutá 1)

Červená 1)

ABO orange 1)

Modrá 1)

Hnědočerná

ABG green 1)

Stříbrná 1)

ABL blue 1)

Černá

ABY yellow 1) ABP pink 1)

Ocelová

nebo vzájemné kombinace korpusu a zásuvek 1) příplatek na tyto barvy 10%



  Varianty:

  Barevné provedení:

•  svařované
•  skleněné dveře v kovovém rámu
•  uzamykatelné
•  výškově přestavitelné police s možností 

jejich dokoupení
• záruka 5 let

•  barva korpusu

•  barva dveří

více informací na www.kovovynabytek.cz

Kovové skříně se skleněnými 
dveřmi SPS

Typ skříně SPS-S1B SPS-S1C SPS-S5A SPS-S5B SPS-S5C SPS-S1A SPS-K1A

Výška v mm 1150 800 1950 1150 800 1950 1950

Šířka v mm 950 950 505 505 505 950 950

Hloubka v mm 400 400 400 400 400 400 400

Počet polic 2 1 4 2 1 4 4

Cena včetně DPH 5.570,-  4.848,-  5.231,-  4.253,-  3.277,-  7.235,- 11.438,-

světle šedá RAL 7035

světle šedá RAL 7035

červená RAL 3000

modrá RAL 5012

žlutá RAL 1023

zelená RAL 6024

tmavě šedá RAL 7031

  Varianty:

  Barevné provedení:

•  svařovaný korpus
•  tříbodový rozvorový zámek
•  výškově přestavitelné police s možností 

jejich dokoupení
• záruka 5 let

Kovové skříně s plnými 
dveřmi 

více informací na www.kovovynabytek.cz

Typ skříně E402A01 E722A03 E782A04

Výška v mm 1000 1806 1950

Šířka v mm 914 914 914

Hloubka v mm 400 400 400

Počet polic 1 3 4

Cena včetně DPH 3.860,- 5.312,- 5.312,-

Světle šedá Husí šeď Béžová Černá Světle hnědá Krémová

nebo vzájemné kombinace korpusu a zásuvek

5 DODÁNÍ DO PĚTI DNŮ
DO

DÁ
NÍ DO PĚTI DNŮ

E402A01, E782A04 v barvě světle šedé 



PRAKTIK 2

Sektorový nábytek PRAKTIK 2 vzhledem 
k množství vyráběných prvků umožňuje 
neomezené možnosti vytváření různých sestav 
v různém provedení. 
V případě zájmu nás prosím kontaktujte, rádi 
Vám poradíme, zašleme podrobnou nabídku nebo 
přímo navrhneme nejvhodnější sestavu podle 
Vašich představ.

Další příklady realizovaných sestav lékařského 
a laboratorního nábytku firmy Profil Nábytek, nově 
s možností dekorativních motivů podle Vašeho 
přání. Motivy si můžete vybrat z naší kolekce nebo 
si originální motiv sami navrhnout. Provádíme 
zaměření, 3D grafický návrh a montáž.

více na www.kovovynabytek.cz

PROFIL



Vyšetřovací lůžko Classic
•  kovová konstrukce v barvě bílé RAL 9003 nebo jiných 

barevných odstínech
•  ložná plocha s pevnou výškou 620 mm (na přání lze zvolit 

výšku ložné plochy), délka 2000 mm, šířka 670 mm
•  nosnost 170 kg, hmotnost 40 kg
•  dvoudílná ložná plocha je tvořena polohovatelným 

podhlavníkem a pevnou částí, obojí čalouněno  
zdravotnickou koženkou v různých odstínech

•  lehátko je již ve standardu vybaveno držákem role 
hygienického papíru s možností oboustranného připevnění

•  za příplatek lze doplnit o pojezdová kolečka
•  zádový díl ložné plochy lze objednat s otvorem pro obličej 
•  cena od 8.867,- Kč včetně DPH (7.327,- bez DPH)

Vyšetřovací lůžko Eleva s mechanickým zdvihem
•  kovová konstrukce v barvě bílé RAL 9003 nebo jiných 

barevných odstínech
•  ložná plocha výškově stavitelná pomocí trapézového šroubu
•  výška ložné plochy 550–850 mm, délka 2000 mm,   

šířka 670 mm
•  nosnost 170 kg, hmotnost 52 kg
•  všechny funkce lehátka jsou naprosto nezávislé na zdroji 

elektrické energie
•  dvoudílná ložná plocha je tvořena polohovatelným 

podhlavníkem a pevnou částí, obojí čalouněno  
zdravotnickou koženkou v různých odstínech

•  polohování zádového dílu pomocí plynové pístnice
•  při maximálním zdvihu ložné plochy je zajištěna velmi  

dobrá stabilita
•  lehátko je již ve standardu vybaveno držákem role 

hygienického papíru s možností oboustranného připevnění
•  lehátko lze doplnit o infúzní stojan s držákem
•  zádový díl ložné plochy lze objednat s otvorem pro obličej 
•  cena od 16.648,- Kč včetně DPH (13.759,- bez DPH)

