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špecifikácia

1 stolička - žiaci ks 27,000 min. požiadavky - kovová konštrukcia, sedák a operadlo min. s CPL laminátu, alebo iného materiálu vhodné pre 

laboratórne prostredie, voliteľné farebné prevedenie

2 stolička - učiteľ ks 1,000
min. požiadavky - kancelárska pracovná stolička so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym operadlom s 

nastavením výšky operadla, plynovým piestom, oceľová chrómovaná konštrukcia, nosnosť min. 130 kg, povrch min. z 

látky kategórie „C“, voliteľné farebné prevedenie

3 laborat.pracovisko pre učiteľa ks 1,000

pozostáva zo stolu a mobilnej katedry v súlade s PD. Pracovná plocha musí byť z chemicky odolného materiálu. 

Súčasťou jedného pracoviska je aj dodanie a montáž elektropanelu, keramického drezového umývadla, stojankovej 

zmiešavacej batérie a napojenie zariadení na pripravené rozvody vody a kanalizácie. Taktieť súčasťou stola je aj 

sústava zásuviek v súlade s PD s napojením na pripravené rozvody. Umiestnenie všetkých prvkov musí byť v súlade s 

PD. Stôl musí mať prednú stenu plnú výplň a prvok na prekrytie zdravotechniky a elektrických rozvodov. Povrch 

drevodekor, odtieň a typ určí investor.

4 laborat.pracovisko pre žiaka ks 9,000

pozostáva zo stolu v tvare L v súlade s PD. Pracovná plocha musí byť z chemicky odolného materiálu. Súčasťou 

jedného pracoviska je aj dodanie a montáž elektropanelu, keramického drezového umývadla, stojankovej zmiešavacej 

batérie a napojenie zariadení na pripravené rozvody vody a kanalizácie. Taktiež súčasťou jedného stola sú aj 2x vývod 

pre bezpečné napätie 30V spolu s napojením na pripravené rozvody. Umiestnenie všetkých prvkov musí byť v súlade s 

PD. Stôl musí mať prednú stenu plnú výplň a prvok na prekrytie zdravotechniky a elektrických rozvodov. Povrch 

drevodekor, odtieň a typ určí investor.

5 laborat.skriňa na učebné pomôcky ks 2,000 skriňa min. rozmer 100x200x400 mm, policová, drevená, plná výplň dvierok, uzamikateľná, mobilná, povrch 

drevodekor, odtieň a typ určí investor

6 závesná skrinka ks 10,000 celá dĺžka závesných/horných skriniek nad drezmi pri stene bude 6,6 m, drevená, plná výplň dvierok, povrch 

drevodekor, odtieň a typ určí investor, skrinky budú uzamykateľné
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Zlepšenie technického vybavenia fyzikálnej učebne v ZŠ Kupeckého - školský nábytok


