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Škola
ako vzdelávacia a  spoločenská inštitúcia. 

Hlavný náš cieľ je zameraný na vybavenie vzdelávacích inštitúcií, pretože vzdelávanie nie je len niekoľko hodín, ale aj 

celodenný proces. Vďaka rôznym konceptom v triede, rôznorodej škále farieb a našim ergonomickým, pevným ale-

bo výškovo nastaviteľným nábytkom by sme chceli vzdelávacím inštitúciám ponúknuť príležitosť prispôsobiť svoje 

triedy podľa ich rozpočtu, ale s využitím frontálnych a malých skupinových metód s rešpektovaným nábytkom. Náš 

nábytok je ideálnym riešením na vybavenie učební na výučbu, kabinetov a oddychových miestností, hál, chodieb, 

jedální ako aj internátnych izibeb. Naši špecialisti Vám budú tiež pomáhať pri návrhu a aplikáciách. Premýšľajte o 

nás ako o partnerovi, ktorý Vám môže poskytnúť kompletné riešenie pre Vašu inštitúciu.

Chcete mať moderne koncipovanú  
prepracovanú multifunkčnú IT učebňu?

Pomáhame realizovať vaše Plány! 

Našou silou je kompletné vybavenie vzdelávacích inštitúcií a 

učební. Oboznámte našich pracovníkov s Vašimi plánmi a vyberte 

si z našich navrhovaných konceptov, kde sa prihliada na funkciu, 

farby nábytku a najlepšie možné využitie priestoru.

Vizualizácie 
zariadeNia 
PriestOru

3D

Náš nábytok sa flexibilne prispôsobuje frontálnemu vyučovaniu, 

malým skupinovným sedeniam aj individuálnemu vyučovaniu. 

Vyrábame ľahko prenosné zariadenie, výškovo nastaviteľný 

nábytok pre každodenné vzdelávanie.

Výučba aj 
OstatNé PriestOry

Náš nábytok sa flexibilne prispôsobuje frontálnemu vyučovaniu, 

malým skupinovným sedeniam aj individuálnemu vyučovaniu. 

Vyrábame ľahko prenosné zariadenie, výškovo nastaviteľný 

nábytok pre každodenné vzdelávanie.

NábytOk Pre  
celOdeNNý VýukOVý 
systém

8h

noVý VýVoj V oblasti nábytku
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ceNy
ceny produktov sú uvedené v katalógu. V prípade konkrétnej požiadavky žiadajte cenovú ponuku. 

Vyhradzujeme si právo na zmenu cien!

záruka
Na všetok nábytok poskytujeme 24 mesačnú záruku!

služby
doprava tovaru: 
Pri nákupe tovaru do 1500 € bez dPH je doprava spoplatnená sumou 50 € bez dPH.
Pri nákupe tovaru nad 1500 € bez dPH je cena dopravy 3 % z ceny objednávky.

PrečO si Vybrať PráVe Nás?
Zariadime kompletne všetky vzdelávacie inštutúcie, internáty, 

športoviská aj reštauračné zariadenia.

VysVetliVky
MiniMálny odber produktov:
táto ikonka označuje, že pri produkte je stanovený minimálny odber kusov. 
menšie množstvo nie je možné objednať.

projektový produkt:
k jednotlivým nábytkovým zostavám vyrábame aj modely, 
pri ktorých je stanovený min. a max. odber, v cene sa berú do úvahy aj množstvá, 
dodacia lehota a iné atribúty a preto majú individuálnu projektovú cenu.
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prečo si Zvoliť 
VýŠkOVO 
NastaViteľNý 
NábytOk?

Výškovo nastaviteľný nábytok je stohovateľný, 
tým je jeho využitie pružnejšie 
a priestor lepšie využiteľný. 
Výhodou je teda jeho uskladnenie 
po výučbe, ale aj pri práci a hrách.
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Flex Justy alex Nataša 

Výškovo 
nastaviteľný 
nábytok
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Výškovo 
nastaviteľný, 
široký výber 

využitia

flex justy študentský stôl / FA-RS-2FLS-JUSTY 

flex učiteľský stôl s 2 zásuvkami / FTA-2GF-RES 

flex justy stolička / FS-JUSTY 3

2

1

flex justy výškovo nastaviteľná stolička: 
Nastavuje sa pomocou teleskopicky do seba posuvných trubiek. 
konštrukcia v tvare c je pružná z vysokopevných oceľových 
trubiek. Nastavuje sa v 3 výškach, plastový sedák 
je pružný s vysokou nosnosťou. 

flex otočná stolička na kolieskach:
Nastavenie výšky plynovým piestom, kolieska 
umožňujú presun a tým jej pružnejšie využitie. 

flex stolička s podnožkou: 
stolička má fixnú výšku s nastaviteľnou podnožkou, 
tým pádom je využiteľná pre všetky 
vekové kategórie žiakov.

1
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Flex Justy
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výŠkovo 
nastaviteľný, 
stohovateľný

plastový 
pláŠť 
odolný voči 
vandalizmu

Na doobjednanie 
háčik na taŠku

Výškovo 
nastaviteľná 
konŠtrukcia

Fl
ex

 ju
st

y 
  

flex učiteľský stôl s 2 zásuvkami
Š: 120 cm Hĺ: 68 cm V: 75 cm

fta-2f-ls
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
nezaoblená, 2 zásuvky

cena bez dPH: 131,00 €  cena s dPH: 157,20 € 

fta-2f-ret
16 mm preglejková doska potiahnutá 
z obidvoch strán dekoritovou vrstvou, 
lakované hrany, nezaoblená

cena bez dph: 152,00 €  cena s dPH: 182,40 €

flex učiteľský stôl s 2 Gratnells zásuvkami 
Š: 120 cm Hĺ: 68 cm V: 75 cm

fta-2Gf-ls
18 mm laminátová doska s abs hranou, nezaoblená, 
2 Gratnells zásuvky

cena bez dPH: 139,00 €  cena s dPH: 166,80 € 

fta-2Gf-ret
16 mm preglejková doska potiahnutá z obidvoch strán 
dekoritovou vrstvou, lakované hrany, nezaoblená,  
2 Gratnells zásuvky

cena bez dph: 159,00 €  cena s dPH: 190,80 €

flex učiteľský stôl s 2 Gratnells 
zásuvkami a skrinkou 
Š: 120 cm Hĺ: 68 cm V: 75 cm

fta-2GfsZ-ls
18 mm laminátová doska s abs hranou, nezaoblená, 
2 Gratnells zásuvky, skrinka

cena bez dPH: 193,00 €  cena s dPH: 231,60 € 

fta-2GfsZ-ret
16 mm preglejková doska potiahnutá z obidvoch strán 
dekoritovou vrstvou, lakované hrany, nezaoblená,  
2 Gratnells zásuvky, skrinka

cena bez dph: 219,00 €  cena s dPH: 262,80 €
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fs-justy ŠtudeNtská stOlička
flex výškovo nastaviteľná stolička, farebný 
plastový plášť odolný voči vandalizmu, 
plastové krytky nôh
Š: 43 cm, Hl.45 cm, V: podľa vek.kat.

cena bez dph: 83,00 €
cena s dPH: 99,60 €

fl-sZ flex ŠtudeNtská stOlička 
flex stolička s nastaviteľnou podnožkou, 
farebný plastový plášť odolný voči vandalizmu, 
plastové krytky nôh
Š: 55 cm, Hl.59 cm, V: 83 cm, Výška sedu: 45 cm

cena bez dph: 89,00 €
cena s dPH: 106,80 €

fs-justy-f flex učiteľská stOlička 
flex stolička s nastaviteľnou výškou, 
farebný plastový plášť odolný voči vandalizmu, na 
kolieskach
Š: 64 cm, Hl.64 cm, V: 81-92 cm, 
Výška sedu: 41-52 cm

cena bez dph: 96,00 €
cena s dPH: 115,20 €

filcová vložka k stoličkáM     fs-justy a fl-sz     cena bez dph: 5,00 €     cena s dPH: 6,00 €

jeden pláŠť, 
Viac druHOV 
kONŠtrukcií

flex justy 1 Miestny výŠkovo 
nastaviteľný stôl
Š: 75 cm, Hl: 50 cm, V: podľa vek.kat. 

fa1-rs-ls-j
18 mm laminátová doska, abs hrana, nezaoblená

cena bez dph: 57,00 €    cena s dPH: 68,40 € 

fa1-rs-dret-j
16 mm preglejková doska potiahnutá 
z obidvoch strán dekoritovou vrstvou, 
lakované hrany, nezaoblená 

cena bez dph: 99,00 €   cena s dPH: 118,80 € 

fa1-rs-res-j
12 mm kompaktná doska

cena bez dph: 117,00 €    cena s dPH: 140,40 €

flex justy 2 Miestny výŠkovo 
nastaviteľný stôl
Š: 130 cm, Hl: 50 cm, V: podľa vek.kat.

fa2-rs-ls-j
18 mm laminátová doska, abs hrana, nezaoblená

cena bez dph: 71,00 €    cena s dPH: 85,20 € 

fa2-rs-dret-j
16 mm preglejková doska potiahnutá z obidvoch strán 
dekoritovou vrstvou, lakované hrany, nezaoblená 

cena bez dph: 111,00 €   cena s dPH: 133,20 € 

fa2-rs-res-j
12 mm kompaktná doska

cena bez dph: 143,00 €  cena s dPH: 171,60 €

Na dOObjedNaNie 
háčik na Zavesenie taŠky
Priemer 15,5 mm, Výška 27 mm
Prevedenie chróm, upevnenie skrutkou

cena bez dph: 5,00 €
cena s dPH: 6,00 €

flex justy 1 Miestny výŠkovo 
nastaviteľný stôl s 1 Zásuvkou
Š: 75 cm, Hl: 50 cm, V: podľa vek.kat.

fa1-rs-1fls-j
18 mm laminátová doska, abs hrana, nezaoblená,  
1 Gratnells zásuvka 

cena bez dph: 71,00 €   cena s dPH: 85,20 € 

fa1-rs-1fdret-j
16 mm preglejková doska potiahnutá z obidvoch strán 
dekoritovou vrstvou, lakované hrany, nezaoblená, 
1 Gratnells zásuvka 

cena bez dph: 110,00 €   cena s dPH: 132,00 € 

fa1-rs-1fres-j
12 mm kompaktná doska, 1 Gratnells zásuvka 

cena bez dph: 128,00 €  cena s dPH: 153,60 €

flex justy 2 Miestny výŠkovo 
nastaviteľný stôl s 2 ZásuvkaMi
Š: 130 cm, Hl: 50 cm, V: podľa vek.kat. 

fa2-rs-2fls-j
18 mm laminátová doska, abs hrana, nezaoblená,  
2 Gratnells zásuvky 

cena bez dph: 71,00 €   cena s dPH: 85,20 € 

fa2-rs-2fdret-j
16 mm preglejková doska potiahnutá z obidvoch 
strán dekoritovou vrstvou, lakované hrany, nezaoblená, 
2 Gratnells zásuvky 

cena bez dph: 110,00 €   cena s dPH: 132,00 € 

fa2-rs-2fres-j
12 mm kompaktná doska,  2 Gratnells zásuvky 

cena bez dph: 128,00 €  cena s dPH: 153,60 €

Na dOObjedNaNie 
filcová vložka k stoličkáM 
fs-justy a fl-sz

cena bez dph: 5,00 €
cena s dPH: 6,00 €



alex študentská stolička / KEXSZ 

alex študentský stôl/ KEX1-DRET 

flex skriňa / FSZ-03 3

2

1

Nastavenie 
výšky stolov 

a stoličiek
ručne, bez 

použitia náradia!

stoličky sú stohovateľné, konštrukciu tvoria teleskopicky 
do seba posuvné trubky rozmerov 38x20 mm a 34x16 mm. 
sedák a operadlo je z lakovanej bukovej preglejky. 
konštrukciu stola tvoria tiež  teleskopicky 
do seba posuvné oválne trubky 
rozmerov 50x25 mm a 45x20 mm. 
Na bočnej strane je háčik na tašku, 
na doobjednanie mriežka na uloženie zošitov.
nastavenie výšky sa vykonáva pomocou skrutkovača 
alebo vnútorného šesťhranného kľúča.  
aktuálna nastavená výška je zobrazená cez otvor 
s farebným označením a číslom. 
Nastavovacia skrutka sa môže pohybovať v otvoroch 
a stabilita nohy sa dosiahne dotiahnutím skrutky.

3

2
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alex
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alex ŠtudeNtská stOlička
kexsZ

výškovo nastaviteľná stolička, 
sedák a operadlo buková preglejka, 
stohovateľná

cena bez dph: 41,00 €
cena s dPH: 49,20 €

nastavenie konštrukcie 
stoličky podľa vek.
kategórie

Nastavenie 
konŠtrukcie 
stola podľa 
vek.kategórie

Zaoblená 
dOska stOla

sedák a OPeradlO 
z bukovej preglejky

Plastové 
krytky 
nôh

alex učiteľská 
stOlička

kexsZ-k
pevná výška, čalúnený sedák 
a operadlo, stohovateľná

cena bez dph: 44,00 €
cena s dPH: 52,80 €

a
le

x

koMpaktná 
doska

Vysoko odolná voči 
poškriabaniu, voči nárazom, 
ohňovzdorná, vodeodolná, 
dobre sa udržiava.

alex - dret
preglejka z obidvoch strán 
potiahnutá dekoritovou vrstvou, 
opatrená ľanovým olejom, 
zaoblená

Na dOObjedNaNie
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alex Študentské stoly, výška podľa vekovej kategórie: 4. vek. kat. 64 cm, 5. vek. kat.70 cm, 6. vek. kat.76 cm

alex 1 Miestny výŠkovo 
nastaviteľný stôl
Š: 70 cm Hl: 50 cm, V: podľa vek.kat.

kex1-lk
18 mm laminátová doska, abs hrana, zaoblená

cena bez dph: 67,00 €  cena s dPH: 80,40 €

kex1-dret
16 mm preglejková doska potiahnutá z obidvoch strán 
dekoritovou vrstvou, lakované hrany, zaoblená 

cena bez dph: 102,00 €  cena s dPH: 122,40 €t 

kex1-res
12 mm kompaktná doska

cena bez dph: 124,00 €  cena s dPH: 148,80 €

alex 2 Miestny výŠkovo 
nastaviteľný stôl
Š: 130 cm Hl: 50 cm, V: podľa vek.kat.

kex2-lk
18 mm laminátová doska, abs hrana, zaoblená

cena bez dph: 75,00 €  cena s dPH: 90,00 €

kex2-dret
16 mm preglejková doska potiahnutá z obidvoch strán 
dekoritovou vrstvou, lakované hrany, zaoblená 
cena bez dph: 115,00 €  cena s dPH: 138,00 € 

kex2-res
12 mm kompaktná doska

cena bez dph: 144,00 €  cena s dPH: 172,80 €

na doobjednanie Mriežka 
na uloženie ZoŠitov
 

fÜr
rozmer: 
šírka: 43 cm
výška: 9 cm
hĺbka: 32,5 cm
cena bez dph: 7,00 €
cena s dPH: 8,40 €

alex učiteľský stôl s 1 Zásuvkou
Š: 120 cm  H: 68 cm, V: 75 cm

kex-1f
18 m zaoblená laminátová doska, abs hrana, 
1 zásuvka, zaoblená

cena bez dph: 87,00 €  cena s dPH: 104,40 € 

kex-1f-res
kompaktná doska stola, 
1 zásuvka, 18 mm laminátová doska

cena bez dph: 160,00 €  cena s dPH: 192,00 €

alex učiteľský stôl s 2 ZásuvkaMi
Š: 120 cm  H: 68 cm, V: 75 cm

kex-2f
18 m zaoblená laminátová doska, abs hrana, 
2 zásuvky, zaoblená

cena bez dph: 101,00 €  cena s dPH: 121,20 € 

kex-2f-res
kompaktná doska stola, 2 zásuvky, 
18 mm laminátová doska

cena bez dph: 178,00 €  cena s dPH: 213,60 €

 

alex učiteľský stôl so skrinkou
Š: 120 cm  H: 68 cm, V: 75 cm

kex-sZ
18 m zaoblená laminátová doska, abs hrana, 
skrinka s 2 Gratnells zásuvkami, zaoblená

cena bez dph: 129,00 €  cena s dPH: 154,80 € 

kex-sZ-res
kompaktná doska stola, 2 zásuvky, 
18 mm laminátová doska,  skrinka 
s 2 Gratnells zásuvkami, zaoblená

cena bez dph: 204,00 €  cena s dPH: 244,80 €

nastavenie výšky sa vykonáva pomocou skrutkovača alebo vnútorného 

šesťhranného kľúča.  aktuálna nastavená výška je zobrazená cez otvor 

s farebným označením a číslom. 
Nastavovacia skrutka sa môže pohybovať v otvoroch 

a stabilita nohy sa dosiahne dotiahnutím skrutky.
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Nastavenie 
výšky stolov 

a stoličiek ručne, 
bez použitia 

náradia!

Novovyvinutá nábytková zostava Nataša 
sa môže stať najobľúbenejšou zostavou 
v školských inštitúciách. 
konštrukcia je z 25x30 mm kovovej trubky, 
18 mm laminátová doska stola, 
sedák a operadlo z lisovanej preglejky 
s plastovými krytkami nôh. 
3 nastavenia výšky, sedák a operadlo stoličky 
z lisovanej bukovej preglejky.

nataša študentská stolička / NASZ-5-7 

vešiak na stenu s informačným panelom / PLFP-01 

nataša 2 miestny študentský stôl / NAA2-5-7-LS  

nora učiteľský stôl s 1 zásuvkou / NTA-1F 

nora učiteľská stolička / NSZ-K 

lounge taburetka / MOON 

3

6

2

5

1

4
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1

Nataša
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n
at

a
ša

  

Výškové 
nastavenie

konštrukcia 
z 28 a 33,7 mm  
oceľovej 
trubky

Na doobjednanie 
Mriežky na uloženie ZoŠitov

Nastaviteľné 
plastové 
krytky

nataŠa ŠtudeNtská 
stOlička
nasZ-3-5, nasZ-5-7
výškovo nastaviteľná stolička, 
sedák a operadlo lakovaná 
buková preglejka, stohovateľná
cena bez dph: 44,00 €
cena s dPH: 52,80 €

nora 
učiteľská stOlička
nsZ-k
učiteľská stolička, 
čalúnený sedák 
a operadlo, stohovateľná

cena bez dph: 40,00 €
cena s dPH: 48,00 €

filcová vložka

cena bez dph: 4,00 €
cena s dPH: 4,80 €

Na dOObjedNaNie
rektifikačná skrutka

cena bez dph: 5,00 €
cena s dPH: 6,00 €

Na dOObjedNaNie
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Nataša študentské stoly, výška podľa vekovej kategórie: 3. vek. kat. 58 cm, 4. vek. kat. 64 cm, 5. vek. kat.70 cm, 6. vek. kat.76 cm, 7. vek. kat. 82 cm

nora učiteľský stôl s 1 Zásuvkou
Š: 120 cm H: 68 cm V: 75 cm

nta-1f
18 mm laminátová doska, 
abs hrana, nezaoblená, 1 zásuvka

cena bez dph: 90,00 €
cena s dPH: 108,00 €

nora učiteľský stôl s 2 ZásuvkaMi
Š: 120 cm H: 68 cm V: 75 cm

nta-2f
18 mm laminátová doska, 
abs hrana, nezaoblená, 
2 zásuvky

cena bez dph: 105,00 €
cena s dPH: 126,00 €

nora učiteľský stôl so skrinkou
Š: 120 cm H: 68 cm V: 75 cm

nta-sZ
18 mm laminátová doska, 
abs hrana, nezaoblená, 
1 skrinka s 2 Gratnells zásuvkami

cena bez dph: 135,00 €
cena s dPH: 162,00 €

nataŠa 1 Miestny výŠkovo 
nastaviteľný stôl
Š:70 cm H:50 cm V: podľa vek.kat.

naa1-3-5-ls / naa1-5-7-ls
18 mm laminátová doska, abs hrana, nezaoblená

cena bez dph: 61,00 €  cena s dPH: 73,20 €

naa1-3-5-lk / naa1-5-7-lk
18 mm laminátová doska, abs hrana, zaoblená

cena bez dph: 65,00 €  cena s dPH: 78,00 € 

naa1-3-5-ds / naa1-5-7-ds
18 mm dekoritová doska, nezaoblená

cena bez dph: 72,00 €  cena s dPH: 86,40 €

nataŠa 2 Miestny výŠkovo 
nastaviteľný stôl
Š:130 cm H:50 cm V: podľa vek.kat.

naa2-3-5-ls / naa2-5-7-ls
18 mm laminátová doska, abs hrana, nezaoblená

cena bez dph: 65,00 €  cena s dPH: 78,00 €

naa2-3-5-lk / naa2-5-7-lk
18 mm laminátová doska, abs hrana, zaoblená
cena bez dph: 69,00 €  cena s dPH: 82,80 € 

naa2-3-5-ds / naa2-5-7-ds
18 mm dekoritová doska, nezaoblená

cena bez dph: 77,00 €  cena s dPH: 92,40 €

Na dOObjedNaNie 

fÜr / Mriežka na uloženie ZoŠitov 
Vn. rozmer: 43x9x32,5 cm
cena bez dph: 7,00 €
cena s dPH: 8,40 €

Na dOObjedNaNie

fÜdl-2 / polica na ZoŠity
k 2 miestnemu stolu
cena bez dph: 14,00 €
cena s dPH: 16,80 €

Na dOObjedNaNie 

fÜdl-1 / polica na ZoŠity 
k 1 miestnemu stolu

cena bez dph: 9,00 €
cena s dPH: 10,80 €
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Nábytkové 
zostavy 
s pevnou 
výškou

SkuPinové vyučovanie



Puzzle VlNa Pytagoras

Kaleido Flex 

Lichobežník

ergoFlex 

21



3

1

nápadité 
a dynamické.

Pri dnešnej modernej výučbe sú potrebné stoly, 
z ktorých sa dajú rýchlo a ľahko vytvoriť 
pracovné skupiny. 
Preto doporučujeme naše puzzle stoly, 
ktoré možno použiť 
na vytvorenie študentských skupín.

soliwood stolička s lyžinovými nohami / SESZ-K 

Študentský stôl / PAH-160  

flex učiteľský stôl s 2 zásuvkami / FTA-2GF-LS 

flex skriňa 02 / FSZ-02 3

2

1

4

22

Perfektné 
prvky 

na skupinové 
vyučovanie
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4

2

stoly Puzzle VlNa
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Konštrukciu stolov tvorí 40 mm kovová trubka, nohy sú ukončené plastovými nastaviteľnými pätkami. 

Doska stola je 18 mm laminátová doska s 2 mm ABS hranou Oblúky stolov presne zapadajú do seba, 

čím sa dajú kombinovať a vytvárať sedenia podľa Vašich potrieb.

pu
zz

le
 V

ln
a

puZZle stôl 
VlNa ObdĺžNik

pah-160
laminátová doska, 
nastaviteľné nohy

cena bez dph: 118,00 €
cena s dPH: 141,60 €

puZZle stôl
 VlNa POlkruH

pah-160
laminátová doska, 
nastaviteľné nohy

cena bez dph: 118,00 €
cena s dPH: 141,60 €
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návrhy na usporiadanie Puzzle stolov

soliwood stOlička 
s lyžiNOVými NOHami

sesZ-k 
soliwood plášť s vloženým 
čalúnením
35-42x40 cm 
Výška sedu: 37-50 cm

cena bez dph: 67,00 €
cena s dPH: 80,40 €

Geo 2 Geo 2 ŠtudeNtská 
stOlička

GsZ-2 
sedák a operadlo preglejka, 
stohovateľná
43xvek.kat.x48 cm 
Výška sedu: podľa vek. kat.

cena bez dph: 43,00 €
cena s dPH: 51,60 €

flex 
sPider stOlička

fs-sZ 
konštrukcia 18 mm kovová 
trubka s plastovými pätkami, 
plášť odolný voči vandalizmu, 
dostupná len v 6-7 vek.kat.!
55x83x59 cm, Výška sedu: 45 cm

cena bez dph: 54,00 €
cena s dPH: 64,80 €

flex 
ŠtudeNtská stOlička

fc-sZ 
s "c" nohami
konštrukcia 22 mm kovová trubka 
s plastovými pätkami, plášť odolný voči 
vandalizmu, dostupná len v 6-7 vek. kat.!
51x85x50 cm, Výška sedu: 45 cm

cena bez dph: 66,00 €
cena s dPH: 79,20 €



5

2

stoly Pytagoras doporučujeme do spoločenských miestností, 
knižníc, jazykových učební a učebných miestností, 
kde je dôležité rýchle preusporiadanie stolov. 
stoly Pytagoras umožňujú vytvárať jednotlivé alebo skupinové 
zostavy. rýchle premiestňovanie uľahčujú kolieska na nohách 
stolov. Vďaka kompaktnej doske stola sa pri spájaní stolov hrany 
nepoškodia - sú totiž vyrobené z tvrdého materiálu odolného 
voči vytváraniu trhlín. 
Povrch dosky je tvrdý a odolný voči poškriabaniu. 
konštrukciu tvorí 40 mm oceľová trubka 
s rektifikačnými pätkami alebo kolieskom, 
dosku tvorí 12 mm kompaktná doska.

nora soliwood stolička čalúnená / NESZ-K 

vešiak na stenu s informačným panelom / PLFP-01 

Študentský stôl / PITA-103  

klasická skriňa  / SZ-009 

klasická skriňa / SZ-007 

organic oblúkový relaxačný segment / PS-010 

3

6

2

5

1

4

stoly 
na 

kolieskach

26
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3

4

6

1

Pytagoras
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py
ta

g
o

ra
s

NOHy 
na kolieskach

nastaviteľné 
NOHy

nora soliwood erGo 
stOlička

nesZ-k 
čalúnená stolička, soliwood plášť, 
stohovateľná
Výška sedu: 44 cm
42x79x44 cm 

cena bez dph: 67,00 €
cena s dPH: 80,40 €

nora soliwood erGo 
stOlička

nesZ 
soliwood plášť, stohovateľná
Výška sedu: 52 cm
46x82x50 cm

cena bez dph: 50,00 €
cena s dPH: 60,00 €

flex justy Štud. stOlička

fs-justy 
výškovo nastaviteľná stolička, 
farebný plastový plášť odolný 
voči vandalizmu, plastové krytky nôh
V: podľa vek.kat.
43xvek.kat..x45 cm 

cena bez dph: 83,00 €
cena s dPH: 99,60 €

koMpaktná 
doska stOla

flex ŠtudeNtská stOlička 
s „c“ NOHami

fc-sZ 
c konštrukcia, plastový plášť odolný voči 
vandalizmu, dostupná len v 6-7 vek.kat. 
51x85x50 cm 
Výška sedu: 45 cm

cena bez dph: 66,00 €
cena s dPH: 79,20 €
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návrhy na usporiadanie PytaGOras stOlOV

pytaGoras stôl trOjuHOlNík

pita-103
kompaktná doska stola, na kolieskach, výška 72 cm
98x72x70 cm

cena bez dph: 74,00 €
cena s dPH: 88,80 €

pytaGoras stôl ŠtVOrec

pita-73
kompaktná doska stola, na kolieskach, výška 72 cm 
70x72x70 cm

cena bez dph: 128,00 €
cena s dPH: 153,60 €

pytaGoras stôl ObdĺžNik

pita-120
kompaktná doska stola, na kolieskach, výška 72 cm 
120x72x70 cm

cena bez dph: 163,00 €
cena s dPH: 195,60 €

pytaGoras stôl ObdĺžNik

pita-160
kompaktná doska stola, na kolieskach, výška 72 cm 
160x72x70 cm

cena bez dph: 207,00 €
cena s dPH: 248,40 €

koMpaktná 
doska

vysoko odolná voči 
poškriabaniu, voči úderom, 
ohňovzdorná, vodoodolná.

tvrdá, neohybná.
dodá elegantný vzhľad.

ľahko sa čistí.
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lichobežníkové stoly vyrábame už niekoľko rokov 
v nezmenenej forme. 
Naše skúsenosti a odozvy našich zákazníkov potvrdzujú, 
že ide o jedno z najideálnejších riešení pri zariaďovaní 
skupinových pracovísk. 
dosky stolov sú skosené na 45° alebo 60° 
a tým umožňujú spájať stoly podľa potreby. 
konštrukciu tvorí kovová trubka priemeru 40 mm, 
doska je z 18 mm laminátovej dosky s abs hranou.

nora soliwood učiteľská stolička / NESZ-K 

kombi škatuľová skriňa 64. / ISKB-04-071 

60° lichobežníkový stôl / TRA-60  

vešiak na stenu s informačným panelom / PLFP-01 

classic nástenná tabuľa s 2 krídlami / 100 022 

kombi škatuľová skriňa 70. / ISKB-04-061 

3

6

2

5

1

4
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Tvar 
lichobežníkových 
stolov je ideálnym 

riešením 
na vytváranie 
skupinových 

ostrovov.
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4

6

2

1

Lichobežníkové stoLy
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li
ch

o
be

žn
ík

o
v

é 
St

o
ly

60° lichobežníkový stôl

zaoblená laminátová doska stola
Výška: 75 cm 
kód výrobku: tra-60
cena bez dph: 56,00 €  
cena s dPH: 67,20 €

60° lichobežníkový stôl 2 Miestny

zaoblená laminátová doska stola
Výška: 75 cm 
kód výrobku: tra-60-2
cena bez dph: 71,00 €
cena s dPH: 85,20 €

Šesťuholníkový stôl

zaoblená laminátová doska stola
Výška: 75 cm 
kód výrobku: šestuhol
cena bez dph: 150,00 €
cena s dPH: 180,00 €

Zaoblená 
dOska 
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návrhy na usporiadanie 
60° licHObežNíkOVýcH 
stOlOV
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kaleido študentská stolička / KALEIDO-SZKD 

relaxačný segment / PS 

kaleido 1 miestny študentský stôl / KALEIDO-DRDRET  

flex skriňa 02  / FSZ-02 

2

4

1

3

Vďaka geometrickým tvarom stolov kaleido 
je ich možné prakticky spájať do rôznych útvarov 
a vytvárať skupinové sedenia. 
Práve pri novom spôsobe vzdelávania sa kladie dôraz 
na skupinovú prácu a preto je potrebné nábytok 
niekoľkokrát denne premiestňovať 
a stoly kaleido sú tým najvhodnejším riešením. 
k stolom je možné objednať aj kolieska, 
aby sa ľahšie presúvali, 
stoly aj stoličky sú dosptupné v rôznych farbách.

34

Nikdy nebolo 
jednoduchšie 
vytváranie

 individuálnej 
a skupinovej 

práce!
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Kaleido
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k
a

le
id

o

moderné stoličky kaleido sú vyrobené 

so sedákom a operadlom potiahnutým 

dekoritovým povrchom v 7 farbách. 