Vyšetřovací lůžko Eleva s elektrickým zdvihem
•  kovová konstrukce v barvě bílé RAL 9003 nebo jiných 

barevných odstínech
•  ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru
•  výška ložné plochy 550–950 mm, délka 2000 mm,   

šířka 670 mm
•  nosnost 170 kg, hmotnost 55 kg
•  dvoudílná ložná plocha je tvořena polohovatelným 

podhlavníkem a pevnou částí, obojí čalouněno  
zdravotnickou koženkou

•  polohování zádového dílu pomocí plynové pístnice
•  při maximálním zdvihu ložné plochy je zajištěna velmi  

dobrá stabilita
•  lehátko je již ve standardu vybaveno držákem role 

hygienického papíru s možností oboustranného připevnění
•  plastový kryt podvozku značně usnadňuje čištění 

a dezinfekci lehátka
•  za příplatek lze lehátko doplnit o pojezdová kola o průměru 

125/150 mm s centrální brzdou, o nárazová kolečka 
a infúzní stojan s držákem

•  zádový díl ložné plochy lze objednat s otvorem pro obličej 
•  možnost volby barevného odstínu kovových částí a koženky
•  cena od 26.644,- Kč včetně DPH (22.020,- bez DPH)

POLYGON

Nově nabízíme stylový nábytek POLYGON pro 
ordinace, ambulance, sesterny, laboratoře a různá 
zdravotnická zařízení. Konstrukci tvoří laminované 
desky s dvířky a čely zásuvek s tvarovými hranami, 
které v kombinaci s hranami na korpusech tvoří 
současně úchytové lišty.

více na www.kovovynabytek.cz



Vyšetřovací lůžko typ 47810 - 813
•  kovová konstrukce – bílá RAL 9003 nebo dle vzorníku RAL
•  plynule nastavitelný sklon podhlavníku, za příplatek i nohou
•  omyvatelná koženka v různých odstínech
•  výška 540 x délka 1920 x šířka 650 mm
•  nosnost 160 kg
•  možnost dodat s držákem na papír
•  možno dodat na kolečkách

cena od 8.785,- Kč včetně DPH (7.260,- bez DPH)

Vyšetřovací stůl typ 47820 - 823
•  kovová konstrukce – bílá RAL 9003 nebo dle vzorníku RAL
•  plynule nastavitelný sklon podhlavníku, za příplatek i nohou
•  omyvatelná koženka v různých odstínech
•  výška 770 x délka 1920 x šířka 650 mm
•  nosnost 160 kg
•  možnost dodat s držákem na papír
•  možno dodat na kolečkách

cena od 8.985,- Kč včetně DPH (7.425,- bez DPH)

Vyšetřovací lůžko 47814 / masážní stůl typ 47824
•  kovová konstrukce – bílá RAL 9003 nebo dle vzorníku RAL
•  plynule nastavitelný sklon podhlavníku
•  omyvatelná koženka v různých odstínech
•  výška 540 / 770 x délka 1920 x šířka 650 mm
•  nosnost 160 kg
•  otvor pro obličej
•  možno dodat na kolečkách

cena od 10.781,- Kč včetně DPH (8.910,- bez DPH) / 10.963,- 
včetně DPH (8.250,- bez DPH)

Vyšetřovací lůžko typ Ordino
•  kovová konstrukce – bílá RAL 9003 nebo dle vzorníku RAL
•  plynule nastavitelný sklon podhlavníku
•  omyvatelná koženka v různých odstínech
•  výška 740 x délka 2000 x šířka 750 mm
•  nosnost 190 kg

cena 9.265,- Kč včetně DPH (7.657,- bez DPH)

Vyšetřovací a masážní lehátko RS 100
•  jednoduché, pevné a stabilní lehátko
•  rozměr ložné plochy 680 x 1950 mm
•  výška lehátka 600, 750 nebo 800 mm
•  omyvatelná koženka v různých odstínech
•  otvor pro obličej s krytkou
•  možnost dodat s držákem na papír
•  nosnost 180 kg

cena od 6.381,- Kč včetně DPH (5.273,- bez DPH)

Vyšetřovací a masážní lehátko RS 100 
s odpočinkovým čalouněním
•  jednoduché, pevné a stabilní lehátko
•  rozměr ložné plochy 680 x 1950 mm
•  délka podhlavníku 40 cm, výška 12 cm
•  omyvatelná koženka v různých odstínech
•  nosnost 180 kg

cena od 7.562,- Kč včetně DPH (6.250,- bez DPH)

Vyšetřovací rehabilitační lehátko RS 110
•  plynule nastavitelný sklon podhlavníku
•  rozměr ložné plochy 680 x 1950 mm
•  omyvatelná koženka v různých odstínech
•  otvor pro obličej s krytkou
•  možnost dodat s držákem na papír
•  nosnost 180 kg

cena od 9.075,- Kč včetně DPH (7.500,- bez DPH)

Dialyzační lehátko víceúčelové typ 47840 
•  vyrobeno z ocelových profilů, povrchová úprava práškovou 

barvou
•  plynule nastavitelný sklon podhlavníku a nohou
•  celkový rozměr ložné plochy 650 x 1950 mm
•  omyvatelná koženka v různých odstínech
•  po bočních stranách jsou eurolišty pro uchycení doplňků 

