Příloha č. 2 – Specifikace zboží
Položka Název

Popis

ks

1.

stůl kancelářský,
světlý

Kancelářský stůl, délka 150-160 cm, zásuvky po obou stranách,
kovové úchytky, světlý odstín

2

2.

Kancelářská nízká
skříň bílá

Skříňka dvoudvéřová, celodřevěná, s úchytkami, barva bílá,
šířka 74-80 cm

2

3.

Knihovna úzká

Úzká knihovna s policemi, otevřená, materiál dřevo, tmavě
hnědá/černohnědá, výška min 192 cm

1

4.

Psací stůl tmavý

Celodřevěný psací stůl, na levé straně stolu jedno dveřová
skříňka, vpravo 2-3 zásuvky, kovové úchytky, odstín tmavě
hnědý/černohnědý, délka min. 149 cm

1

5.

Psací stůl světlý

Celodřevěný psací stůl, na levé straně stolu jedno dveřová
skříňka, vpravo 2-3 zásuvky, kovové úchytky, odstín světle
hnědý dekor dřeva

3

6.

Kancelářská nízká
skříň tmavá

Skříňka dvoudvéřová, celodřevěná, barva tmavě hnědá, šířka
min. 80 cm

1

7.

Noční stolek

Noční stolek tmavý, dřevěný, dvě zásuvky s úchytkami

1

8.

Kancelářská židle

Kancelářská židle s područkami na kolečkách, tmavá barva,
sklápěcí mechanismus a nastavení výšky

2

9.

Dětská postýlka

Dětská postýlka světlý odstín dřeva, odolná, omyvatelná,
přírodní.

5

10.

Matrace-dětská
postýlka

Matrace z pěny do dětské postýlky, Velikost: 60x120, výška 6-9
cm, pratelný potah

5

11.

Dětská postel

Rám postele s roštem, světlý odstín, vhodný pro matraci: délka
160-200 cm, šířka 78-90 cm, světlá barva

4

12.

Pěnová matrace

Pěnová matrace do dětské postele, bílá, pratelný potah na 60
°C, délka matrace 160 cm

4

13.

Přebalovací pult

Přebalovací stůl, v odstínu světlého dřeva, otevřený bez
zásuvek, s úložným prostorem, čtyřnohé podnoží

1

14.

Povlečení_dětská
postýlka

Dětské povlečení, 100% bavlna, velikost: délka 110 cm

5

15.

Prostěradlo_dětská
postýlka

Dětské prostěradlo, 2 ks v balení, elastické, velikost 60x120 cm

5

16.

Povlečení_dětská
postel

Povlečení na jednolůžko, žluté, 100% bavlna

4

17.

Prostěradlo_dětská
postel

Dětské prostěradlo, barva bílá, velikost: 70x160 cm, elastický
okraj

4

18.

Skříň policová
otevřená

Skříň policová, kombinace otevřených a uzavřených úložných
prostor, světlé dřevo

2

19.

Konferenční stolek

Konferenční stolek, tmavý, policový s odkládacím prostorem

2

20.

Komoda

Komoda s 8 ks zásuvek, tmavě hnědý/černohnědý odstín,
materiál dřevo, š. min. 120 cm, v. max 97 cm

1

Jídelní židle

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

4

21.