Nábytkovú zostavu tvoria aj 2 typy 

učiteľských stoličiek a mobilný stolík. 

buková preGlejka
z obidvoch strán 
potiahnutá dekoritovou 
vrstvou

stohovateľné
stoly aj stoličky

kaleido Hrdret - pregejka 
z obidvoch strán potiahnutá 
dekoritovou vrstvou, 
ľanovým olejom lakované 
hrany

kaleido-sZkd 
ŠtudeNtská stOlička
kovová konštrukcia, dekoritom 
potiahnutý sedák a operadlo
Výška sedu: 46 cm 
47,5x84x53 cm
cena bez dph: 50,00 €
cena s dPH: 60,00 €

kaleido-sZkr
ŠtudeNtská stOlička
kovová konštrukcia, sedák a 
operadlo lakovaná buková preglejka
Výška sedu: 46 cm
47,5x84x53 cm
cena bez dph: 43,00 €
cena s dPH: 51,60 €

kaleido-sZkd-k 
učiteľská stOlička
kovová konštrukcia, čalúnený sedák, 
dekoritom potiahnuté operadlo
Výška sedu: 46 cm
47,5x84x53 cm
cena bez dph: 69,00 €
cena s dPH: 82,80 € 

kaleido-sZkr-k 
ŠtudeNtská stOlička
kovová konštrukcia, čalúnený sedák, 
operadlo lakovaná buková preglejka
Výška sedu: 46 cm
47,5x84x53 cm
cena bez dph: 62,00 €
cena s dPH: 74,40 €

18x2 MM 
oceľová trubka

stohovateľné 
stoly a stoličky
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návrhy na usporiadanie kaleidO stOlOV

kaleido 1 Miestny Študentský stôl
Š: 90 cm  H: 65,3 cm  V. podľa vek.kat.

kaleido-drl
kovová konštrukcia, 18 mm laminátová doska 
s abs hranou, zaoblená
cena bez dph: 75,00 €
cena s dPH: 90,00 €

kaleido-drdabs
kovová konštrukcia, 18 mm dekoritová doska 
s abs hranou, zaoblená
cena bez dph: 89,00 €
cena s dPH: 106,80 €

kaleido-drdret
kovová konštrukcia, 16 mm zaoblená doska, 
preglejka z obidvoch strán potiahnutá dekoritovou 
vrstvou, ľanovým olejom lakované hrany
cena bez dph: 111,00 €
cena s dPH: 133,20 €

kaleido 1 Miestny Študentský stôl
Š: 86,5 cm  H: 65,3 cm  V. podľa vek.kat.

kaleido-hrl
kovová konštrukcia, 18 mm laminátová doska 
s abs hranou, zaoblená
cena bez dph: 75,00 €
cena s dPH: 90,00 €

kaleido-hrdabs
kovová konštrukcia, 18 mm dekoritová doska 
s abs hranou, zaoblená
cena bez dph: 89,00 €
cena s dPH: 106,80 €

kaleido-hrdret
kovová konštrukcia, 16 mm zaoblená doska, 
preglejka z obidvoch strán potiahnutá dekoritovou 
vrstvou, ľanovým olejom lakované hrany
cena bez dph: 111,00 €
cena s dPH: 133,20 €

kaleido Mobilný stolík
Š: 87 cm  H: 50 cm  V: 75-115 cm

kaleido-ea-l
kovová konštrukcia, 18 mm laminátová doska s abs 
hranou, zaoblená,  na kolieskach, 2 kolieska s brzdou
cena bez dph: 396,00 €
cena s dPH: 475,20 €

kaleido-ea-dabs
kovová konštrukcia, 18 mm dekoritová doska s abs 
hranou, zaoblená,  na kolieskach, 2 kolieska s brzdou
cena bez dph: 426,00 €
cena s dPH: 511,20 €

kaleido-ea-dret
kovová konštrukcia, 16 mm zaoblená doska, 
preglejka z obidvoch strán potiahnutá dekoritovou 
vrstvou, ľanovým olejom lakované hrany,  na kolieskach, 
2 kolieska s brzdou
cena bez dph: 482,00 €
cena s dPH: 578,40 €



Náš nepretržitý vývoj nábytku umožňuje inštitúciám zabezpečiť 
pre nich ten najvhodnejší multifunkčný školský nábytok 
pre bezproblémové každodenné vzdelávanie. 
Pri modernom vyučovaní je dôležité, 
aby nábytok slúžil na individuálne a skupinové vyučovanie, 
ale aj poskytol odpočinok. 
Pre takého diferencovanie je potrebné ľahko a jednoducho 
nábytok presúvať a meniť jeho funkciu. 
Práve flex nábytková zostava spĺňa tieto požiadavky.
stolička flex spider: 18x2 mm oceľová konštrukcia, 
plastové krytky nôh, stohovateľná po 5 ks
stolička s "c" konštrukciou: 25 mm oceľová trubka, 
nastaviteľné plastové krytky nôh, 
na doobjednanie filcová vložka. 
flex plastový plášť je pružný, nerozbitný.

flex 1 miestny študentský stôl / FA1-RS-LS 

flex študentská stolička / FC-SZ  

classic tabuľa 150x100 cm / 100 003 3

2

1

38

Vysoká 
mobilita 
prináša 
zmenu!
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3

2

1

FlexK Flex stolom a stoličkám prislúchajú 
Flex skrine s praktickými 
plastovými zásuvkami.
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nájdite moderné farby do učební!
FarebNé PrevedeNIa Plášťov Flex
Farby pre 6 vek. kategóriu:

Farby pre 4 vek. kategóriu: rozmery plášťa pre 6. a 4. vek. kat.

nové

maNGO

ral7047
siVá

ral1018
žltá

ral3020
čerVeNá

ral6018
zeleNá

ral5015
mOdrá

ral7012
aNtracit

nové

OliVe

flex Študentská stolička

fc-sZ 
"c" nohy, farebný plastový plášť odolný 
voči vandalizmu, plastové krytky nôh, 
dostupná len v 6. a 7. vek. kat.
Výška sedu: 45 cm
51x85x50 cm

cena bez dph: 66,00 €
cena s dPH: 79,20 €

flex Študentská stolička

fs-sZ 
spider nohy, farebný plastový plášť 
odolný voči vandalizmu, plastové 
krytky nôh, dostupná len v 6. 
a 7. vek.kat. Výška sedu: 45 cm
55x83x59 cm

cena bez dph: 54,00 €
cena s dPH: 64,80 €

flex d Študentská stolička

fd-sZ 
"d" nohy, farebný plastový plášť odolný 
voči vandalizmu, plastové krytky nôh
Výška sedu: 45 cm, 55x83x59 cm

cena bez dph: 66,00 €
cena s dPH: 79,20 €

flex učiteľská stolička

fs-justy-f 
flex stolička s nastaviteľnou 
výškou, farebný plastový plášť 
odolný voči vandalizmu, 
na kolieskach
Š: 64 cm, Hl.64 cm, V: 81-92 cm, 
Výška sedu: 41-52 cm

cena bez dph: 96,00 €
cena s dPH: 115,20 €

flex učiteľský stôl s 2 ZásuvkaMi
Š: 120 cm H: 68 cm V: 75 cm

fta-2f-ls
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
nezaoblená, 2 zásuvky

cena bez dph: 131,00 €  cena s dPH: 157,20 € 

fta-2f-ret
16 mm preglejková doska potiahnutá z obidvoch strán 
dekoritovou vrstvou, lakované hrany, nezaoblená

cena bez dph: 152,00 €  cena s dPH: 182,40 €

flex učiteľský stôl 
s 2 Gratnells  ZásuvkaMi 
Š: 120 cm H: 68 cm V: 75 cm

fta-2Gf-ls
18 mm laminátová doska s abs hranou, nezaoblená, 
2 Gratnells zásuvky

cena bez dph: 139,00 €  cena s dPH: 166,80 € 

fta-2Gf-ret
16 mm preglejková doska potiahnutá z obidvoch strán 
dekoritovou vrstvou, lakované hrany, nezaoblená,  
2 Gratnells zásuvky

cena bez dph: 159,00 €  cena s dPH: 190,80 €

flex učiteľský stôl s 2 Gratnells  
ZásuvkaMi a skrinkou 
Š: 120 cm H: 68 cm V: 75 cm

fta-2GfsZ-ls
18 mm laminátová doska s abs hranou, nezaoblená, 
2 Gratnells zásuvky, skrinka

cena bez dph: 193,00 €  cena s dPH: 231,60 € 

fta-2GfsZ-ret
16 mm preglejková doska potiahnutá z obidvoch strán 
dekoritovou vrstvou, lakované hrany, nezaoblená,  
2 Gratnells zásuvky, skrinka

cena bez dph: 219,00 €  cena s dPH: 262,80 €

a: 35 cm
b: 36 cm
c: 36 cm

a

b c

a: 41 cm
b: 45 cm
c: 41 cma

b c

Fl
ex
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flex 2 Miestny stôl, stohovateľný, 
spájateľný do radov 
Šé: 130 cm H: 50 cm V: vek. kat.

fa2-rs-ls
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
nezaoblená

cena bez dph: 59,00 €  cena s dPH: 70,80 €

fa2-rs-ret
16 mm preglejková doska potiahnutá 
z obidvoch strán dekoritovou vrstvou, 
lakované hrany, nezaoblená
cena bez dph: 105,00 €  cena s dPH: 126,00 €

fa2-rs-res
12 mm kompaktná doska, 
nezaoblená
cena bez dph: 137,00 €  cena s dPH: 164,40 €

flex 2 Miestny stôl, 2 Zásuvky, 
stohovateľný, spájateľný do radov 
Š: 130 cm H: 50 cm V: vek. kat.

fa2-rs-2ret
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
nezaoblená, 2 Gratnells zásuvky

cena bez dph: 72,00 €  cena s dPH: 86,40 €

fa2-rs-ret
16 mm preglejková doska potiahnutá 
z obidvoch strán dekoritovou vrstvou, lakované hrany, 
nezaoblená, 2 Gratnells zásuvky
cena bez dph: 107,00 €  cena s dPH: 128,40 € 

fa2-rs-2fres
12 mm kompaktná doska, nezaoblená,  
2 Gratnells zásuvky
cena bez dph: 146,00 €  cena s dPH: 175,20 €

Na dOObjedNaNie
filcová vložka 
k stoličkám fs-justy a fl-sz

cena bez dph: 5,00 €
cena s dPH: 6,00 €

Na dOObjedNaNie 
háčik na Zavesenie 
taŠky
flex-ta01
Priemer 15,5 mm, 
Výška 27 mm
Prevedenie chróm, 
upevnenie skrutkou

cena bez dph: 5,00 €
cena s dPH: 6,00 €

flex 1 Miestny Študentský stôl 
s 1 Zásuvkou
Š: 75 cm H: 50 cm V: 75 cm

fa1-fs-ls
18 mm laminátová doska, abs hrana, nezaoblená, 
1 Gratnells zásuvka, 2 kolieska s brzdou

cena bez dph: 74,00 €  cena s dPH: 88,80 €

fa1-fs-ds
16 mm preglejková doska potiahnutá z obidvoch strán 
dekoritovou vrstvou, lakované hrany, nezaoblená,  
1 Gratnells zásuvka, 2 kolieska s brzdou
cena bez dph: 89,00 €  cena s dPH: 106,80 € 

fa1-fs-res
12 mm kompaktná doska,  1 Gratnells zásuvka, 
2 kolieska s brzdou
cena bez dph: 98,00 €  cena s dPH: 117,60 €

flex 1 Miestny stôl, stohovateľný, 
spájateľný do radov 
Š: 75 cm H: 50 cm V: kcs.

fa1-rs-ls
18 mm laminátová doska, abs hrana, 
nezaoblená

cena bez dph: 49,00 €  cena s dPH: 58,80 €

fa1-rs-ret
16 mm preglejková doska potiahnutá z obidvoch strán 
dekoritovou vrstvou, lakované hrany, nezaoblená
cena bez dph: 91,00 €  cena s dPH: 109,20 € 

fa1-rs-res
12 mm kompaktná doska, nezaoblená
cena bez dph: 107,00 €  cena s dPH: 128,40 €

flex 1 Miestny stôl, 1 Zásuvka, 
stohovateľný, spájateľný do radov 
Š: 75 cm H: 50 cm V: kcs.

fa1-rs-1fls
18 mm laminátová doska, abs hrana, nezaoblená, 
1 Gratnells zásuvka

cena bez dph: 57,00 €  cena s dPH: 68,40 €

fa1-rs-1fret
16 mm preglejková doska potiahnutá z obidvoch strán 
dekoritovou vrstvou, lakované hrany, nezaoblená ,  
1 Gratnells zásuvka
cena bez dph: 100,00 €  cena s dPH: 120,00 € 

fa1-rs-1fres
12 mm kompaktná doska,  1 Gratnells zásuvka
cena bez dph: 119,00 €  cena s dPH: 142,80 €

flex študentské stoly, výška podľa vekovej kategórie:
4. vek. kat. 64 cm, 5. vek. kat.70 cm, 6. vek. kat.76 cm, 7. vek. kat.82 cm, extra výška 105 cm

Konštrukciu stolov tvorí 40 mm oceľová trubka, s plastovými pätkami, 

alebo s kolieskami s brzdou. Flex stoličky so "C" nohami majú konštrukciu 

z 25 mm oceľovej trubky, stoličky Spider zase z 18 mm oceľovej trubky 

ukončené plastovými krytkami.
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stoličky ergoflex z polypropylénového plastu 
poskytujú pohodlné a robustné riešenie pre vybavenie v triede.
jednoducho sa čistia a vďaka povrchu, vzduchovému otvoru 
a otvoru na ruky poskytujú vysokú kvalitu a rozžiaria svojimi 
farbami každú učebňu. 
dostupné sú pre 5-6-7 vek.kategóriu.
stolička ergoflex spider: 18x2 mm oceľová konštrukcia, 
plastové krytky nôh, stohovateľná po 5 ks.
stolička ergolex so "Z" nohami: 25 mm oceľová trubka, 
nastaviteľné krytky nôh, na doobjednanie filcová vložka. 
ergoflex plášť so vzduchovými otvormi.

1 miestny študentský stôl / FA1-RS-LS 

ergoflex študentská stolička / EFZ-SZ  

2

1

42

Stoličky 
vynikajúcej 

kvality 
do učební 

21. storočia!



43

1

ergoFlex
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erGoflex justy OtOčNá stOlička

efs-justy-f
na kolieskach, nastaviteľná výška,  ergoflex vysoko 
odolný plastový plášť, ľahko udržiavateľný
64x81-92x64 cm, Výška sedu: 41-52 cm

cena bez dph: 101,00 €
cena s dPH: 121,20 €

erGoflex justy VýŠkOVO 
NastaVteľNá stOlička

efs-justy
s plastovými pätkami, ergoflex vysoko odolný plastový plášť, 
ľahko udržiavateľný
47xvek.kat.x45 cm, Výška sedu: podľa vek.kat.

cena bez dph: 83,00 €
cena s dPH: 99,60 € 
 

erGoflex stOlička sO "z" NOHam  

efZ-sZ
konštrukcia 25 mm kovová trubka s plastovými pätkami, 
ergoflex vysoko odolný plastový plášť, ľahko udržiavateľný
53xvek.kat.x50 cm , Výška sedu: podľa vek.kat.

cena bez dph: 67,00 €
cena s dPH: 80,40 €

erGoflex stOlička s POdNOžkOu

efl-sZ
konštrukcia 25 mm kovová trubka s plastovými pätkami, výškovo 
nastaviteľná podpera nôh, ergoflex vysoko odolný plastový plášť, 
ľahko udržiavateľný, výška do 7.vek.kat.
41x87x45 cm, Výška sedu: 52 cm

cena bez dph: 93,00 €
cena s dPH: 111,60 € 

Na dOObjedNaNie filcová vložka k stoličkáM erGoflex  cena bez dph: 5,00 €  cena s dPH: 6,00 €

jeden pláŠť, 
Viac tyPOV 

kONŠtrukcií
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dvojitý plastový plášť, ergonomické prevedenie, otvory na vetranie

Široká škála farieb umožňuje realizovať moderné zariadenie miestností

dostupné s pevnou aj nastaviteľnou výškou

pytaGoras stôl trojuholník
Š: 98 cm H: 70 cm V: 72 cm

pita-103
kompaktná doska stola, na kolieskach, 
výška 72 cm
cena bez dph: 74,00 €  cena s dPH: 88,80 €

60° lichobežníkový stôl
Š: 110 cm H: 48 cm V: 75 cm

tra-60
18 mm zaoblená laminátová doska stola

cena bez dph: 56,00 €  cena s dPH: 67,20 €

tra-60-2
18 mm zaoblená laminátová doska stola
cena bez dph: 71,00 €  cena s dPH: 85,20 €

pytaGoras stôl obdĺžnik 
Š: 120 cm H: 70cm V: 72 cm

pita-120
kompaktná doska stola, na kolieskach, 
výška 72 cm
cena bez dph: 163,00 €  cena s dPH: 195,60 €

pytaGoras stôl obdĺžnik
Š: 160 cm H: 70 cm V: 72 cm

pita-160
kompaktná doska stola, na kolieskach, 
výška 72 cm
cena bez dph: 207,00 €  cena s dPH: 248,40 €

flex študentské stoly, výška podľa vekovej kategórie: 4.vek.kat. 64 cm, 5.vek.kat.70 cm, 6.vek.kat.76 cm, 7.vek.kat.82 cm, extra výška: 105 cm

flex justy 1 Miestny výŠkovo 
nastaviteľný stôl
Š: 75 cm H: 50 cm V: podľa vek. kat. 

fa1-rs-ls-j
18 mm laminátová doska s abs hranou, nezaoblená

cena bez dph: 57,00 €  cen s dPH: 68,40 € 

fa1-rs-dret-j
16 mm preglejková doska potiahnutá z obidvoch strán 
dekoritovou vrstvou, lakované hrany, nezaoblená 

cena bez dph: 99,00 €  cena s dPH: 118,80 € 

fa1-rs-res-j
12 mm kompaktná doska, nezaoblená

cena bez dph: 117,00 €  cena s dPH: 140,40 €

flex justy 2 Miestny výŠkovo 
nastaviteľný stôl
Š: 130 cm H: 50 cm V: podľa vek. kat. 

fa2-rs-ls-j
18 mm laminátová doska s abs hranou, nezaoblená

cena bez dph: 71,00 €  cena s dPH: 85,20 € 

fa2-rs-dret-j
16 mm preglejková doska potiahnutá z obidvoch strán 
dekoritovou vrstvou, lakované hrany, nezaoblená 

cena bez dph: 111,00 €  cena s dPH: 118,80 € 

fa2-rs-res-j
12 mm kompaktná doska, nezaoblená

cena bez dph: 143,00 €  cena s dPH: 171,60 €
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Nábytkové 
zostavy 
s pevnou 
výškou

Frontálne vyučovanie
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alex Fix
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Geo linea 2 miestny stôl / GLA2-LK 

Geo 2 študentská stolička / GSZ-2  

relaxačný segment / PS 

flex skriňa 01 / FSZ-01 3

2

1

4

3

2

obľúbená zostava 
v novom rúchu!

48

zaoblená 
forma, široká 

ponuka stoličiek 
a farieb.

zoberte si dobre vyrobenú zostavu nábytku 
a dajte produktom rôzne funkcie, 
ktoré zapadnú do špičkovej učebne. 
Práve toto ponúka zostava Geo linea! 
Zaoblené dosky stolov poskytujú bezpečnosť, 
robustná konštrukcia a rôzne typy stoličiek 
prispôsobíte svojim potrebám.
stoličky: 38x20 mm plochooválna konštrukcia, 
plastové krytky, sedák a operadlo buková preglejka,
stoly: 50x25 mm plochooválna konštrukcia, plastové krytky.
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Zaoblené hrany dosiek 
poskytujú väčšiu bezpečnosť!

50x25 mm 
plochooválna 
konštrukcia

sedák 
s priehlbinou 
na sedenie

Geo linea 1 Miestny Študentský stôl
Š: 80 cm   H: 60 cm  V: podľa vek.kat.

Gla1-ls
18 mm laminátová doska s abs hranou, zaoblená

cena bez dph: 57,00 €  cena s dPH: 68,40 €

Gla1-ls-ds
18 mm dekoritová doska s abs hranou, zaoblená
cena bez dph: 69,00 €  cena s dPH: 82,80 € 

Gla1-ls-res
12 mm kompaktná doska, zaoblená
cena bez dph: 124,00 €  cena s dPH: 148,80 €

Geo linea 2 Miestny Študentský stôl
Š: 120 cm   H: 60 cm  V: podľa vek.kat.

Gla2-ls
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
zaoblená

cena bez dph: 72,00 €  cena s dPH: 86,40 €

Gla2-ls-ds
18 mm dekoritová doska s abs hranou, 
zaoblená
cena bez dph: 88,00 €  cena s dPH: 105,60 € 

Gla2-ls-res
12 mm kompaktná doska, 
zaoblená
cena bez dph: 144,00 €  cena s dPH: 172,80 €

Geo linea učiteľský stôl
Š: 120 cm H: 68 cm V: 75 cm

Glta-sZ
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
nezaoblená, s uzamykateľnou skrinkou

cena bez dph: 147,00 €  cena s dPH: 176,40 €

Geo linea študentské stoly, výška podľa vekovej kategórie: 4. vek. kat. 65 cm, 5. vek. kat.72 cm, 6. vek. kat.75 cm, 7. vek. kat.82 cm

Na dOObjedNaNie 

fÜr /  Mriežka na uloženie ZoŠitov
Vnútorný rozmer: 43x9x32,5 cm
cena bez dph: 7,00 €
cena s dPH: 8,40 €

Na dOObjedNaNie

fÜdl-2 / polica na ZoŠity
k 2 miestnemu stolu
cena bez dph: 14,00 €
cena s dPH: 16,80 €

Na dOObjedNaNie 

fÜdl-1 / polica na ZoŠity 
k 1 miestnemu stolu

cena bez dph: 9,00 €
cena s dPH: 10,80 €
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GeO 1 ŠtudeNtská 
stOlička
GesZ-1

sedák a operadlo preglejka, 
stohovateľná

cena bez dph: 41,00 €
cena s dPH: 49,20 €

GeO Plastic 2
ŠtudeNtská stOlička
GpsZ-2

Plastový sedák a operadlo, 
stohovateľná

cena bez dph: 47,00 €
cena s dPH: 56,40 €

GeO extra Plastic 
ŠtudeNtská stOlička
GepfsZ

otočná, na kolieskach, sedák 
a operadlo z polypropylénu, 
nastaviteľná výška

cena bez dph: 88,00 €
cena s dPH: 105,60 €

geo ergo soliwood 
študentská stolička 
GesZ

soliwood plášť, 
stohovateľná

cena bez dph: 51,00 €
cena s dPH: 61,20 €

GeO 2 ŠtudeNtská 
stOlička
GsZ-2 

sedák a operadlo preglejka, 
stohovateľná

cena bez dph: 43,00 €
cena s dPH: 51,60 €

GeO 2 OtOčNá 
ŠtudeNtská stOlička
GfsZ-2

na kolieskach, sedák a operadlo 
buková preglejka, nastaviteľná výška

cena bez dph: 88,00 €
cena s dPH: 105,60 €

GeO 2 učiteľská 
stOlička
GsZ-2k

sedák a operadlo čalúnené, 
stohovateľná

cena bez dph: 43,00 €
cena s dPH: 51,60 €

GeO erGO sOliwOOd 
učiteľská stOlička
GesZ-k

soliwood plášť čalúnený, 
stohovateľná

cena bez dph: 67,00 €
cena s dPH: 80,40 €

Na dOObjedNaNie 

fÜr /  Mriežka na uloženie ZoŠitov
Vnútorný rozmer: 43x9x32,5 cm
cena bez dph: 7,00 €
cena s dPH: 8,40 €
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obľúbená zostava 
v novom rúchu!

konštrukciu stolov tvorí 52x25 mm 
plochooválna trubka 
opatrená práškovou farbou, 
nohy s plastovými krytkami. 
Výška podľa vekovej kategórie. 
dosky sú 70x60 cm alebo 130x60 cm, 
vo voliteľnom prevedení. 
stoličky tvorí 38x20 mm oceľová konštrukcia 
s platovými krytkami, sedák a operadlo 
z bukovej preglejky. 
stoly aj stoličky sú stohovateľné.

Geo Špeciál 1 miestny stôl / GS1-RET 

Geo 2 študentská stolička / GSZ-2  

relaxačný segment / PS 

flex skriňa 01 / FSZ-01 3

2

1

4

52

špeciálny 
vzhľad, 

zaoblená 
doska



53

4

2

1

geo šPeciál



54

sedák 
s priehlbinou 
na sedenie

Zaoblené hrany 
dosiek poskytujú 
väčšiu bezpečnosť!

Mriežka na uloženie zošitov
stolička sa dá zasunúť do mriežky,
čo uľahčuje upratovanie

60x20 mm 
jOklOViNa

Geo Špeciál 1 Miestny Študentský stôl
Š: 80 cm   H: 60 cm  V: podľa vek.kat.

Gs1-ls
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
zaoblená

cena bez dph: 60,00 €  cena s dPH: 72,00 €

Gs1-ls-ds
18 mm dekoritová doska s abs hranou, 
zaoblená
cena bez dph: 72,00 €  cena s dPH: 86,40 € 

Gs1-ls-res
12 mm kompaktná doska, 
zaoblená
cena bez dph: 127,00 €  cena s dPH: 152,40 €

Geo Špeciál 2 Miestny Študentský stôl
Š: 120 cm   H: 60 cm  V: podľa vek.kat.

Gs2-ls
18 mm laminátová doska s abs hranou,  
zaoblená

cena bez dph: 75,00 €  cena s dPH: 90,00 €

Gs2-ls-ds
18 mm dekoritová doska s abs hranou,  
zaoblená
cena bez dph: 91,00 €  cena s dPH: 109,20 € 

Gs2-ls-res
12 mm kompaktná doska,  
zaoblená
cena bez dph: 147,00 €  cena s dPH: 176,40 €

Geo linea učiteľský stôl 
Š: 120 cm H: 68 cm V: 75 cm

Glta-sZ
18 mm laminátová doska s abs hranou,  
nezaoblená, s uzamykateľnou skrinkou

cena bez dph: 147,00 €  
cena s dPH: 176,40 €

Geo Špeciál študentské stoly, výška podľa vekovej kategórie: 4. vek. kat. 65 cm, 5. vek. kat. 72 cm, 6. vek. kat. 75 cm, 7. vek. kat. 82 cm

Na dOObjedNaNie 

fÜr / Mriežka na uloženie ZoŠitov 
Vnútorný rozmer: 43x9x32,5 cm

cena bez dph: 7,00 €
cena s dPH: 8,40 €

G
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GeO 1 ŠtudeNtská 
stOlička
GesZ-1

sedák a operadlo preglejka, 
stohovateľná

cena bez dph: 41,00 €
cena s dPH: 49,20 €

GeO Plastic 2
ŠtudeNtská stOlička
GpsZ-2

Plastový sedák a operadlo, 
stohovateľná

cena bez dph: 47,00 €
cena s dPH: 56,40 €

GeO extra Plastic 
ŠtudeNtská stOlička
GepfsZ

otočná, na kolieskach, sedák 
a operadlo z polypropylénu, 
nastaviteľná výška

cena bez dph: 88,00 €
cena s dPH: 105,60 €

geo ergo soliwood 
študentská stolička 
GesZ

soliwood plášť, 
stohovateľná

cena bez dph: 51,00 €
cena s dPH: 61,20 €

GeO 2 ŠtudeNtská 
stOlička
GsZ-2 

sedák a operadlo preglejka, 
stohovateľná

cena bez dph: 43,00 €
cena s dPH: 51,60 €

GeO 2 OtOčNá 
ŠtudeNtská stOlička
GfsZ-2

na kolieskach, sedák a operadlo 
buková preglejka, nastaviteľná výška

cena bez dph: 88,00 €
cena s dPH: 105,60 €

GeO 2 učiteľská 
stOlička
GsZ-2k

sedák a operadlo čalúnené, 
stohovateľná

cena bez dph: 43,00 €
cena s dPH: 51,60 €

GeO erGO sOliwOOd 
učiteľská stOlička
GesZ-k

soliwood plášť čalúnený, 
stohovateľná

cena bez dph: 67,00 €
cena s dPH: 80,40 €
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obľúbená zostava 
v novom rúchu!

alex fix 2 miestny študentský stôl / GLA1-RET 

alex fix študentská stolička / KEXSZ  

vešiak na stenu s informačným panelom / PLFP-01 3

2

1

špeciálny 
vzhľad, 

zaoblená 
doska

konštrukciu stolov tvorí 52x25 mm 
plochooválna trubka opatrená práškovou farbou,
nohy s plastovými krytkami. 
Výška podľa vekovej kategórie. 
dosky sú 70x60 cm alebo 130x60 cm, 
vo voliteľnom prevedení. 
stoličky tvorí 38x20 mm oceľová konštrukcia 
s platovými krytkami, 
sedák a operadlo z bukovej preglejky. 
stoly aj stoličky sú stohovateľné.

56
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alex 
učiteľská stOlička

kexsZ-k
pevná výška, čalúnený sedák 
a operadlo, stohovateľná

cena bez dph: 44,00 €
cena s dPH: 52,80 €

alex fix 
ŠtudeNtská stOlička

kexsZ-f
fixná výška, sedák a operadlo 
buková preglejka, stohovateľná

cena bez dph: 39,00 €
cena s dPH: 46,80 €

50x25 mm 
PlOcHOOVálNa 
kONŠtrukcia

sedák a operadlo 
buková preglejka

plastové 
krytky nôh

alex - dret preglejka 
z obidvoch strán potiahnutá 
dekoritovou vrstvou, opatrená 
ľanovým olejom, zaoblená

Na dOObjedNaNie

koMpaktná 
doska

Vysoko odolná voči 
poškriabaniu, voči nárazom, 
ohňovzdorná, vodeodolná, 
dobre sa udržiava.

a
le

x 
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x
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alex 1 Miestny Študentský stôl 
s fixnou výŠkou
Š: 70 cm  H: 50 cm  V: podľa vek.kat.

kexf1-lk
18 mm laminátová doska, abs hrana, 
zaoblená

cena bez dph: 63,00 €  cena s dPH: 75,60 €

kexf1-dret
16 mm preglejková doska potiahnutá 
z obidvoch strán dekoritovou vrstvou, 
lakované hrany, zaoblená 
cena bez dph: 98,00 €  cena s dPH: 117,60 € 

kexf1-res
12 mm kompaktná doska

cena bez dph: 119,00 €  cena s dPH: 142,80 €

alex 2 Miestny Študentský stôl 
s fixnou výŠkou
Š: 130 cm  H: 50 cm  V: podľa vek.kat.

kexf2-lk
18 mm laminátová doska, abs hrana, 
zaoblená

cena bez dph: 71,00 €  cena s dPH: 85,20 €

kexf2-dret
16 mm preglejková doska potiahnutá 
z obidvoch strán dekoritovou vrstvou, 
lakované hrany, zaoblená 
cena bez dph: 109,00 €  cena s dPH: 130,80 € 

kexf2-res
12 mm kompaktná doska

cena bez dph: 125,00 €  cena s dPH: 150,00 €

Na dOObjedNaNie
Mriežka na uloženie 
ZoŠitov
 

fÜr
Vnútorný rozmer:
šírka: 43 cm
výška: 9 cm
hĺbka: 32,5 cm

cena bez dph: 7,00 €
cena s dPH: 8,40 €

alex učiteľský stôl s 1 Zásuvkou
Š: 120 cm  H: 68 cm, V: 75 cm

kex-1f
18 m zaoblená laminátová doska, 
abs hrana, 1 zásuvka, zaoblená

cena bez dph: 87,00 €  cena s dPH: 104,40 € 

kex-1f-res
kompaktná doska stola, 
1 zásuvka, 18 mm laminátová doska

cena bez dph: 160,00 €  cena s dPH: 192,00 €

alex učiteľský stôl s 2 ZásuvkaMi
Š: 120 cm  H: 68 cm, V: 75 cm

kex-2f
18 m zaoblená laminátová doska, 
abs hrana, 2 zásuvky, zaoblená

cena bez dph: 101,00 €  cena s dPH: 121,20 € 

kex-2f-res
kompaktná doska stola, 
2 zásuvky, 18 mm laminátová doska

cena bez dph: 178,00 €  cena s dPH: 213,60 €

alex učiteľský stôl so skrinkou
Š: 120 cm  H: 68 cm, V: 75 cm

kex-sZ
18 m zaoblená laminátová doska, abs hrana, 
skrinka s 2 Gratnells zásuvkami, zaoblená

cena bez dph: 129,00 €  cena s dPH: 154,80 € 

kex-sZ-res
kompaktná doska stola, 2 zásuvky, 
18 mm laminátová doska,  
skrinka s 2 Gratnells zásuvkami, zaoblená

cena bez dph: 204,00 €  cena s dPH: 244,80 €



3

nora 2 miestny študentský stôl / NA2-LS 

flex skriňa 02 / FSZ-02 

nora študentská stolička / NSZ  

uzamykateľná skrinka na laptop  / AMT1007 

interaktívna tabuľa / MimioBoard 780T 3

2

5

1

4

Nora stoly a stoličky tvorí trubková  
konštrukcia o priemere 30 mm 
s plastovými protišmykovými krytkami nôh. 
stoly sú v základnom prevedení 
s 18 mm laminátovou doskou 
s 2 mm plastovou abs hranou.

na základe 
verejného 

záujmu prešla 
stolička nora 

technickou 
premenou!
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n
o

ra

sedák a operadlo 
buková preglejka

protiŠMykové 
plastové krytky

trubková 
kostra 
o priemere 30 mm

silná duplovaná 
t- konštrukcia

nora 
1 Miestny 
ŠtudeNtský 
stôl
 
V: 70 cm 
H: 50 cm 
V: podľa vek.kat.

na1-ls
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
nezaoblená

cena bez dph: 53,00 €  cena bez dPH: 63,60 € 
 

na1-lk
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
zaoblená

cena bez dph: 56,00 €  cena bez dPH: 67,20 € 
 

na1-ds
18 mm dekoritová doska s abs hranou, 
nezaoblená

cena bez dph: 63,00 €  cena bez dPH: 75,60 €

nora 
2 Miestny 
ŠtudeNtský 
stôl 
 
Š: 130 cm 
V: 50 cm 
V: podľa vek.kat.

na2-ls
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
nezaoblená

cena bez dph: 59,00 €  cena bez dPH: 70,80 € 
 

na2-lk
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
zaoblená

cena bez dph: 64,00 €  cena bez dPH: 76,80 € 
 

na2-ds
18 mm dekoritová doska s abs hranou, 
nezaoblená

cena bez dph: 73,00 €  cena bez dPH: 87,60 €

Na 
dOObjedNaNie

Na 
dOObjedNaNie

filcová vložka

cena bez dph: 4,00 €
cena s dPH: 4,80 €

Na dOObjedNaNie 

fÜr / Mriežka na uloženie ZoŠitov 
Vnútorný rozmer: 43x9x32,5 cm

cena bez dph: 7,00 €
cena s dPH: 8,40 €

Na dOObjedNaNie

fÜdl-2 / polica na ZoŠity
k 2 miestnemu stolu

cena bez dph: 14,00 €
cena s dPH: 16,80 €

Na dOObjedNaNie 

fÜdl-1 / polica na ZoŠity 
k 1 miestnemu stolu

cena bez dph: 9,00 €
cena s dPH: 10,80 €

rektifikačná skrutka
cena bez dph: 5,00 €
cena s dPH: 6,00 €
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nsZ NOra ŠtudeNtská stOlička  
študentská stolička, 
sedák a operadlo lakovaná 
buková preglejka, stohovateľná

cena bez dph: 36,00 €
cena bez dPH: 43,20 €

nesZ-kny NOra ŠtudeNtská stOlička 
študentská stolička, soliwood plášť 
s otvorom na ruky, stohovateľná

cena bez dph: 50,00 €
cena bez dPH: 60,00 €

nhsZ NOra ŠtudeNtská stOlička 
stolička s hojdacím mechanizmom, 
sedák a operadlo lakovaná buková 
preglejka, vhodná pre 5,6. a 7.vek.kat.

cena bez dph: 49,00 €
cena bez dPH: 58,80 €

nsZ-k NOra učiteľská stOlička, 
čalúNeNá
učiteľská stolička, čalúnený sedák 
a operadlo, stohovateľná

cena bez dph: 40,00 €
cena bez dPH: 48,00 €

nesZ NOra ŠtudeNtská stOlička 
študentská stolička, soliwood plášť, 
stohovateľná

cena bez dph: 50,00 €
cena bez dPH: 60,00 €

nesZ-k NOra učiteľská stOlička
soliwood plášť, 
čalúnený sedák a operadlo

cena bez dph: 67,00 €
cena bez dPH: 80,40 €

nta-2f
NOra učieľský stôl s
 2 zásuVkami
18 mm laminátová doska 
s abs hranou, nezaoblená
120x68x75 cm

cena beZ dph: 105,00 €
ceNa bez dPH: 126,00 € 

nta-1f
NOra učiteľský stôl 
s 1 zásuVkOu
18 mm laminátová doska 
s abs hranou, nezaoblená
120x68x75 cm

cena bez dph: 90,00 €
cena bez dPH: 108,00 €

nta-sZ NOra učiteľský stôl 
sO skriNkOu
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
nezaoblená, uzamykateľná skrinka 
s Gratnells plastovými zásuvkami 
120x68x75 cm

cena bez dph: 135,00 €
cena bez dPH: 162,00 €



Nohy bond stolov sú vyrobené z 40 mm oceľovej trubky, 
stoličky z 25 mm oceľovej trubky s protišmykovými 
plastovými krytkami. 
V základnom prevedení sa vyrábajú 
z 18 mm laminátovej dosky s 2 mm abs hranou 
a policou na zošity. 
Pri stoloch s dekoritovou doskou je predná doska 
a polica z laminátovej dosky.

bond 2 miestny študentský stôl / BOA2-LS 

bond študentská stolička / BOSZ  

bond učiteľský stôl so skrinkou / BOTA-SZ 

bond učiteľská čalúnená stolička / BOSZ-K 3

2

1

4

tradičná 
forma, 

nadčasová 
konštrukcia!