(područky, infúzní stojan, zábrana)
•  možnost dodat s držákem na papír

cena od 20.870,- Kč včetně DPH (17.248,- bez DPH)

Přebalovací pult typ 47661 – s policí
•  kovový rám s policí, povrchová úprava práškovou barvou
•  horní část je dřevěná s čalouněnou matrací tloušťky 20 mm
•  matrace je čalouněná omyvatelnou koženkou v různých 

odstínech
•  rozměr přebalovací plochy 1000 x 650 mm
•  výška přebalovací plochy 900 mm

cena od 7.094,- Kč včetně DPH (5.863,- bez DPH)

Přebalovací pult typ 47662 – se zásuvkou a skříňkou
•  kovová skříňka s policí a zásuvkou
•  horní část je dřevěná s čalouněnou matrací tloušťky 20 mm
•  matrace je čalouněná omyvatelnou koženkou v různých 

odstínech
•  rozměr přebalovací plochy 1000 x 650 mm
•  výška přebalovací plochy 900 mm

cena od 12.938,- Kč včetně DPH (10.692,- bez DPH)

kompletní sortiment na www.kovovynabytek.czkompletní sortiment na www.kovovynabytek.cz



Nástrojový stolek typ 47620
•  kovová konstrukce – bílá RAL 9003 nebo dle vzorníku RAL
•  horní odkládací police nerez
•  spodní odkládací police v barvě konstrukce nebo nerez
•  výška 805 x šířka 650 x hloubka 460 mm
•  plastová pogumovaná kolečka � 50 mm

cena 5.444,- Kč včetně DPH (4.499,- bez DPH)

Nástrojový stolek typ 47621
•  kovová konstrukce – bílá RAL 9003 nebo dle vzorníku RAL
•  horní odkládací police nerez
•  spodní odkládací police v barvě konstrukce nebo nerez
•  výška 805 x šířka 650 x hloubka 460 mm
•  plastová pogumovaná kolečka � 50 mm

cena 6.096,- Kč včetně DPH (4.499,- bez DPH)

Nástrojový stolek typ 47628
•  kovová konstrukce – bílá RAL 9003 nebo dle vzorníku RAL
•  horní odkládací police nerez
•  1x zásuvka pod horní deskou
•  spodní odkládací police v barvě konstrukce
•  výška 805 x šířka 650 x hloubka 460 mm
•  plastová pogumovaná kolečka � 50 mm

cena 7.094,- Kč včetně DPH (5.863,- bez DPH)

Nástrojový stolek typ 47670
•  kovová konstrukce – bílá RAL 9003 nebo dle vzorníku RAL
•  horní odkládací police nerez
•  2x zásuvka pod horní deskou
•  spodní odkládací police v barvě konstrukce
•  výška 805 x šířka 650 x hloubka 460 mm
•  plastová pogumovaná kolečka � 50 mm, 2x s brzdou

cena 8.583,- Kč včetně DPH (7.095,- bez DPH)

Nástrojový stolek typ 47671
•  kovová konstrukce v bílé barvě RAL 9003 nebo podle 

vzorníku RAL
•  horní odkládací police nerez
•  4x zásuvka pod horní deskou
•  výška 805 x šířka 650 x hloubka 460 mm
•  plastová pogumovaná kolečka � 65 mm, 2x s brzdou

cena 15.227,- Kč včetně DPH (12.584,- bez DPH)

Nástrojový stolek SNL 640
•  kovová konstrukce – bílá RAL 9003 nebo dle vzorníku RAL
•  odkládací police nerez
•  výška 800 x šířka 640 x hloubka 480 mm
•  pogumovaná kolečka, 2x s brzdou

cena 6.214,- Kč včetně DPH (5.135,- bez DPH)

Nástrojový stolek SNNM 700
•  provedení nerez
•  výška 910 x šířka 700 x hloubka 480 mm
•  pogumovaná kolečka, 2x s brzdou

cena 9.360,- Kč včetně DPH (7.735,- bez DPH)

Infúzní stojan pojízdný
•  celokovový, povrchová úprava práškovým lakem
•  chromovaný čtyřramenný výsuvný držák
•  brzděná kolečka
•  křížový podvozek kovový leštěný

cena 2.915,- Kč včetně DPH (2.409,- bez DPH)

Infúzní stojan výsuvný
•  nerezový teleskopický výsuvný stojan
•  určeno pro zasunutí do držáku na lůžku

cena 1.476,- Kč včetně DPH (1.220,- bez DPH)

kompletní sortiment na www.kovovynabytek.czkompletní sortiment na www.kovovynabytek.cz



  Barevné provedení rámu:

  Barevné provedení látkových výplní:

