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VK 327 VK 327

VK 308

Školská stolička GOLF morená 

Nová farebná verzia najpredávanejšej klasickej 
pevnej stoličky vo veľkosti č. 6. 

Atraktívny farebný dizajn ponúka nové možnosti 
využitia nielen v školských triedach, ale aj v 
školských jedálňach, kancelárskych priestoroch 
a reštauráciách.

Stoly COMEDOR
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Stoličky GOLF 

Stolička Golf morená VK 308 26,25 €

Školský stôl KARST  
výškovonastaviteľný - trojuholníkový

Nový typ školského stola, ktorý umožňuje variabilné 
usporiadanie triedy. 

Je ľahko manipulovateľný a umožňuje rýchle 
prestavanie triedy zo samostatnej práce 
žiakov ku skupinovej práci - vo dvojiciach, 
trojiciach alebo v šestici.

Stoličky KARST morené

Stolička Karst VK 333 34,65 €
Stolička Karst - výškovo nastaviteľná VK 336 40,30 €

Stôl KARST - výškovo nastaviteľný trojuholníkový

Stôl KARST výšk. nastaviteľný trojuholníkový VK 443 doska - farba podľa výberu, podnož komaxit - farba podľa výberu 63,15 €

VK 336

VK 333

VK 443

Školská stolička KARST morená

Stoličky Karst sa vyznačujú moderným vzhľadom a vysokou pevnosťou. 
V novom farebnom vyhotovení pôsobia príťažlivo a hravo v každej 
školskej triede.

Operadlo a sedadlo je vyrobené z kvalitnej  
7- vrstvovej bukovej preglejky morenej farebnými odtieňmi s 
povrchovou úpravou lakovaním.

Stoly COMEDOR

Stôl COMEDOR VK 327 800 x 800 mm, doska buk DTD-L, hrana ABS, podnož komaxit - biela xx,xx €
Stôl COMEDOR VK 327 1200 x 800 mm, doska buk DTD-L, hrana ABS, podnož komaxit - oranžová xx,xx €
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Kontakt: K-Ten Turzovka s.r.o., 023 55 Vysoká nad Kysucou 1279
tel.: 041 4361 388, fax: 041 4361 389  mobil: 0905 823 505, 0905 829 121, e-mail: k -tenkovo@stonline.sk
www.k -tenkovovyroba.sk, e-shop: www.skolskelavice.sk

Naša poločnosť nadväzuje na dlhoročnú tradíciu výroby školského a kovového nábytku
vo Vysokej nad Kysucou. Všetky materiály potrebné na jeho výrobu pochádzajú výhradne od 
slovenských výrobcov.

Náš nábytok je certi� kovaný štátnou skúšobňou a overený dlhoročnou tradíciou výroby nábytku
vo Vysokej nad Kysucou. Dodávame široký sortiment výrobkov na domáci a zahraničný trh
- do Českej republiky, Nemecka, Holandska, Belgicka i Francúzska.

Kovový nábytok vyrábame v širokej farebnej palete. Nábytok je vyrobený z oceľových pro� lov alebo 
oceľových rúrok, ktoré sú povrchovo upravené práškovou epoxypolyesterovou farbou komaxit. 
Farebný odtieň nábytku možno prispôsobiť požiadavkám odberateľa.

Základná farebnosť
kovových pro� lov
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