3
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4

2

1

BoNdPraktické stoly a stoličky 
vhodné pre základné, 
stredné aj vysoké školy.
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bo
n

d

bond 
1 Miestny 
ŠtudeNtský 
stôl 
 
Š: 70 cm 
H: 50 cm 
V: podľa vek. kat.

boa1-ls
18 mm laminátová doska s abs hranou,  
nezaoblená

cena bez dph: 61,00 €  cena bez dPH: 73,20 € 
 

boa1-lk
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
zaoblená

cena bez dph: 64,00 €  cena bez dPH: 76,80 € 
 

boa1-ds
18 mm dekoritová doska s abs hranou, 
nezaoblená

cena bez dph: 71,00 €  cena bez dPH: 85,20 €

bond 
2 Miestny 
ŠtudeNtský 
stôl 
 
Š: 130 cm 
H: 50 cm 
V: podľa vek. kat.

boa2-ls
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
nezaoblená

cena bez dph: 70,00 €  cena bez dPH: 84,00 € 
 

boa2-lk
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
zaoblená

cena bez dph: 74,00 €  cena bez dPH: 88,80 € 
 

boa2-ds
18 mm dekoritová doska s abs hranou, 
nezaoblená

cena bez dph: 83,00 €  cena bez dPH: 99,60 €

bond študentské stoly, výška podľa vekovej kategórie:
4. vek. kat. 65 cm, 5. vek. kat.72 cm, 6. vek. kat.75 cm, 7. vek. kat. 82 cm, extra výška: 105 cm

polica 
na uloženie zošitov

sedák a 
operadlo 
preglejka

25 mm-es
oceľová 
trubka

protiŠMykové 
krytky nôh

40 mm 
robustná 
oceľová 
trubka



67

bond ŠtudeNtská stOlička
bOsz 
študentská stolička, sedák a 
operadlo lakovaná buková preglejka, 
stohovateľná

cena bez dph: 32,00 €
cena bez dPH: 38,40 €

bond soliwood stolička
bOesz 
študentská stolička, soliwood plášť, 
stohovateľná

cena bez dph: 50,00 €
cena bez dPH: 60,00 €

bond stOlička s hojdacím mechanizmom
bOHsz 
stolička s hojdacím mechanizmom, 
sedák a operadlo lakovaná buková preglejka, 
vhodná pre 5,6. a 7.vek.kat.

cena bez dph: 53,00 €
cena bez dPH: 63,60 €

bOesz-kNy 
študentská stolička, soliwood plášť 
s otvorom na ruky, stohovateľná

cena bez dph: 50,00 €
cena bez dPH: 60,00 €

bond učiteľská stOlička
bOsz-k 
učiteľská stolička, 
čalúnený sedák a operadlo, 
stohovateľná

cena bez dph: 40,00 €
cena bez dPH: 48,00 €

bond učiteľská stOlička
bOesz-k 
soliwood plášť, čalúnený 
sedák a operadlo

cena bez dph: 67,00 €
cena bez dPH: 80,40 €

bond učiteľský stôl  

s 1 Zásuvkou

bota-1f
18 mm laminátová doska s abs hranou, nezaoblená
120x75x68 cm

cena bez dph: 90,00 €
cena bez dPH: 108,00 €

bond učiteľský stôl  

s 2 ZásuvkaMi

bota-2f
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
nezaoblená, 120x75x68 cm

cena bez dph: 105,00 €
cena bez dPH: 126,00 €

bond učiteľský stôl  so skrinkou

bota-sZ
18 mm laminátová doska s abs hranou,  
nezaoblená, uzamykateľná skrinka  
s Gratnells plastovými zásuvkami, 120x75x68 cm

cena bez dph: 135,00 €
cena bez dPH: 162,00 €

bond soliwood stolička s otvorom na ruky



4

derby stoly aj stoličky sú vyrobené z 30x20 mm jokloviny 
s protišmykovými plastovými krytkami nôh.  
V základnom prevedení sa vyrábajú 
z 18 mm laminátovej dosky s 2 mm abs hranou 
a policou na zošity. 
Pri stoloch s dekoritovou doskou je predná doska 
a polica z laminátovej dosky.

derby 2 miestny študentsklý stôl / DA2-LS 

derby stolička s hojdacím mechanizmom / DHSZ  

derby čalúnená učiteľská stolička / DSZ-K 

derby učiteľský stôl so skrinkou / DTA-SZ 3

2

1

4

tradičná 
forma, 

nadčasová 
konštrukcia

68
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d
er

by

sedák a operadlo 
buková preglejka

Na obidvoch stranách háčik na 
Zavesenie taŠky

konŠtrukcia 
30x20 mm 
joklovina

protiŠMykové 
krytky nôh

derby 
2 Miestny 
ŠtudeNtský  
stôl
 
Š: 130 cm

H: 50 cm

V: podľa vek.kat.

derby 
1 Miestny 
ŠtudeNtský  
stôl
 
Š: 70 cm

H: 50 cm

V: podľa vek.kat.

da1-ls
18 mm laminátová doska s abs hranou,  
nezaoblená

cena bez dph: 61,00 €  cena bez dPH: 73,20 € 
 

da1-lk
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
zaoblená

cena bez dph: 64,00 €  cena bez dPH: 76,80 € 
 

da1-ds
18 mm dekoritová doska s abs hranou, 
nezaoblená

cena bez dph: 71,00 €  cena bez dPH: 85,20 €

da2-ls
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
nezaoblená

cena bez dph: 67,00 €  cena bez dPH: 80,40 € 
 

da2-lk
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
zaoblená

cena bez dph: 70,00 €  cena bez dPH: 84,00 € 
 

da2-ds
18 mm dekoritová doska s abs hranou, 
nezaoblená

cena bez dph: 80,00 €  cena bez dPH: 96,00 €
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dta-2f
derby učieľský stôl  
s 2 ZásuvkaMi
18 mm laminátová doska 
s abs hranou, nezaoblená 
120x68x75 cm

cena bez dph: 115,00 €
cena bez dPH: 138,00 €

dta-1f
derby učiteľský stôl  
s 1 Zásuvkou 
18 mm laminátová doska  
s abs hranou, nezaoblená 
120x68x75 cm

cena bez dph: 102,00 €
cena bez dPH: 122,40 €

dta-sZ derby učiteľský stôl  
so skrinkou
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
nezaoblená, uzamykateľná skrinka 
s Gratnells plastovými zásuvkami 
120x68x75 cm

cena bez dph: 130,00 €
cena bez dPH: 156,00 €

dhsZ derby Študentská stolička 
stOlička s HOjdacím mecHaNizmOm
sedák a operadlo lakovaná buková 
preglejka, vhodná pre 5,6. a 7.vek.kat.

cena bez dph: 48,00 €
cena bez dPH: 57,60 €

dsZ derby Študentská stolička  
študentská stolička, 
sedák a operadlo lakovaná buková 
preglejka, stohovateľná

cena bez dph: 34,00 €
cena bez dPH: 40,80 €

desZ derby Študentská stolička  
študentská stolička, soliwood plášť, 
stohovateľná

cena bez dph: 50,00 €
cena bez dPH: 60,00 €

dsZ-k derby učiteľská stolička   
učiteľská stolička, 
čalúnený sedák a operadlo, 
stohovateľná

cena bez dph: 40,00 €
cena bez dPH: 48,00 €

desZ-k derby učiteľská stolička   
soliwood plášť, 
čalúnený sedák a operadlo

cena bez dph: 67,00 €
cena bez dPH: 80,40 €

desZ-kny derby Študentská stolička  
študentská stolička, soliwood plášť 
s OtVOrOm Na ruky, stohovateľná

cena bez dph: 50,00 €
cena bez dPH: 60,00 €



4

5

vešiak s informačným panelom / PLFP-01 3

atlas 2 miestny študentský stôl / ATA2-LS 2

atlas 1 študentská stolička / ATSZ-1  1

atlas stoly sú vyrobené z 50x25 mm oválnej trubky, 
stolička zase z 30x15 mm oválnej trubky 
s protišmykovými plastovými krytkami nôh.  
V základnom prevedení sa vyrábajú 
z 18 mm laminátovej dosky s 2 mm abs hranou. 
k stolom je možné doobjednať mriežky 
alebo plastové boxy na uloženie zošitov.

atlas učiteľský stôl s 2 zásuvkami / ATTA-2F 4

atlas učiteľská stolička / ATSZ-K 5

tradičná 
forma, 
vysoká 

stabilita!

72
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at
la

s

sedák a 
operadlo 
buková 
preglejka

Na obidvoch stranách 
háčik na Zavesenie 
taŠky

stabilná 
konštrukcia 
plochoovál  
38x20 mm

atlas 1 
Miestny 
Študentský 
stôl
 
Š: 70 cm

H: 50 cm

V: podľa vek.kat.

ata1-ls
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
nezaoblená

cena bez dph: 55,00 €  cena bez dPH: 66,00 € 
 

ata1-lk
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
zaoblená

cena bez dph: 58,00 €  cena bez dPH: 69,60 € 
 

ata1-ds
18 mm dekoritová doska s abs hranou, 
nezaoblená

cena bez dph: 65,00 €  cena bez dPH: 78,00 €

atlas 2 
Miestny 
Študentský 
stôl
 
Š: 130 cm

H: 50 cm

V: podľa vek.kat.

ata2-ls
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
nezaoblená

cena bez dph: 65,00 €  cena bez dPH: 78,00 € 
 

ata2-lk
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
zaoblená

cena bez dph: 69,00 €  cena bez dPH: 82,80 € 
 

ata2-ds
18 mm dekoritová doska s abs hranou, 
nezaoblená

cena bez dph: 78,00 €  cena bez dPH: 93,60 €

atlas študentské stoly, výška podľa vekovej kategórie: 4. vek. kat. 65 cm, 5. vek. kat. 72 cm, 6. vek. kat. 75 cm, 7. vek. kat. 82 cm, extra výška: 105 cm

Na dOObjedNaNie 

fÜr / Mriežka na uloženie ZoŠitov 
Vnútorný rozmer: 43x9x32,5 cm

cena bez dph: 7,00 €
cena s dPH: 8,40 €

Na dOObjedNaNie

fÜdl-2 / polica na ZoŠity
k 2 miestnemu stolu

cena bez dph: 14,00 €
cena s dPH: 16,80 €

Na dOObjedNaNie 

fÜdl-1 / polica na ZoŠity
k 1 miestnemu stolu

cena bez dph: 9,00 €
cena s dPH: 10,80 €
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atlas učiteľský stôl s 1 Zásuvkou

atta-1f
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
nezaoblená
120x75x68 cm

cena bez dph: 92,00 €
cena bez dPH: 110,40 €

atlas učiteľský stôl s 2 ZásuvkaMi

atta-2f
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
nezaoblená
120x75x68 cm

cena bez dph: 105,00 €
cena bez dPH: 126,00 €

atlas učiteľský stôl so skrinkou

atta-sZ
18 mm laminátová doska s abs hranou,  
nezaoblená, uzamykateľná skrinka  
s Gratnells plastovými zásuvkami, 120x75x68 cm

cena bez dph: 135,00 €
cena bez dPH: 162,00 €

atlas  soliwood stolička

atesz 
študentská stolička, soliwood plášť, 
stohovateľná

cena bez dph: 50,00 €
cena bez dPH: 60,00 €

atlas soliwood stolička  
s otvoroM na ruky

atesz-kNy 
študentská stolička, soliwood plášť s otvorom na ruky, 
stohovateľná

cena bez dph: 50,00 €
cena bez dPH: 60,00 €

atlas učiteľská stolička

atesz-k 
soliwood plášť, 
čalúnený sedák  
a operadlo

cena bez dph: 67,00 €
cena bez dPH: 80,40 €

atlas 1 

Študentská stolička

atsz-1 
študentská stolička, 
sedák a operadlo lakovaná 
buková preglejka, stohovateľná

cena bez dph: 34,00 €
cena bez dPH: 40,80 €

atlas 2   

Študentská stolička

atsz-2 
študentská stolička, 
sedák a operadlo lakovaná 
buková preglejka, stohovateľná

cena bez dph: 34,00 €
cena bez dPH: 40,80 €

atlas stolička  

s hojdacíM MechaniZMoM

atHsz 
stolička s hojdacím mechanizmom, 
sedák a operadlo lakovaná buková 
preglejka, vhodná pre 5,6. a 7.vek.kat.

cena bez dph: 53,00 €
cena bez dPH: 63,60 €

atlas učiteľská 

stolička

atsz-k 
čalúnený sedák 
a operadlo, 
stohovateľná

cena bez dph: 40,00 €
cena bez dPH: 48,00

Na dOObjedNaNie 

fÜr / Mriežka na uloženie ZoŠitov 
Vnútorný rozmer: 43x9x32,5 cm

cena bez dph: 7,00 €
cena s dPH: 8,40 €
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konštrukciu stolov z jokloviny 
tvorí 20x20 cm oceľová joklovina, 
v základnom prevedení sa vyrábajú 
s 18 mm laminátovou doskou 
s 2 mm plastovou abs hranou 
a policou na zošity. 
doska stola je pripevnená skrutkami.

Stoly z joklovIny 
a stoličky do učebne

jo
k

lo
V

in
a

výborný 
pomer 
cena 

- kvalita

2

1

Študentský stôl z jokloviny 3 miestny 
/ NCSA3-LS 

2stolička do učebne
 / ESZ-567  

1
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stôl z jokloviny 1 miestny

stôl z jokloviny 2 miestny

stôl z jokloviny 3 miestny

kód produktu Popis cena bez dPH cena s dPH

Ncsa1-ls 18 mm laminátová doska s abs hranou, nezaoblená 44,00 € 52,80 €

Ncsa1-lk 18 mm laminátová doska s abs hranou, zaoblená 47,00 € 56,40 €

Ncsa1-ds 18 mm dekoritová doska s abs hranou, nezaoblená 54,00 € 64,80 €

kód produktu Popis cena bez dPH cena s dPH

Ncsa2-ls 18 mm laminátová doska s abs hranou, nezaoblená 49,00 € 58,80 €

Ncsa2-lk 18 mm laminátová doska s abs hranou, zaoblená 54,00 € 64,80 €

Ncsa2-ds 18 mm dekoritová doska s abs hranou, nezaoblená 63,00 € 75,60 €

kód produktu Popis cena bez dPH cena s dPH

Ncsa3-ls 18 mm laminátová doska s abs hranou, nezaoblená 74,00 € 88,80 €

Ncsa3-lk 18 mm laminátová doska s abs hranou, zaoblená 85,00 € 102,00 €

Ncsa3-ds 18 mm dekoritová doska s abs hranou, nezaoblená 99,00 € 118,80 €

a: 70 cm 

a: 120 cm 

a: 180 cm 

b: 50 cm 

b: 50 cm 

b: 50 cm 

c: vek. kat. 

c: vek. kat. 

c: vek. kat. 

d: 56 cm 

d: 96 cm 

d: 156 cm 

c

a b

d

stoly z jokloviny, výška podľa vekovej kategórie (c):
4. vek. kat. 65 cm, 5. vek. kat.72 cm, 6. vek. kat. 75 cm, 7. vek. kat.82 cm

stolička do učebne a soliwood stoličky

kód produktu  Popis cena bez dPH cena s dPH

tasz-4567 stolička do učebne, sedák a operadlo pregeljka, 5,6. a 7.vek.kat., stohovateľná 22,00 € 26,40 €

sesz soliwood stolička, lyžinové nohy 50,00 € 60,00 €

sesz-kNy soliwood stolička, lyžinové nohy, s otvorom na ruky 50,00 € 60,00 €

sesz-k soliwood stolička, lyžinové nohy, čalúnený sedák a operadlo 67,00 € 80,40 €

sesz-tk soliwood stolička, lyžinové nohy, celočalúnená 61,00 € 73,20 €
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lisa aktívna stolička   
/ ax-si-300b (oranžová)

nastaviteľná výška (59,5 - 84 cm), 
čalúnený sedák (priemer 33 cm), 
noha z elastomeru, nosnosť 130 kg

cena bez dph: 105,00 €  
cena s dPH: 126,00 €

boby Mobilná stolička,  
s podrúčkami a písacou doskou  / 641fd 

perforovaný sedák a operadlo, podrúčky, 
plastová doska na písanie, 4 kolieska, spájateľné k 
sebe, moderný dizajn

cena bez dph: 137,00 €  
cena s dPH: 164,40 €

Multi desk stôl / md-160 
kovová konštrukcia, sv. sivá farba, kolieska s brzdou, doska sa dá zložiť, 
16 mm preglejková doska z obidvoch strán potiahnutá dekoritou vrstvou, 
hrany opatrené ľanovým olejom, min.odber 20 ks

cena bez dph: 402,00 €  
cena s dPH: 482,40 €

Go hokki stolička  
/ ax-mO-1052 (horčicová) 
ePdm sedák, sivý plast, 
priemer sedáka 30 cm, 
výška 45 cm

cena bez dph: 54,00 €  
cena s dPH: 64,80 €

hyper seMinárna stolička, 
s podrúčkami a písacou doskou  
/ 923Gb 

4  kolieska, ePdm sedák, plastový plášť, 
naspodu priestor na uloženie tašky

cena bez dph: 193,00 €  
cena s dPH: 231,60 €

ax-tipper stôl / tP-160 
matná čierna kovová konštrukcia, 
kolieska s brzdou, sklopiteľná doska, 
laminátová doska hr. 25 mm s 2 mm abs hranou

cena bez dph: 204,00 €  
cena s dPH: 244,80 €

tool aktívna stolička 
/ ax-si-305b (olivová)

nastaviteľná výška (61 - 85,5 cm), 
čalúnený sedák (priemer 35 cm), 
noha z elastomeru, nosnosť 130 kg

cena bez dph: 121,00 €  
cena s dPH: 145,20 €

bobby otočná konferenčná 
stolička s písacou doskou 
/ 645fd 

čalúnený sedák a operadlo, s písacou doskou, 
na kolieskach, výškovo nastaviteľná

cena bez dph: 150,00 €  
cena s dPH: 180,00 €

50
ks

50
ks

50
ks



82

Využívanie interaktívnych a študent-
ských nástrojov v inteligentnej učebni 
je možné doplniť radom nástrojov na 
zjednodušenie, jednoduché použitie 
a ešte vyššiu úroveň vzdelania. Ná-
stenné úložné priestory na notebooky, 
úložné skrinky na tablety / nabíjačky, 
zvukové systémy, fotoaparáty na 
dokumenty, statívy všetko pre kvalitné 
vzdelávanie  a skúsenosti študentov.

prísluŠenstvo

interaktívnym softvérom  v triede môžeme 
zvýšiť úroveň vzdelávania v inteligentnej 
triede na vyššiu úroveň. či už je tabletový 
softvér alebo tablet nezávislý interaktívny, 
softvér na tvorbu učebných osnov, prístup 
offline alebo online, pomáha v práci a 
výučbe učiteľov a vzdelávaniu študentov 
v súlade s moderným vekom.

Vzdelávacie nástroje vybavené 
najmodernejšími technológiami. 
spĺňajú všetko, čo potrebujete počas 
interaktívneho vzdelávania. 
uľahčujú prácu vyučujúceho tým, že 
vylučujú zbytočné funkcie. 
sú k dispozícii v troch veľkostiach 
(uhlopriečka 65 "- 75" - 86 "), 
v rozlíšení 4 kb, vynikajúca 
kvalita obrazu.

iNteraktíVNe ZobraZenie

iNteraktíVNe softvéry
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inforMačné koMunikačné nástroje   
Najmodernejšie technológie poskytujú študentom 
neobmedzené možnosti na to, aby bolo vyučovanie zábavné, 
nápadité a ešte viac vzrušujúce a pedagógovia môžu ľahšie 
monitorovať a prispôsobovať sa svojich študentom.

koncepcia učebne 
Naším cieľom je, aby naše inštitúcie používali svoj nábytok na 
navrhovanie svojich vzdelávacích priestorov, ktoré pomáhajú 
oživiť interaktívnejšie a flexibilnejšie vzdelávacie priestory. 
V procese výučby a učenia hrá dôležitú úlohu usporiadanie 
nábytku, variabilita je dôležitá vzhľadom na vek študentov.
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Inteligentná
učebňa

vYTvoreNIe dIGITálNeHo ProSTredIa

dve funkcie v jednej. 
Projekcia a interaktívna 
tabuľa v jednom. dokonale 
sa dá použiť aj k emailovým 
bielym nástenným tabuliam. 
Vysoký jas, perfektný 
displej, jednoduché použitie.

iNteraktíVNy projektor

filcový zapisovateľný suchý 
povrch, odolný proti vandalom, 
infračervená, viacdotyková 
technológia. Vďaka projektoru 
s blízkym alebo veľmi 
blízkym dosahom je možné 
maskovanie minimalizovať.

laptop / tablet alebo iné mobilné 
zariadenie vhodné pre aktívnu 
výučbu študentov. môžu sa tiež použiť 
na zdieľanie obsahu obrazovky aj 
ako porovnávací systém. môžeme 
zabezpečiť ich nabíjanie a napájanie 
rôznymi zariadeniami, nabíjacím 
systémom, ktorý môže byť inštalovaný 
na stôl jOs alebo úložné / nabíjacie 
skrinky.

V stratégii digitálneho vzdelávania je dôležité nebyť digitálne podporovanou verziou tradičného vzdelávania, ale konceptom, ktorý 
vytvára nové vzdelávacie prostredie z hľadiska prístupu, metodík a požiadaviek. sú doplnené prvkom, ktorý pomáha študentom ľahšie 
porozumieť materiálom a ľahko a rýchlo posúdiť vedomosti. táto spätná väzba dáva učiteľom príležitosť rozdeliť skupiny, vyzdvihnúť 
vysoko výkonných. informačné nástroje, koncepcie v triedach, ktoré poskytujú variabilitu, tento vzdelávací prístup pomáha vytvoriť 
nové vzdelávacie prostredie.

iNteraktíVNa tabuľa

ŠtudeNtské nástroje

83
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Interaktívne 
dIspleje
inovatívne vyučovanie najmodernejšími interaktívnymi technológiami. spĺ-
ňajú všetko, čo potrebujete počas interaktívneho vzdelávania. uľahčujú prá-
cu vyučujúceho tým, že vylučujú zbytočné funkcie. sú k dispozícii v troch 
veľkostiach (uhlopriečka 65 "- 75" - 86 "), v rozlíšení 4 kb, vynikajúca kvali-
ta obrazu. Vstavaný operačný systém android, ktorý zabezpečuje nezávislú 
funkciu, je možnosť voľby aj vstavaného počítača. Vynikajúca kvalita, nízke 
náklady a dlhá životnosť.

20 dotykových bodov, led ulttraHd 4k rozlíšenie, android 
8.0 operačný systém, arm cortex a73, 3Gb ram, 16 Gb rOm,  
vstavaný 2 x 16w reproduktory, vstavané wifi, nástenná 
konzola, interaktívna dotyková technológia, Ote, cONNect, 
caPture softvéry - 3 ročná záruka, voliteľný zabudovaný 
počítač.

helGi c séria

tdc65 interaktívny dispej, 65" uhlopriečka

cena bez dph: 1815,00 €  cena s dPH: 2178,00 € 

tdc7 interaktívny dispej, 75" uhlopriečka
 
cena bez dph: 2725,00 €  cena s dPH: 3270,00 € 

tdc86 interaktívny dispej, 86" uhlopriečka
 
cena bez dph: 3635,00 €  cena s dPH: 4362,00 €

Možnosť použitia aj bez počítača

vstavané wifi a bluetooth

veľké rozlíšenie, vysoká svietivosť

rýchle a jednoduché zdieľanie obrazovky

novinka! 

mOžNOsť 

zaŠkOleNia 

za POPlatOk

Novinky!
komplexná ponuka

a cena na Vyžiadanie!
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Ceny neobsahujú montáž, osadenie ani uvedenie do prevádzky. 
Zabezpečujeme montáž na základe cenovej ponuky.

interaktívny displej, vstavaný android 8 (Quad cortex a73+, 3Gb 
ram, 32Gb flash), 4k 3840 x 2160  rozlíšenie, 16:9 pomer strán, 
6ms rýchlosť odpovede, 20 dotykových bodov (windows), 2 x 
15w reprudkutor, bluetooth, wi-fi, wi-fi hotspot, mimio studio 
softvér + mimiomobile lite, nástenná konzola

Mimiodisplay 3 séria

Md65 interaktívny dispej, 65" uhlopriečka
 
cena bez dph: 2120,00 €  cena s dPH: 2544,00 € 

Md375 interaktívny dispej, 75" uhlopriečka
 
cena bez dph: 3030,00 €  cena s dPH: 3636,00 € 

Md385 interaktívny dispej, 86" uhlopriečka
 
cena bez dph: 3940,00 €  cena s dPH: 4728,00 €

novinka! 

Novinky!
komplexná ponuka

a cena na Vyžiadanie!
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Interaktívne 
Tabule

antireflexný a magnetický povrch, popisovateľná markermi, 
nasucho stierateľný a antivandalový povrch. infra 
a viacbodová dotyková technológia, vo viacerých rozmeroch. 
Vhodné s interaktívnymi projektormi na projekciu s krátkej 
a ultrakrátkej vzdialenosti.

luxiboard 88”  

uhlopriečka 88 ", aktívny povrch: 
201,6x116,5 cm, formát: 16:10, 
hliníkový rám, antireflexný povrch, 
magnetický, umývateľný, 10 
používateľov súčasne (single touch) 
5 užívateľov (multitouch), infra 
technológia, 15 dotykových bodov,  
ovládateľný prstom alebo iným 
predmetom, 2 pasívne perá, usb-ká-
bel: 10 m, Výkon <0,5 w, podporuje Os 
7/8 32 / 64bit / macOs x / linux, 
2 ročná záruka

cena bez dph: 755,00 €
cena s dPH: 906,00 €

luxiboard

luxiboard 80” 

uhlopriečka 80 ", aktívny povrch: 
170,6x116,5 cm, formát: 4:3, hliníkový 
rám, antireflexný povrch, magnetický, 
umývateľný, 10 používateľov súčasne 
(single touch) 5 užívateľov (multitouch), 
infra technológia, 15 dotykových 
bodov,  ovládateľný prstom alebo iným 
predmetom, 2 pasívne perá, 
usb-kábel: 10 m, Výkon <0,5 w, 
podporuje Os 7/8 32 / 64bit 
/ macOs x / linux, 2 ročná záruka

cena bez dph: 610,00 €
cena s dPH: 732,00 €

Ceny neobsahujú montáž, osadenie ani uvedenie do prevádzky. 
Zabezpečujeme montáž na základe cenovej ponuky.

Možnosť 
objednania aj 
s reproduktormi

RT 503W
stereo reproduktory
56w rms, drevené aktívne 
reproduktory, vhodné k 
interaktívnym tabuliam a 
projekčným plátnam, nástenné 
konzoly

cena bez dph: 90,00 €
cena s dPH: 108,00 €
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mimioboard

MiMioboard 781t
Interaktívna tabuľa 78"

78" interaktívna tabuľa, 
1630 mm x 1230 mm, 
4:3 formát,  hliníkový rám, 
magnetická, stierateľný emailový 
povrch, 10 dotykových bodov 
súčasne, obsluha prstom alebo 
perom "toll", usb-kábel: 5 m, 
mimio studio softér 
+ mimio mobile lite mobilný 
softvér - 2 ročná záruka 

cena bez dph: 545,00 €
cena s dPH: 654,00 €

MiMioboard 871t
Interaktívna tabuľa 87"  

87" interaktívna tabuľa, 
1920 mm x 1220 mm, 
aktívny povrch 1880 x 1172 mm, 
16:10 formát,  hliníkový rám, 
magnetická, stierateľný emailový 
povrch, 10 dotykových bodov 
súčasne, obsluha prstom alebo 
perom "toll", usb-kábel: 5 m, 
mimio studio softér 
+ mimio mobile lite mobilný 
softvér - 2 ročná záruka 

cena bez dph: 605,00 €
cena s dPH: 726,00 €

Ceny neobsahujú montáž, osadenie ani uvedenie do prevádzky. 
Zabezpečujeme montáž na základe cenovej ponuky.

Možnosť 
objednania aj 
s reproduktormi

RT 503W  stereo reproduktory
56w rms, drevené aktívne reproduktory, vhodné k interaktívnym 
tabuliam a projekčným plátnam, nástenné konzoly

cena bez dph: 90,00 €  cena s dPH: 108,00 €

mimioteach

prenosná interaktívny tabuľa  

inštaluje sa na bielu magnetickú tabuľu, 
ľahko premiestniteľný aj do iných učební, 
pripojíte ho k ploche, zapojíte ho na projektor 
a vyučovanie môže začať. 
týmto systémom sa ľahko sprostredkuje 
pútavá interaktívna výučba pre žiakov. 

softvér Mimiostudio obsahuje:
- interaktívne pero
- vhodné pre všetky vekové kategórie
- automatické nabíjanie pera pre mimoteach
- bezdrôtové spojenie s Pc

cena bez dph: 485,00 €
cena s dPH: 582,00 €

tabule k mimioteach nájdete v sekcii tabúľ.
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Interaktívne 
balíky
kompletné interaktívne balíky za zvýhodnené ceny, overené 
kvalitné systémy ponúkajú množstvo výhod interaktívnej výučby. 
Výučbové balíky sú rozširovateľné, čím sa zvyšuje kvalita výučby.

interaktívny balík č. 1

interaktívny balík č. 2

22rw 
nástenná konZola 
na projektor

nastaviteľná od 650 - 1250 mm

22rw 
nástenná konZola 
na projektor

nastaviteľná od 650 - 1250 mm

Optoma x-308ste 
projektor s krátkou  
projekčnou vzdialenosťou
technológia: dlP
formát: xGa, 4:3 rozlíšenie, (1024x768)
svietivosť: 3500 aNsi lumen
kontrast: 22000:1
reproduktor: 10w
Záruka: 2 r/1 r (1000 hodín) lampa
hdMi kábel: 5 m

Ceny neobsahujú montáž, 
osadenie ani uvedenie 
do prevádzky. 
Zabezpečujeme montáž 
na základe cenovej ponuky.

Ceny neobsahujú montáž, 
osadenie ani uvedenie 
do prevádzky. 
Zabezpečujeme montáž 
na základe cenovej ponuky.

skrinka na notebook, uzamykateľná, nástenná. 
ideálna voľba pre interaktívne systémy, bezpečné skladovanie 
a jednoduchá obsluha. 

cena bez dph: 115,00 €  cena s dPH: 138,00 €

Možnosť dokÚpenia k balíkoM

akciový 

akciový 

balík 

balík 

cena bez dPH:  

1060,00 €
cena s dPH: 1272,00 €

cena bez dPH:  

1185,00 €
cena s dPH: 1422,00 €

iNteraktíVNa 
tabuľa

iNteraktíVNa 
tabuľa

+PrOjektOr+kONzOla

+PrOjektOr+kONzOla

mimiObOard 781t
interaktívna tabuľa, 78” 

78" interaktívna tabuľa, 
1630 mm x 1230 mm, 4:3 formát,  
hliníkový rám, magnetická, stierateľný 
emailový povrch, 10 dotykových bodov 
súčasne, obsluha prstom alebo perom 
"toll", usb-kábel: 5 m, mimio studio softér 
+ mimio mobile lite mobilný softvér 
- 2 ročná záruka

Optoma w-308ste 
projektor 

technológia: dlP  
formát: wxGa, 16:9 képarány, (1280x800)
svietivosť: 3600 lumen
kontrast: 22000:1
Záruka: 2 r/1 r (1000 hodín) lampa

mimiObOard 871t
interaktívna tabuľa, 87”  

87" interaktívna tabuľa, 1920 mm x 1220 
mm, aktívny povrch 1880 x 1172 mm, 
16:10 formát,  hliníkový rám, magnetická, 
stierateľný emailový povrch, 10 dotykových 
bodov súčasne, obsluha prstom alebo 
perom "toll", usb-kábel: 5 m, mimio studio 
softér + mimio mobile lite mobilný softvér 
- 2 ročná záruka
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interaktívny balík č. 3

Ceny neobsahujú montáž, 
osadenie ani uvedenie 
do prevádzky. 
Zabezpečujeme montáž 
na základe cenovej ponuky.

akciový 
balík 
cena bez dPH:  

1640,00 €
cena s dPH: 1968,00 €

iNteraktíVNa 
tabuľa

+PrOjektOr+kONzOla

P12w
nástenná konZola 
na projektor
nastaviteľná na všetky strany, s 
káblovým vedením, projekčná 
vzdialenosť max. 600 mm 

mimiO N12 bNw  
- s ultrakrátkou vzdialenosťou 
projektor 

technológia: lcd
formát: wxGa, 16:10 képarány,
(1280x800)
svietivosť: 4000 aNsi lumen
kontrast: 10000:1
reproduktor: 10w
Záruka: 2 r/1 r (1000 hodín) lampa
hdMi kábel: 5m

mimiObOard 871t
interaktívna tabuľa, 87” 

87" interaktívna tabuľa, 1920 mm x 1220 
mm, aktívny povrch 1880 x 1172 mm, 
16:10 formát,  hliníkový rám, magnetická, 
stierateľný emailový povrch, 10 dotykových 
bodov súčasne, obsluha prstom alebo 
perom "toll", usb-kábel: 5 m, mimio studio 
softér + mimio mobile lite mobilný softvér 
- 2 ročná záruka



Počítačové 
a špeciálne 
stoly

Na zariadenie počítačových miestností ponúkame počítačové stoly. 

V základnom prevedení sa vyrábajú s prechodkami na káble, priobjednať 

sa k nim dá držiak na klávesnicu alebo aj mobilný držiak počítača. 

Špeciálne stoly sú predovšetkým vhodné pre telesne postihnuté deti. 