Zástěny nízké

Typ zástěny ZN1 ZN2 ZN3
 jednodílná dvoudílná trojdílná

Šířka v mm 904 1480 2330

Hloubka v mm 510 510 510

Cena včetně DPH 2.384,- 4.141,- 5.594,-

Typ zástěny ZV1 ZV2 ZV3
 jednodílná dvoudílná trojdílná

Šířka v mm 904 1480 2330

Hloubka v mm 510 510 510

Cena včetně DPH 2.563,- 4.596,- 6.254,-

výška 1100 mm

výška 1900 mm

Zástěny vysoké

RAL 9001

6200 8600 9020 9048 9119 9129 9136

9143 9150 9161 9184 9195 9226

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006 RAL 1011 RAL 1019

RAL 1028 RAL 3020 RAL 5012 RAL 5014 RAL 5024 RAL 6019

RAL 7035 RAL 8003

více informací na www.kovovynabytek.cz

Lavice Mayer typ Class
•  hloubka 480 x výška 850 mm
•  kostra černá, stříbrná nebo chrom
•  plastové sedáky s možností čalounění látkou nebo koženkou
•  možnost dodání područek nebo náhrada sedadla 

odkládacím stolkem

Lavice Alba typ Star
•  hloubka 530 x výška 800 mm
•  kostra černá, stříbrná nebo mosaz
•  možnost náhrady sedadla odkládacím stolkem

Lavice Kovonax typ ATA3D
•  třímístná lavice
•  šířka 1740 x výška 820 mm
•  lakovaná nebo stříbrná podnož

cena od 7.424,- Kč včetně DPH (6.135,- bez DPH)

Lavice Kovonax typ ADA3D
•  třímístná lavice
•  šířka 1770 x výška 770 mm
•  lakovaná podnož

cena od 7.576,- Kč včetně DPH (6.261,- bez DPH)

Lavice Simpa typ 150/3
•  třímístná lavice
•  šířka 1765 x výška 820 mm
•  kostra chrom
•  plastové sedáky v různých barvách

cena od 6.996,- Kč včetně DPH (5.782,- bez DPH)

Typ lavice 41C2 41C3 41C4 41C5

Šířka v mm 1270 1890 2500 2990

Počet sedáků 2 3 4 5

Cena včetně DPH 7.091,- 9.269,- 11.471,- 13.722,-

Typ lavice Star 2 Star 3 Star 4 Star 5

šířka v mm 1230 1850 2460 2950

Počet sedáků 2 3 4 5

Cena včetně DPH 8.728,- 11.064,- 13.950,- 17.964,-

Uvedené ceny platí pro základní provedení.



Typ lavice A0102 A0103 A0104

Šířka v mm 1230 1900 2570

Počet sedáků 2 3 4

Cena včetně DPH 3.178,- 4.036,- 4.723,-

Lavice Alba typ Flou dřevěná
•  hloubka 570 x výška 820 mm
•  kostra ocelová černá, stříbrná nebo chrom
•  dřevěné sedáky s možností moření v různých odstínech
•  možnost náhrady sedadla odkládacím stolkem

Typ lavice Flou 2D Flou 3D Flou 4D Flou 5D

Šířka v mm 1040 1560 2080 2600

Počet sedáků 2 3 4 5

Cena včetně DPH 8.075,- 11.300,- 14.528,- 17.755,-

Lavice Alba typ Wendy dřevěná
•  hloubka 500 x výška 780 mm
•  kostra ocelová černá, stříbrná nebo chrom
•  dřevěné sedáky s možností moření v různých odstínech
•  možnost čalounění sedáku i opěráku
•  možnost náhrady sedadla odkládacím stolkem

Typ lavice Wendy 2D Wendy 3D Wendy 4D Wendy 5D

Šířka v mm 1040 1560 2080 2600

Počet sedáků 2 3 4 5

Cena včetně DPH 8.319,- 11.723,- 15.129,- 18.535,-

Lavice Alba typ Flou plastová
•  hloubka 570 x výška 820 mm
•  kostra ocelová černá, stříbrná nebo chrom
•  plastové sedáky v různých barvách
•  možnost náhrady sedadla odkládacím stolkem

Typ lavice Flou 2P Flou 3P Flou 4P Flou 5P

Šířka v mm 1040 1560 2080 2600

Počet sedáků 2 3 4 5

Cena včetně DPH 5.212,- 7.007,- 8.803,- 10.599,-

Lavice Alba typ Berni dřevěná
•  hloubka 500 x výška 780 mm
•  kostra ocelová černá, stříbrná nebo chrom
•  dřevěné sedáky s možností moření v různých odstínech
•  možnost čalounění sedáku i opěráku
•  možnost náhrady sedadla odkládacím stolkem

Typ lavice Berni 2D Berni 3D Berni 4D Berni 5D

Šířka v mm 1040 1560 2080 2600

Počet sedáků 2 3 4 5

Cena včetně DPH 6.400,- 8.788,- 11.177,- 13.566,-

Lavice JT Mebel typ EWA
•  hloubka 610 x výška 840 mm
•  kostra ocelová černá, stříbrná, červená, 
 modrá, zelená, modrá, žlutá nebo fialová
•  dřevené sedáky

Lavice LD Seating typ Dream
•  hloubka 520 x výška 800 mm
•  kostra ocelová černá, stříbrná nebo chrom
•  plastové sedáky s možností čalounění látkou nebo koženkou
•  možnost náhrady sedadla odkládacím stolkem

