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ÚNOR 2015 SPŠEIT - návrh interiérů nadstavby

skříň 1 skříň LTD 18mm barva světle šedá U708 a kovově modrá U539 hrana ABS 1200/2050/600 1

označení popis rozměr

š/v/hl

ks DPH
   %

cena za/kus 
bez DPH

cena za/kus 
včetně DPH

celkem
bez DPH

celkem
včetně DPH

21

ROZPOČET - NÁBYTEK PRO UČEBNU 512 SPŠEIT BRNO 
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skříň 1

označení popis ks rozměr
maximální 
cena za 
kus

cena 
celkem

skříň LTD 18mm barva světle šedá U708 a kovově modrá U539 hrana ABS

š/v/hl

1200/2000/600 1

1200/500/350 1

pracovní pult na ocelové podnoži barva hliník RAL 9006, pracovní 
deska z odolného kompaktního materiálu barva světe šedá 0730
 

1200/2000/350 1

skříňka 2

skříň 3

stolek na 
kolečkách 4 

skříň LTD 18mm barva kovově modrá U539 hrana ABS

skříň LTD 18mm barva světle šedá U708 a kovově modrá U539 hrana ABS

skříň LTD 36mm barva kovově modrá U539 hrana ABS 1000/750/450 1

pracovní pult 5

pracovní pult 6

1700/750/500 2

3000/750/700 1

označení popis rozměr

š/v/hl

ks DPH
   %

cena za/kus 
bez DPH

cena za/kus 
včetně DPH

celkem
bez DPH

celkem
včetně DPH

21

21

21

21

21

21pracovní pult na ocelové podnoži barva hliník RAL 9006, pracovní 
deska z odolného kompaktního materiálu barva světe šedá 0730
 

ROZPOČET - NÁBYTEK PRO UČEBNU 510 SPŠEIT BRNO 
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skříň 1

ROZPOČET - NÁBYTEK PRO UČEBNU 509 SPŠEIT BRNO 

skříňová sestava 2

skříň LTD 18mm barva světle šedá U708 a limetková U630 hrana ABS 900/2322/500 1

3672/2322/450 1
skříňová sestava LTD 18mm barva světle šedá U708 a limetková U630 
hrana ABS

pracovní pult 3
pracovní pult na kovové podnoži barva hliník RAL 9006, pracovní 
deska z odolného kompaktního materiálu barva světe šedá 0730
 

2500/750/700 1

označení popis rozměr

š/v/hl

ks DPH
   %

cena za/kus 
bez DPH

cena za/kus 
včetně DPH

celkem
bez DPH

celkem
včetně DPH

21

21

21
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označení popis rozměr celkem
včetně DPH

skříňová sestava 1 skříňová sestava LTD 18mm barva limetková U630 a bílá premium W100
hrana ABS

š/v/hl

700/1850/350kuchyňská sestava LTD 18mm barva limetková U630 a bílá premium W100 
hrana ABS

1300/760/650psací stůl 8 psací sůtl LTD 18mm barva světle šedá U708 a limetková U630 
hrana ABS

pracovní židle 

konferenční židle Konferenční židle, celočalouněná, stohovatelná, podnož ocelová pérová 
v provedení chrom 

skříň s kuchyňkou 2

police 3 750/400/350
skříňka s posuvným dvířkem LTD 18mm barva limetková U630 
hrana ABS

police svýklopem 4
skříňka s výklopem LTD 18mm barva limetková U630 
hrana ABS 1300/400/350

skříň 5 skříň sestava LTD 18mm barva bílá premium W100 dvířka a barva světle 
šedá U708 korpusy hrana ABS 800/1850/400

skříň s kuchyňkou 6 kuchyňská sestava LTD 18mm barva limetková U630 a bílá premium W100 
hrana ABS

šatní stěna 7

1100/1850/500

šatní stěna LTD 18mm barva limetková U630 a světle šedá U708 korpus 
skříně , na dveřích zrcadlo, hrana ABS
 

stolek 9 Stolová podnož z oceli čtvercového tvaru vzhled leštěná nerez, stolová 
deska LTD  36m, ABS hrana barva hladká struktura bílá premium W1000 
 

600/500/750

ks 

1

1

1

6

2

3

2

1

1

1

6

DPH
   %

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

cena za/kus 
bez DPH

cena za/kus 
včetně DPH

celkem
bez DPH

pracovní židle s SY mechanikou, bederní opěrkou, područkami, 
plynovým pístem a hliníkovým křížem  

ROZPOČET - NÁBYTEK PRO KABINETY SPŠEIT BRNO 



Martina Císařová

mc design

ÚNOR 2015 SPŠEIT - návrh interiérů nadstavby

ROZPOČET - NÁBYTEK PRO VESTIBULY SPŠEIT BRNO 

označení popis rozměr

š/v/hl

ks DPH
   %

21

cena za/kus 
bez DPH

cena za/kus 
včetně DPH

celkem
bez DPH

celkem
včetně DPH

konferenční židle 2

Stolová podnož z oceli čtvercového tvaru vzhled leštěná nerez, stolová 
deska LTD  36m, ABS hrana barva hladká struktura bílá premium W1000 
 

10stolek 2

vitrína 1

konferenční židle 1

41000/800/268
Vitrína se skleněnými dvířky uzamykatelná 
uvnitř 2 polohovatelné police 

konferenční židle 1

21

21

21

21

kancelářská židle čalouněná viz.specifikace nadstavba
barva sedáku tmavě šedá, barva opěráku zelená

kancelářská židle čalouněná viz.specifikace nadstavba
barva sedáku tmavě šedá, barva opěráku červená 10

12

kancelářská židle celoplastová viz. specifikace 4NP
barva zelená

kancelářská židle celoplastová viz. specifikace 4NP
barva modrákonferenční židle 2

8

8 21

700/756/700
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ROZPOČET - NÁBYTEK SPŠEIT BRNO

označení 

učebna 512

celkem
bez DPH

celkem
včetně DPH

učebna 509

učebna 510

kabinety

vestibuly