Sklápateľná doska im uľahčuje nastaviť písaciu dosku do vhodnej polohy.
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Nora 1 miestny počítačový stôl

Nora 2 miestny počítačový stôl

kód produktu Popis cena bez dPH cena s dPH

Nsza-1 laminátová doska, háčik na tašku, prechodka a ušká na kabeláž 63,00 € 75,60 €

klt na doobjednanie držiak na klávesnicu 10,00 € 12,00 €

kód produktu Popis cena bez dPH cena s dPH

Nsza-2 laminátová doska, háčik na tašku, prechodka a ušká na kabeláž 86,00 € 103,20 €

klt na doobjednanie držiak na klávesnicu 10,00 € 12,00 €

a: 80 cm 

a: 140 cm 

b: 68 cm 

b: 68 cm 

c: 75 cm 

c: 75 cm 

d: 66 cm 

d: 126 cm 

Nora špeciálny stôl a: 130 cm b: 50 cm c: vek. kat. d: 106 cm 

kód produktu Popis cena bez dPH cena s dPH

Nsalk-1 sklápateľná na jednej strane, 18 mm laminátová doska s abs hranou, nezaoblená 71,00 € 85,20 €

Nsalk-2 sklápateľná na oboch stranách, 18 mm laminátová doska s abs hranou, nezaoblená 84,00 € 100,80 €

c

a b

d

atlas špeciálny stôl a: 130 cm b: 50 cm c: vek. kat. d: 115 cm 

kód produktu Popis cena bez dPH cena s dPH

atsalk-1 sklápateľná na jednej strane, 18 mm laminátová doska s abs hranou, nezaoblená 83,00 € 99,60 €

atsalk-2 sklápateľná na oboch stranách, 18 mm laminátová doska s abs hranou, nezaoblená 100,00 € 120,00 €

atlas 1 miestny počítačový stôl

atlas 2 miestny počítačový stôl

kód produktu Popis cena bez dPH cena s dPH

atsza-1 laminátová doska, háčik na tašku, prechodka a ušká na kabeláž 77,00 € 92,40 €

klt na doobjednanie držiak na klávesnicu 10,00 € 12,00 €

kód produktu Popis cena bez dPH cena s dPH

atsza-2 laminátová doska, háčik na tašku, prechodka a ušká na kabeláž 98,00 € 117,60 €

klt na doobjednanie držiak na klávesnicu 10,00 € 12,00 €

a: 80 cm 

a: 140 cm 

b: 68 cm 

b: 68 cm 

c: 75 cm 

c: 75 cm 

d: 66 cm 

d: 126 cm 

c

a b

d

atsZa-1
atlas 1 miestny 
počítačový stôl

nsZa-2
Nora 2 miestny 
počítačový stôl
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c

a b

d

ergo Pr špeciálny pracovný stôl

ergo Pr špeciálny pracovný stôl

c: 72-122 cm 

c: 52-102 cm 

a: 100 cm 

a: 100 cm 

d: 72 cm 

d: 72 cm 

b: 70 cm 

b: 70 cm 

Pracovný stôl ergo Pr sa dá s minimálnym úsilím 

nastavovať vďaka vyváženému zdvižnému zariadeniu. 

doska stola sa dá nastavovať v 0-85° uhle. 

konštrukciu stola tvorí oceľová joklovina, 

doska stola je z 18 mm laminátovej dosky s abs hranou.

Ergo PR špeciálny 
pracovný stôl

šP
ec

iá
ln

y 
St

ô
l

ral 7035
bledosivá

314
sivá

401
savaria buk

laMinátové dosky
drevené vzory

farba 
konŠtrukcie

jednoducho 
nastaviteľná 
zdVižNá 
mecHaNika

vyvážené zdVíHacie 
zariadeNie

skrutkou 
NastaViteľNé 
NOHy

doska stola 
NastaViteľNá 
od 0-85° 
uHla

kód produktu Popis cena bez dPH cena s dPH

P2-52-rG ergo Pr špeciálny stôl,  sivá laminátová doska, nezaoblená 1319,00 € 1582,80 €

P2-52-rb ergo Pr špeciálny stôl,  buková  laminátová doska, nezaoblená 1400,00 € 1680,00 €

kód produktu Popis cena bez dPH cena s dPH

P2-72-rG ergo Pr špeciálny stôl,  sivá laminátová doska, nezaoblená 1319,00 € 1582,80 €

P2-72-rb ergo Pr špeciálny stôl,  buková  laminátová doska, nezaoblená 1400,00 € 1680,00 €
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Hliníková konštrukcia, 18 mm hrubá buková doska stola, 

držiak na perá a ceruzky. sklápateľná doska je opatrená lištou, 

ktorá zabraňuje zošmyknutiu kníh. každý model aluflex zostavy

 je jednoducho výškovo nastaviteľný bez akéhokoľvek náradia. 

Vďaka mimoriadne ľahkej hliníkovej konštrukcii nebude robiť 

ani najmenším deťom problém vyložiť stoličku na stôl.

Aluflex 
nábytková zostava

c

a b

d

aluflex 1 miestny stôl

aluflex 2 miestny stôl

c: 64-82 cm 

c: 64-82 cm 

a: 70 cm 

a: 130 cm 

d:60 cm 

d:120 cm 

b: 60 cm 

b: 60 cm 

aluflex stolička

70

46

38

39

401
savaria buk

laMinátové dosky
drevené vzory

ral 9006
strieborná metalická

farba 
konŠtrukcie

protiŠMyková 
lišta

dekoritový 
sedák

sklápateľná 
doska 
s držiakom 
pera a ceruzky

Postupne 
nastaviteľná 
výška, ľahká 
hliníková 
konŠtrukcia

kód produktu Popis cena bez dPH cena s dPH

ala-1 buková laminátová doska, držiak na ceruzky, protišmyková lišta, 
skryté kolieska, mriežky na uloženie zošitov, 
výškovo nastaviteľný (64-71-76-82 cm)

480,00 € 576,00 €

kód produktu Popis cena bez dPH cena s dPH

ala-2 buková laminátová doska, držiak na ceruzky, protišmyková lišta, 
skryté kolieska, mriežky na uloženie zošitov, 
výškovo nastaviteľný (64-71-76-82 cm)

502,00 € 602,40 €

kód produktu Popis cena bez dPH cena s dPH

alsz-25 sedák a operadlom dekoritom potiahnutá preglejka, 
výškovo nastaviteľná (38-43-46-51)

205,00 € 246,00 €



lupo zadná lavica1

lupo predný stôl2

dosku stola tvorí vysoko odolná 18 mm laminátová doska, 

nezaoblená, s 2 mm abs hranou. 

Nohy tvorí 40x40 mm oceľová joklovina, 8 mm podnože 

sú rezané laserom a k podlahe sú upevnené 3 skrutkami. 

kovové časti sú v čiernej farbe. 

lupo auditórium je vhodné na šikmú podlahu 

alebo aj na schody. 

Na výber sú 3 verzie sedákov a operadiel. tie tvorí 

buková preglejka. Používame čalúnenie s vysokou 

oteruvzdornosťou. 

sedáky sú automaticky sklápateľné.

ideálny prvok 
do tried, 

konferenčných 
centier, 

vysokoškolských 
učební

1

2

94



luPo auditórium
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lupo lavica s doskou    kód PrOduktu: lP-aud-132-tk
konštrukcia 30x30 mm joklovina, sedák a operadlo buková preglejka, 
čalúnenie s 70000 cyklom oteruvzodnosti, doska: 18 mm laminátová doska s 2 mm abs hranou

cena bez dph: 263,00 €
cena s dPH: 315,60 €

lupo lavica s doskou    kód PrOduktu: lP-aud-102-ret
konštrukcia 30x30 mm joklovina, sedák a operadlo buková preglejka, 
doska: 18 mm laminátová doska s 2 mm abs hranou

cena bez dph: 246,00 €
cena s dPH: 295,20 €

lupo lavica s doskou    kód PrOduktu: lP-aud-112kÜ
konštrukcia 30x30 mm joklovina, sedák a operadlo buková preglejka, 
čalúnenie s 70000 cyklom oteruvzodnosti, doska: 18 mm laminátová doska s 2 mm abs hranou

cena bez dph: 252,00 €  
cena s dPH: 302,40 €

lupo predný stôl   kód PrOduktu: lP-aud-ks

konštrukcia 30x30 mm joklovina, 
doska: 18 mm laminátová doska s 2 mm abs hranou

cena bez dph: 149,00 €
cena s dPH: 178,80 €

lupo zadná lavica lP-aud-132-tkl 
konštrukcia 30x30 mm joklovina, sedák a operadlo 
buková preglejka, čalúnenie s 70000 cyklom oteruvzodnosti

cena bez dph: 235,00 €  
cena s dPH: 282,00 €

lupo zadná lavica lP-aud-102-retl 
konštrukcia 30x30 mm joklovina, 
sedák a operadlo buková preglejka

cena bez dph: 219,00 € 
 cena s dPH: 262,80 €

lupo zadná lavica lP-aud-112kÜ 
konštrukcia 30x30 mm joklovina, 
sedák a operadlo buková preglejka

cena bez dph: 219,00 €
cena s dPH: 262,80 €

au
d

it
ó

ri
u

m
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„D”
(84 Fő)

Oldal nézet

Felül nézet

„D”
(84 Fő)

Oldal nézet

Felül nézet

bočný pohľad

horný pohľad

roZMery 
lupo auditória
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stôl / AS-A-14.8-FE 

beta stolička / AX-Béta szék  

3+1 zásuvkový kontajner / AS-K.1-3 3

2

1

V našej ponuke sme mysleli aj na zariadenia zborovní prípadne 
učiteľských kabinetov, kde si môžu učitelia oddýchnuť, alebo sa 
pripraviť na vyučovanie, opraviť úlohy, alebo len tak podebatovať 
s kolegami. aj malé miestnosti sa dajú prakticky a funkčne 
zariadiť, v ponuke máme ergonomické stoličky aj stoly 
so zásuvkami.

malý priestor, 
multifunkčné 

zariadenie

98
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učiteľské
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Učiteľské stoličky

u
či

te
ľS

k
é 

St
o

li
čk

y

celkovú ponuku nájdete 
na našej webovej stránke www.alexnabytok.sk

12
ks

12
ks

12
ks

Zebra pop stolička 
s lyžinovými noham
sca-2641 
11 mm oceľová trubka chrómovaná, 
stohovateľná, čalúnený sedák a operadlo
51x80/45x53 cm

cena bez dph: 133,00 €
cena s dPH: 159,60 €

atlas erGo stolička

atesz-k 
soliwood plášť, čalúnený sedák 
a operadlo, stohovateľná
45x90/47x47 cm

cena bez dph: 67,00 €
cena s dPH: 80,40 €

drevená stolička
Pa-clara 490f 
čalúnený sedák, drevené operadlo
45x96/48x53 cm

cena bez dph: 98,00 €
cena s dPH: 117,60 €

drevená stolička
Pa-fOrli 47d 
čalúnený sedák, drevené operadlo
45x82/50x49 cm

cena bez dph: 94,00 €
cena s dPH: 112,80 €

drevená stolička
Pa-lOry 415.i2 
čalúnený sedák, drevené operadlo
43x94/47x44 cm

cena bez dph: 83,00 €
cena s dPH: 99,60 €

bond erGo stolička

bOesz-k 
soliwood plášť, čalúnený sedák a operadlo, 
stohovateľná
46x77/44x40 cm

cena bez dph: 67,00 €
cena s dPH: 80,40 €

soliwood erGo stolička  
s lyžinovými nohami

sesz-k 
soliwood plášť, čalúnený sedák 
a operadlo, stohovateľná, 45x90/47x47 cm

cena bez dph: 67,00 €
cena s dPH: 80,40 €

Zebra pop stolička so 4 nohami
sca-2640 
16 mm oceľová trubka chrómovaná, 
stohovateľná, 
čalúnený sedák a operadlo 
54x81/46x52 cm

cena bez dph: 129,00 €
cena s dPH: 154,80 €

Mannequin pop stolička
sca-2661 
16 mm oceľová trubka chrómovaná, 
stohovateľná, 
čalúnený sedák a operadlo 
47,5x90/47x52 cm

cena bez dph: 138,00 €
cena s dPH: 165,60 €

25
ks

25
ks

25
ks
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Učiteľské stoly

učiteľský stôl, s policou
ia-P 
 
18 mm laminátová doska s abs hranou, 
nezaoblená, 1 polica
120x75x68 cm

cena bez dph: 87,00 €
cena s dPH: 104,40 €

učiteľský stôl  
s bočnou skrinkou  
t-ía

18 mm laminátová doska s abs hranou, 
nezaoblená, uzamykateľná skrinka
120x75x68 cm

cena bez dph: 131,00 €
cena s dPH: 157,20 €

savaria 1 protiľahlý 
učiteľský stôl  
sta-1 

18 mm laminátová doska s abs hranou, 
nezaoblená, 1 zásuvka
100x75x90 cm

cena bez dph: 181,00 €
cena s dPH: 217,20 €

učiteľský stôl, 2 Zásuvky  

ia-2f

18 mm laminátová doska s abs hranou, 
nezaoblená, 2 zásuvky
120x75x68 cm

cena bez dph: 114,00 €
cena s dPH: 136,80 €

učiteľský stôl, 3 Zásuvky 
ia-3f 

18 mm laminátová doska s abs hranou, 
nezaoblená, 3 zásuvky
120x75x68 cm

cena bez dph: 132,00 €
cena s dPH: 158,40 €

flex učiteľský stôl
fta-2Gfsz-ls

18 mm laminátová doska s abs hranou, 
nezaoblená, 2 Gratnells zásuvky, 
1 uzamykateľná skrinka, 120x75x68 cm

cena bez dph: 165,00 €
cena s dPH: 198,00 €

flex učiteľský stôl
fta-2f-ls

18 mm laminátová doska s abs hranou, 
nezaoblená, 2  zásuvky
120x75x68 cm

cena bez dph: 119,00 €
cena s dPH: 142,80 €

flex protiľahlý učiteľský stôl
fta-2f-sz-ls

18 mm laminátová doska s abs hranou, 
nezaoblená, 2+2 Gratnells zásuvky 
120x75x100 cm

cena bez dph: 193,00 €
cena s dPH: 231,60 €

savaria 2 protiľahlý 
učiteľský stôl   
sta-2 

18 mm laminátová doska s abs hranou, 
nezaoblená, 1-1zásuvka
90x75x70 cm

cena bez dph: 89,00 €
cena s dPH: 106,80 €



2

1

klasická zásuvková skriňa / SZ-022 

klasická 2 dverová skriňa / SZ-001  

klasická skriňa s presklenými dverami / SZ-009 3

2

1

skrine vhodné do tried aj do kancelárií. 
korpus a dvierka sa vyrábajú z 18 mm laminátovej dosky 
s abs hranou. fixné police, zadná stena 4 mm Hdf doska, 
s úchytkami a bezpečnostným zámkom.

klasické skrine 
s rôznymi úložnými 

funkciami.

102
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sZ-026
klasická 
Zásuvková skriňa
3 zásuvky, 1-dverová, 
vo vnútri 2 police
90x43x120 cm

cena bez dph: 145,00 €
cena s dPH: 174,00 €

sZ-025
klasická 
Zásuvková skriňa
3 zásuvky
45x43x120 cm

cena bez dph: 104,00 €
cena s dPH: 124,80 €

sZ-001
klasická 
2-dverová skriňa
4 delené police, bezpečnostný 
zámok, 100x52x180 cm

cena bez dph: 171,00 €
cena s dPH: 205,20 €

sZ-009
klasická skriňa 
s presklenýMi dveraMi 2. 
horná časť presklená 2 police, 
dolná časť 3 dvierka, 
bezpečnostný zámok
150x52x180 cm

cena bez dph: 263,00 €
cena s dPH: 315,60 €

sZ-004
klasická 
skriňa na spisy
2 police, bezpečnostný zámok,
 v strede delená, 100x52x180 cm

cena bez dph: 153,00 €
cena s dPH: 183,60 €

sZ-008
klasická skriňa 
s presklenýMi dveraMi 1. 
v strede delená, 4+4 police, 
bezpečnostný zámok
100x52x180 cm

cena bez dph: 181,00 €
cena s dPH: 217,20 €

sZ-002
klasická 
1-dverová skriňa
4 police, bezpečnostný zámok
50x52x180 cm

cena bez dph: 119,00 €
cena s dPH: 142,80 €

sZ-010
klasická 
veŠiaková skriňa 
1 polica, tyč na zavesenie, 
bezpečnostný zámok
50x52x180 cm

cena bez dph: 80,00 €
cena s dPH: 96,00 €

sZ-003
klasická 
knihovnička
4 police
100x24x180 cm

cena bez dph: 78,00 €
cena s dPH: 93,60 €

sZ-007
klasická 
policová skriňa
v strede delená, 4+4 police
100x50x180 cm

cena bez dph: 107,00 €
cena s dPH: 128,40 €

sZ-011
klasická
veŠiaková skriňa 
1 polica, tyč na zavesenie, 
bezpečnostný zámok
100x52x180 cm

cena bez dph: 139,00 €
cena s dPH: 166,80 €
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sZ-013 klasická 
policová skriňa 2.
v strede delená, 2+2 police, 
bezpečnostný zámok
90x43x120 cm

cena bez dph: 93,00 €
cena s dPH: 111,60 €

sZ-022
klasická skriňa 
so ZásuvkaMi 2.
4 zásuvky, hore otvorená, 
1 polica
100x52x180 cm

cena bez dph: 197,00 €
cena s dPH: 236,40 €

sZ-012 klasická 
policová skriňa
2 police, 
bezpečnostný zámok
45x43x120 cm

cena bez dph: 57,00 €
cena s dPH: 68,40 €

sZ-021
klasická skriňa 
so ZásuvkaMi
4  zásuvky, 2 dvere, 
vo vnútri 1 polica
100x52x180 cm

cena bez dph: 234,00 €
cena s dPH: 280,80 €

sZ-017
klasická skriňa 
do internátu
jedna strana šatníková, druhá 
strana 4 police, bezpečnostný 
zámok, 100x52x180 cm

cena bez dph: 139,00 €
cena s dPH: 166,80 €

ka-1
jedNOstraNNá 
knihovnička
5 políc
80x24x215 cm

cena bez dph: 81,00 €
cena s dPH: 97,20 €

sZ-016
klasická polica 3.
v strede delená, 2+2 police
90x43x120 cm

cena bez dph: 71,00 €
cena s dPH: 85,20 €

sZ-024
klasická 
policová skriňa 5. 
hore otvorená, 
dolná časť 2-dverová
100x52x180 cm

cena bez dph: 132,00 €
cena s dPH: 158,40 €

ka-2
ObOjstraNNá 
knihovnička
5+5 políc
80x50x215 cm

cena bez dph: 149,00 €
cena s dPH: 178,80 €

sZ-015
klasická polica 2.
2 police
45x43x120 cm

cena bez dph: 50,00 €
cena s dPH: 60,00 €

sZ-023
klasická 
policová skriňa 4. 
hore presklené dvere, 
dolná časť 2 dvere, 1 polica
100x52x180 cm

cena bez dph: 223,00 €
cena s dPH: 267,60 €

fa-5
skriňa  
na časopisy
4 police
80x32x180 cm

cena bez dph: 115,00 €
cena s dPH: 138,00 €



1

Flex skriňa / FSZ-18 3

Flex skriňa / FSZ-23  4

Flex C študentská stolička  / FC-SZ  5

60° lichobežníkový stôl 2 miestny  / TRA-60-2  6

Flex skriňa / FSZ-16  2

Flex skriňa / FSZ-35 1

Naše skrinky FLEX sú vyrobené z modulárnych jednotiek. 
S našimi výrobkami si môžete navrhnúť praktický úložný systém 
do učební a skupinových miestností. 
Systematické a prehľadné ukladanie dokumentov a zariadení. 
Niektoré modely sú k dispozícii na kolieskach, pomocou 
ktorých môžete priestor usporiadať v priebehu niekoľkých 
sekúnd. Korpusy skriniek si môžete vybrať z farieb laminovanej 
nábytkovej dosky. Pre plastové zásuvky je k dispozícii 7 farieb. 
Farebné prevedenie skriniek je štandardne znázornené na 
fotkách.
Rozmery Gratnells zásuviek:
• F1 Gratnells zásuvka I  H: 42,7 cm *Š: 31,2 cm * V: 7,5 cm
• F25 Gratnells zásuvka I H: 42,7 cm *Š: 31,2 cm * V: 22,5 cm

Organizované, 
praktické 

a transparentné 
skladovanie
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Flex skrine
s Gratnells zásuvkami
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Flex skriňa 11.
nastaviteľné police, 9 ks F25 
plastových zásuviek, 2 dvere
103,8x190x47,5 cm
kód výrobku: FSZ-11

Cena bez DPH: 377,00 €
Cena s DPH: 452,40 €

Flex skriňa 14.
nastaviteľné police, 15 ks F25 
plastových zásuviek, otvorená
103,8x190x45 cm
kód výrobku: FSZ-14

Cena bez DPH: 349,00 €
Cena s DPH: 418,80 €

Flex skriňa 12.
nastaviteľné police, 9 ks F25 
plastových zásuviek, otvorená
103,8x190x45 cm
kód výrobku: FSZ-12

Cena bez DPH: 265,00 €
Cena s DPH: 318,00 €

Flex skriňa 13.
nastaviteľné police, 15 ks F25 
plastových zásuviek, 2 dvere
103,8x190x47,5 cm
kód výrobku: FSZ-13

Cena bez DPH: 462,00 €
Cena s DPH: 554,40 €

Flex skriňa 22.
nastaviteľné police, 18 ks F1 
plastových zásuviek, otvorená
69,8x190x45cm
kód výrobku: FSZ-22

Cena bez DPH: 318,00 €
Cena s DPH: 381,60 €

Flex skriňa 23.
nastaviteľné police, 14 ks F1 
plastových zásuviek, 2 dvere
69,8x190x47,5cm
kód výrobku: FSZ-23

Cena bez DPH: 385,00 €
Cena s DPH: 462,00 €

Flex skriňa 24.
nastaviteľné police, 14 ks F1 
plastových zásuviek, otvorená
69,8x190x45cm
kód výrobku: FSZ-24

Cena bez DPH: 284,00 €
Cena s DPH: 340,80 €

Flex skriňa 21.
nastaviteľné police, 
18 ks F1 plastových zásuviek, 
2 dvere
69,8x190x47,5 cm
kód výrobku: FSZ-21

Cena bez DPH: 419,00 €
Cena s DPH: 502,80 €

Flex skriňa 18.
nastaviteľné police, 27 ks F1 
plastových zásuviek, otvorená
103,8x190x45 cm
kód výrobku: FSZ-18

Cena bez DPH: 434,00 €
Cena s DPH: 520,80 €

Flex skriňa 16.
nastaviteľné police, 14 ks F25 
plastových zásuviek, otvorená
103,8x190x45 cm
kód výrobku: FSZ-16

Cena bez DPH: 353,00 €
Cena s DPH: 423,60 €

Flex skriňa 15.
nastaviteľné police, 14 ks F25 
plastových zásuviek, 2 dvere
103,8x190x47,5 cm
kód výrobku: FSZ-15

Cena bez DPH: 465,00 €
Cena s DPH: 558,00 €

Flex skriňa 17.
nastaviteľné police, 27 ks F1 
plastových zásuviek, 2 dvere
103,8x190x47,5 cm
kód výrobku: FSZ-17

Cena bez DPH: 547,00 €
Cena s DPH: 656,40 €

Flex skriňa 19.
nastaviteľné police, 
14 ks F25 plastových zásuviek, 
2 dvere
69,8x190x47,5 cm
kód výrobku: FSZ-19

Cena bez DPH: 418,00 €
Cena s DPH: 501,60 €

Flex skriňa 20.
nastaviteľné police, 14 ks F25 
plastových zásuviek, otvorená
méretek maradnak
69,8x190x45 cm
kód výrobku: FSZ-20

Cena bez DPH: 317,00 €
Cena s DPH: 380,40 €
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Flex skriňa 27.
6 ks F25 plast. zásuviek, otvorená, kovové nohy
69,8x56,7x45cm kód výrobku: FSZ-27

Cena bez DPH: 161,00 €
Cena s DPH: 193,20 €

Flex skriňa 28.
6 ks F25 plastových zásuviek, otvorená,  
4 kolieska s brzdou 
69,8x56,7x45cm kód výrobku: FSZ-28

Cena bez DPH: 135,00 €
Cena s DPH: 162,00 €

Flex skriňa 33.
12 ks F1 plast. zásuviek, otvorená, kovové nohy
69,8x56,7x45cm kód výrobku: FSZ-33

Cena bez DPH: 210,00 €
Cena s DPH: 252,00 €

Flex skriňa 34.
12 ks F1 plastových zásuviek, otvorená, 
4 kolieska s brzdou
69,8x66,7x45cm kód výrobku: FSZ-34

Cena bez DPH: 183,00 €
Cena s DPH: 219,60 €

Flex skriňa 31.
12 ks F25 plast. zásuviek, otvorená, kovové nohy 
137,8x56,7x45cm kód výrobku: FSZ-31

Cena bez DPH: 280,00 €
Cena s DPH: 336,00 €

Flex skriňa 32.
12 ks F25 plastových zásuviek, otvorená, 
4 kolieska s brzdou
137,8x56,7x45cm kód výrobku: FSZ-32

Cena bez DPH: 253,00 €
Cena s DPH: 303,60 €

Flex skriňa 37.
24 ks F1 plast. zásuviek, otvorená, kovové nohy
137,8x66,7x45cm kód výrobku: FSZ-37

Cena bez DPH: 382,00 €
Cena s DPH: 458,40 €

Flex skriňa 38.
24 ks F1 plastových zásuviek, otvorená, 
4 kolieska s brzdou
137,8x66,7x45cm kód výrobku: FSZ-38

Cena bez DPH: 349,00 €
Cena s DPH: 418,80 €

Flex skriňa 29.
9 ks F25 plast. zásuviek, otvorená, kovové nohy  
103,8x56,7x45cm kód výrobku: FSZ-29

Cena bez DPH: 220,00 €
Cena s DPH: 264,00 €

Flex skriňa 30.
9 ks F25 plastových zásuviek, otvorená, 
4 kolieska s brzdou,  
103,8x56,7x45cm kód výrobku: FSZ-30

Cena bez DPH: 194,00 €
Cena s DPH: 232,80 €

Flex skriňa 35.
18 ks F1 plast. zásuviek, otvorená, kovové nohy
 103,8x66,7x45cm kód výrobku: FSZ-35

Cena bez DPH: 292,00 €
Cena s DPH: 350,40 €

Flex skriňa 36.
18 ks F1 plastových zásuviek, otvorená, 
4 kolieska s brzdou
103,8x66,7x45cm kód výrobku: FSZ-36

Cena bez DPH: 266,00 €
Cena s DPH: 319,20 €

Flex skriňa 25.
18 ks F1 a 12 ks F25 plastových 
zásuviek, otvorená, kovové nohy
103,8x134,7x45 cm
kód výrobku: FSZ-25

Cena bez DPH: 488,00 €
Cena s DPH: 585,60 €

Flex skriňa 26.
fixné police, 14 ks F25 plastových 
zásuviek, otvorená, kovové nohy
103,8x134,7x45 cm
kód výrobku: FSZ-26

Cena bez DPH: 315,00 €
Cena s DPH: 378,00 €
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FsZ-01 
korpus 18 mm laminátová doska, 
zadná stena, 
4 kolieska, 
8 ks F25 Gratnells zásuviek
140x120x45 cm

Cena bez DPH: 259,00 €
Cena s DPH: 310,80 €

FsZ-02 
korpus 18 mm laminátová 
doska, zadná stena, 
4 kolieska, 8 ks F1 Gratnells 
zásuviek
140x120x45 cm

Cena bez DPH:  238,00 €
Cena s DPH: 285,60 €

FsZ-03 
korpus 18 mm laminátová 
doska, zadná stena, 
4 kolieska, 
8 ks F1 Gratnells zásuviek
140x120x45 cm

Cena bez DPH: 227,00 €
Cena s DPH: 272,40 €

FsZ-04 
korpus 18 mm laminátová 
doska, zadná stena, 
4 kolieska, 
10 priehradok
54x120x45 cm

Cena bez DPH: 71,00 €
Cena s DPH: 85,20 €

FsZ-05
korpus 18 mm laminátová doska, 
zadná stena, 
4 kolieska, 
20 priehradok
105x120x45 cm

Cena bez DPH: 124,00 €
Cena s DPH: 148,80 €

FsZ-10 
korpus 18 mm laminátová 
doska, 
zadná stena, 
4 kolieska, 
3 dvere
105x120x45 cm

Cena bez DPH: 127,00 €
Cena s DPH: 152.40 €

FsZ-09 
korpus 18 mm laminátová 
doska, zadná stena, 
4 kolieska, 
6 ks F1 Gratnells zásuviek, 
1 dvere
105x120x45 cm

Cena bez DPH: 171,00 €
Cena s DPH: 205,20 €

FsZ-08 
korpus 18 mm laminátová 
doska, zadná stena, 
4 kolieska, 
4 ks F1 Gratnells zásuviek, 
1 dvere
105x120x45 cm

Cena bez DPH: 155,00 €
Cena s DPH: 186,00 €

FsZ-06 
korpus 18 mm laminátová doska, 
zadná stena, 
4 kolieska, 
4 ks F25 Gratnells zásuviek
105x120x45 cm

Cena bez DPH: 166,00 €
Cena s DPH: 199,20 €

FsZ-07 
korpus 18 mm laminátová 
doska, zadná stena, 
4 kolieska, 
4 ks F25 Gratnells zásuviek, 
1 dvere
105x120x45 cm

Cena bez DPH: 186,00 €
Cena s DPH: 209,00 €
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skriňa na toPánky

Rozmer: 100x120x30 cm
Korpus: 18 mm laminátová doska, 
ABS hrany, 50x25 mm oválna kovová 
konštrukcia, 4 plastové krytky nôh
kód produktu: ECSZ-01

Cena bez DPH: 116,00 €
Cena s DPH: 139,20 €

Šatňová skriňa  
s 15 PrieHraDkami

Rozmer: 160x160x45 cm
Korpus: 18 mm laminátová doska, 
40x20 mm kovová joklovina, 
perforovaná zadná stena, 2 kolieska s brzdou
Priehradky na topánky:
18x29x43 cm (vxšxh)
kód produktu: PLRA-01

Cena bez DPH: 360,00 €
Cena s DPH: 432,00 €

skriňa na toPánky  
so 16 PrieHraDkami

Rozmer: 160x100x45 cm
Korpus: 18 mm laminátová doska, 40x20 mm 
kovová joklovina, perforovaná zadná stena, 
4 plastové krytky nôh
Priehradky na topánky:
19x36x42 cm (vxšxh)
kód produktu: PLCT-02

Cena bez DPH: 281,00 €
Cena s DPH: 337,20 €

veŠiak na stenu s inFormačným 
Panelom, 13 miestny

Rozmer: 200x116x7 cm
40x20 mm kovový rám, perforovaná zadná stena, 
13 vešiakov
Informačná tabuľa: na popis kriedou, 
modrý dekoritový povrch
kód produktu: PLFP-01

Cena bez DPH: 138,00 €
Cena s DPH: 165,60 €

veŠiak na stenu

Rozmer: 150x17x6,5 cm
30x20 mm kovová joklovina, 
10 vešiakov, na upevnenie na stenu
kód produktu: BFF-10

Cena bez DPH: 21,00 €
Cena s DPH: 25,20 €

stojanový veŠiak

Rozmer: 180x50 cm
Elektrostaticky farbená kovová 
trubka, držiak na dáždniky
kód produktu: AF-1

Cena bez DPH: 24,00 €
Cena s DPH: 28,80 €

Úložné
doplnky a vešiaky
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Úschovné skrine
Nami vyrábané úschovné skrine sú perfektným riešením v pracovných závodoch pre zamestnancov 

na uskladnenie napr. jedla, súkromných vecí alebo menších nástrojov. 

Jednotná 52 cm hĺbka skríň bez problémov vojde aj do menších priestorov.
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1 RADoVé 2 RADoVé

3 RADoVé

otB-Fe30-1-5
5 priehradok
32x180x52cm

Cena bez DPH: 117,00 €
Cena s DPH: 140,40 €

Fitt-30 Fitt-30

otB-Fe30-3-12
12 priehradok
92x180x52cm

Cena bez DPH: 
253,00 €
Cena s DPH: 303,60 €

Fitt-30

otB-Fe30-4-12
12 priehradok
122x180x52cm

Cena bez DPH: 
291,00 €
Cena s DPH: 349,20 €

Fitt-30

otB-Fe30-3-15
15 priehradok
92x180x52cm

Cena bez DPH: 
279,00 €
Cena s DPH: 334,80 €

Fitt-30

3
ks

3
ks

otB-Fe30-3-9
9 priehradok
92x180x52cm

Cena bez DPH: 227,00 €
Cena s DPH: 272,40 €

Fitt-30

3
ks

otB-Fe30-2-10
10 priehradok
62x180x52cm

Cena bez DPH: 198,00 €
Cena s DPH: 237,60 €

otB-Fe30-2-6
6 priehradok
62x180x52cm

Cena bez DPH: 
163,00 €
Cena s DPH: 195,60 €

Fitt-30

otB-Fe30-2-8
8 priehradok
62x180x52cm

Cena bez DPH: 
180,00 €
Cena s DPH: 216,00 €

Fitt-30

otB-Fe30-1-3
3 priehradky
32x180x52cm

Cena bez DPH: 
99,00 €
Cena s DPH: 118,80 €

Fitt-30

otB-Fe30-1-4
4 priehradky
32x180x52cm

Cena bez DPH: 
108,00 €
Cena s DPH: 129,60 €

Fitt-30
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K výučbe je nevyhnutné aj vizuálne vyobrazenie 
a k tomu slúžia školské tabule. 
V ponuke máme jednoduché tabule 
alebo tabule viacdielne s krídlami. 
Ponúkame aj mobilné stojany k tabuliam.

Školské
tabule
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stojany k tabuliamlinajkovanie tabúľ

Doplnky k tabuliam

Tabuľové moduly Informačné tabule

Classic nástenná tabuľa Vario nástenná tabuľa
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Rám tabule Classic tvorí 15 mm hrubý hliníkový 
u profil s plastovými uzávermi na rohoch. Na stenu 
sa pripevňujú pomocou hmoždiniek a skrutiek, 
dajú sa upevniť aj na mobilné stojany k tabuliam.

Ku keramickým zeleným aj 
k bielym tabuliam je v základnej 
výbave držiak na kriedu.

Tabuľa s bočným krídlom

CLASSIC 
nástenné tabule vhodné k mobilným stojanom! 