Typ lavice 140/2 140/3 140/4 140/5

Šířka v mm 1050 1560 2070 2580

Počet sedáků 2 3 4 5

Cena včetně DPH  7.272,- 9.619,- 12.088,- 14.484,-

Typ lavice Square 2P Square 3P Square 4P Square 5P

Šířka v mm 1040 1560 2080 2600

Počet sedáků 2 3 4 5

Cena včetně DPH 5.425,- 7.329,- 9.236,- 11.142,-

Lavice Alba typ Square plastová
•  hloubka 520 x výška 820 mm
•  kostra ocelová černá, stříbrná nebo chrom
•  plastové sedáky v různých barvách
•  možnost náhrady sedadla odkládacím stolkem

Lavice Alba typ Square dřevěná
•  hloubka 520 x výška 820 mm
•  kostra ocelová černá, stříbrná nebo chrom
•  dřevěné sedáky s možností moření v různých odstínech
•  možnost náhrady sedadla odkládacím stolkem

Typ lavice Square 2D Square 3D Square 4D Square 5D

Šířka v mm 1040 1560 2080 2600

Počet sedáků 2 3 4 5

Cena včetně DPH 9.287,- 13.124,- 16.961,- 20.800,-

Uvedené ceny platí pro základní provedení.Uvedené ceny platí pro základní provedení.



Židle Mayer typ 2203
•  kříž bílý + bílé doplňky nebo 

chrom + černé doplňky
•  chromový píst
•  výška sezení 50–69 cm
•  nastavení výšky a sklonu 

opěrky zad
•  cena od 5.868,- Kč včetně DPH 

(4.850,- bez DPH)

Stolička Mayer 1256
•  kříž stříbrný, umělohmotné díly 

černé nebo šedé
•  výška sezení 46-58 cm
•  ovládání výšky sezení páčkou 

nebo kruhovým ovladačem pod 
sedákem

•  čalounění látka nebo koženka
•  cena od 2.771,- Kč včetně DPH 

(2.290,- bez DPH)

Židle Mayer typ 1253 G Dent
•  kostra světle šedá, 
 kříž hliníkový leštěný
•  výška sezení 53–73 cm
•  kruhová opora nohou
•  opěrka otočná kolem sedáku
•  cena od 6.813,- Kč včetně DPH 

(5.630,- bez DPH)

Židle Mayer typ 1251 G Med
•  kostra světle šedá, kříž hliníkový 

leštěný
•  výška sezení 44–55 cm
•  opěrka otočná kolem sedáku
•  cena od 5.626,- Kč včetně DPH 

(4.650,- bez DPH)

 Křeslo Mayer typ Chrono 24C2F
•  Relax – houpání celého korpusu
•  aretace, nastavení přítlaku
•  výška sezení 41–58 cm
•  kostra chrom
•  čalounění bezešvou síťovinou
•  cena od 8.615,- Kč včetně DPH 

(7.120,- bez DPH)
•  příplatek za loketní opěrky 

1.500,- Kč včetně DPH 
 (1.240,- bez DPH)

Židle Mayer typ 1251 G Dent
•  kostra stříbrná, kříž hliníkový 

leštěný
•  výška sezení 56 –76 cm
•  kruhová opora nohou
•  opěrka otočná kolem sedáku
•  cena od 6.619,- Kč včetně DPH 

(5.470,- bez DPH)

Židle Mayer typ 1253 G
•  kostra světle šedá, 
 kříž hliníkový leštěný
•  výška sezení 43–55 cm
•  opěrka otočná kolem sedáku
•  cena od 5.820,- Kč včetně DPH 

(4.810,- bez DPH)

Stolička Mayer typ 1257
•  barva kostry černá nebo světle 

šedá
•  kříž hliníkový leštěný
•  výška sezení 43–55 cm
•  ergonomický sedlový sedák
•  čalounění látka nebo koženka
•  cena od 3.074,- Kč včetně DPH 

(2.540,- bez DPH)

Židle Mayer typ 2248 GN
•  kostra světle šedá
•  výška sezení 46–59 cm
•  nastavitelná výška a sklonu
•  cena od 6.619,- Kč včetně DPH 

(5.470,- bez DPH)
•  loketní opěrky 1.246,- Kč 

včetně DPH (1.030,- bez DPH)

Stolička Mayer typ 1254
•  kříž bílý + bílé doplňky nebo 

chrom + černé doplňky
•  výška sezení 54–74 cm
•  opora nohou
•  čalounění látka nebo koženka
•  cena od 4.429,- Kč včetně DPH 

(3.660,- bez DPH)

Židle Simpa ISO
•  stohovatelná
•  čalounění látka nebo koženka
•  chromový rám
•  cena od 919,- Kč včetně DPH 

(759,- bez DPH)

Židle Mayer typ 2270
•  kostra černá nebo světle šedá
•  synchronní mechanika
•  výška sezení 46–59 cm
•  nastavitelná výška a sklon 

zádové opěrky
•  cena od 6.788,- Kč včetně DPH 

(5.610,- bez DPH)
•  příplatek za područky 
 od 1.246,- Kč včetně DPH 

(1.030,- bez DPH)

Stolička Mayer typ 1163
•  kostra chrom
•  čalounění látka nebo koženka
•  cena od 2.832,- Kč včetně DPH 

(2.340,- bez DPH)

