
ŠPECIFIKÁCIA predmetu zákazky 
Požadujeme výrobky v prevedení drevo javor a buk v kombinácii so žltou a zelenou farbou 

Zostavy detského nábytku na ukladanie hračiek a hranie sa s tichým a bezpečným zatváraním dvierok. 

 

Zostava skriniek s dvierkami a policami prevedenie javor a žltá a zelená farba, rozmery šírka do 500 cm, 

výška do 200 cm (1 ks) 

Zostava skriniek s dvierkami a policami prevedenie javor a žltá a zelená farba, rozmery šírka do 500 cm, 

výška do 200 cm (1 ks) 

Zostava skriniek s dvierkami a policami prevedenie javor a žltá a zelená farba, rozmery šírka do 300 cm, 

výška do 70 cm (2 ks) 

Sedací systém so sedákom z pevného molitanu s hrúbkou 5 cm, rozmery šírka do 120 cm, výška do 50 cm 

(2 ks) 

Kontajnery do sedacieho systému s posúvnymi kolieskami, rozmery do 50 cm (6 ks) 

Policová skriňa otvorená, rozmery do 80x40x90 cm (4 ks) 

Stolové pracovné zostavy – stolová doska rozmer 125x80 cm, sada nôh k detským stolíkom (8 ks) 

Detské stoličky žlté, výška 31 cm, 35 cm (24 ks, 24 ks) 

Plastové postieľky stohovateľné, rozmer 134,5x58x15 cm, hmotnosť postieľky do 3,5 kg 

- Červené 13 ks 

- Modré 13 ks 

- Zelené 12 ks 

- Žlté 12 ks 

Sady nožičiek na zdvihnutie spacej plochy o 25 cm vo farbách postieľok 

- Červené 13 ks 

- Modré 13 ks 

- Zelené 12 ks 

- Žlté 12 ks 

Skriňa so závesom a tyčou na uchytenie závesu na odkladanie postieľok, rozmer 147x190x74,5 cm (6 ks)   

Matrac z pevného molitanu potiahnutý kvalitnou látkou, spodok gumený, látka odzipsovateľná kvôli 

praniu, rozmer 127x52x45 cm (50 ks) 

Sada koliesok na posúvanie postieľok (6 ks) 

Uzamykateľné katedry so zaoblenými rohmi, rozmer do 150x60x75,5 cm (2 ks) 

Stolík pod PC, rozmer do 120x60x75,5 cm, prevedenie javor (2 ks) 
Šatníková skriňa javor, rozmer do 85x190x60 cm (3 ks) 
Zostava kancelárske skrinky otvorené a zatvorené nízke, rozmer šírka do 350 cm, výška do 120 cm, hĺbka 

do 40 cm, prevedenie  javor (8 ks) 

Zostava kancelárske skrinky vysoké zatvorené a otvorené, rozmer šírka do 350 cm, výška do 200 cm, hĺbka 
do 40 cm (4 ks) 
Skrinky nízke na výtvarný materiál (2 ks) 
Bezpečné stoličky ku katedrám, výška sedu 46 cm (2 ks) 

Šatňa lavičková štvorskrinková v prevedení buk, rozmery výška do 150, šírka do 140 cm, hĺbka do 65 cm, 

hĺbka sedu lavičky do 25 cm, (6 ks)   

Šatňa lavičková dvojskrinková v prevedení buk, rozmery výška do 150, šírka do 70 cm, hĺbka do 65 cm, 

hĺbka sedu lavičky do 25 cm,  (1 ks)  

Dvierka ku šatniam lavičkovým žlté s pravým závesom  (26 ks)  

Zostava rehabilitačný kútik molitan, rozmer do 140x140, hrúbka molitanu do 10 cm(3 ks) 
Zostava oddychový kútik pre deti, rozmer do 140x140, hrúbka molitanu do 10 cm (2 ks) 
Zostava hrací kútik molitanový, rozmer do 110x110, výška sedačky do 35 cm, výška stola do 50 cm,  
priemer stola do 60 cm (2 ks) 
Rehabilitačné vankúše, rozmer do 150 cm - dlhšie (3 ks) 



Rehabilitačné vankúše, rozmer do 90 cm – kratšie (3 ks) 
Plastové kontajnery typizované, rozmer 15x31x42,7 cm (10 ks) 
 

Detská kuchynka, kombinácia strieborných a farebných prvkov, rozmer šírka do 80, výška do 140, hĺbka do 

340 cm (2 ks) 

Detská chladnička ako doplnok ku kuchynke (2 ks) 
 