Classic nástenná tabuľa

Kód produktu Popis Cena bez DPH Cena s DPH

100 001 keramická alebo emailová, 100x100 cm 111,00 € 133,20 €

100 002 keramická alebo emailová, 120x100 cm 120,00 € 144,00 €

100 003 keramická alebo emailová, 150x100 cm 127,00 € 152,40 €

100 004 keramická alebo emailová, 200x100 cm 180,00 €                         216,00 €

100 005 keramická alebo emailová, 300x100 cm 254,00 € 304,80 €

100 006 keramická alebo emailová,120x120 cm 133,00 € 159,60 €

100 007 keramická alebo emailová,150x120 cm 154,00 € 184,80 €

100 008 keramická alebo emailová, 200x120 cm 203,00 € 243,60 €

100 009 keramická alebo emailová, 240x120 cm 245,00 € 294,00 €

100 010 keramická alebo emailová, 300x120 cm 295,00 € 354,00 €

Classic tabule s bočným krídlom, zelené alebo biele prevedenie

Stojanová tabuľa fixná, zelené alebo biele prevedenie

Stojanová tabuľa otočná, zelené alebo biele prevedenie

Kód produktu Popis Cena bez DPH Cena s DPH

100 020 rozmer: 100x100 cm, krídlo 100x100 239,00 € 286,80 €

100 021 rozmer:  200x100 cm, krídlo 100x100 338,00 € 405,60 €

100 022  rozmer: 200x100 cm, krídlo 100x100 2x 394,00 € 472,80 €

100 023  rozmer: 120x120 cm, krídlo 120x120 290,00 € 348,00 €

100 024  rozmer: 200x120 cm, krídlo 100x120 448,00 € 537,60 €

100 025  rozmer: 200x120 cm, krídlo 100x120 2x 507,00 € 608,40 €

100 026  rozmer: 240x120 cm, krídlo 120x120 403,00 € 483,60 €

100 027  rozmer: 240x120 cm, krídlo 120x120 2x 549,00 € 658,80 €

Kód produktu Popis Cena bez DPH Cena s DPH

100 037 keramická alebo emailová, 100x100 cm 142,00 € 170,40 €

100 038 keramická alebo emailová, 200x100 cm 209,00 € 250,80 €

Kód produktu Popis Cena bez DPH Cena s DPH

100 039 keramická alebo emailová, 100x100 cm 167,00 € 200,40 €

100 040 keramická alebo emailová, 200x100 cm 240,00 € 288,00 €
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ClassiC
nástenná tabuľa 

Kódy produktov, 
rozmery, ceny

stojanová otočná tabuľa
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VARIo CLIP 5 ks
Kód výrobku: VRCLIP

Cena bez DPH: 20,00 €
Cena s DPH: 24,00 €

DRžIAK nA KRIEDu 20 cm
Kód výrobku: KRTAR

Cena bez DPH: 12,00 €/ks
Cena s DPH: 14,40 €/ks

ZACHyTáVAč 
KRIEDoVéHo PRACHu
Cena bez DPH: 18,00 €/meter
Cena s DPH: 21,60 €/meter

VARIO
nástenné tabule

Biele emailové taBule 
sú popisovateľné fixkami, 
na sucho stierateľné špongiou, 
magnetický povrch slúži na 
umiestnenie metodických pomôcok.
Štartovacia sada pre emailové tabule: 
držiak na kriedu, špongia, 
hmoždinky, skrutky, 4 ks fixiek

Rám tabule Vario je vyrobený 
z 23 mm hliníkového koľajnicového 
profilu. Pomocu Vario Clipu sa na 
koľajnicový systém umiestniť akákoľvek 
demonštračná pomôcka. Na stenu 
sa pripevňujú pomocou hmoždiniek 
a skrutiek, dajú sa upevniť aj na 
mobilné stojany k tabuliam.

vhodné k mobilným stojanom! 

Vario nástenné tabule

Vario tabule s bočným krídlom, zelené alebo biele prevedenie

Kód produktu Popis Cena bez DPH Cena s DPH

200 001 keramická alebo emailová, 100x100 cm 119,00 € 142,80 €

200 002 keramická alebo emailová, 120x100 cm 137,00 € 164,40 €

200 003 keramická alebo emailová, 150x100 cm 159,00 € 190,80 €

200 004 keramická alebo emailová, 200x100 cm 190,00 € 228,00 €

200 005 keramická alebo emailová, 300x100 cm 267,00 € 320,40 €

200 006 keramická alebo emailová,120x120 cm 149,00 € 178,80 €

200 007 keramická alebo emailová,150x120 cm 216,00 € 259,20 €

200 008 keramická alebo emailová, 200x120 cm 238,00 € 285,60 €

200 009 keramická alebo emailová, 240x120 cm 256,00 € 307,20 €

200 010 keramická alebo emailová, 300x120 cm 302,00 € 362,40 €

Kód produktu Popis Cena bez DPH Cena s DPH

200 020 rozmer: 100x100 cm, krídlo 100x100 257,00 € 308,40 €

200 021 rozmer:  200x100 cm, krídlo 100x100 331,00 € 397,20 €

200 022 rozmer: 200x100 cm, krídlo 100x100 2x 470,00 € 564,00 €

200 023 rozmer: 120x120 cm, krídlo 120x120 310,00 € 372,00 €

200 024 rozmer: 200x120 cm, krídlo 100x120 377,00 € 452,40 €

200 025 rozmer: 200x120 cm, krídlo 100x120 2x 547,00 € 656,40 €

200 026 rozmer: 240x120 cm, krídlo 120x120 418,00 € 501,60 €

200 027 rozmer: 240x120 cm, krídlo 120x120 2x 579,00 € 694,80 €

Zelené keramiCké taBule 
sú popisovateľné klasickou alebo 
bezprašnou kriedou, magnetický 
povrch slúži na umiestnenie 
metodických pomôcok. možnosť 
linajkovania. 
Štartovacia sada pre keramické tabule: 
držiak na kriedu, špongia, hmoždinky, 
skrutky, 10 ks bezprašných kried
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ŠtvorCové: 
vzdialenosť linajok 5 cm, hrúbka čiar 3 mm

notová osnova: 
vzdialenosť linajok 3 cm, hrúbka čiar 3 mm

1.-2.ročník: 
vzdialenosť linajok 5 cm, hrúbka čiar 3 a 5 mm

3.-4.ročník: 
vzdialenosť linajok 10 cm, hrúbka čiar 3 mm

Linajkovanie tabúľ

1. 5. 2. 4.3.

linajkovanie je možné len 
na zelené keramické tabule.
Pri linajkovaní označte povrchy 
tabule nasledovnými číslami.

linajkovanie (cena za m2)
kód výrobku: TBVon

Cena bez DPH: 10,00 €
Cena s DPH: 12,00 €
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Stojany na tabule

itm05500
Flipchart tabuľa

itm05500
Interaktívny mobilný stojan s 
elektromotorom

mta-100-r
Stojan na fixnú tabuľu

mta-uni-1
Mobilný stojan
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Kolieska 
s BrZDou

výŠkovo 
nastaviteľný
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moBilný stojan 
K TABuLI VäčŠEJ  
AKo 150 Cm 
mta-uni-1

výškovo nastaviteľný, 
kolieska s brzdou

Cena bez DPH: 115,00 €
Cena s DPH: 138,00 €

stojan 
nA FIxnú TABuľu
 
mta-100-r

k tabuli 100x100 cm, 
na kolieskach

Cena bez DPH: 54,00 €
Cena s DPH: 64,80 €

FliPCHart  
TABuľA 
itm05500

rozmer 70x100 cm, 
na doobjednanie prídavné 
rameno za 7 €

Cena bez DPH: 94,00 €
Cena s DPH: 112,80 €

stojanová taBuľa Fixná, 
keramická 
alebo emailová

100 037  
keramické alebo emailové 
prevedenie, 100x100 cm

Cena bez DPH: 142,00 €
Cena s DPH: 170,40 €

100 038
keramické alebo emailové 
prevedenie, 200x100 cm

Cena bez DPH: 209,00 €
Cena s DPH: 250,80 €

stojanová taBuľa 
otočná, keramická 
alebo emailová

100 039  
keramické alebo emailové 
prevedenie, 100x100 cm

Cena bez DPH: 167,00 €
Cena s DPH: 200,40 €

100 040
keramické alebo emailové 
prevedenie, 200x100 cm

Cena bez DPH: 240,00 €
Cena s DPH: 288,00 €

nástenný stojan 
S ELEKTRomoToRom
ito12

Ovládanie: bezdrôtové diaľkové ovládanie,
univerzálny adaptér pre montáž na projektor 
až do 10 kg, sklopný ± 90°, otočný 360°.
Na krátku a ultrakrátku vzdialenosť.
nastaviteľná projekčná vzdialenosť od dosky: 0-120 
cm, platí pre všetky interaktívne tabule: 87 ".
Vertikálne nastavenie: od 0 cm do 60 cm, 
nosnosť: 100 kg.

Cena bez DPH: 455,00 €
Cena s DPH: 546,00 €

moBilný stojan 
S ELEKTRomoToRom
itm05500

Ovládanie: bezdrôtové diaľkové ovládanie,
univerzálny adaptér pre montáž na projektor 
až do 10 kg, sklopný ± 90°, otočný 360°.
Na krátku a ultrakrátku vzdialenosť.
nastaviteľná projekčná vzdialenosť od dosky: 0-120 cm, 
platí pre všetky interaktívne tabule: 87 ".
Vertikálne nastavenie: od 0 cm do 60 cm, 
nosnosť: 100 kg.

Cena bez DPH: 500,00 €
Cena s DPH: 600,00 €
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na premiestňovanie tabúľ je možné 
dokúpiť aj prepravný vozík, na ktorom 
naraz premiestnite celú zostavu.

PrePravný voZík 
SZK-20

Tabuľové 
moduly

Jednoducho a rýchlo zostaviteľná, taká je modulárna informačná zostava. 

Vďaka otočným tabuliam a T-stojanom možno tabule používať vo vyhovujúcej kompozícii. 

Za príplatok je možné k T-stojanom dokúpiť kolieska, čo uľahčuje premiestňovať zostavy.

ta
bu

ľo
v

é 
m

o
d

u
ly

jeDnoDuCHá 
montáž

na 
PriPínačky

ľahké 
Premiestnenie
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100-170 cmm
ax

. 2
05

 c
m

s-moD-120
S tabuľový modul, 
bez stojana

t-álv
T-stojan

m-moD-150m
m tabuľový modul, 
bez stojana

l-moD-170
L tabuľový modul, 
bez stojana

kt-120
Držiak na informačné materiály

t-álv-G
mobilný T-stojan na kolieskach

mtsZ-1
modulána zostava 1.

mtsZ-2
modulána zostava 2.

mtsZ-3
modulána zostava 3.

modulárne tabule a doplnky

Kód produktu Popis Šírka Hĺbka Výška Cena bez DPH Cena s DPH

S-moD-120 tabuľový modul, 4 upevňovacie obruče 120 cm - 120 cm 132,00 € 158,40 €

m-moD-150 tabuľový modul, 4 upevňovacie obruče 150 cm - 120 cm 149,00 € 178,80 €

L-moD-170 tabuľový modul, 4 upevňovacie obruče 170 cm - 120 cm 161,00 € 193,20 €

T-áLV 2 stojany s upevňovacími obručmi - - 180 cm 48,00 € 57,60 €

T-áLV-G mobilný stojan, teleskopický výstuž, 4 upevňovacie obruče 100-170 cm - - 95,00 € 114,00 €

KT120 držiak na materiály, 4 upevňovacie obruče 120 cm - - 40,00 € 48,00 €

mTSZ-1 2 x tabuľa 120x120 cm, 1 x tabuľa 170x120 cm 457,00 € 470,40 €

mTSZ-2 2 x tabuľa 120x120 cm, 2 x tabuľa 170x120 cm 498,00 € 548,40 €

mTSZ-3 4 x tabuľa 120x120 cm, 4 x tabuľa 150x120 cm 637,00 € 764,4,00 €

SZK-10 prepravný vozík, na 10 tabúľ 381,00 € 457,20 €

SZK-20 prepravný vozík, na 20 tabúľ 482,00 € 578,40 €

A: B: C: 
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Pevnejšie prichytenie zabezpečuje polystyrén, 

použitý ako podklad pod korkový povrch.

ŠtartovaCia saDa  
Ku KoRKoVEJ TABuLI:
100 ks pripínačiek, hmoždinky, 
skrutky

ŠtartovaCia saDa 
K LáTKoVEJ TABuLI:
100 ks pripínačiek, hmoždinky, 
skrutky

Vario informačná tabuľa látková alebo korková

Kód produktu Popis Cena bez DPH Cena s DPH

P800-001 / SZ800-101 pripínačková, 50x100 cm 46,00 €  55,20 €

P800-002 / SZ800-102 pripínačková, 100x100 cm 66,00 €  79,20 €

P800-003 / SZ800-103 pripínačková, 120x60 cm 60,00 € 72,00 €

P800-004 / SZ800-104 pripínačková, 120x100 cm 83,00 € 88,80 €

P800-005 / SZ800-105 pripínačková, 150x100 cm 80,00 €  99,60 €

P800-006 / SZ800-106 pripínačková, 200x100 cm 122,00 € 146,40 €

P800-007 / SZ800-107 pripínačková, 70x100 cm 54,00 € 64,80 €

Classic informačná tabuľa látková alebo korková

Kód produktu Popis Cena bez DPH Cena s DPH

P700-001 / SZ700-101 pripínačková, 50x100 cm 34,00 € 40,80 €

P700-002 / SZ700-102 pripínačková, 100x100 cm 50,00 € 60,00 €

P700-003 / SZ700-103 pripínačková, 150x100 cm 80,00 € 96,00 €

P700-004 / SZ700-104 pripínačková, 200x100 cm 108,00 € 129,60 €

Informačné tabule
látkové alebo korkové

in
fo

rm
ač

n
é 

ta
bu

le

Puma červená

Puma sivá Puma žltá

Puma modrá

Látkové tabule
FareBné 

PreveDenia

ŠtartovaCie saDy 
k tabuliam:

inFormačné 
taBule
látkové alebo 
korkové

Kód produktu, 
rozmery, ceny
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Doplnky k tabuliam

Doplnky k tabuliam

Kód produktu Popis Cena bez DPH Cena s DPH

GTF10 GIoTTo BIELA KRIEDA 
bezprašná, 10 ks

2,00 € 2,40 €

TáSZ ŠPonGIA nA TABuľu 1,00 € 1,20 €

nETá moKRá ŠPonGIA nA TABuľu 4,50 € 5,40 €

SZáT SuCHá ŠPonGIA nA TABuľu 2,00 € 2,40 €

GTF100 GIoTTo BIELA KRIEDA 
bezprašná, 100 ks

6,00 € 7,20 €

GTSZ10 GIoTTo FAREBná KRIEDA 
bezprašná, 10 ks

2,00 € 2,40 €

GTSZ100V GIoTTo FAREBná KRIEDA 
bezprašná, 100 ks

10,00 € 12,00 €

Tm-1H TABuľoVý mARKER 
hrot, 1 ks

2,50 € 3,00 €

Tm-4-H TABuľoVý mARKER 
hrot, 4 ks

8,00 € 9,60 €

KRF6 DRžIAK nA KRIEDu 
5+1 ks

24,00 € 28,80 €

TáV PRESná GEomETRICKá TABuľoVá SADA 89,00 € 106,80 €

Tm2010 TABuľoVé mAGnETKy 
20 mm, 10 ks

7,00 € 8,40 €

Tm3010 TABuľoVé mAGnETKy 
30 mm, 10 ks

9,00 € 10,80 €

TáS SPRAy nA TABuľu 18,00 € 21,60 €

SZu100 PRIPínAčKy
100 ks

2,00 € 2,40 €
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3

otočná stolička / GFSZ 

stôl / KEXSZ  

Policová laboratórna skriňa / PLSZ 3

2

1

V ponuke máme aj špeciálny nábytok 
na zariadenie laboratórnych, 
technických, počítačových 
aj výtvarných učební.

Špeciálny nábytok 
na zariadenie 

odborných učební 
fyziky, chémie 
alebo biológie.
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4

2

1

OdbOrné učebne
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PlsZ
Laboratórna skriňa 
s policami

FlsZ
Laboratórna skriňa 
so zásuvkami

mlsZ
Laboratórna skriňa 
s drezom

kemimet1
Skriňa 
na chemikálie 1.

kemimet2
Skriňa 
na chemikálie 2.

kemimet3
Skriňa 
na chemikálie 3.

HPl pracovná doska: 
najčastejšie používané pracovné dosky so 
zaoblenými hranami sa vyrábajú lisovaním 
drevotriesky, ktorá je následne potiahnutá 
HPL vrstvou, ktorá je vysoko odolná voči teplu, 
vode a chemikáliám.

kompaktná doska - resopal: 
je zložená zo 60 % z dreveného vlákna 
a zo 40% z melamínovej živice, 
z toho dôvodu je veľmi tvrdá a vysoko 
odolná voči chemikáliám a teplote. 
Hrany dosky sú čierne.

Laboratórne skrine a doplnky A: B: C: 

Keramický podnos

Vysokonapäťová zásuvka

nízkonapäťové konektory

Laboratórna vodovodná batéria

Laboratórna sprcha na oči

Špeciálna laboratórna plynová batéria

Kód produktu Popis Cena bez DPH Cena s DPH

ZOAT rám odolný kyselinám a zásadám, podnos 60x50 cm  44,00 € 48,00 €

Kód produktu Popis Cena bez DPH Cena s DPH

ELALJ230 vodevzdorná, uzamnená, 230 V 7,00 € 8,40 €

Kód produktu Popis Cena bez DPH Cena s DPH

ELALJ12 pre napätie: 12-24 V  2,00 € 2,40 €

Kód produktu Popis Cena bez DPH Cena s DPH

LACSAP 35,00 € 42,00 €

Kód produktu Popis Cena bez DPH Cena s DPH

LASZEm 20 ks rovnakej farby 224,00 € 268,80 €

Kód produktu Popis Cena bez DPH Cena s DPH

LAGáZ zabudovaná do pracovnej dosky 71,00 € 85,20 €

Kód produktu Popis Šírka Hĺbka Výška Cena bez DPH Cena s DPH

PLSZ Policová laboratórna skriňa, HPL pracovná doska 60 60 88 121,00 € 145,20 €

FLSZ Zásuvková laboratórna skriňa,  HPL pracovná doska 60 60 88 124,00 € 148,80 €

mLSZ Laboratórna skriňa s drezom,  HPL pracovná doska, s príslušenstvom 60 60 88 199,00 € 238,80 €

KEmImET1 Skriňa na chemikálie, 1 vysúvacia polica, 1 vnútorný trezor 75 40 150 378,00 € 453,60 €

KEmImET2 Skriňa na chemikálie, 1 vysúvacia polica, 1 vnútorný trezor 100 40 170 455,00 € 546,00 €

KEmImET3 Skriňa na chemikálie, 1 vysúvacia polica, 1 vnútorný trezor 100 45 190 511,00 € 613,20 €

laboratórne skrine a doplnky
o

d
bo

rn
é 

u
če

bn
e
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laboratórne 
stoly, stoličky

2 miestny laboratórny stôl s policami

2 miestny laboratórny stôl

3 miestny laboratórny stôl s policami

3 miestny laboratórny stôl

Kód produktu Popis Cena bez DPH Cena s DPH

LA-HPL-P2 28 mm hrubá HPL doska, s policami 184,00 € 220,80 €

LA-RES-P2 12 mm hrubá resopal doska, s policami 258,00 € 309,60 €

Kód produktu Popis Cena bez DPH Cena s DPH

LA-HPL-2 28 mm hrubá HPL doska 160,00 € 192,00 €

LA-RES-2 12 mm hrubá resopal doska 204,00 € 244,80 €

Kód produktu Popis Cena bez DPH Cena s DPH

LA-HPL-P3 28 mm hrubá HPL doska, s policami 234,00 € 280,80 €

LA-RES-P3 12 mm hrubá resopal doska, s policami 304,00 € 364,80 €

Kód produktu Popis Cena bez DPH Cena s DPH

LA-HPL-3 28 mm hrubá HPL doska 200,00 € 240,00 €

LA-RES-3 12 mm hrubá resopal doska 223,00 € 267,60 €

A: 120 cm 

A: 120 cm 

A: 180 cm 

A: 180 cm 

B: 60 cm 

B: 60 cm 

C: 75 cm 

C: 75 cm 

B: 60 cm 

B: 60 cm 

C: 75 cm 

C: 75 cm 

učiteľský laboratórny stôl

učiteľský laboratórny stôl zvýšený

Kód produktu Popis Cena bez DPH Cena s DPH

LAT-HPL 28 mm hrubá HPL doska 176,00 € 211,20 €

LAT-RES 12 mm hrubá resopal doska 264,00 € 316,80 €

Kód produktu Popis Cena bez DPH Cena s DPH

LAT-HPL-m 28 mm hrubá HPL doska 182,00 € 218,40 €

LAT-RES-m 12 mm hrubá resopal doska 270,00 € 324,00 €

A: 120 cm 

A: 120 cm 

B: 60 cm C: 75 cm 

B: 60 cm C: 88 cm 

Geo 2 otočná 
stolička,
GFSZ-2
sedák a operadlo preglejka

Cena bez DPH: 88,00 €
Cena s DPH: 105,60 €

otočná stolička
GFSZ
bez operadla, 
so Soliwood sedákom

Cena bez DPH: 73,00 €
Cena s DPH: 87,60 €

Geo extra PlastiC 
otočná stolička 
GEPFSZ
výškovo nastaviteľná, 
polypropylénový sedák a operadlo

Cena bez DPH: 88,00 €
Cena s DPH: 105,60 €

Geo 1 PlastiC 
ŠtuDentská 
stolička 
GPSZ-1
polypropylénový sedák 
a operadlo, stohovateľná

Cena bez DPH: 47,00 €
Cena s DPH: 56,40 €
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Dielenské pracovné stoly
o

d
bo

rn
é 

u
če

bn
e

25 mm hrubá 
multiPlex 
pracovná doska

nosnosť 
Zásuvky 35 kg, 
uzamykateľné 
dvere

Pevná 
Zváraná 
konštrukcia

Dielenské stoly a skrine

Kód produktu Popis Šírka Hĺbka Výška Cena bez DPH Cena s DPH

TP-1 PRACoVný STôL TECHnIK 1.
preglejková pracovná doska

85 cm 70 cm 87 cm 142,00 € 170,40 €

TP-2 PRACoVný STôL TECHnIK 2.
preglejková pracovná doska

150 cm 70 cm 87 cm 234,00 € 280,80 €

TP-3 PRACoVný STôL TECHnIK 3.
preglejková pracovná doska

190 cm 70 cm 87 cm 249,00 € 298,80 €

mETA-PA1 PA 1 KoVoVá SKRIňA, 
1 uzamykateľné dvierka, 
1 polica, pevný zváraný korpus skrine

50 cm 50 cm 59 cm 147,00 € 176,40 €

mETA-PF4 PA 2 KoVoVá SKRIňA
4 vysúvacie zásuvky, nosnosť zásuvky 35 kg, 
pevný zváraný korpus skrine

50 cm 50 cm 59 cm 271,00  € 325,20 €

mETA-PK1 PA 3 KoVoVá SKRIňA
1 vysúvacia zásuvka, 1 uzamykateľná skrinka, 
nosnosť zásuvky 35 kg, pevný zváraný korpus skrine

50 cm 50 cm 59 cm 198,00 € 237,60 €

A: B: C: 
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Hobľovacie stoly  
a dielenské stoličky

Hobľovacie stoly a dielenské stoličky

Kód produktu Popis Šírka Hĺbka Výška Cena bez DPH Cena s DPH

m-27 HoBľoVACí STôL moDEL 27
4 zveráky

130 cm 130 cm 75 cm 2340,00 € 2808,00 €

m-161 HoBľoVACí STôL moDEL 161
2 zveráky

222 cm 85 cm 89 cm 1312,00 € 1574,40 €

m-33 HoBľoVACí STôL moDEL 33
2 zveráky

115 cm 65 cm 64 cm 571,00 € 685,20 €

m-531 HoBľoVACí STôL moDEL 531
4 zveráky

150 cm 100 cm 85 cm 2088,00 € 2505,60 €

m-511 HoBľoVACí STôL moDEL 511
2 zveráky

150 cm 65 cm 85 cm 1297,00  € 1556,40 €

m-40 HoBľoVACí STôL moDEL 40
2 zveráky

78 cm 40 cm 74 cm 419,00 € 502,80 €

ÜL-3 SEDáK S 3 noHAmI
sedák preglejka

45 cm 19,00 € 22,80 €

SS-2 SoLIwooD TABuRETKA 2
sedák Soliwood, stohovateľná

45 cm 40,00 € 48,00 €

GFSZ oTočná SToLIčKA, nA KoLIESKACH
sedák Soliwood

43-56 cm 73,00 € 87,60 €

AN-
1290Zon

Zon 1290 oTočná SToLIčKA
na kolieskach, sedák polyuretán, 
výškovo nastaviteľná

43-56 cm 96,00 € 115,20 €

AN-AO SKLADACIA SToLIčKA
sedák polyuretán, výškovo nastaviteľná

70-83 cm 120,00  € 144,00 €

GEPFSZ GEo PLASTIC oTočná SToLIčKA
sedák a operadlo z tvrdeného plastu 

45-58 cm 88,00 € 105,60 €  

AN-
1290ASyn

ASyn 1290 oTočná SToLIčKA
sedák a operadlo polyuretán, na kolieskach, 
asynchrónna mechanika, výškovo nastaviteľná

45-58 cm 170,00 € 204,00 €

An-1297 ASyn REBECCA 1297 oTočná SToLIčKA
sieťovaný polyuretánový sedák a operadlo, na kolieskach, 
asynchrónna mechanika, výškovo nastaviteľná

43-56 cm 250,00 € 300,00 €

A: B: C: 
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SWT071

72,5

62

85-90

-

-

178,00 €

213,60 €

SWT076

72,5

62

85-90

2

-

426,00 €

511,20 €

KóD ProDuKTu

Šírka

Hĺbka

Výška

Počet zásuviek

Počet dvierok

Cena bez DPH

Cena s DPH

SWT072

72,5

62

85-90

1

-

279,00 €

334,80 €

SWT077

72,5

62

85-90

4

-

503,00 €

603,60 €

SWT073

72,5

62

85-90

2

1

439,00 €

526,80 €

SWT074

72,5

62

85-90

7

-

595,00 €

714,00 €

Swt

Robustný, funkčný, z viacerých prvkov kombinovateľný dielenský stôl. 

Dosku stola tvorí 30 mm hrubá buková preglejka, 

konštrukcia pevná oceľová elektrostaticky práškovaná 1,5 mm 

hrubá joklovina. nohy sú nastaviteľné v 2 výškach, 85 a 90 cm. 

nosnosť stola je 300 kg.

Dielenské stoly

o
d

bo
rn

é 
u

če
bn

e

nastaviteľné 
v 2 výŠkaCH

nosnosť 
300 kg

1 miestne
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SWT171

176,5

62

85-90

-

-

230,00 €

276,00 €

KóD ProDuKTu

Šírka

Hĺbka

Výška

Počet zásuviek

Počet dvierok

Cena bez DPH

Cena s DPH

SWT172

176,5

62

85-90

3

-

531,00 €

637,20 €

SWT173

176,5

62

85-90

12

-

1205,00 €

1446,00 €

SWT177

176,5

62

85-90

9

2

1169,00 €

1402,80 €

SWT179

176,5

62

85-90

5

1

852,00 €

1022,40 €

Swt

KóD ProDuKTu

Šírka

Hĺbka

Výška

Počet zásuviek

Počet dvierok

Cena bez DPH

Cena s DPH

SWT126

124,5

62

85-90

3

1

713,00 €

855,60 €

SWT127

124,5

62

85-90

2

2

726,00 €

871,20 €

SWT128

124,5

62

85-90

7

-

640,00 €

768,00 €

SWT129

124,5

62

85-90

4

-

567,00 €

680,40 €

Swt

SWT121

124,5

62

85-90

-

-

204,00 €

244,80 €

KóD ProDuKTu

Šírka

Hĺbka

Výška

Počet zásuviek

Počet dvierok

Cena bez DPH

Cena s DPH

SWT122

124,5

62

85-90

2

-

405,00 €

486,00 €

SWT125

124,5

62

85-90

8

1

1059,00 €

1270,80 €

SWT123

124,5

62

85-90

5

1

698,00 €

837,60 €

SWT124

124,5

62

85-90

4

1

754,00 €

904,80 €

Swt

2 miestne

3 miestne
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Nábytok do učebne výtvarnej výchovy
o

d
bo

rn
é 

u
če

bn
e
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otočná stolička, 
na kolieskaCH
GFSZ
Soliwood sedák 
59x42-56x59 cm

Cena bez DPH: 73,00 €
Cena s DPH: 87,60 €

stolík na kolieskaCH
TáA
výškovo nastaviteľná doska 
59x42-56x59 cm

Cena bez DPH: 95,00 €
Cena s DPH: 114,00 €

Geo koZa 
na kreslenie 
GRB
dekoritová doska 
31x75/41x90 cm

Cena bez DPH: 56,00 €
Cena s DPH: 67,20 €

kartotéka na výkresy 2. 
A01
kovová, 10 zásuviek  
100x79,5x73 cm

Cena bez DPH: 760,00 €
Cena s DPH: 912,00 €

rysovaCia Doska 3. 
s Držiakom výkresu 
RA-03-L
laminátová doska, protišmyková hrana
90/66x75x70 cm

Cena bez DPH: 149,00 €
Cena s DPH: 178,80 €

kartotéka na výkresy 1.
Ao0
kovová, 5 zásuviek 
135x44x98 cm

Cena bez DPH: 567,00 €
Cena s DPH: 680,40 €
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kancelársky stôl s e-nohami / AS-A-14.8.F.E 

stolička soliwood čal. s lyžinovými nohami / SESZ-K  

2

1

úlohou školských knižníc je podporovanie vzdelávania 
a výchovu žiakov. Knižnice slúžia na zhromažďovanie, 
zverejňovanie, registráciu a požičiavanie kníh 
a rôznych dokumentov.
V ponuke zariadenia knižníc máme rôzne knihovničky, 
stojany, stoly aj stoličky,

vytvorte si
 funkčnú knižnicu 

s možnosťou 
výučby.
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4

2

1

Nábytok 
dO knIžníc
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Stoly do knižnice

K
n

iž
n

ic
a

kanCelársky stôl s e-noHami
AS-A-12.8-F.E

laminátová doska stola, 
kovové nohy
120x75x80 cm

Cena bez DPH: 115,00 €
Cena s DPH: 138,00 €

DerBy čitateľský stôl 
DOA

18 mm laminátová doska stola, 
ABS hrana, nezaoblená
120x75x68 cm

Cena bez DPH: 76,00 €
Cena s DPH: 91,20 €

atlas čitateľský stôl
ATOA
 
18 mm laminátová doska stola, ABS hrana, 
nezaoblená 
122x75x60 cm

Cena bez DPH: 74,00 €
Cena s DPH: 88,80 €

ii stôl éA-II-L120-RETD 
30 mm oceľová trubka, doska  z obidvoch strán dekoritová vrstva, 
plastové uzávery nôh, 120x75x80 cm

Cena bez DPH: 129,00 €  Cena s DPH: 154,80 € 
 
kaleiDo stolička KALEIDo-SZKD 
18 mm oceľová trubka, plastové krytky nôh, 
dekoritové operadlo aj sedák, 52x47x46 cm

Cena bez DPH: 50,00 €  Cena s DPH: 60,00 € 

 
kaleiDo Zostava  KALEIDoGn 
1 ks II.stôl 120x80 cm, 6 ks Kaleido stoličiek 
Cena bez DPH: 424,00 €  Cena s DPH: 508,80 €

Beta stôl BéTA-A 
18 mm oceľová trubka, plastové podnože, doska 18 mm zaoblená 
laminátová doska, ABS hrany, 135x75x90 cm 
Cena bez DPH: 97,00 €  Cena s DPH: 116,40 € 

 
Beta stolička BéTA-SZ 
12 mm oceľová trubka, 4 plastové podnože, lyžinové nohy, 
čalúnený sedák a operadlo, 44x47x44 cm
Cena bez DPH: 81,00 €  Cena s DPH: 97,20 €

 
Beta Zostava  BéTAGn 
1 ks Beta stôl 135x90 cm, 4 ks Beta stoličiek 
Cena bez DPH: 419,00 €  Cena s DPH: 502,80 €
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Stoličky do knižnice

40
ks

40
ks

2
ks

k6-k konferenčná stolička
oceľ, čalúnený sedák a operadlo
53x86x48 cm  
Výška sedu: 48 cm

Cena bez DPH: 51,00 €
Cena s DPH: 61,20 €

ax-Pablo stolička s opierkami
drevená kostra, 
celočalúnená
skladom, ihneď k odberu!

Cena bez DPH: 54,00 €
Cena s DPH: 64,80 €

ax-trend stolička 
drevená kostra, celočalúnená
Výška sedu: 43 cm
Skladom, ihneď k odberu!