Křeslo Mayer typ 2496
•  kostra černá nebo světle šedá
•  synchronní mechanika
•  výška sezení 47–56 cm
•  vysoké opěradlo
•  područky plast nebo čalouněné 

kůží
•  cena od 12.173,- Kč včetně DPH 

(10.060,- bez DPH)

Židle Mayer typ 25C1
•  kostra černá, stříbrná nebo 

chrom
•  stohovatelná
•  sedák i opěrák plast s možností 

čalounění
•  cena od 2.106,- Kč včetně DPH 

(1.740,- bez DPH)
•  příplatek za područky 472,- Kč 

včetně DPH (390,- bez DPH)

Křeslo Kovonax typ Rex Plus 
•  nerezová podnož
•  čalounění látka nebo omyvatelná 

koženka
•  výška sezení 43–53 cm
•  stavitelné plastové područky
•  cena od 9.205,- Kč včetně DPH 

(7.607,- bez DPH)

Židle Mayer typ 25C2
•  kostra černá, stříbrná nebo 

chrom
•  sedák i opěrák plast s možností 

čalounění
•  cena od 3.569,- Kč včetně DPH 

(2.950,- bez DPH)
•  příplatek za područky 472,- Kč 

včetně DPH (390,- bez DPH)

Křeslo Kovonax typ Senior 
•  nerezová podnož
•  čalounění látka nebo omyvatelná 

koženka
•  výška sezení 47–57 cm
•  čalouněné područky
•  cena od 8.872,- Kč včetně DPH 

(7.332,- bez DPH)

Stolička Mayer typ 1205
•  kostra černá nebo světle šedá
•  výška sezení 54–74 cm
•  kruhová opora nohou
•  čalounění látka nebo koženka
•  cena od 3.896,- Kč včetně DPH 

(3.220,- bez DPH)

Židle LD typ Lyra 231 SYS
•  kostra světle šedá
•  výška sezení 41–51 cm
•  nastavitelná výška a sklon 

zádové opěrky
•  cena od 5.384,- Kč včetně DPH 

(4.450,- bez DPH)
•  příplatek za područky 738,- Kč 

včetně DPH (610,- bez DPH)



Stojanový věšák
Felix
•  kovový věšák s černými 

plastovými prvky
•  barva černá nebo chrom
•  výška 173 cm, průměr  

základny 45 cm
•  cena od 1.028,- Kč
 včetně DPH
 (850,- bez DPH)

Stojanový věšák
Prisma
•  kovový věšák s černými 

plastovými prvky
•  barva černá nebo chrom
•  výška 173 cm, průměr  

základny 55 cm
•  cena od 1.028,- Kč
 včetně DPH
 (850,- bez DPH)

Stojanový věšák
Cosmos
•  kovový věšák s černými 

plastovými prvky
•  barva bílá, černá, stříbrná  

nebo chrom
•  výška 173 cm, průměr  

základny 62 cm
•  cena od 1.107,- Kč
 včetně DPH
 (915,- bez DPH)

Židle Kovonax Formex plus H 
•  kostra chrom s nosností 150 kg
•  výška sezení 52–71 cm
•  kruhová podnož jako opora 

nohou
•  čalounění látka nebo  

omyvatelná koženka
•  cena od 11.153,- Kč včetně 

DPH (9.217,- bez DPH)

Stolička Kovonax typ Cline C
•  kostra chrom s nosností 150 kg
•  výška sezení 54–73 cm
•  ergonomický sedlový sedák
•  kruhová podnož jako opora 

nohou
•  čalounění látka nebo 

omyvatelná koženka
•  cena od 6.990,- Kč včetně DPH 

(5.777,- bez DPH)

Stojanový věšák
Domenico
•  kovový věšák s černými 

plastovými prvky
•  barva černá
•  výška 173 cm, průměr  

základny 35 cm
•  cena od 2.722,- Kč
 včetně DPH
 (2.250,- bez DPH)

Stolička Kovonax Form F H 
•  kostra chrom s nosností 150 kg
•  výška sezení 53–66 cm
•  čalounění látka nebo 

omyvatelná koženka
•  cena od 8.411,- Kč včetně DPH 

(6.951,- bez DPH)

Židle Kovonax typ Formex KV
•  kostra chrom s nosností 150 kg
•  výška sezení 46–60 cm
•  kruhová podnož jako opora 

nohou
•  čalounění látka nebo 
 omyvatelná koženka
•  cena od 7.138,- Kč včetně DPH 

(5.899,- bez DPH)

Stolička Kovonax Form HK-K 
•  kostra chrom s nosností 150 kg
•  výška sezení 46–60 cm
•  čalounění látka nebo  

omyvatelná koženka
•  cena od 4.509,- Kč včetně DPH 

(3.726,- bez DPH)

Židle Kovonax typ Dental CH
•  kostra chrom s nosností 150 kg
•  výška sezení 50–70 cm
•  kruhová podnož jako opora 

nohou
•  čalounění látka nebo  

omyvatelná koženka
•  cena od 7.070,- Kč včetně DPH 

(5.843,- bez DPH)

