Příloha č. 1 – Specifikace zboží
Položka Název

Popis

ks

Stůl jídelní

Rozkládací jídelní stůl, odstín tmavě hnědý/černohnědý s
dekorem dřeva, čtyřnohé podnoží, rozměry složeného stolu
d. min. 160 cm, š. 90 cm; výška min. 75 cm

2.

Jídelní židle

Židle vhodná do jídelny, celodřevěná, z masivu, odstín tmavě
hnědý/černohnědý, žebrovaná opěrka, čtyřnohé podnoží, výška
sedáku min. 44 cm

28

3.

Kombinovaná
skříň (kredenc
jídelna)

Kombinovaná skříň typu kredenc/příborník; vhodná pro
skladování talířů a příborů; materiál dřevo/dřevotříska, barva
hnědá/černohnědá, 3-4 ks zásuvek, dvě skříňky s dvířky, š. 120160 cm, v. 80-90 cm

2

4.

Koberec

Koberec bez vlasu/nízký vlas, vhodný pod jídelní stůl a do
exteriéru, rozměr cca 200x250-290 cm, barva: laděna do modra

1

5.

Sedačka

Trojmístná čalouněná pohovka s područkami, textilní povrch,
šedý odstín, vnitřní materiál sedáku: pružná polyuretanová
pěna, možno s pružinami, dřevěný rám, šířka 210-250 cm

1

Křeslo k sedačce

Čalouněné křeslo s čtyřnohým podnožím a područkami, šedý
textilní povrch, podnoží laděno do hnědé/hnědočerné, materiál
podnoží: dřevo, dřevný rám křesla, hloubka sedáku cca 50 cm,
výplň polyuretanová pěna

2

7.

Kancelářská židle

Kancelářská židle s područkami, nastavitelná výška, hvězdicovité
kovové podnoží, kolečka, podpora bederní páteře, síťovaná
opěrka zad, textilní sedák černý/šedý, výplň sedáku:
polyuretanová pěna, nosnost min. 110 kg

4

8.

Křeslo do
kanceláře

Otočná židle, oválný tvar sedáku, čalouněná s kovovým
podnožím, barva šedá, nastavitelná výška, barva podnoží
šedá/stříbrná

4

9.

Skříňka na léky

Celokovová skříň, uzamykatelná, materiál ocel, barva bílá nebo
světle šedá, police, velikost cca š.80-90/v. 80-95 cm

1

10.

Postel

Dřevěná masivní postel, jednolůžko kompatibilní s matrací
90x200 cm, lakovaný povrch, odstín hnědý/černohnědý,
zvýšené žebrované čelo postele

28

11.

Rošt

Rošt z 28 klížených lamel, velkost 90x200 cm

28

12.

Matrace

Matrace 90x200 cm, v.17 - 20 cm, pružinová

28

13.

Skříň
kombinovaná

Šatní skříň se třemi dveřmi, dveře plné, barva bílá, materiál
dřevotříska, velikost min. d.115 cm, min v.175 cm, vnitřní
uspořádání: šatní tyč, police

28

1.

6.

5

14.

Stolek

Psací stůl se zásuvkami, rozměr stolní desky d. 110-120 cm, š.
50-60 cm, zásuvky: 3-5 ks, bílá barva

14

15.

Noční stolek

Noční stolek se dvěma zásuvkami bez úchytek, bez podnoží,
dřevotříska, barva tmavě hnědá/černohnědá, podobný odstín
jako postel

28

16.

Police na zeď

Sestava páru polic na stěnu, délka police cca 60 cm, barva: bílá,
materiál police dřevotříska

14

17.

Regál

Regál, 5 ks polic, konstrukce z masivního dřeva, hloubka polic
min. 40 cm, výška min.166cm, šířka min. 68 cm

18.

Polštář

Měkký polštář plněný dutým vláknem, rozměr 50x60 cm, váha,
možnost prát v pračce

28

19.

Přikrývka

Přikrývka na jednolůžko s výplní z dutého vlákna, délka 200 cm,
prošívaná, teplejší

28

20.

Povlečení

Povlečení na jednolůžko (přikrývka + polštář) ze 100 % bavlny,
rozměr kompatibilní s poptávanou přikrývkou, barva: odstíny
modré, hustota dostava tkaniny: 130/palec², zapínání na
knoflíky/patentky

28

21.

Odpadkový koš

Odpadkový koš s víkem, barva bílá, objem min. 25 l; materiál
plast

25

4