Cena bez DPH: 34,00 €
Cena s DPH: 40,80 €

Ps Box pravý
Heterogénna pena, operadlo zrezaná 
molitanová pena, 
čalúnená, nastaviteľné nohy
Kód produktu: PS-BOXJ
130x140x68 cm 
Výška sedu: 42 cm

Cena bez DPH: 637,00 €
Cena s DPH: 764,40 €

Ps Box ľavý 
Heterogénna pena, 
operadlo zrezaná molitanová pena, 
čalúnená, nastaviteľné nohy
Kód produktu: PS-BOXJ
130x140x68 cm 
Výška sedu: 42 cm

Cena bez DPH: 637,00 €
Cena s DPH: 764,40 €

k6-n konferenčná stolička
odľahčená konštrukcia, nohy oceľová 
joklovina, čalúnený sedák a operadlo
52x89x46 cm Výška sedu: 47 cm

Cena bez DPH: 51,00 €
Cena s DPH: 61,20 €

samBa stolička s podrúčkami
chrómovaná konštrukcia, čalúnená, 
drevené prvky na opierkach, 
stohovateľná
60x80x55 cm Výška sedu: 45 cm

Cena bez DPH: 50,00 €
Cena s DPH: 60,00 €

se-leo stolička 
drevená kostra, čalúnený sedák 
a operadlo
Výška sedu: 48 cm, 50x91x44 cm

Cena bez DPH: 61,00 €
Cena s DPH: 73,20 €

konferečná stolička  
s lyžinovými nohami
chrómovaná konštrukcia, čierny čalúnený 
sedák, čierne sieťovinové operadlo, 
nosnosť: 110 kg
Kód produktu: Ax-TS x808
50x76x60 cm   Výška sedu: 43 cm

Cena bez DPH: 46,00 €
Cena s DPH: 55,20 €
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Flex skrine

K
n

iž
n

ce

P2935C
modré

sivéP485C
červené

P109C
žlté

priehľadné

F25

F1

P166C
oranžové

zelené

FsZ-01 
korpus 18 mm laminátová doska, 
zadná stena, 
4 kolieska, 
8 ks F25 Gratnells zásuviek
140x120x45 cm

Cena bez DPH: 259,00 €
Cena s DPH: 310,80 €

FsZ-02 
korpus 18 mm laminátová 
doska, zadná stena, 
4 kolieska, 8 ks F1 Gratnells 
zásuviek
140x120x45 cm

Cena bez DPH:  238,00 €
Cena s DPH: 285,60 €

FsZ-03 
korpus 18 mm laminátová 
doska, zadná stena, 
4 kolieska, 
8 ks F1 Gratnells zásuviek
140x120x45 cm

Cena bez DPH: 227,00 €
Cena s DPH: 272,40 €

FsZ-04 
korpus 18 mm laminátová 
doska, zadná stena, 
4 kolieska, 
10 priehradok
54x120x45 cm

Cena bez DPH: 71,00 €
Cena s DPH: 85,20 €

FsZ-05
korpus 18 mm laminátová doska, 
zadná stena, 
4 kolieska, 
20 priehradok
105x120x45 cm

Cena bez DPH: 124,00 €
Cena s DPH: 148,80 €

FsZ-10 
korpus 18 mm laminátová 
doska, 
zadná stena, 
4 kolieska, 
3 dvere
105x120x45 cm

Cena bez DPH: 127,00 €
Cena s DPH: 152.40 €

FsZ-09 
korpus 18 mm laminátová 
doska, zadná stena, 
4 kolieska, 
6 ks F1 Gratnells zásuviek, 
1 dvere
105x120x45 cm

Cena bez DPH: 171,00 €
Cena s DPH: 205,20 €

FsZ-08 
korpus 18 mm laminátová 
doska, zadná stena, 
4 kolieska, 
4 ks F1 Gratnells zásuviek, 
1 dvere
105x120x45 cm

Cena bez DPH: 155,00 €
Cena s DPH: 186,00 €

FsZ-06 
korpus 18 mm laminátová doska, 
zadná stena, 
4 kolieska, 
4 ks F25 Gratnells zásuviek
105x120x45 cm

Cena bez DPH: 166,00 €
Cena s DPH: 199,20 €

FsZ-07 
korpus 18 mm laminátová 
doska, zadná stena, 
4 kolieska, 
4 ks F25 Gratnells zásuviek, 
1 dvere
105x120x45 cm

Cena bez DPH: 186,00 €
Cena s DPH: 209,00 €
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Fa-5
Skriňa na časopisy
80x180x32 cm

ka-2
Obojstranná knihovnička
80x215x50 cm

ka-1
Jednostranná knihovnička
80x215x24 cm

sZ-003
Klasická knihovnička
100x180x24 cm

Hm-iii.
Hot-met II. skriňa na chemikálie
100x170x60 cm

sBm-203m
univerzálna kovová skriňa
100x199x43 cm

sBm-212m
univerzálna kovová skriňa
120x199x43 cm

uGP
bezskrutkový 
policový systém

Klasické skrine

Klasické skrine A: B: C: 

Kód produktu Popis Šírka Hĺbka Výška Cena bez DPH Cena s DPH

FA-5 4 police 80 cm 32 cm 180 cm 115,00 € 138,00 €

SZ-003 4 police 100 cm 24 cm 180 cm 78,00 € 93,60 €

KA-1 5 políc 80 cm 24 cm 215 cm 81,00 € 97,20 €

KA-2 5+5 políc 80 cm 50 cm 215 cm 149,00 € 178,80 €

Hm-III. ohňovzdorná, 4 police 100 cm 60 cm 170 cm 1015,00 € 1218,00 €

SBm-203m 4 nastaviteľné police 100 cm 43 cm 199 cm 196,00 € 235,20 €

SBm-212m 4 nastaviteľné police 120 cm 43 cm 199 cm 219,00 € 262,80 €

SBm-201m 4 police, 1 dvere 60 cm 43 cm 199 cm 146,00 € 175,20 €

SBm-103m 2 police, 2 dvere 100 cm 43 cm 104 cm 148,00 € 177,60 €

Bezskrutkové prevedenie, police nastaviteľné po 33 mm, vysoká nosnosť, pozinkované, rýchle zloženie.

uGP bezskrutkový policový systém 1.

uGP-200-900-800-4 pozinkovaná konštrukcia, 4 police 90 cm 80 cm 200 cm 98,00 € 117,60 €

uGP-200-900-800-5 pozinkovaná konštrukcia, 5 políc 90 cm 80 cm 200 cm 111,00 €  133,20 €

uGP bezskrutkový policový systém 2.

uGP-250-900-800-4 pozinkovaná konštrukcia, 4 police 90 cm 80 cm 250 cm 108,00 € 129,60 €

uGP-250-900-800-5 pozinkovaná konštrukcia, 5 políc 90 cm 80 cm 250 cm 120,00 € 144,00 €

uGP bezskrutkový policový systém 3.

uGP-200-900-400-4 pozinkovaná konštrukcia, 4 police 90 cm 40 cm 200 cm 67,00 € 80,40 €

uGP-200-900-400-5 pozinkovaná konštrukcia, 5 políc 90 cm 40 cm 200 cm 74,00 € 88,80 €

uGP bezskrutkový policový systém 4.

uGP-250-900-400-4 pozinkovaná konštrukcia, 4 police 90 cm 40 cm 250 cm 75,00 € 90,00 €

uGP-250-900-400-5 pozinkovaná konštrukcia, 5 políc 90 cm 40 cm 250 cm 83,00 € 99,60 €
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3

4

easy sleeP písací stôl / ES-IP-2SZ 3

easy sleeP perinák / ES-Á-4 GRET2

easy sleeP poschodová posteľ / ESÁ-2SZ  1

Internátne izby sú využívané domácimi ale aj zahraničnými 
študentmi, preto by mali byť praktické a zabezpečovať čo 
najväčší komfort. Pre inšpiráciu ponúkame vyobrazenie 
usporiadania izbieb na fotkách, pýtajte si cenovú ponuku!

Praktické 
riešenie pre 

spríjemnenie 
ubytovacích 

zariadení.

Flex stolička / FC-SZ  4
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1

Nábytok 
Do internátu
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easy sleep

stabilná 
30x30 mm 
konštrukcia

Plastové 
uzávery 
nôh

easy sleeP 
poschodová 
posteľ   ESá-2SZ

S kovovým roštom, bez matraca, 
ložná plocha: 90x200 cm, 
2 miestna, 200x200x90 cm

Cena bez DPH: 424,00 €
Cena s DPH: 508,80 €

Kovová poschodová posteľ s ložnou plochou 90x200 cm. 
nohy z 40x40  mm a  oporné vystuženie z 60x20 mm jokloviny. 
50x50x3 mm zváraný kovový rošt postele, držiak matraca. 

časti konštrukcie sú k sebe uprevnené skrutkami. 
Poschodová posteľ sa dodáva v demonte. 
V prípade montáže na mieste žiadajte cenovú ponuku. 
miery zodpovedajú Din en 747-1 štandardnej norme. 
nohy sú ukončené plastovými pätkami.

sHaDoW 
paraván, čalúnený
SP-SZ

na doobjednanie k poschodovým 
posteliam ponúkame 
Shadow paraván

Cena bez DPH: 81,00 €
Cena s DPH: 97,20 €

in
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easy sleeP kontajner
ES-G1F

korpus  z 18 mm laminátovej dosky s 2 mm ABS 
hranou, dvierka 16 mm preglejka s dekoritovou 
vrstvou, úchytka, 1 plastová Gratnells zásuvka

Cena bez DPH: 88,00 €  
Cena s DPH: 105,60 €

easy sleeP 
skriňa
ES-G-2ARET

korpus  z 18 mm laminátovej dosky 
s 2 mm ABS hranou, dvierka 16 mm preglejka 
s dekoritovou vrstvou, zadná stena z 3 mm 
HDF dosky, hore otvorená, vpravo policová,
vľavo na vešanie. 
Dole 2 ks F25 Gratnells zásuvky

Cena bez DPH: 228,00 €
Cena s DPH: 273,60 €

easy sleeP perinák 
ES-á-4 GRET

korpus  z 18 mm laminátovej dosky s 2 mm 
ABS hranou, predná doska 16 mm preglejka 
s dekoritovou vrstvou, 4 kolieska
69,4x62,9x34 cm

Cena bez DPH: 58,00 €
Cena s DPH: 69,60 €

easy sleeP polica 
ES-FP

z 18 mm laminátovej dosky 
s 2 mm ABS hranou
100x25x35,6 cm

Cena bez DPH: 27,00 €
Cena s DPH: 32,40 €

Flex 
študentská stolička
FC-SZ

"C" nohy, plastový plášť odolný voči vandalizmu, 
dostupná len pre 6-7 vek.kat. 
Výška sedu: 45 cm 
51x85x50 cm

Cena bez DPH: 66,00 €
Cena s DPH: 79,20 €

easy sleeP 
písací stôl 1 miestny
ES-I1SZRET

konštrukcia: 30x30 mm joklovina, doska stola: 
16 mm preglejka s dekoritovou vrstvou, hrany 
opatrené ľanovým olejom, 140x60x75 cm

Cena bez DPH: 119,00 €
Cena s DPH: 142,80 € 

na doobjednanie: 230 V + uSB vstup
Cena bez DPH: 129,00 €  Cena s DPH: 154,80 €

easy sleeP Zostava:
2 miestny stôl s paravánom
ES-IP-2SZ

konštrukcia: 30x30 mm joklovina, rám paravánu 20x20 
mm joklovina, doska stola: 16 mm preglejka s dekoritovou 
vrstvou, hrany opatrené ľanovým olejom, 140x60x75 cm 

Cena bez DPH: 331,00 €
Cena s DPH: 397,20 € 

na doobjednanie: 230 V + uSB vstup

Cena bez DPH: 129,00 €  Cena s DPH: 154,80 €

na 
doobjednanie
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sHaDoW 
poschodová 
posteľ   Sá-2SZ

S kovovým roštom, bez matraca, 
ložná plocha: 90x200 cm, 2 miestna, 
200x200x90 cm

S textilným paravánom 
Cena bez DPH: 418,00 €
Cena s DPH: 501,60 €

shaDow

Plastové 
uzávery nôh

stabilná 
konštrukcia

na doobjednanie paraván, 
žiadajte cenovú ponuku!

Kovová poschodová posteľ s ložnou plochou 90x200 cm. 
nohy z 40x40  mm a  oporné vystuženie z 60x20 mm jokloviny. 
50x50x3 mm zváraný kovový rošt postele, držiak matraca. 

časti konštrukcie sú k sebe uprevnené skrutkami. 
Poschodová posteľ sa dodáva v demonte. 
V prípade montáže na mieste žiadajte cenovú ponuku. 
miery zodpovedajú Din en 747-1 štandardnej norme. 
nohy sú ukončené plastovými pätkami.
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riVer

stabilná 
konštrukcia 
30x15 mm

Plastové 
uzávery 
nôh

Zábradlie 
z preglejky

river 
poschodová 
posteľ   Rá-2SZ

S kovovým roštom, bez matraca, 
ložná plocha: 90x200 cm, 2 miestna, 
200x200x90 cm

Z 18 mm laminátovej dosky:
Cena bez DPH: 440,00 €
Cena s DPH: 528,00 €

Kovová poschodová posteľ s ložnou plochou 90x200 cm. 
nohy z 40x40  mm a  oporné vystuženie z 60x20 mm jokloviny. 
50x50x3 mm zváraný kovový rošt postele, držiak matraca. 
Dostupná je aj vo farebnom prevedení laminátových dosiek 
alebo z preglejky potiahnutej HPL vrstvou.

časti konštrukcie sú k sebe uprevnené skrutkami. 
Poschodová posteľ sa dodáva v demonte. 
V prípade montáže na mieste žiadajte cenovú ponuku. 
miery zodpovedajú Din en 747-1 štandardnej norme. 
nohy sú ukončené plastovými pätkami.



148

roBust

stabilná 
konštrukcia 
30x15 mm

Plastové 
uzávery nôh

Kovová poschodová posteľ s ložnou plochou 90x200 cm. 
nohy z oceľovej trubky s priemerom 40  mm a  oporné vystuženie z 60x20 mm 
jokloviny. 
50x50x3 mm zváraný kovový rošt postele, držiak matraca. 

časti konštrukcie sú k sebe uprevnené skrutkami. 
Poschodová posteľ sa dodáva v demonte. 
V prípade montáže na mieste žiadajte cenovú ponuku.

 miery zodpovedajú Din en 747-1 štandardnej norme. 
nohy sú ukončené plastovými pätkami.

roBust 
poschodová 
posteľ   Rá-2SZ

S kovovým roštom, bez matraca, 
ložná plocha: 90x200 cm, 2 
miestna, 200x200x90 cm

Cena bez DPH: 361,00 €
Cena s DPH: 433,20 €

in
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elektra

masívna 
konštrukcia

elektra jeDnolôžková 
Posteľ 1. tyP 
1. TyP EA-102-AEGy

kovový rošt, bez matraca, 
ložná plocha: 200x90 cm
200x40x90 cm

Cena bez DPH: 124,00 €
Cena s DPH: 148,80 €

na 
doobjednanie 
matrac podľa 
výberu!

Základné prevedenie:
nohy z oceľovej trubky priemeru
40 mm, 30x20 mm oporné vystuženie, 50x50x3 mm zváraný 
kovový rošt postele, držiak matraca. 
Oceľová konštrukcia sa po fosfátovaní strieka požadovanou 
práškovou farbou,  nohy sú opatrené protišmykovými 
plastovými podložkami,  konštrukcie sú taktiež uzavreté 
plastovými uzávermi. 
Konštrukcia umožňuje každú poschodovú posteľ razom
rozložiť na jednomiestne samostatné lôžka. 

Poschodové postele neobsahujú prídavné prvky nožičiek,
tým je zabezpečená lepšia stabilita a garancia nosnosti
do 120 kg. Ložná plocha (rám pre matrac) je  široká 90 cm
a dlhá 200 cm. Výška dolnej ložnej plochy je 40 cm, 
hornej 130 cm. Celková výška postele je 160 cm.

elektra 
poschodová 
posteľ
1. Typ EA-102-A

S kovovým roštom, bez matraca, 
ložná plocha: 90x200 cm, 
2 miestna, 200x200x90 cm

Cena bez DPH: 261,00 €
Cena s DPH: 313,20 €

Plastové 
uzávery 
nôh

možnosť 
rozloženia na 
2 samostatné 
postele!

Podľa 
európskej 
normy 
en-747
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DONALD
taBuretka  / Ds-45

Základná výbava: 1 miestna,
bukové drevo, s otvorom na ruku
Rozmer: 45x45x47 cm
Kód výrobku: DS-45

Cena bez DPH: 49.00 €
Cena s DPH: 58,80 €

DONALD
stôl / Dta-60

Základná výbava: 2 miestny,
bukové drevo
Rozmer: 60x60x72 cm
Kód výrobku: DTA-60

Cena bez DPH: 81,00 €
Cena s DPH: 97,20 €

DONALD 
PoliCa / DF-90

Základná výbava: bukové drevo,
bez zadnej dosky, 2 police
Rozmer: 90x23x25 cm
Kód výrobku: DF-90

Cena bez DPH: 47,00 €
Cena s DPH: 56,40 €

DONALD
nočný stolík / Dé-40

Základná výbava: bukové drevo,
1 polica, 1 zásuvka
Rozmer: 40x40x50 cm
Kód výrobku: DE-40

Cena bez DPH: 83,00 €
Cena s DPH: 99,60 €

DONALD 
PosCHoDová Posteľ

Základné vybavenie: 
bukové drevo,
2 lôžková, drevený rebrík
Ložná plocha: 200x90x163 cm
možnosť doobjednať 
matrace a perináky.
Kód výrobku: DA-2

Cena bez DPH: 337,00 €
Cena s DPH: 404,40 €

DONALD Perinák
Základná výbava: laminátový korpus,
predná doska z bukového dreva,
na kolieskach
Rozmer: 90x85x37 cm
Kód výrobku: DAT-1SZ

Cena na požiadanie!

DONALD vákuový matraC
1-miestny
Rozmer: 200x90 cm
Kód výrobku: DVm-20090

Cena bez DPH: 98,00 €
Cena s DPH: 117,60 €

DONALD Posteľ 1 miestna

Základná výbava: bukové drevo, jednolôžko, Ložná plocha: 200x90 cm
možnosť doobjednania matraca a perináka
Kód výrobku: DA-1SZ

Cena bez DPH: 191,00 €  Cena s DPH: 229,20 €

DonalD



151

Hát-sZ  
Válenda s úložným priestorom

ložná plocha molitanová pena, úložný 
priestor, predná doska, Stesa-DA čalúnenie 
200x45x90 cm

Cena bez DPH: 161,00 €
Cena s DPH: 193,20 €

Fan-1 
válenda

válenda s 2 perinákmi, 
bez matraca
204x48x94 cm

Cena bez DPH: 272,00 €
Cena s DPH: 326,40 €

Hát-r 
Válenda s úložným priestorom

ložná plocha pružinová, úložný priestor, 
predná doska, Stesa-DA čalúnenie
200x45x90 cm

Cena bez DPH: 175,00 €
Cena s DPH: 210,00 €

Fan-2 
válenda

posteľ bez úložného priestoru, 
bez matraca, 
204x48x94 cm

Cena bez DPH: 167,00 €
Cena s DPH: 200,40 €
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Doplnky do internátu
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sZ-017
KLASICKá SKRIňA 
Do InTERnáTu

na jednej strane vešiaková, na druhej 
strane 4 police, uzamykateľná, 
100x180x52 cm

Cena bez DPH: 139,00 €
Cena s DPH: 166,80 €

sZ-010
KLASICKá ŠATňoVá 
SKRIňA 1.

1 polica, vešiaková tyč, 
uzamykateľná, 
50x180x52 cm

Cena bez DPH: 80,00 €
Cena s DPH: 96,00 €

FP-1 
náSTEnná 
PoLICA

laminátová doska
100x30x25 cm

Cena bez DPH: 22,00 €
Cena s DPH: 26,40 €

FP-3 
náSTEnná 
PoLICA

laminátová doska
100x30x30 cm

Cena bez DPH: 19,00 €
Cena s DPH: 22,80 €

DonalD  vákuový matraC 
DVm-20090

ultrafresh poťah na matrac so zipsom, 
možnosť prania, 
200x14x90 cm

Cena bez DPH: 98,00 €
Cena s DPH: 117,6 €

Bk Pružinový matraC
BKRm-20090

Základná výbava: špeciálny poťah matraca, 
bavlnený Vatelín  150 g/m2 (letná strana), 
2 cm PuR pena, zošívananý filc 800 g/m2, 
11 cm Bonell pružiny,  vlnený vatelín
150g/m2 (zimná strana), kokosová 
ortopedická zóna, celková výška 17 cm, 
matrac má letnú a zimnú stranu 
200x17x90 cm

Cena bez DPH: 119,00 €
Cena s DPH: 142,80 €

Penový matraC
Hm-20090

10 cm hrubá molitanová pena, 
čalúnený
200x10x90 cm

Cena bez DPH: 61,00 €
Cena s DPH: 73,20 €

ŠPeCiálny neHorľavý 
Hotel matraC 
TR-20090

bavlnený Vatelín
170 g/m2 (letná strana), 
2 cm PuR pena, 
zošívananý filc
800 g/m2, 5 zónový, termostabilný, 
zimná strana 250g/m2. 
200x18x90 cm

Cena bez DPH: 156,00 €
Cena s DPH: 187,20 €

učiteľský stôl, 2 ZáSuVKy  

IA-2F

2 zásuvky, 18 mm laminátová doska s
 ABS hranou, nezaoblená
120x75x68 cm

Cena bez DPH: 114,00 €
Cena s DPH: 136,80 €

učiteľský stôl, 3 ZáSuVKy 
IA-3F 

18 mm laminátová doska s ABS hranou, 
nezaoblená
120x75x68 cm

Cena bez DPH: 132,00 €
Cena s DPH: 158,40 €

FLEX učiteľský stôl  
FTA-2GFSZ-LS

18 mm laminátová doska s ABS hranou, 
nezaoblená, 2 Gratnells zásuvky, 
1 uzamykateľná skrinka, 120x75x68 cm

Cena bez DPH: 165,00 €
Cena s DPH: 198,00 €

FLEX učiteľský stôl 
FTA-2F-LS

18 mm laminátová doska s ABS 
hranou, nezaoblená, 2  zásuvky
120x75x68 cm

Cena bez DPH: 119,00 €
Cena s DPH: 142,80 €
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FésZ-l 
nočný SToLíK

z laminátovej dosky, 
1 zásuvka
50x51x42 cm

Cena bez DPH: 35,00 €
Cena s DPH: 42,00 €

PésZ-l 
nočný SToLíK

z laminátovej dosky, 
otvorená polica
40x51x42 cm

Cena bez DPH: 34,00 €
Cena s DPH: 40,80 €

átká
PERInáK 

k posteli do internátu, 
1 miestny, 
z laminátovej dosky, 
na kolieskach, 90x85x37 cm

Cena bez DPH: 42,00 €
Cena s DPH: 50,40 €

GésZ-l 
nočný SToLíK 
nA KoLIESKACH

laminátová doska, 1 zásuvka, 
police, na kolieskach
50x42x66 cm

Cena bez DPH: 42,00 €
Cena s DPH: 50,40 €

Flex ŠtuDentská stolička
FC-SZ 
"C" nohy, farebný plastový plášť odolný voči 

vandalizmu, plastové krytky nôh, 

dostupná len v 6. a 7. vek.kat.

Výška sedu: 45 cm, 51x85x50 cm

Cena bez DPH: 66,00 €
Cena s DPH: 79,20 €

Flex D ŠtuDentská stolička
FD-SZ 
"D" nohy, 
farebný plastový plášť odolný voči vandalizmu, 
plastové krytky nôh
Výška sedu: 45 cm
55x83x59 cm 

Cena bez DPH: 66,00 €
Cena s DPH: 79,20 €

Flex ŠtuDentská 
stolička
FS-SZ 
Spider nohy, farebný plastový plášť 
odolný voči vandalizmu, plastové 
krytky nôh, dostupná len v 6. a 
7. vek.kat., Výška sedu: 45 cm,  
55x83x59 cm

Cena bez DPH: 54,00 €
Cena s DPH: 64,80 €

atlas erGo stolička
ATESZ-K 
Soliwood plášť, čalúnený sedák 
a operadlo, stohovateľná
45x90/47x47 cm

Cena bez DPH: 67,00 €
Cena s DPH: 80,40 €

Geo erGo stolička
GESZ-K
Soliwood plášť, 
čalúnený sedák a operadlo, 
stohovateľná

Cena bez DPH: 67,00 €
Cena s DPH: 80,40 €

BonD erGo stolička
BOESZ-K 
Soliwood plášť, čalúnený sedák 
a operadlo, stohovateľná

Cena bez DPH: 67,00 €
Cena s DPH: 80,40 €
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Flex študentská stolička / FC-SZ 

Fittmet 30 šatňová skriňa / 5004/8-250-ST  

2

1

Šatňové skrine a úschovné skrinky sú vhodné do šatní, 

na chodby aj do kancelárií, na úschovu oblečenia, 

tašiek, kníh a rôznych cenností. 

Ku skriniam ponúkame aj lavičky na sedenie.

Praktické 
a domáce riešenie 

na využitie 
úložného priestoru.
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2

1

ŠaTňOvý nábyTOk
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Dvere a korpus sú vyrobené z I. triedneho elektrostaticky práškovaného oceľového plechu, 

v základnom prevedení na sokli. Vetranie zabezpečuje perforácia na dverách. 

Dvere aj korpus sú vybavené silikónovými krúžkami, ktoré tlmia nárazy a hlasné zatváranie. 

úchytky na vešanie slúžia na vešanie odevov ale aj tašiek. Dostupné v RAL7035 svetlosivom prevedení. 

Metilla kovové šatňové skrine 1
ks

CEnA PLATí PRE RAL7035 SVETLoSIVé PREVEDEnIE.

metilla Z Dveremetilla DlHé Dvere

5165so-300/2

2 miestna
60x180x50 cm

akCiová Cena:
93,00 € BeZ DPH
111,60 € s DPH

Štandardná cena:
121,00 € bez DPH
145,20 € s DPH

5165so-Z-400/2-4

4 miestna
80x180x50 cm

akciová cena:
162,00 € bez DPH
194,40€ s DPH

Štandardná cena:
262,00€ bez DPH
314,40 € s DPH

KrátKa 
dodacia 
lehota!

Ša
tn

E
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CEnA PLATí PRE ral7035 svetlosivé PREVEDEnIE.

Vetracie otvory 
na dverách

úchyty na vešanie

Bezpečnostný 
zámok s 2 kľúčmi

Základná výbava

Odkladacia polička 
(okrem šatníkov 
s delenými a "Z" dverami")

Dvere s tlmením 
nárazov

Dvere 
s kapa profilom

metilla Delené Dvere

5165so-300/2-4

4 miestna
60x180x50 cm

akCiová Cena:
115,00 € BeZ DPH
138,00 € s DPH

Štandardná cena:
151,00 € bez DPH
181,20 € s DPH

5165so-300/3-6

6 miestna
90x180x50 cm

akCiová Cena:
168,00 € BeZ DPH
201,60 € s DPH

Štandardná cena:
220,00 € bez DPH
264,00 € s DPH

5165so-300/4-8

8 miestna
120x180x50 cm

akCiová Cena:
211,00 € BeZ DPH
253,20 € s DPH

Štandardná cena:
277,00 € bez DPH
332,40 € s DPH

vo farebnom prevedení

viac kusov je možné objednať aj 
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Dvere a korpus sú vyrobené z elektrostaticky práškovaného oceľového plechu, 

v základnom prevedení na sokli. V základnej výbave zahrňujú bezpečnostný zámok s 2 kľúčmi, vetracie otvory, 

menovku a tyč s plastovým vešiakom.

FittMet kovové šatňové skrine 3
ks

FITTMET DlHé Dvere

FiTTMeT-30 FiTTMeT-30

FiTTMeT-30

FiTTMeT-40 FiTTMeT-40

FiTTMeT-40

5001-300-st
1 miestna
30x180x50cm  

Cena bez DPH: 72,00 €
Cena s DPH: 86,40 €

5003-300-st
3 miestna
90x180x50cm  

Cena bez DPH: 161,00 €
Cena s DPH: 193,20 €

5002-300-st
2 miestna
60x180x50cm  

Cena bez DPH: 108,00 €
Cena s DPH: 129,60 €

5001-400-st
1 miestna
40x180x50cm  

Cena bez DPH: 83,00 €
Cena s DPH: 99,60 €

5003-400-st
3 miestna
120x180x50cm  

Cena bez DPH: 209,00 €
Cena s DPH: 250,80 €

5002-400-st
2 miestna
80x180x50cm  

Cena bez DPH: 128,00 €
Cena s DPH: 153,60 €

FiTTMeT-30

5004-300-st
4 miestna
120x180x50cm  

Cena bez DPH: 232,00 €
Cena s DPH: 278,40 €
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Držiak na menovkuVetracie otvoryúchyty na vešanie

Bezpečnostný 
zámok s 2 kľúčmi

Základná výbava

Odkladacia polička 
(okrem šatníkov 
s delenými a "Z" dverami")

FITTMET Delené Dvere

RÖVIDajtós

FiTTMeT-30 FiTTMeT-30

FiTTMeT-30 FiTTMeT-30

FiTTMeT-40 FiTTMeT-40

FiTTMeT-40

5001/2-300-st
2 miestna
30x180x50cm  

Cena bez DPH: 77,00 €
Cena s DPH: 92,40 €

5003/6-300-st
6 miestna
90x180x50cm  

Cena bez DPH: 184,00 €
Cena s DPH: 220,80 €

5002/4-300-st
4 miestna
60x180x50cm  

Cena bez DPH: 126,00 €
Cena s DPH: 151,20 €

5004/8-300-st
8 miestna
120x180x50cm  

Cena bez DPH: 231,00 €
Cena s DPH: 277,20 €

5001/2-400-st
2 miestna
40x180x50cm  

Cena bez DPH: 85,00 €
Cena s DPH: 102,00 €

5003/6-400-st
6 miestna
120x180x50cm  

Cena bez DPH: 210,00 €
Cena s DPH: 252,00 €

5002/4-400-st
4 miestna
80x180x50cm  

Cena bez DPH: 146,00 €
Cena s DPH: 175,20 €
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FITT DlHé Dvere FITT Delené Dvere

Korpus skrine a dverka sú vyrobené z 18 mm laminátovej dosky a ABS hranou. Zadná stena je 3 mm HDF doska. 

Podstavec skrine je vyrobený z 40x20 mm uzavretého profilu a nohy sú taktiež z 30x30 mm uzavretého profilu, 

farbené sú elektrostatickým práškovým lakom. nožičky sú opatrené nastaviteľnými pätkami na vyrovnanie nerovností podlahy. 

Na zadnej stene sa nachádzajú vetracie otvory.

Fitt  šatňové skrine 5
ks

Celkovú ponuku nájdete na našej web stránke 

www.alexnabytok.sk

FiTT-30

otB-01-030-01-l
1 miestna
32x180x52cm
 

Cena bez DPH: 97,00 €
Cena s DPH: 116,40 €

FiTT-40

otB-01-040-01-l
1 miestna
42x180x52cm  

Cena bez DPH: 108,00 €
Cena s DPH: 129,60 €

FiTT-30

otB-01-060-02-l
2  miestna
62x180x52cm
  

Cena bez DPH: 149,00 €
Cena s DPH: 178,80 €

FiTT-40

otB-01-080-02-l
2  miestna
82x180x52cm 
 

Cena bez DPH: 152,00 €
Cena s DPH: 182,40 €

FiTT-30

otB-01-090-03-l
3  miestna
92x180x52cm  

Cena bez DPH: 213,00 €
Cena s DPH: 255,60 €

FiTT-40

otB-01-120-03-l
3  miestna
122x180x52cm  

Cena bez DPH: 237,00 €
Cena s DPH: 284,40 €

FiTT-30

otB-01-030-02-l
2 miestna
32x180x52cm  

Cena bez DPH: 110,00 €
Cena s DPH: 132,00 €

FiTT-40

otB-01-040-02-l
2 miestna
42x180x52cm  

Cena bez DPH: 124,00 €
Cena s DPH: 148,80 €

FiTT-30

otB-01-060-04-l
4 miestna
62x180x52cm 
 

Cena bez DPH: 175,00 €
Cena s DPH: 210,00 €

FiTT-40

otB-01-080-04-l
4 miestna
82x180x52cm 
 

Cena bez DPH: 187,00 €
Cena s DPH: 224,40 €

FiTT-30

otB-01-90-06-l
6 miestna
92x180x52cm  

Cena bez DPH: 244,00 €
Cena s DPH: 292,80 €

FiTT-40

otB-01-120-06-l
6 miestna
122x180x52cm  

Cena bez DPH: 264,00 €
Cena s DPH: 316,80 €
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FITT Z-Dvere FITT s DeliaCou Priečkou

Odkladacia polička                  
(okrem šatníkov  
s delenými dverami)

Zadné odvetrávanieTyč s vešiakom

Nastaviteľné nohy

Bezpečnostný  
zámok  
s dvoma kľúčmi 

Základná výbava

mriežka na topánky 
(v prevedení s lavičkou)

FiTT-40

otB-01-080-02-t-l
2 miestna  
82x180x52cm 

Cena bez DPH: 179,00 €
Cena s DPH: 214,80 €

FiTT-40

otB-01-120-03-t-l
3 miestna
122x180x52cm   

Cena bez DPH: 276,00 €
Cena s DPH: 331,20 €

FiTT-40

otB-01-040-01-t-l
1 miestna
42x180x52cm  

Cena bez DPH: 122,00 €
Cena s DPH: 146,40 €

FiTT-40

otB-01-080-04-Zl
4 miestna 
82x180x52cm 

Cena bez DPH: 211,00 €
Cena s DPH: 253,20 €

FiTT-40

otB-01-120-06-Zl
6 miestna
122x180x52cm    

Cena bez DPH: 293,00 €
Cena s DPH: 351,60 €

FiTT-40

otB-01-040-02-Zl
2 miestna
42x180x52cm  

Cena bez DPH: 131,00 €
Cena s DPH: 157,20 €
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Šatňové steny z laminátových dosiek sú vhodné do špotrových klubov alebo do šatien pre hostí, vďaka širokej škále farieb sa 

dajú pripôsobiť imidžu tímu a prostredia. Ponúkame otvorené  alebo čiastočne uzamykateľné skrinky. Korpus, sedák a dvierka 

sú vyrobené z 18 mm laminátovej dosky a ABS hranou. Zadná stena je 3 mm HDF doska. Podstavec skrine je vyrobený 

z 40x20 mm uzavretého profilu a nohy sú taktiež z 30x30 mm uzavretého profilu, farbené sú elektrostatickým práškovým lakom. 

nožičky sú opatrené nastaviteľnými pätkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

5
ks

SPoRT otvorená SPoRT uZamykateľná

Športové šatňové skrine

sos-03a 

3 miestna
150x180x60cm    

Cena bez DPH: 240,00 €
Cena s DPH: 288,00 €

sos-02 

2 miestna
100x180x60cm    

Cena bez DPH: 154,00 €
Cena s DPH: 184,80 €

sos-03 

3 miestna
150x180x60cm    

Cena bez DPH: 220,00 €
Cena s DPH: 264,00 €

sos-02a 

2 miestna
100x180x60cm    

Cena bez DPH: 167,00 €
Cena s DPH: 200,40 €
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SPoRT s DeliaCou Priečkou, 
otvorená

SPoRT s DeliaCou Priečkou, 
uZamykateľná

SOS

Základná výbava

Deliaca priečkaOdkladacia polica

Výšková aretácia

2 kovové vešiaky 
/priestor

Bezpečnostný zámok 
s 2 kľúčmi

Polica 
na topánky

sost-02 

2 miestna
100x180x60cm    

Cena bez DPH: 167,00 €
Cena s DPH: 200,40 €

sost-02a 

2 miestna
100x180x60cm    

Cena bez DPH: 179,00 €
Cena s DPH: 214,80 €

sost-03 

3 miestna
150x180x60cm    

Cena bez DPH: 237,00 €
Cena s DPH: 284,40 €

sost-03a 

3 miestna
150x180x60cm    

Cena bez DPH: 256,00 €
Cena s DPH: 307,20 €
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Fitt lavice patria medzi najobľúbenejšie šatňové produkty, majú pevnú odolnú konštrukciu, rôzne prvky, ktoré sa dajú spájať, 

s vešiakmi a mriežkou na topánky. Konštrukciu tvorí 30x30 mm oceľová joklovina, mriežka na topánky je z 13 mm trubky. 