Stolička Kovonax Form typ B 
•  kostra chrom + lak 

s nosností 150 kg
•  výška sezení 54–74 cm
•  čalounění látka nebo  

omyvatelná koženka
•  cena od 3.445,- Kč včetně DPH 

(2.847,- bez DPH)

Židle Kovonax typ Dental CH-KV
•  kostra chrom s nosností 150 kg
•  výška sezení 46–60 cm
•  kruhová podnož jako opora 

nohou
•  čalounění látka nebo  

omyvatelná koženka
•  cena od 7.351,- Kč včetně DPH 

(6.075,- bez DPH)

Židle Kovonax Formed H 
•  kostra chrom s nosností 

150 kg
•  výška sezení 50–69 cm
•  kruhová podnož jako opora 

nohou
•  čalounění látka nebo 

omyvatelná koženka
•  cena od 10.969,- Kč včetně 

DPH (9.065,- bez DPH)

Židle Kovonax RTG
•  kostra chrom s nosností 150 kg
•  výška sezení 39–53 cm
•  čalounění látka nebo omyvatelná 

koženka
•  cena od 5.431,- Kč včetně DPH 

(4.488,- bez DPH)

Vzorníky čalounění, možnosti provedení, jiné varianty a mnoho dalších modelů na www.kovovynabytek.cz



Označení Výška Šířka Hloubka Cena
 v mm v mm v mm včetně DPH

Traun 1 80 150 120 277,-

Traun 2 90 200 160 331,-

Traun 3 90 250 180 407,-

Traun 4 90 300 240 492,-

Stojan pod telefon PhoneMaster
•  malý stojan pod telefon s minimálními nároky 

na prostor
•  univerzální úchyt na hranu stolové desky o tloušťce 

18–74 mm
•  barva antracit nebo světle šedá
•  celková výška 215 mm 
•  rozměr desky 170 x 250 mm 
•  nosnost 6 kg
•  záruka 2 roky
•  cena 1.207,- Kč včetně DPH (997,- bez DPH)

Otočné rameno na telefon TalkMaster
•  otočný stojan na telefon s dvoudílným kloubovým 

ramenem, stavitelným ve třech polohách
•  šetří místo na pracovním stole a umožňuje 

optimální nastavení polohy telefonu pro pohodlnou 
obsluhu

•  sklon nosné desky se automaticky přizpůsobí 
nastavení polohy ramene

•  univerzální úchyt na hranu stolové desky o tloušťce 
18–74 mm

•  flexibilní nosnou desku lze namontovat podélně 
i příčně

•  barva antracit nebo světle šedá
•  výška nad stolem 0–210 mm
•  pracovní rádius 490–780 mm
•  rozměr desky 172 x 258 mm
•  nosnost 2 kg
•  záruka 2 roky
•  cena 1.807,- Kč včetně DPH (1.493,- bez DPH)

Odkládací police – BoardMaster
•  ideální varianta pro ukládání písemností o hloubce 

195 mm
•  police přichyceny univerzálním úchytem, který 

je dimenzován pro stolové desky o tloušťce 18 - 
74 mm, nebo na podstavci

•  barva antracit nebo světle šedá
•  šířka 1000 nebo 1200 mm
•  nosnost 10 kg
•  záruka 2 roky
•  cena od 3.659,- Kč včetně DPH (3.024,- bez DPH)

Odkládací police – FileMaster 
•  ideální pro ukládání pořadačů a knih
•  kvalitní rýhovaná odkládací plocha se zadní 

dorazovou hranou
•  přestavitelné boční opěrky poskytnou pořadačům 

a knihám dostatečnou stabilitu
•  barva antracit nebo světle šedá
•  šířka 800, 1000 nebo 1200 mm 
•  hloubka 304 mm
•  nosnost 100 kg
•  záruka 2 roky
•  cena od 5.626,- Kč včetně DPH (4.649,- bez DPH)

Pokladny na hotovost Traun
•  zamykání na klíč
•  vyjímatelná plastová vložka
•  různé velikosti
•  k dodání v barvách modrá, bílá, černá, 

červená a stříbrná

Příruční pokladna Wien
•  zamykání na klíč
•  vyjímatelná plastová vložka na euromince
•  výška 90 x šířka 300 x hloubka 240 mm
•  barva stříbrná (skladem) nebo modrá (na objednávku)
•  cena 610,- Kč včetně DPH (504,- bez DPH)

Lékárnička FIRST AID BOX
•  z vysoce kvalitního hliníku v nadčasovém elegantním designu
•  skříňku lze přišroubovat na zeď
•  obsah je chráněn před prachem, vlhkostí 

a vysokými teplotami
•  velikost M (280 mm)/L (400 mm)
•  výška 280/400 x šířka 302 x hloubka 118 mm
•  cena 2.159,-/2.836,-Kč včetně DPH 

(1.784,-/2.344,- bez DPH)

BookCase – příruční pokladna Kniha
•  zamykání na klíč
•  zámek není vidět
•  maskovaná do podoby knihy
•  výška 240 x šířka 155 x hloubka 55 mm
•  barva červená
•  cena 352,- Kč včetně DPH

(291,- bez DPH)



Bezšroubový policový regál RH45/175
•  vhodný do kanceláří, archivů, garáží, 

skladovacích prostor, sklepů
•  barva světle šedá RAL 7035
•  5 x police z dřevotřísky
•  bezšroubový montážní systém 

