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Příloha č. 1 - Technická specifikace nábytku 
 
PARAMETRY REFERENČNÍHO NÁBYTKU 

1. Zadavatel požaduje, aby nabízený nábytek splňoval následující parametry. 

1.1.  Kancelářské stoly na laminové podnoži  
• vedeni kabelů horizontálně pod deskou, s maximálním průvěsem 30 mm, jednoduše otevíratelné 

pro opakované vkládaní kabelů  
• rektifikace nohou v rozsahu min. 15 mm 
• výška stolu 750 mm +/- 20 mm 
• pracovní deska stolu 25 mm silná 
• hrana stolu ABS 2 
• podnož LTD 18 mm, opatřena hranou ABS 2 
• prostupy pro kabeláž 
• stoly musí splňovat požadavky norem: ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 

910001, ČSN 910100 
• způsob prokázání: certifikát nezávislého zkušebního ústavu vč. protokolů 
 

 
1.2.  Uzamykatelný čtyř-zásuvkový kancelářský kontejner na kolečkách 

• rozměr 40x60x60 cm 
• půda a čela zásuvek olepeny min. 2mm silnou hranou ABS 
• nosnost min. 25 kg na zásuvku 
• centrální zamykání pro všechny zásuvky 
• možnost výměny klíčové vložky pro případ ztraceného klíče 
• zámek s výměnnou vložkou a možností uzamykání na generální klíč 
• vnitřní členění prostoru zásuvky pomocí dělících přepážek variabilně pro všechny zásuvky 
• systém zajištění zásuvek proti samovolnému otevírání kvůli bezpečnosti - stop kontrol 
• kontejnery budou opatřeny jedním organizérem zásuvky – tzv. tužkovník  

 
1.3.  Skříně: 

• výšky dimenzované na 5, 3 a 2 řady šanonů nad sebou 
• výškově přestavitelné police 
• police zajištěny proti samovolnému uvolnění 
• přední hrany polic, půdy a dna olepeny min 0,5 mm silnou hranou ABS 
• pohledová záda umožňující stavět skříně do prostoru 
• skříně usazeny na výškově stavitelných kluzácích 
• nabídka zavírání zahrnuje dveře plné, prosklené i roletové systémy 
• dveře olepeny min 2 mm silnou hranou ABS 
• kování dveří s doživotní zárukou 
• skříně musí splňovat požadavky norem: ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14073-3, ČSN EN 14749, 

ČSN EN 14727, ČSN 910001, ČSN 910100 
• způsob prokázání: certifikát nezávislého zkušebního ústavu vč. protokolů 

 
1.4. Konferenční židle 

• stohovatelná jednací židle 
• moderní design 
• opěrák čalouněný samonosnou síťovinou 
• barva opěráku i sedáku je stejná  
• černá kostra  
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1.5. Ergonomická židle se síťovým opěrákem 
• sedák (barva dle výběru ze vzorníku - kategorie H a E - vodoodpudivá) 
• synchronní mechanika X (4 polohová) 
• standardní výškově stavitelná bederní opěrka 
• opěrák zad (síťovina kategorie G a K) 
• píst 
• kříž černý nylon č. 26 
• výškově stavitelné područky s měkčenou polyuretanovou pěnou, otočné do stran, barva černá 
• kolečka na koberec T Ø 60mm 

 

2. Materiály LTD použité vertikálně i horizontálně musí mít tloušťku nejméně 18 mm (neplatí pro výplně). 

3. Materiály (LTD a kování) musí pocházet z Evropské unie. 

4. Vlastnosti veškerého nábytku musí být ve shodě s požadavky konkretizovanými v ČSN EN 527-1, ČSN EN 
527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14073-3, ČSN EN 14749. 
Splnění norem bude doloženo vydanými certifikáty nezávislých zkušeben. 

5. Nábytek musí splňovat požadavky na šetrnost vůči životnímu prostředí. Způsob prokázání: certifikát 
„Ekologicky šetrný výrobek“ vydaný MŽP. 

6. Zadavatel požaduje dostupnost (možnost dokoupení) nábytku v délce pěti let. 

7. Zadavatel požaduje záruční dobu pro veškerý kancelářský nábytek v délce pěti let 
 