Výškovo nastaviteľné nohy umožňujú dorovnať nerovnosti podlahy. Sedák a operadlo tvoria prvotriedne borovicové dosky. 

Voliteľná farba konštrukcie!

Fitt šatňové lavice 1
ks

FITT Šatňová laviCa

oTb-UF-120-40-41
3 miestna

120x40x41cm

Cena bez DPH: 77,00 €
Cena s DPH: 92,40 €

oTb-UF-150-40-41
4 miestna

150x40x41cm

Cena bez DPH: 92,00 €
Cena s DPH: 110,40 €

oTb-UF-190-40-41
6 miestna

190x40x41cm

Cena bez DPH: 117,00 €
Cena s DPH: 140,40 €

KraTšia 
dodacia 
lehoTa!

oTb-UF-40-175-41
1 miestna

40x175x41cm

Cena bez DPH: 116,00 €
Cena s DPH: 139,20 €

oTb-01P-120-40-40
3  miestna

120x40x40cm

Cena bez DPH: 77,00 €
Cena s DPH: 92,40 €
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FITT jeDnostranná 
laviCa

FITT oBojstranná 
laviCa

Základná výbava Drevené 
sedáky

mriežka 
na topánky

Vešiaky 
na odevy

Výšková 
aretácia

otB-uF-150-175-41
4 miestna

8 vešiakov

150x175x41cm

Cena bez DPH: 137,00 €
Cena s DPH: 164,40 €

otB-uF-120-175-41
3 miestna

6 vešiakov

120x175x41cm

Cena bez DPH: 116,00 €
Cena s DPH: 139,20 €

otB-uF-190-175-41
6 miestna

9 vešiakov

190x175x41cm

Cena bez DPH: 176,00 €
Cena s DPH: 211,20 €

otB-uF-120-175-80
6 miestna

12 vešiakov

120x175x80cm

Cena bez DPH: 216,00 €
Cena s DPH: 259,20 €

otB-uF-150-175-80
8 miestna

16 vešiakov

150x175x80cm

Cena bez DPH: 258,00 €
Cena s DPH: 309,60 €

otB-uF-190-175-80
12 miestna

18 vešiakov

190x175x80cm

Cena bez DPH: 330,00 €
Cena s DPH: 396,00 €
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FITT Šatňová laviCa 
s WPC doskami

wPC dosky (wood Plastic Composite) je kombinácia dreva-plastu, ktoré sa vyrábajú z drevotriesky 
a termoplastového materiálu. obsah dreva tvorí 60 %. Sú odolné voči korózii a hnilobe. 
Rovnako sú odolné voči vode a drevoškodcom. Dostupné sú v 5 farbách.

Fitt šatňové lavice s WPC doskami 1
ks

novinka
len v alexe!

1. Misterious Black

3. Vibrant Yellow

5. Oak Brown

2. Maple-Leaf Red

4. Light Gray

1 2 3 4 5

WPc voliTeľné Farby

otB-WPC-190-40-41
6 miestna

190x40x41cm

Cena bez DPH: 130,00 €
Cena s DPH: 156,00 €

otB-WPC-120-40-41
3 miestna

120x40x41cm

Cena bez DPH: 89,00 €
Cena s DPH: 106,80 €

otB-WPC-150-40-41
4 miestna

150x40x41cm

Cena bez DPH: 102,00 €
Cena s DPH: 122,40 €

otB-WPC-40-175-41
1  miestna

40x175x41cm

Cena bez DPH: 129,00 €
Cena s DPH: 154,80 €
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FITT jeDnostranná 
laviCa 
s WPC doskami

FITT oBojstranná 
laviCa  
s WPC doskami

voliteľné FarBy
WPC dosiek aj konštrukcie!

5ročná
z á R u k a

otB-WPC-150-175-41
4 miestna

8 vešiakov

150x175x41cm

Cena bez DPH: 153,00 €
Cena s DPH: 183,60 €

otB-WPC-120-175-41
3 miestna

6 vešiakov

120x175x41cm

Cena bez DPH: 129,00 €
Cena s DPH: 154,80 €

otB-WPC-190-175-41
6 miestna

9 vešiakov

190x175x41cm

Cena bez DPH: 197,00 €
Cena s DPH: 236,40 €

otB-WPC-120-175-80
6  miestna

12 vešiakov

120x175x80cm

Cena bez DPH: 242,00 €
Cena s DPH: 290,40 €

otB-WPC-150-175-80
8 miestna

16 vešiakov

150x175x80cm

Cena bez DPH: 289,00 €
Cena s DPH: 346,80 €

otB-WPC-190-175-80
12 miestna

18 vešiakov

190x175x80cm

Cena bez DPH: 369,00 €
Cena s DPH: 442,80 €
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2

1

moon taburetka 2. / MooNPUFF2 

moon taburetka 1. / MooNPUFF1  

2

1

Rozprávanie sa a oddych počas prestávok, pohodlné čítanie kníh, 
konzumácia desiaty, toto je len zopár príkladov ako je možné 
relaxačný lounge nábytok využiť. 
Ponúkame 5 typov relaxačného nábytku, 
vyberte si podľa Vašich potrieb! 

Posaďte sa 
a relaxácia sa 

stáva zábavou!
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nábytok Pre

Verejné priestory
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Relaxačné 
segmenty

V každej spoločenskej inštitúcii je potrebné vytvoriť priestor, 

kde je možnosť oddýchnuť si alebo relaxovať. 

na toto slúžia naše relaxačné segmenty, vyrábajú sa vo vicerých tvaroch 

a veľkostiach. Spájaním sa z nich môžu vytvárať oddychové ostrovy.

malý ŠtvoreC
PS-6
56x40x56 cm

Cena bez DPH: 81,00 €
Cena s DPH: 97,20 €

veľký oBDĺžnik
PS-1 
224x40x112 cm

Cena bez DPH: 431,00 €
Cena s DPH: 517,20 €

malý trojuHolník  
PS-7 
56x40x56 cm

Cena bez DPH: 51,00 €
Cena s DPH: 61,20 €

veľký ŠtvoreC  
PS-2 
112x40x112 cm

Cena bez DPH: 231,00 €
Cena s DPH: 277,20 €

malý liCHoBežník  
PS-8 
112x40x56 cm

Cena bez DPH: 122,00 €
Cena s DPH: 146,40 €

veľký trojuHolník  
PS-3 
112x40x112 cm

Cena bez DPH: 178,00 €
Cena s DPH: 213,60 €

ŠesťuHolník
PS-9 
120x40x56 cm

Cena bez DPH: 169,00 €
Cena s DPH: 202,80 €

veľký liCHoBežník  
PS-4 
224x40x112 cm

Cena bez DPH: 343,00 €
Cena s DPH: 411,60 €

oBlúkový seGment
 P-15 
102x40x56 cm

Cena bez DPH: 108,00 €
Cena s DPH: 129,60 €

malý oBDĺžnik
 P-5 
112x40x56 cm

Cena bez DPH: 135,00 €
Cena s DPH: 162,00 €



171

Rôzne farby a tvary boxov Vám zabezpečia relaxáciu. 

Poskytnú Vám relax pri každodennom vyučovaní, napr. na čítanie kníh, počúvaní hudby 

alebo pri debatovaní. Priestor sa jednoducho premení.
PS-BOX

Ps Box Pravý
Ps-Boxj 

Heterogénna pena, operadlo 
zrezaná molitanová pena, 
čalúnený, nastaviteľné nohy
130x140/42x68 cm

Cena bez DPH: 637,00 €
Cena s DPH: 764,40 €

Ps Box ľavý
Ps-BoxB 

Heterogénna pena, operadlo 
zrezaná molitanová pena, 
čalúnený, nastaviteľné nohy
130x140/42x68 cm

Cena bez DPH: 637,00 €
Cena s DPH: 764,40 €

malý stolík
ts-01

konštrukcia 40 mm oceľová trubka, 
preglejková doska stola z oboch 
strán potiahnutá dekoritovou 
vrstvou, lakové hrany
60x42x60 cm

Cena bez DPH: 79,00 €
Cena s DPH: 94,80 €

stôl
ts-02

konštrukcia 40 mm oceľová 
trubka, preglejková doska 
stola z oboch strán potiahnutá 
dekoritovou vrstvou, 
lakové hrany, 60x75x120 cm

Cena bez DPH: 102,00 €
Cena s DPH: 122,40 €



172

kö
zö

ss
ég

i t
ér

3
ks

Moon zostava
čalúnené dizajnové taburetky a k nim prislúchajúce stolíky oživia každý 

oddychový priestor. Dostupné sú v rôznych farbách, 

vhodné sú do priemyselných aj športových priestorov.
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moon taBuretka 1.
čalúnená, molitanová pena, 
oblúkový tvar, skryté podnože

Rozmer: Ø55x46xØ55 cm 
Kód výrobku: 
moonPuFF1

Cena bez DPH: 91,00 €
Cena s DPH: 109,20 €

moon taBuretka 2. 
čalúnená, molitanová pena, 
okrúhly tvar, skryté podnože

Rozmer: Ø55x46xØ55 cm 
Kód výrobku: 
moonPuFF2

Cena bez DPH: 91,00 €
Cena s DPH: 109,20 €

moon stolík 
laminátová doska,  
kovová podnož

Rozmer: 
Ø60x55xØ60 cm 
Kód výrobku: moonSTôL

Cena bez DPH: 68,00 €
Cena s DPH: 81,60 €
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universal

univerzálny sedací vak, deti ho milujú! 
Ideálny je do priestorov na hranie aj oddychových 
zón. Rozmer: priemer 120 cm, výška 25 cm. 
Snímateľný poťah, môžete ho jednoducho 
zvliecť a oprať.

Cena bez DPH: 78,00 €
Cena s DPH: 93,60 €

tanDem

Dvojitý vak ako pohovka. Rozmer 160x88 cm, 
snímateľný poťah sa dá prať. Ideálny pre 2 osoby, 
šírkou 160 cm a hĺbkou skoro 90 cm dosahuje 
veľkosť manželskej postele. Plnený je zdravotne 
nezávadným polystyrénovým granulátom.

Cena bez DPH: 236,00 €
Cena s DPH: 283,20 €

neW

moderný kus nábytku, dlhý dizajn, vhodný 
do spoločenských priestorov. 
Rozmer: dĺžka 175 cm, výška 110 cm.
Snímateľný poťah, môžete ho jednoducho zvliecť 
a oprať. Plnený je zdravotne 
nezávadným polystyrénovým granulátom.

Cena bez DPH: 85,00 €
Cena s DPH: 102,00 €

PuFy

Okrúhly sedací vak ponúka pohodlné sedenia, 
vhodný je do spoločenských priestorov, škôl aj 
domovov. Rozmer: priemer 80 cm, výška 40 cm. 
Samostatne snímateľný poťah.

Cena bez DPH: 85,00 €
Cena s DPH: 102,00 €

ClassiC

Klasický vak v tvare taburetky, plnený 
prvotriednymi polystyrénovými guličkami, 
Rozmer: priemer 40 cm, výška 50 cm, 
má snímateľný poťah, 
môžete ho jednoducho zvliecť a oprať. 

Cena bez DPH: 44,00 €
Cena s DPH: 52,80 €

WHeel

Okrúhla forma, pre menšie deti ako sedací vak, 
pre väčších môže slúžiť ako taburetka. 
Rozmer: priemer 70 cm, výška 70 cm. 
má snímateľný poťah, môžete ho jednoducho 
zvliecť a oprať. Plnený je zdravotne 
nezávadným polystyrénovým granulátom.

Cena bez DPH: 68,00 €
Cena s DPH: 81,60 €

smart

Klasický stredne veľký tvar. Obopína telo, 
vhodný na relax aj na spoločenské akcie. 
Rozmer: priemer 90 xm, výška 100 cm. 
Plnený je zdravotne nezávadným polystyrénovým 
granulátom.

Cena bez DPH: 91,00 €
Cena s DPH: 109,20 €

BiG

Najbežnejšia forma vaku v tvare kvapky. 
Je väčších rozmerov, vhodný aj pre dospelých. 
Podopiera chrbát aj hlavu. 
Rozmer: priemer 110 cm, výška 100 cm. 
má snímateľný poťah, môžete ho jednoducho 
zvliecť a oprať. Plnený je zdravotne nezávadným 
polystyrénovým granulátom.

Cena bez DPH: 115,00 €
Cena s DPH: 138,00 €

GiGant

Perfektný sedací vak, opiera chrbát aj hlavu,
 je veľký, dno má priemer 110 cm a výška 120 cm, 
výška sedu 45 cm. ľahko sa z neho vstáva, 
nakoľko má vyšší sed.  má snímateľný poťah, 
môžete ho jednoducho zvliecť a oprať.
 Plnený je zdravotne nezávadným 
polystyrénovým granulátom.

Cena bez DPH: 129,00 €
Cena s DPH: 154,80 €

Celkovú ponuku nájdete na našej  
web stránke www.alexnabytok.sk

Do našej ponuky sme zahrnuli aj novinku a to sú sedacie vaky. Dostupné sú v rôznych 
tvaroch, farbách a šírkach. na našich sedacích vakoch sa Vám bude zdať 

učebný priestor pohodlnejší a priateľskejší. Sedenie v sedacích vakoch 
je príjemnejšie v porovnaní so stoličkami a kreslami. 

Sedací vak sa pripôsobí tvaru tela, podopiera chrbát aj driekové partie.

Sedacie vaky
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Nábytková zostava

Vital
Celodenný vyučovací proces spríjemnia komfortné oddychové prvky 

na chodbách, poskytnú praktický priestor aj pre hostí. 

čalúnené Vital lavice dopĺňa aj stolík alebo taburetka.
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vital sedačka
Rozmer: Ø54x39 cm 
Kód výrobku: 
VGmB-05-05-1

Cena bez DPH: 
71,00 €
Cena s DPH: 
85,20 €

vital lavica ))
vnútorný - vonkajší oblúk
Rozmer: 153x56x42 cm
Kód výrobku: VGmB-05-03-01

Cena bez DPH: 124,00 €
Cena s DPH: 148,80 €

vital lavica )(
2 vnútorné oblúky
Rozmer: 153x56x42 cm
Kód výrobku: VGmB-05-04-01

Cena bez DPH: 124,00 €
Cena s DPH: 148,80 €

vital lavica ((
vonkajší - vnútorný oblúk
Rozmer: 153x56x42 cm
Kód výrobku: VGmB-05-02-01

Cena bez DPH: 124,00 €
Cena s DPH: 148,80 €

vital lavica ()
2 vonkajšie oblúky
Rozmer: 153x56x42 cm
Kód výrobku: VGmB-05-01-01

Cena bez DPH: 124,00 €
Cena s DPH: 148,80 €

vital stolík
Rozmer: Ø60x32 cm 
Kód výrobku: 
VGmB-05-06-01

Cena bez DPH: 
41,00 €
Cena s DPH: 
49,20 €

vital lavica s operadlom ))
vnútorný - vonkajší oblúk
Rozmer: 153x65x81 cm
Kód výrobku: VGmB-05-07-01

Cena bez DPH: 212,00 €
Cena s DPH: 254,40 €

vital lavica s operadlom )(
2 vnútorné oblúky
Rozmer: 153x65x81 cm
Kód výrobku: VGmB-05-08-01

Cena bez DPH: 212,00 €
Cena s DPH: 254,40 €

vital lavica s operadlom ((
vonkajší - vnútorný oblúk
Rozmer: 153x65x81 cm
Kód výrobku: VGmB-05-06-01

Cena bez DPH: 212,00 €
Cena s DPH: 254,40 €

vital lavica s operadlom ()
2 vonkajšie oblúky
Rozmer: 153x65x81 cm
Kód výrobku: VGmB-05-05-01

Cena bez DPH: 212,00 €
Cena s DPH: 254,40 €
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Nábytková zostava

Corner
Corner zostava ponúka jednoduché geometrické tvary 

vo väčších otvorených priestoroch. Táto sofistikovaná verzia je pohodlná 

a spríjemní každodenné prostredie, 

našim cieľom bolo ponúknuť jednoduchú formu v modernom prevedení. 

Corner Fotel 1.
68x68x70x42 cm
Kód produktu: CornerFotel1

Cena bez DPH: 161,00 €
Cena s DPH: 193,20 €

Corner Fotel 2.
68x68x70x42 cm
Kód produktu: CornerFotel2

Cena bez DPH: 139,00 €
Cena s DPH: 166,80 €

Corner PoHovka
120x68x70x42 cm
Kód produktu: Cornerpohovka

Cena bez DPH: 204,00 €
Cena s DPH: 244,80 €

Corner stolík
68x68x42 cm
Kód produktu: Cornerstôl

Cena bez DPH: 43,00 €
Cena s DPH: 51,60 €

3
ks

3
ks

3
ks

3
ks
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Klass lavice sú našou novou modelovou radou. Táto nábytková rada Vám 

umožňuje vybrať si rôzne typy lavíc, aby vyhovovali Vašim priestorom. 

Lavice je možné spájať kovovým spojovacím prvkom a rohovými prvkami do 

celkov. Konštrukciu lavíc tvorí elektrostaticky práškovaná oceľ, čalúnená je 

koženkou. Chcete si dobiť telefóny alebo elektronické zariadenia v šatni? 

Prichádzame s novinkou v podobe voliteľných 3 druhov zdrojov na nabíjanie.

Nábytková zostava

Klass
3
ks

otB-06-01k
60x45x45 cm 

Cena bez DPH: 160,00 €
Cena s DPH: 192,00 €

otB-06-02k
120x45x45 cm 

Cena bez DPH: 249,00 €
Cena s DPH: 298,80 €

otB-06-03k
180x45x45 cm 

Cena bez DPH: 330,00 €
Cena s DPH: 396,00 €

otB-06-10k
62x62x45 cm 

Cena bez DPH: 155,00 €
Cena s DPH: 186,00 €

otB-06-11k
6x45x45 cm 

Cena bez DPH: 33,00 €
Cena s DPH: 39,60 €

otB-06-04k
60x81x55 cm 

Cena bez DPH: 229,00 €
Cena s DPH: 274,80 €

otB-06-05k
120x81x55 cm 

Cena bez DPH: 348,00 €
Cena s DPH: 417,60 €

otB-06-06k
180x81x55 cm 

Cena bez DPH: 487,00 €
Cena s DPH: 584,40 €

otB-06-07k
42x45x45 cm 

Cena bez DPH: 195,00 €
Cena s DPH: 234,00 €

otB-06-08k
42x45x45 cm 

Cena bez DPH: 203,00 €
Cena s DPH: 243,60 €

USB 220VUSB
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220VUSB

1 ks 220 V 
elektrická zástrčka
 + 2 ks uBS konektory

USB

1 ks wireless 
(bezdrôtová nabíjačka)

Ďalšie 
elektroniCké 
možnosti
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1

stôl / ÉA-II-L120-RETD 

kaleiDo stolička / KALEIDo-SZKD  

2

1

Na zariadenie jedální ponúkame tradičné ale 
aj moderné stoličky a stoly. 
Široký sortiment našej vlastnej výroby teda ponúka 
kompletné vybavenie jedální, reštaurácií 
aj spoločenských priestorov. 
Celý sortiment našich produktov nájdete na našej 
webovej stránke www.alexnabytok.sk.

Pohodlné 
stravovanie!
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jedálenský
Nábytok



180

Jedálenské zostavy
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stolička 
ANETT 
koženkový sedák,
farebná kovová 
konštrukcia, 41x45x50 cm
 

Cena bez DPH: 
17,00 €
Cena s DPH: 20,40 €

Zostava  
AéSZGn 
1 ks I.stôl 
120x80 cm, 
6 ks Anett stoličiek
 

Cena bez DPH: 
170,00 €
Cena s DPH: 204,00 €

stôl 
éA-I-L120 
laminátová doska stola, 
farebná kovová konštrukcia
120x80x75 cm
 

Cena bez DPH: 
76,00 €
Cena s DPH: 91,20 €

anett jEDÁLENSKÁ ZoSTAvA

stolička 
LAGunA 
plastový sedák, 
farebná kovová 
konštrukcia 
52x47x46 cm
 

Cena bez DPH: 
20,00 €
Cena s DPH: 24,00 €

Zostava  
LéSZGn 
1 ks I.stôl 
80x80 cm, 
4 ks Laguna 
stoličiek
 

Cena bez DPH: 
133,00 €
Cena s DPH: 159,60 €

laGuna jEDÁLENSKÁ ZoSTAvA

stôl
éA-I-L80 
laminátová doska stola, 
farebná kovová 
konštrukcia 
120x75x80 cm
 

Cena bez DPH: 
57,00 €
Cena s DPH: 68,40 €

stolička 
REAL 
farebná kovová konštrukcia, 
sedák a operadlo 
preglejka 
52x47x46 cm 

Cena bez DPH: 
30,00 €
Cena s DPH: 36,00 €

Zostava  
REALGN 
1 ks A213 stôl 80x80 cm, 
4 ks Real stoličiek

Cena bez DPH: 
154,00 €
Cena s DPH: 184,80 €

real jEDÁLENSKÁ ZoSTAvA

stôl 
A213 
laminátová doska stola, 
farebná kovová 
konštrukcia, zúžené nohy 
120x75x80 cm
 

Cena bez DPH: 
53,00 €
Cena s DPH: 63,60 €

stolička 
KALEIDo-SZKD 
18 mm oceľová trubka, 
plastové krytky nôh,
dekoritové operadlo,
čalúnený sedák, stohovateľná 
52x47x46 cm
 

Cena bez DPH: 
52,00 €
Cena s DPH: 62,40 €

Zostava  
KALEIDoGn 
1 ks II.stôl 
120x80 cm, 
6 ks Kaleido stoličiek

 

Cena bez DPH: 
445,00 €
Cena s DPH: 534,00 €

kaleiDo jEDÁLENSKÁ ZoSTAvA

stôl 
éA-II-L120-RETD 
Ø 30 mm oceľová trubka, 
doska  z obidvoch strán 
dekoritová vrstva, 
plastové uzávery nôh. 
120x75x80 cm
 

Cena bez DPH: 
136,00 €
Cena s DPH: 163,20 €

stolička 
BéTA-SZ 
12 mm oceľová trubka, 
4 plastové podnože, 
lyžinové nohy, 
čalúnený sedák a operadlo
52x47x46 cm
 

Cena bez DPH: 
81,00 €
Cena s DPH: 97,20 €

Zostava  
BéTAGn 
1 ks Beta stôl 
135x90 cm, 
4 ks Beta stoličiek

 

Cena bez DPH: 
419,00 €
Cena s DPH: 502,80 €

Beta jEDÁLENSKÁ ZoSTAvA

stôl
BéTA-A 
18 mm oceľová trubka, 
plastové podnože, doska 
18 mm zaoblená 
laminátová doska, 
ABS hrany, 120x75x80 cm
 

Cena bez DPH: 
97,00 €
Cena s DPH: 116,40 €
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stolička 
Ax-BISTRo 
Plastová stolička, 
stohovateľná, v oranžovej 
alebo antracitovej farbe
výška sedu: 47 cm
49x85x47 cm

Cena bez DPH: 29,00 €
Cena s DPH: 34,80 €

easy Zostava  
AéSZGn 
1 ks Easy jed.stôl 120x75x80 cm, 2 ks Easy 
lavica 105x45x36 cm, doska stola a sedák 
zo 16 mm bukovej preglejky s dekoritovou 
vrstvou, hrany opatrené ľanovým olejom

Cena BeZ DPH: 170,00 €
CEnA S DPH: 204,00 €

Zostava Bistro  
BISTRoGN 
1 ks stôl PITA-160x70 cm, 
6 ks Bistro stoličiek

Cena bez DPH: 376,00 €
Cena s DPH: 451,20 €

easy jEDÁLENSKÁ ZoSTAvA

ax-Bistro jEDÁLENSKÁ ZoSTAvA

stôl 
PITA-160 
kompaktná doska stola, 
na kolieskach 
160x72x70 cm

Cena bez DPH: 
207,00 €
Cena s DPH: 248,40 €

Dostupný 
v 2 výškach

kolieska na 
nohách pomáhajú 
jednoducho 
poskladať a 
premiestňovať stôl

12 miestny multi stôl
so soliWooD seDákmi

Soliwood sedáky
výška stola 69 cm alebo 74 cm
Kód výrobku: mA-Su-12

Cena bez DPH:1123,00 €
Cena s DPH: 1347,60 €

16 miestny multi stôl
so soliWooD seDákmi

výška stola 61 cm
Kód výrobku: mA-Su-16

Cena bez DPH: 1259,00 €
Cena s DPH: 1510,80 €

sedák 
soliwood 
jednoduchá 
údržba
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Jedálenské stoly

QéP-1
Quadra stôl 1.

éa-ii-l80-retD
II. jed.stôl, doska odolná 
voči vandalizmu

éa-a213-80
A213 stôl

éa-i-l80
I. jed.stôl, laminátová 
doska

Jedálenské stoly A: B: C: 

Kód výrobku Popis Šírka Hĺbka
Výška /

Výška sedu
Cena 

bez DPH
Cena s DPH

QéP-1 QuaDra STôl 1.
dekoritová doska stola aj sedák, rozmer dosky 120x80 cm, 
sedák 120x40 cm, výška sedu 45 cm

120 cm 80 cm 75/45 cm 243,00 € 291,60 €

QéP-2 QuaDra STôl 2.
dekoritová doska stola aj sedák, rozmer dosky 120x80 cm, 
sedák priemer 40 cm, výška sedu 45 cm

120 cm 80 cm 75/45 cm 260,00 € 312,00 €

QéP-3 QuaDra STôl 3.
dekoritová doska stola, sedák Soliwood, rozmer dosky 120x80 cm, 
sedák priemer 35 cm, výška sedu 45 cm

120 cm 80 cm 75/45 cm 234,00 € 280,80 €

QéP-4 QuaDra STôl 4.
dekoritová doska stola, plášť Soliwood, rozmer dosky 120x80 cm, 
výška sedu 45 cm

120 cm 80 cm 75/45 cm 297,00 € 356,40 €

éA-I-L80 I. jeDálenSKý  STôl, lamInáToVá DoSKa
30x30 cm oceľová joklovina, laminátová doska 80x80 cm, aBS hrana

80 cm 80 cm 75 cm 57,00 € 68,40 €

éA-II-L80 II. jeDálenSKý  STôl, lamInáToVá DoSKa
30 cm oceľová trubka, laminátová doska 80x80 cm, aBS hrana

80 cm 80 cm 75 cm 61,00 € 73,20 €

éA-I-L80-RETD I. jeDálenSKý  STôl, DoSKa oDolná VočI VanDalIzmu
30x30 cm oceľová joklovina, preglejková doska 80x80 cm, 
potiahnutá dekoritovou vrstvou, lakované hrany

80 cm 80 cm 75 cm 107,00 € 128,40 €

éA-II-L80-RETD II. jeDálenSKý  STôl, DoSKa oDolná VočI VanDalIzmu
30 cm oceľová trubka, preglejková doska 80x80 cm,
potiahnutá dekoritovou vrstvou, lakované hrany

80 cm 80 cm 75 cm 110,00 € 132,00 €

éA-I-L120 I. jeDálenSKý  STôl, lamInáToVá DoSKa
30x30 cm oceľová joklovina, laminátová doska 120x80 cm, aBS hrana

120 cm 80 cm 75 cm 76,00 € 91,20 €

éA-II-L120 II. jeDálenSKý  STôl, lamInáToVá DoSKa
30 cm oceľová trubka, laminátová doska 120x80 cm, aBS hrana

120 cm 80 cm 75 cm 80,00 € 96,00 €

éA-I-L120-RETD I. jeDálenSKý  STôl, DoSKa oDolná VočI VanDalIzmu
30x30 cm oceľová joklovina, preglejková doska 120x80 cm, 
potiahnutá dekoritovou vrstvou, lakované hrany

120 cm 80 cm 75 cm 131,00 € 157,20 €

éA-II-L120-RETD II. jeDálenSKý  STôl, DoSKa oDolná VočI VanDalIzmu
30 cm oceľová trubka, preglejková doska 120x80 cm, 
potiahnutá dekoritovou vrstvou, lakované hrany

120 cm 80 cm 75 cm 136,00 € 163,20 €

éA-A213-80 a213 STôl
zúžené nohy, 80x80 cm laminátová doska stola

80 cm 80 cm 75 cm 38,00 € 45,60 €

éA-A213-120 a213 STôl
zúžené nohy, 120x80 cm laminátová doska stola

120 cm 80 cm 75 cm 53,00 € 63,60 €
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Jedálenské stoličky

na-trill Bistrot stolička  
sklenými vláknami zosilnený plastový 
plášť, stohovateľná
50x 82,5x50cm 
výška sedu: 51,5 cm

Cena bez DPH: 53,00 €
Cena s DPH: 63,60 €

ax-Bistro stolička 
Plastová stolička, plastový sedák aj operadlo, 
stohovateľná, v oranžovej 
alebo antracitovej farbe. 
na sklade!
49x85x47 cm,
 výška sedu: 47 cm

Cena bez DPH: 29,00 €
Cena s DPH: 34,80 €

sCa-sai stolička
Plastová stolička
sklenými vláknami 
zosilnená plastová stolička, 
stohovateľná
48x 82x51cm, výška sedu: 45 cm

Cena bez DPH: 40,00 €
Cena s DPH: 48,00 €

na-riva Bistrot
Plastová stolička sklenými 
vláknami zosilnený plastový plášť, 
stohovateľná, farba Tortora
54x83x49 cm
Výška sedu: 46,5 cm

Cena bez DPH: 47,00 €
Cena s DPH: 56,40 €

ax-sun
Plastová stolička bez podrúčok, 
tyrkysová farba, plastový sedák aj 
operadlo, perforovaná, stohovateľná
na sklaDe!
rozmer: 51x85x55 cm
výška sedu: 46 cm 

Cena bez DPH: 29,00 €
Cena s DPH: 34,80 €

DP-Penny
Skladacia stolička
chrómovaná konštrukcia, 
plastový sedák a operadlo, 
vysoká nosnosť
Rozmer: 48x81x52 cm, 
Výška sedu: 44 cm

Cena bez DPH: 54,00 €
Cena s DPH: 64,80 €

sCa-jenny
Plastová stolička sklenými vláknami 
zosilnený plastový plášť, 
hliníkové nohy
Rozmer: 49x85x47 cm 
Výška sedu: 47 cm

Cena bez DPH: 43,00 €
Cena s DPH: 51,60 €

DP-eagle
skladacia stolička
chrómovaná konštrukcia, 
plastový sedák a operadlo, 
vysoká nosnosť
Rozmer: 48x81x52 cm
Výška sedu: 44 cm

Cena bez DPH: 60,00 €
Cena s DPH: 72,00 €

na-Costa Bistrot
Plastová stolička sklenými vláknami 
zosilnený plastový plášť, 
stohovateľná, sv.modrá farba
Rozmer: 54x83x49 cm
Výška sedu: 46,5 cm

Cena bez DPH: 44,00 €
Cena s DPH: 52,80 €
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kancelársky kontajner / AS-K.3 

kancelásrka skriňa / AS-8.3-3A 

otočná kancelárska stolička / AN-AoKI-STYLE  

standard písací stôl / AS-A16.8L 3

2

4

1

Dosku stola tvorí 25 mm laminátová doska, nohy sú z 18 mm 
laminátovej dosky. uzávery rohov sú 2 mm hrubé ABS hrany, 
ktoré sú odolné voči vonkajším vplyvom. 
Vďaka viacerým typom rohových alebo ukončovacích prvkov 
je k dispozícii väčší sortiment variácií. 
Základné hĺbky dosiek sú 600 mm a 800 mm. 
Pripájacie prvky umožňujú zostaviť nábytok od najmenších 
stolíkov až po veľké kancelárske stoly. 
ukončovacie stoly majú jednu trubkovú nohu.
Základná výška stolov je 750 mm. na nohách stolov sú 
nastaviteľné podnože, ktoré korigujú nerovnosti podlahy.
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as-a-14.8-l
1400x800 mm

as-a-16.8-l
1600x800 mm

as-a-18.8-l
1800x800 mm

as-a-20.8-l
2000x800 mm

as-a-8.8-l
800x800 mm

as-a-10.6-l
1000x600 mm

as-a-10.8-l
1000x800 mm

as-a-12.6-l
1200x600 mm

as-a-12.8-l
1200x800 mm

as-a-8.6-l
800x600 mm

as-oa-14.8-j-l
1400x800 mm

as-oa-14.8-B-l
1400x800 mm

Standard celodrevené 
kancelárske stoly
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as-oa-18.12-j-l
1800x1200 mm

as-oa-18.12-B-l
1800x1200 mm

as-oa-16.12-B-l
1600x1200 mm

as-oa-16.12-j-l
1600x1200 mm
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AS-OA-19.11-J-L

1130 mm

pravé

drevené

1900 mm

operatívny stôl

ALEX Standard

výZnam kóDov:
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as-oa-18.12-j-l
1800x1200 mm

as-oa-19.11-B-l
1970x1200 mm

as-oa-19.11-j-l
1970x1130 mm

odolné 
aBs hrany

nastaviteľné 
pätky nôh

Kód produktu názov produktu
rozmery (mm) 
šír.x hĺb. x výš.