(rychlá a snadná montáž)
•  rozměry (v x š x h) 1800 x 900 x 450 mm
•  nosnost police 175 kg
•  záruka 2 roky
•  cena 888,- Kč včetně DPH (734,- bez DPH)

Pojízdná kruhová stolička
•  univerzálně použitelná stolička s protiskluzovou 

nášlapnou plochou v pojízdném provedení
•  má tři odpružená kolečka, která se při zatížení 

automaticky zasouvají
•  výhodou je patentovaný systém se západkami, který 

umožňuje montáž bez nářadí během několika sekund
•  výška podesty 430 mm
•  průměr nahoře 300 mm
•  průměr dole 450 mm
•  hmotnost 3,5 kg
•  nosnost 150 kg
•  záruka 10 let
•  cena 1.531,- Kč včetně DPH (1.265,- bez DPH)

Bezšroubový policový regál RHU 4010-2000-6
•  s dělenou stojinou spojovanou spojkami 

(výhoda balení – velký regál v malém balení)
•  lakovaný, barva modrá RAL 5017
•  6 x police z dřevotřísky, s výztuhou
•  rozměr (v x š x h) 2000 x 1000 x 400 mm
•  nosnost police 150 kg
•  záruka 2 roky
•  cena 1.083,- Kč včetně DPH (895,- bez DPH)

Schůdky hliníkové oboustranné Eurostyl, nosnost 150 kg
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922

Typ délka A délka B šířka C šířka D výška h počet hmotnost cena
 (m) (m) (mm) (mm) (m) příček (kg) 

922 0,42 0,46 342 398 0,40 2 x 2 1,8 665,-

923 0,65 0,64 342 412 0,61 2 x 3 2,6 890,-

924 0,88 0,82 342 437 0,82 2 x 4 3,4 1.089,-

925 1,11 1,00 342 461 1,03 2 x 5 4,2 1.313,-

926 1,34 1,18 342 485 1,25 2 x 6 5,1 1.525,-

927 1,57 1,36 342 509 1,46 2 x 7 6,8 1.870,-

928 1,80 1,54 342 533 1,67 2 x 8 7,8 2.117,-

typ 922, 923



Odpadkový koš kulatý
•  vyroben z oceli odolné proti poškrábání
•  objem 15 l 
•  výška 315 mm x průměr 260 mm
•  hmotnost 1,7 kg

Odpadkový koš čtvercový
•  vyroben z oceli odolné proti 

poškrábání
•  objem 18,5 l
•  výška 320 x šířka 240 
 x hloubka 240 mm
•  hmotnost 1,7 kg

Koš na odpadky s nášlapným mechanismem
•  korpus z ušlechtilé oceli nebo z nerez ocelového 

potaženého plechu
•  ploché víko z vysoce kvalitní umělé hmoty
•  víko nepropouští zápach a zavírá se tiše
•  sklopné široké ucho z umělé hmoty
•  nášlapná hygienická mechanika uvnitř koše
•  stabilní a nepřekotitelný díky extrémně širokému dnu
•  vyjmutelný vnitřní koš z umělé hmoty 
•  záruka 5 let
•  výška 350 mm
•  průměr 275 mm
•  objem 13 l
•  hmotnost 1,6 kg
•  cena od 677,- Kč včetně DPH

Nášlapný odpadkový koš
•  korpus a vypouklé víko z ušlechtilé oceli nebo 

z potaženého ocelového plechu odolného proti korozi
•  víko nepropouští zápach a zavírá se tiše
•  vyjmutelný vnitřní koš z umělé hmoty s kovovým uchem
•  červený kruh z gumy na uchycení pytle na odpadky
•  nášlapná hygienická mechanika uvnitř koše
•  široký kovový nožní kruh
•  stabilní širokým kruhovým dnem
•  záruka 5 let
•  výška 660 mm
•  průměr 260 mm
•  objem 26 l
•  hmotnost 4,3 kg
•  cena od 1.967,- Kč včetně DPH

Odpadkové koše

označení objem v l výška v mm šířka v mm hloubka v mm průměr v mm cena včetně DPH

01-3301-01 15 315 – – 260 387,-

01-3300-01 15 315 – – 260 544,-

01-3310-01 15 315 – – 260 544,-

01-3315-01 18,5 320 240 240 – 933,-

01-3320-01 18,5 320 240 240 – 800,-

01-3301-01 01-3300-01 01-3310-01

01-3315-01 01-3320-01

lemon perleťová 
šeď

nerez

stříbrná

vanilková červená

lemon perleťová 
šeď

bílá

nerez

černá stříbrná

oranžová vanilková červená



ENPRAG s.r.o., K Holyni 42, 154 00 Praha 5, 
tel.: +420 224 942 663, fax: +420 224 941 053, 
mobil: +420 733 710 443, 
e-mail: info@kovovynabytek.cz, www.kovovynabytek.cz

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21 % a jsou platné v době vydání katalogu (podzim 2014), případna změna cen vyhrazena.
Aktuální ceník naleznete v našem e-shopu na www.kovovynabytek.cz.