Cena bez DPH Cena s DPH

aS-a-8.6-l Písací stôl, 800x600 mm, drevené nohy, predná doska 800x600x750 47,00 € 56,40 €

aS-a-10.6-l Písací stôl, 1000x600 mm, drevené nohy, predná doska 1000x600x750 53,00 € 63,60 €

aS-a-12.6-l Písací stôl, 1200x600 mm, drevené nohy, predná doska 1200x600x750 58,00 € 69,60 €

aS-a-8.8-l Písací stôl, 800x800 mm, drevené nohy, predná doska 800x800x750 58,00 € 69,60 €

aS-a-8.8-2S-l Písací stôl, 800x800 mm,  v dvoch radoch úzke nohy, predná doska 800x800x750 49,00 € 58,80 €

aS-a-8.8-1S-l Písací stôl, 800x800 mm, v jednom rade úzke nohy, predná doska 800x800x750 53,00 € 63,60 €

aS-a-10.8-l Písací stôl, 1000x800 mm, drevené nohy, predná doska 1000x800x750 61,00 € 73,20 €

aS-a-10.8-2S-l Písací stôl, 1000x800 mm,  v dvoch radoch úzke nohy, predná doska 1000x800x750 54,00 € 64,80 €

aS-a-10.8-1S-l Písací stôl, 1000x800 mm, v jednom rade úzke nohy, predná doska 1000x800x750 59,00 € 70,80 €

aS-a-12.8-l Písací stôl, 1200x800 mm, drevené nohy, predná doska 1200x800x750 70,00 € 84,00 €

aS-a-12.8-2S-l Písací stôl, 1200x800 mm,  v dvoch radoch úzke nohy, predná doska 1200x800x750 61,00 € 73,20 €

aS-a-12.8-1S-l Písací stôl, 1200x800 mm, v jednom rade úzke nohy, predná doska 1200x800x750 65,00 € 78,00 €

aS-a-14.8-l Písací stôl, 1400x800 mm, drevené nohy, predná doska 1400x800x750 76,00 € 91,20 €

aS-a-14.8-2S-l Písací stôl, 1400x800 mm,  v dvoch radoch úzke nohy, predná doska 1400x800x750 67,00 € 80,40 €

aS-a-14.8-1S-l Písací stôl, 1400x800 mm, v jednom rade úzke nohy, predná doska 1400x800x750 71,00 € 85,20 €

aS-a-16.8-l Písací stôl, 1600x800 mm, drevené nohy, predná doska 1600x800x750 83,00 € 99,60 €

aS-a-16.8-2S-l Písací stôl, 1600x800 mm,  v dvoch radoch úzke nohy, predná doska 1600x800x750 74,00 € 88,80 €

aS-a-16.8-1S-l Písací stôl, 1600x800 mm, v jednom rade úzke nohy, predná doska 1600x800x750 78,00 € 93,60 €

aS-a-18.8-l Písací stôl, 1800x800 mm, drevené nohy, predná doska 1800x800x750 89,00 € 106,80 €

aS-a-18.8-2S-l Písací stôl, 1800x800 mm,  v dvoch radoch úzke nohy, predná doska 1800x800x750 80,00 € 96,00 €

aS-a-18.8-1S-l Písací stôl, 1800x800 mm, v jednom rade úzke nohy, predná doska 1800x800x750 85,00 € 102,00 €

aS-a-20.8-l Písací stôl, 2000x800 mm, drevené nohy, predná doska 2000x800x750 95,00 € 114,00 €

aS-a-20.8-2S-l Písací stôl, 2000x800 mm,  v dvoch radoch úzke nohy, predná doska 2000x800x750 86,00 € 103,20 €

aS-a-20.8-1S-l Písací stôl, 2000x800 mm, v jednom rade úzke nohy, predná doska 2000x800x750 91,00 € 109,20 €

aS-oa-14.8-B-l Písací stôl, 1400x800 mm, drevené nohy, oblúk vľavo 1400x800x750 75,00 € 90,00 €

aS-oa-14.8-j-l Písací stôl, 1400x800 mm, drevené nohy, oblúk vpravo 1400x800x750 75,00 € 90,00 €

aS-oa-16.12-B-l Písací stôl, 1600x1200 mm, drevené nohy, ľavý podstavec, 1 trubková noha 1600x1200x750 109,00 € 130,80 €

aS-oa-16.12-j-l Písací stôl, 1600x1200 mm, drevené nohy, pravý podstavec, 1 trubková noha 1600x1200x750 109,00 € 130,80 €

aS-oa-18.12-B-l Písací stôl, 1800x1200 mm, drevené nohy, ľavý podstavec, 1 trubková noha 1800x1200x750 117,00 € 140,40 €

aS-oa-18.12-j-l Písací stôl, 1800x1200 mm, drevené nohy, pravý podstavec, 1 trubková noha 1800x1200x750 117,00 € 140,40 €
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2
1

standard kan.stôl s e-nohami / AS-A-14.8-F.E. 

kancelárska otočná stolička / AN-PANTHER 2

1

Pracovná doska je z 25 mm hrubej laminátovej dosky. 
uzávery rohov sú 2 mm hrubé hrany ABS, ktoré sú odolné 
voči vonkajším vplyvom. Základná šírka stolov je 600 a 800 mm. 
Kovové nohy stola sú z 50x50x2 mm jokloviny, pod doskou stola 
je kovový rám ako podpera z 40x20 mm jokloviny. 
medzi doskou stola a podstavou je 10 mm rozmedzie, 
tkz. plávajúce pripojenie. 
Základná výška stolov je 750 mm. 
Nohy stolov sú ukončené nastaviteľnými strutkami 
na vyrovanie nerovnosti podlahy.
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as-a-8.6-F.e
800x600 mm

as-a-8.8-F.e
800x800 mm

as-a-16.8-F.e
1600x800 mm

as-a-10.6-F.e
1000x600 mm

as-a-10.8-F.e
1000x800 mm

as-a-18.8-F.e
1800x800 mm

as-a-12.6-F.e
1200x600 mm

as-a-12.8-F.e
1200x800 mm

as-a-14.8-F.e
1400x800 mm

as-a-20.8-F
2000x800 mm

as-oa-18.12-j-F.e
1800x1200 mm

as-oa-18.12-B-F.e
1800x1200 mm

Standard kancelárske 
stoly s E-nohami
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AS-OA-16.12-B-F.E

1200 mm

ľavé

kov

rovné

1600 mm

operatívny stôl

ALEX Standard

výZnam kóDov:
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as-oa-14.8-B-F.e
1400x800/600 mm

as-oa-14.8-j-F.e
1400x600/800 mm

as-oa-16.12-B-F.e
1600x1200/600 mm

as-oa-16.12-j-F.e
1600x600/1200 mm

Kód produktu názov produktu
rozmery (mm) 
šír.x hĺb. x výš.

Cena bez DPH Cena s DPH

aS-a-8.6-F.e Písací stôl, 800x600 mm, kovové nohy 800x600x750 91,00 € 109,20 €

aS-a-10.6-F.e Písací stôl, 1000x600 mm, kovové nohy 1000x600x750 99,00 € 118,80 €

aS-a-12.6-F.e Písací stôl, 1200x600 mm, kovové nohy 1200x600x750 106,00 € 127,20 €

aS-a-8.8-F.e Písací stôl, 800x800 mm, kovové nohy 800x800x750 100,00 € 120,00 €

aS-a-10.8-F.e Písací stôl, 1000x800 mm, kovové nohy 1000x800x750 108,00 € 129,60 €

aS-a-12.8-F.e Písací stôl, 1200x800 mm, kovové nohy 1200x800x750 113,00 € 135,60 €

aS-a-14.8-F.e Písací stôl, 1400x800 mm, kovové nohy 1400x800x750 123,00 € 147,60 €

aS-a-16.8-F.e Písací stôl, 1600x800 mm, kovové nohy 1600x800x750 130,00 € 156,00 €

aS-a-18.8-F.e Písací stôl, 1800x800 mm, kovové nohy 1800x800x750 138,00 € 165,60 €

aS-a-20.8-F.e Písací stôl, 2000x800 mm, kovové nohy 2000x800x750 146,00 € 175,20 €

aS-oa-14.8-B-F.e Písací stôl, individuálna forma, 1400x800, kovové nohy, ľavý, s oblúkom 1400x800x750 122,00 € 146,40 €

aS-oa-14.8-j-F.e Písací stôl, individuálna forma, 1400x800, kovové nohy, pravý, s oblúkom 1400x800x750 122,00 € 146,40 €

aS-oa-16.12-B-F.e Písací stôl, individuálna forma, 1600x1200, kovové nohy, ľavý, 8/6 tvar l 1600x1200x750 195,00 € 234,00 €

aS-oa-16.12-j-F.e Písací stôl, individuálna forma, 1600x1200, kovové nohy, pravý, 8/6 tvar l 1600x1200x750 195,00 € 234,00 €

aS-oa-18.12-B-F.e Písací stôl, individuálna forma, 1800x1200, kovové nohy, ľavý, 8/6 tvar l 1800x1200x750 232,00 € 278,40 €

aS-oa-18.12-j-F.e Písací stôl, individuálna forma, 1800x1200, kovové nohy, pravý, 8/6 tvar l 1800x1200x750 232,00 € 278,40 €
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ax-Bs-1224a • vysoké operadlo

• asynchrónny mechanizmus 

• nezávislé nastavenie uhla 

sedáku a operadla

• plynový piest

• plastový kríž

• nosnosť 110 kg

ax-Bs-1224 • vysoké operadlo

• asynchrónny mechanizmus

• nezávislé nastavenie uhla 

sedáku a operadla

• plynový piest

• plastový kríž

• nosnosť 110 kg
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Kancelárske 
otočné stoličky

• celočalúnený sedák a operadlo

• fixné operadlo

• asynchrónny mechanizmus

• nezávislé nastavenie uhla sedáku  

a operadla s antishock funkciou

• výškovo nastaviteľné podrúčky

• plynový piest

• plastový kríž

• nosnosť 110 kg

Stoličky sa dodávajú v demonte!
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• stredne vysoké operadlo

• pružná ergonomická  

bedrová opierka

• plynový piest

• hojdací mechanizmus

• čierne sieťovinové operadlo

• plastový kríž s 5 kolieskami

• nosnosť 110 kg

ax-Bs-voit
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• vysoké operadlo

• výškovo nastaviteľný podhlavník

• fixná opierka drieku

• 2D výškovo nastaviteľné podrúčky

• ergonomické prevedenie

• plynový piest

• nosnosť 110 kg

• chrómovaná konštrukcia, lyžinové nohy

• čierny čalúnený sedák

• operadlo s čiernou sieťovinou

• stohovateľná

• nosnosť: 110 kg

• výška: 76 cm

• šírka: 50 cm

• hĺbka: 61 cm

• výška sedu: 43 cm

• chrómovaná konštrukcia, lyžinové nohy

• čierny čalúnený sedák

• operadlo s čiernou sieťovinou

• plastové podrúčky

• nosnosť: 110 kg

• výška: 93 cm

• šírka: 53 cm

• hĺbka: 61 cm

• výška sedu: 45 cm

ax-Bs Z032

ax-ts x808ax-ts x887
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as - 4.2
400x400x721 mm

as - 4.3 - 3Ü
400x400x1073 mm

as - 4.4 - 2a-2a
400x400x1425 mm

as - 4.5 - 2a
400x400x1777 mm

as - 4.6 - 6a
400x400x2129 mm

Korpusy, police aj dvierka skríň sa vyrábajú z 18 mm laminátovej drevotrieskovej dosky, 

uzávery dosiek sú z odolnej 2 mm ABS hrany. Skrine vyrábame na požiadanie aj z hrubšej laminátovej dosky, 

prispôsobenej k doske stolov v prípade prepojenia stolov a skríň. 

Výška skríň sa pohybuje od 721-2129 mm, šírka je 400 alebo 800 mm. 

Ponúkame rôzne variácie korpusov aj dvierok, do jedného korpusu skrine je možné vyrobiť rôzne rozmery dvierok. 

V prípade zmeny - prerobenia kancelárie nie je nutné presúvať skrine, stačí zmeniť dvierka skríň. 

Konštrukcie umožňujú aj skladanie skríň na seba.

Kancelárske skrine

k
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rôZne výŠky 
skríň 
v PonúkanýCH 
variáCiáCH!

as - 8.2 - 2a
800x400x721 mm

as - 8.3
800x400x1073 mm

as - 8.4 - 2a-2Ü
800x400x1425 mm
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as - 4.6 - iv
400x400x2129 mm

as - 4.5 - 2a-2Ü
400x400x1777 mm

as - 4.4 - 4a
400x400x1425 mm

as - 4.3
400x400x1073 mm

as - 4.2 - 2a
400x400x721 mm

2129 mm

1777 mm

1425 mm

1073 mm

721 mm

TALAJ

as - 8.5 - 3a-2a
800x400x1777 mm

as - 8.6 - 4a
800x400x2129 mm
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konferenčná stolička / K6-N  1

Do veľkých konferenčných miestností ponúkame 
rôzne typy stoličiek, štandardné, s písacou doskou, 
s podrúčkami alebo bez nich, aj atypické prevedenia. 
Vďaka svojmu dizajnu poskytujú celodenný komfort.

pohodlie 
po celý 

deň!
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kOnferenčný nábyTOk
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Konferenčné stoličky
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k5-eCo konferenčná stolička 
z odľahčenej ocele, nohy z jokloviny, 
čalúnený sedák a operadlo
Výška sedu: 46 cm
60x91x43 cm

Cena bez DPH: 49,00 €
Cena s DPH: 58,80 €

40
ks

40
ks

40
ks

40
ks

40
ks

k6-n konferenčná stolička 
z odľahčenej ocele, nohy z jokloviny, čalúnený sedák 
a operadlo, výška sedu: 47 cm 
52x89x46 cm

Cena bez DPH: 51,00 €
Cena s DPH: 61,20 €

40
db

k202 konferenčná stolička 
konštrukcia z oceľovej jokloviny, sedák z hrubej 
heterogénnej peny, čalúnený sedák a operadlo, 
stohovateľná
Výška sedu: 49 cm
43x96x55 cm

Cena bez DPH: 43,00 €
Cena s DPH: 51,60 €

k406 konferenčná stolička
konštrukcia z oceľovej jokloviny, sedák z hrubej 
heterogénnej peny, čalúnený sedák a operadlo, 
stohovateľná, výška sedu: 49 cm
47x95x55 cm

Cena bez DPH: 47,00 €
Cena s DPH: 56,40 €

k205 konferenčná stolička 
konštrukcia z oceľovej jokloviny, sedák z hrubej 
heterogénnej peny, čalúnený sedák a operadlo, 
stohovateľná, 43x96x55 cm, výška sedu: 49 cm
K doobjednaniu písacia doska
+ písacia doska: 17 € bez DPH

Cena bez DPH: 45,00 €
Cena s DPH: 54,00 €

isZ-1 konferenčná stolička
oceľová konštrukcia, čalúnený sedák a operadlo, 
stohovateľná, výška sedu: 46 cm
53x82x44 cm

Cena bez DPH: 20,00 €
Cena s DPH: 24,00 €

k6-k konferenčná stolička 
z odľahčenej ocele, nohy z  oceľovej trubky, 
čalúnený sedák a operadlo
Výška sedu: 48 cm, 53x86x46 cm

Cena bez DPH: 51,00 €
Cena s DPH: 61,20 €

k302 konferenčná stolička 
konštrukcia z oceľovej jokloviny, sedák z hrubej 
heterogénnej peny, čalúnený sedák a operadlo, 
stohovateľná
Výška sedu: 49 cm
43x96x55 cm

Cena bez DPH: 45,00 €
Cena s DPH: 54,00 €

DP-selena D konferenčná stolička 
konštrukcia priemer 18 mm
chrómovaná/čierna
plastový sedák, s písacou doskou a úložným 
košíkom, výška sedu: 43 cm
53x81x50 cm

Cena bez DPH: 55,00 €
Cena s DPH: 66,00 €
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Konferenčné stolyCelú ponuku nájdete na našej 
webovej stránke www.alexnabytok.sk

a340 stôl 
kovová konštrukcia, 
18 mm laminátová doska s ABS hranou, 
skladací
160x75x80 cm 

Cena bez DPH: 105,00 €
Cena s DPH: 126,00 €

a350 stôl 
farbená oceľová konštrukcia, 
preglejková doska stola, 
skladací
160x74x80 cm

Cena bez DPH: 147,00 €
Cena s DPH: 176,40 €

a450 stôl 
kovová konštrukcia, 
18 mm laminátová doska s ABS hranou, 
skladací
120x74x40 cm

Cena bez DPH: 100,00 €
Cena s DPH: 120,00 €

a410 stôl
kovová konštrukcia, 
18 mm laminátová doska s ABS hranou, 
skladací
160x74x80 cm

Cena bez DPH: 105,00 €
Cena s DPH: 126,00 €

Prepravný vozík na stoly 01
kovová konštrukcia, odnímateľné bočné konzoly, 
kolieska s brzdou, filcová podložka, 
na 10 stolov 
180x120x90 cm

Cena bez DPH: 261,00 €
Cena s DPH: 313,20 €

ZeusZ 01 stôl 
chrómovaná konštrukcia, 
18 mm laminátová doska s ABS hranou, 
skladací
160x74x80 cm

Cena bez DPH: 151,00 €
Cena s DPH: 181,20 €

a360 stôl 
kovová konštrukcia, 
18 mm laminátová doska s ABS hranou, 
skladací
160x75x40 cm

Cena bez DPH: 85,00 €
Cena s DPH: 102,00 €

Pax01 stôl 
kovová konštrukcia, 
18 mm laminátová doska s ABS hranou, 
skladací
Ø70x115 cm

Cena bez DPH: 39,00 €
Cena s DPH: 46,80 €

ax-Banket 160x80 stôl 
elektrostaticky prášková oceľová 
konštrukcia, 
tenký molitanový povrch, skladací
160x80x75 cm 

Cena bez DPH: 52,00 €
Cena s DPH: 62,40 €
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1

norD 3 miestna parková lavička / P-53W 

norD 1 miestna parková lavička / P-55W  

2

1

Charakteristickým znakom nášho exteriérového nábytku je jeho 
dlhá životnosť a kvalita. 
odoláva nepriaznivému počasiu aj vysokým teplotám. 
Ponúkame do školských dvorov lavičky, odpadkové koše, 
stojany na bicykle, ale aj exteriérové hračky.  
najobľúbenejšími produktami je rada 
Centrál, Madrid a Valencia, 
celkovo vyrábame až 12 nábytkových zostáv. 

bezúdržbové 
prevedenie!
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2

exTerIérOvý nábyTOk
Celú ponuku nájdete na našej web.stránke www.alexnabytok.sk
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Konštrukcia je vyrobená z 4 mm pozinkovaného oceľového 

plechu, ktorý poskytuje lavičkám ľahký, 

vzdušný pocit s vynikajúcimi pevnostnými 

charakteristikami. Produktová rada NORD 

je k dispozícii iba s bezúdržbovými wPC doskami, 

ktoré jej zaručujú 60-mesačnú záruku.

Nábytková zostava 
Nord

P-55W
Nord parková lavica

1 miestna, s operadlom
Výška sedu: 45 cm
70x80x55 cm

Cena bez DPH: 187,00 €
Cena s DPH: 224,40 €

P-53W
Nord parková lavica

3 miestna, s operadlom
Výška sedu: 45 cm
170x80x55 cm

Cena bez DPH: 300,00 €
Cena s DPH: 360,00 €

P-54W
Nord parková lavica

2 miestna, s operadlom
Výška sedu: 45 cm
120x80x55 cm

Cena bez DPH: 237,00 €  
Cena s DPH: 284,40 €



P-52W
Nord parková lavica

1 miestna, bez operadla
Výška sedu: 45 cm
70x45x55 cm

Cena bez DPH: 118,00 €
Cena s DPH: 141,60 €

ka-5W
Nord stôl

4 miestny
120x65x75 cm

Cena bez DPH: 391,00 €
Cena s DPH: 469,20 €

P-51W
Nord parková lavica

2 miestna, bez operadla
Výška sedu: 45 cm
120x45x55 cm

Cena bez DPH: 148,00 €
Cena s DPH: 177,60 €

P-50W
Nord parková lavica

3 miestna, bez operadla
Výška sedu: 45 cm
170x45x55 cm

Cena bez DPH: 185,00 €
Cena s DPH: 222,00 €

1. Misterious Black

3. Vibrant Yellow

5. Oak Brown

2. Maple-Leaf Red

4. Light Gray

1 2 3 4 5

voliTeľné Farby WPc dosieK

203
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Nábytkovú radu Cube sme rozšírili o nové odpadkové koše. 

Pozinkované nádoby na recyklovanie je možné objednať 

aj s logom a s uzamyklateľným poklopom. Kruhové alebo 

štvorcové kvetináče sú obložené dubovými doskami.

Nábytková zostava
Cube

sZt-27
oDPADKoVý ŠTVoRCoVý  
KôŠ CuBe
uzavretý profil plášťa, oddeliteľný,  
uzamykateľný poklop, 80 litrový
39x93x39cm

Cena bez DPH: 141,00 €
Cena s DPH: 169,20 €

sZH-4
oDPADKoVé KoŠE CuBe 
nA RECyKLoVAnIE oDPADu
uzavretý profil plášťa, dostupný 
aj s logom, oddeliteľné od seba. 
uzamykateľný poklop, 3x80 litrový
117x93x39cm

Cena bez DPH: 422,00 €
Cena s DPH: 506,40 €

sklo

plast

papier
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SZT-8 CuBE 
oDPaDkový kôŠ 
štvorcový kôš obložený 
drevenými latkami, otvárateľný 
poklop, s popolníkom, 75 litrový, 
39x93x39cm

Cena bez DPH: 210,00 €
Cena s DPH: 252,00 €

SZT-26 CuBE 
oDPaDkový kôŠ
Odpadkový štvorcový kôš, 
obložený drevenými latkami, 
75 litrový
39x80x39cm

Cena bez DPH: 208,00 €
Cena s DPH: 249,60 €

SZT-25 CuBE 
oDPaDkový kôŠ
Odpadkový kruhový kôš, 
obložený drevenými latkami, 
60 litrový
39x80x39cm

Cena bez DPH: 208,00 €
Cena s DPH: 249,60 €

SZT-24 CuBE 
oDPaDkový kôŠ
Odpadkový kruhový kôš obložený 
drevenými latkami, otvárateľný 
poklop, s popolníkom, 60 litrový, 
39x93x39cm

Cena bez DPH: 218,00 €
Cena s DPH: 261,60 €

KT-13 LonDon 
ŠPirálový stojan 
na BiCykle

10 miestny
190x70x72cm

Cena bez DPH: 182,00 €
Cena s DPH: 218,40 €

5
ks

5
ks

5
ks

KT-3 
stojan na BiCykle
jednostranný, 
3 miestny
100x42x52cm

Cena bez DPH: 66,00 €
Cena s DPH: 79,20 €

KT-2 
stojan na BiCykle
obojstranný, 
4 miestny
100x35x38cm

Cena bez DPH: 74,00 €
Cena s DPH: 88,80 €
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A: 37 cm
B: 40 cm
C: 40 cm

A: 42 cm
B: 45 cm
C: 41 cm

A

B C

A

B C

Soliwood 
wenge

Soliwood 
čerešňa s 
otvorom na ruky

Soliwood 
celočalúnený sedák

Soliwood buk 
s vloženým 
čalúnením

Typy pláštov, farebné prevedenia

Dosky stolov, sedáky a operadlá

RAL1018
žltá

tmavomodrá žltá zelená červená

RAL3020
červená

RAL6018
zelená

A: 41 cm
B: 45 cm
C: 41 cm

A

B C

RAL5015
modrá

roZmery Cena bez DPH Cena s DPH

DOSKA STOLA

Dekoritová, nezaoblená 120x50 cm 22,00 € 26,40 €

Dekoritová, nezaoblená 130x50 cm 25,00 € 30,00 €

Dekoritová, nezaoblená 70x50 cm 17,00 € 20,40 €

Laminátová, nezaoblená 120x50 cm 14,00 € 16,80 €

Laminátová, nezaoblená 130x50 cm 16,00 € 19,20 €

Laminátová, nezaoblená 70x50 cm 11,00 € 13,20 €

PREGLEJKoVé oPERADLo

Stolička do učebne 390x156 mm 4,50 € 5,40 €

Derby stolička 390x156 mm 4,50 € 5,40 €

Nora stolička 410x208 mm 4,50 € 5,40 €

Bond stolička 377x178 mm 4,50 € 5,40 €

Geo stolička 400x196 mm 5,00 € 6,00 €

PREGLEJKoVý SEDáK

Stolička do učebne 386x376 mm 6,00 € 7,20 €

Derby stolička 386x376 mm 6,00 € 7,20 €

Bond stolička 387x372 mm 6,00 € 7,20 €

Geo stolička 430x400 mm 7,00 € 8,40 €

soliwooD

Flex

ergoFlex
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Doplnky a profily konštrukcií

oceľová trubka Ø 30 mm

oceľová trubka Ø 22 mm

oceľová trubka Ø 18 mm

Joklovina 30x20, 40x20 mm

Joklovina 30x30 mm

oceľová trubka Ø 40 mm

oceľová trubka Ø 25 mm

Plochoovál 42x24, 38x20 mm

Plochoovál 30x15 mm

Joklovina 20x20 mm

Plochoovál 50x25 mm

roZmery Cena bez DPH Cena s DPH

PLASToVé KRyTKy

1 Stolička do učebne 18 mm priemer trubky 0,50 € 0,60 €

2 Bond stolička 25 mm priemer trubky 0,50 € 0,60 €

3 Bond stôl 40 mmpriemer trubky 0,50 € 0,60 €

4 Nora stolička 30 mm priemer trubky 0,50 € 0,60 €

5 Nora stôl 30 mm priemer trubky 0,50 € 0,60 €

6 Nataša stolička 30 mm priemer trubky 0,50 € 0,60 €

7 Nataša stôl 30 mm priemer trubky 0,50 € 0,60 €

8 Derby stolička 30*20 mm joklovina 0,50 € 0,60 €

9 Derby stôl 30*20 mm joklovina 0,50 € 0,60 €

10 Atlas stolička 30*15 mm plochoovál 0,50 € 0,60 €

11 Atlas stôl 50*25 mm plochoovál 0,50 € 0,60 €

12 Geo stolička 38*20 mm plochoovál 0,50 € 0,60 €

13 Geo stôl 50*25 mm plochoovál 1,00 € 1,20 €

14 Kex stolička 38x20 mm plochoovál 0,50 € 0,60 €

15 Kex stôl 50*25 mm plochoovál 0,50 € 0,60 €

16 Stolička so "Z" nohami 25 mm priemer trubky 1,00 € 1,20 €

17 Stolička so "Z" nohami filcová vložka 25 mm priemer trubky 2,00 €  2,40 €

18 Spider stolička 18 mm priemer trubky 1,00 € 1,20 €

PLASToVé uZáVERy KonŠTRuKCIí

19 Atlas stolička horný uzáver 30*15 mm plochoovál 0,50 € 0,60 €

20 Atlas stolička dolný uzáver 30*15 mm plochoovál 0,50 € 0,60 €

21 Geo stolička horný uzáver 38*20 mm plochoovál 0,50 € 0,60 €

22 Geo stolička dolný uzáver 38*20 mm plochoovál 0,50 € 0,60 €

23 Nora stolička 30 mm priemer trubky 0,50 € 0,60 €

24 Nataša stolička 30 mm priemer trubky 0,50 € 0,60 €

25 Bond stolička 25 mm priemer trubky 0,50 € 0,60 €

26 Stôl z jokloviny 20*20 mm joklovina 0,50 € 0,60 €

27 ultraflex Justy stolička horný uzáver 45 mm priemer trubky 1,00 € 1,20 €

28 ultraflex Justy nastaviteľný uzáver 40 mm priemer trubky 1,00 € 1,20 €

29 ultraflex  stolička horný uzáver 40 mm priemer trubky 0,50 € 0,60 €

30 ultraflex stolička nastaviteľný uzáver 40 mm priemer trubky 0,50 € 0,60 €

RoHoVé PRVKy

31 Derby rohový prvok 30*20 mm joklovina 0,50 € 0,60 €

32 Geo stôl 50*25 mm plochoovál 1,00 € 1,20 €

33 Geo stolička 38*20 mm plochoovál 0,50 € 0,60 €

34 Stolička so "Z" nohami 25 mm priemer trubky 1,50 € 1,80 €

35 Stolička so "Z" nohami filcová vložka 25 mm priemer trubky 2,50 € 3,00 €

1, 18 4-5-6-7

12, 14

16 17

11

2

8-9

13, 15

3

10

20

32

25

25

21, 22

33

26

34

35

22

19

31

23-24

28, 30
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laMináTová 
dosKa

Drevené časti nášho nábytku sa vo väčšine prípadov vyrábajú z laminátovej dosky, ktorá sa vyrába priemyselnou 
technológiou väzbou živice a drevotriesky a laminovaním rôznych dekorovaných vzorov papierových povrchov. 
Povrch dosiek môže byť jednoliaty hladký alebo farebný žilkovaný s imitáciou dreva. Rezané okraje sa lemujú 
špeciálnym protišmykovým materiálom ABS. Odolnosť týchto dosiek voči vlhkosti a teplu je obmedzená.

dosKa odolná 
voči vandalizMU

Je vysoko odolná voči škrabancom a vode. Hrúbka dosky je 16 mm, buková preglejka je zhora potiahnutá far-
bou dekoru a zdola bielou dekoritovou vrstvou. Hrany sú lakované. Tieto dosky sú síce drahšie, ale majú vyššiu 
životnosť, študenti totiž nevedia odlepiť hrany dosky.

Vyberte si z našej ponuky pre Vás najvhodnejšie riešenie, teda modely, 
pri stole si vyberte farbu dosky a farbu konštrukcie, 1-miestny alebo 
2-miestny, a typ dosky stola. Pri školských stoloch je potrebné uviesť 
aj vek.kategóriu, k čomu Vám pomôže aj nižšie uvedená tabuľka.

deKoriTová 
dosKa

Dosky sa vyrábajú väzbou živice a drevotriesky, na ktorú sa lepí tenká HPL, mimoriadne odolná a dekoratívna 
vrstva vytvrdená teplom. Lemovanie plátov sa môže robiť z tvrdého dreva, čo je tiež estetické a odolné, alebo po-
mocou 2 mm hrubej ABS hrany, vďaka ktorej je možné vyrábať aj zaoblené pláty. Dekoritové povrchy je možné le-
piť na drevotrieskové alebo mDF pláty, v tomto prípade uzavretie hrany nastáva lakovaním. Takéto pláty sú veľmi 
odolné voči teplu, ale odolnosť hrán voči vode nedovoľuje stále používanie v exteriéri.

KoMPaKTná 
dosKa

Kompaktný disk je duroplastická hmota, ktorá sa skladá z viacerých vrstiev celulózy impregnovanej melanino-
vou živicou lisovanej za vysokého tlaku a teploty do úplne homogénneho stavu. Pracovné dosky Kompaktný disk 
sa vyznačujú vysokou tepelnou stabilitou, chemickou odolnosťou, sú nehorľavé, za čo vďačia melaninovej živici 
a výrobnej technológii. Vlákninová štruktúra celulózy zabezpečuje vysokú tvrdosť, doska sa neštiepi, a povrch je 
odolný voči poškriabaniu.

typy nábytkových dosiek

laMináTová dosKa, 
nezaoblená, 
18 mm hrubá

rozMery nábyTKU Podľa veK. KaTegórií

laMináTová dosKa, 
zaoblená, 
18 mm hrubá

KoMPaKTná 
dosKa, 
12 mm hrubá

drevoTriesKová dosKa 
potiahnutá dekoritovou 
vrstvou, nezaoblená

PreglejKa z obidvoch strán 
potiahnutá dekoritovou vrstvou, 
opatrená ľanovým olejom, 
zaoblená

RoZmERy náByTKu PoDľA VEK. KATEGóRIí

VýŠKA 
PoSTAVy

VýŠKA 
SEDu

VýŠKA 
LAVICE

1.
6-7

rokov

2.
7-8

rokov

3.
8-9

rokov

4.
9-10

rokov

5.
10-11
rokov

6.
11-12
rokov

7.
12-13
rokov

8.
13-14
rokov

Stredná 
a vysoká 

škola

3. vek. kat. 119-142 cm 34 cm 58 cm 80 % 70 % 30 %

4. vek. kat. 133-159 cm 38 cm 64 cm 60 % 60 % 40 % 10 %

5. vek. kat. 146-176 cm 42 cm 70 cm

6. vek. kat. 159-188 cm 46 cm 76 cm

7. vek. kat. 174-207 cm 50 cm 82 cm

čo je potrebné 
zadať pri 
objednávke?
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Vzorkovník farebných prevedení
ZáklaDné FarBy

Farby 
konštrukcií

antracit 
metalická

RaL 9006
strieborná metal.

biela RaL 2004
oranžová

RaL 6018
zelená 

RaL 5019
modrá 

RaL 5021
tyrkysová

RaL 1015
béžová 

RaL 7035
bledo sivá

RaL 3020
červená

RaL1021
žltá 

RaL 4006
fialová

Farby 
dekoritových 

dosiek

béžová
3167

sivá
3150

javor
4206

buk
4201

antracitová
3155

červená
3129

limetková
3144

modrá
3134

žltá
3127

oranžová
3162

Farby 
kompaktných 

dosiek

Farby 
WPC 

dosiek

sivá Misterious Blackcapuccino Maple-Leaf Redmodrá Vibrant Yellowantracitová Light GrayOak Brown

Farby 
Gratnells 

plastových 
škatúľ

P109C
žltá

P109C
oranžová

priesvitná limetková P2935C
Royal blue

bledo siváP485C
červená

Farby
 Flex 

plášťov 

6.  
VEKoVá 

KAT.

4.  
VEKoVá 

KAT.

RaL7047
sivá

RaL7012
antracitová olivová

RaL3020
červená

RaL5015
modrá mango

RaL6018
zelená

RaL1018
žltá

Farby 
ergoflex 
plášťov 

sivá čiernažltá červená limetková modrá

Farby 
čalúnení 

stesa-Da

5548002 003 005 007 013008 001 012

Farby 
laminátových

 dosiek

404
Čerešna

454
Svetlý 
jaseň

463
Európsky 

javor

325
Dub 

sonoma

401
Savaria 

buk

508
Lyonský 

orech

455
Tmavý 
jaseň

354
Mardurgi 

dub

463
zasnežený 

jaseň

laminátové 
uni dosky 

806
capuccino

667
červená

670
limetková

652
modrá

802
strieborná

665
grafitová

103
biela

632
vanilka

650
žltá

621
holubia sivá

655
oranžová

Farby 
koženiek optio

101-N-8 553-BR-2101-Ba-1 101-BE-10 101-BO-10 101-P-2101-Cz 101-z-21 553-Sa-2



aleX kovový a školský nábytok s.r.o.

hadovská 870

945 01 Komárno

e-mail: alexnabytok@stonline.sk

tel.:    035/7742355,357

fax:    035/7742356

mobil:   0905 260 130

web:   www.alexnabytok.sk

Neautorizované rozmnožovanie a úpravy tohto katalógu alebo jeho časti je možné len s písomným súhlasom firmy  

ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. Farby tovarov v katalógu sa môžu od originálov odlišovať z dôvodu tehcnológie tlače. 

Výrobca si vyhradzuje právo na vykonanie zmien vo výrobkoch a v prípade dovozových produktov aj v cenách!

Ceny v katalógu sú s 20% DPH.

Doprava tovaru:

Pri nákupe tovaru do 1500 € bez DPH je doprava spoplatnená sumou 50 € bez DPH.

Pri nákupe tovaru nad 1500 € bez DPH je cena dopravy 3% z ceny objednávky.


