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Lektor
školská nábytková zostava
Školská nábytková zostava LEKTOR sa vyznačuje moderným 
vzhľadom a vysokými úžitkovými vlastnosťami.

Kovová konštrukcia je z oceľových rúrok Ø 25 mm, pri 
veľkostnej kategórii 4 je z oceľových rúrok Ø 22 mm. Mriežka 
na knihy a háčik na tašky sú uchytené ku kovovej konštrukcii 
zvarom. Tak sa zaisťuje stabilita a pevnosť konštrukcie stola 
a predchádza sa vytrhávaniu mriežky na knihy.

Nohy stola i školské stoličky majú plastové koncovky s veľkou 
trecou plochou - chránia podlahu pred poškodením, nekĺžu 
sa a tlmia hluk na podlahe. Ku konštrukcii sú nitované 
a nedochádza k ich samovoľnému vypadávaniu. 

Písacia doska je z laminovanej drevotriesky, rohy sú 
z bezpečnostných dôvodov zaoblené a zabezpečené 
narážacou hranou z PVC. Narážacia hrana je vo farbe kostry 
stola a oživuje dizajn zostavy. 

Lektor
školská nábytková zostava
Školská nábytková zostava LEKTOR sa vyznačuje moderným 
vzhľadom a vysokými úžitkovými vlastnosťami.

Kovová konštrukcia je oceľových rúrok Ø 25 mm, pri veľkostnej 
kategórii 4 je z oceľových rúrok Ø 22 mm. Nohy stola i školskej 
stoličky maju plastové koncovky s veľkou trecou plochou. Ku 
konštrukcii su nitované a nedochádza k ich samovoľnému 
vypadávaniu.

Písacia doska je z laminovanej drevotriesky DTD hr. 18 mm, rohy sú 
zaoblené a zabezpečené ABS hranou. 

Školské nábytkové zostavy

Veľkosti školského nábytku podľa STN EN 1729-1

Veľkosť
šk. náb.

Výška sedadla 
stoličky (v mm)

Výška dosky 
stola (v mm)

Výška detí
(v cm)

Odporúčanie
pre triedy

2 300 520 108,0 - 121,0 MŠ

3 340 580 119,0 - 142,5 MŠ

4 380 640 133,0 - 159,0 1. a 2. ročník ZŠ

5 420 700 146,0 - 176,5 3. až 5. ročník ZŠ

6 460 760 159,0 - 188,0 6. až 9. ročník ZŠ

7 510 820 174,0 - 207,0 deti nad 180 cm

O nás...
Spoločnosť K-TEN Turzovka s.r.o. nadviazala na dlhoročnú tradíciu výroby 
školského a kovového nábytku vo Vysokej nad Kysucou. Výroba školského 
a kovového nábytku má u nás tradíciu už 67 rokov.

Pri výrobe sa opierame o naše dlhodobé skúsenosti a zameriavame sa hlavne 
na kvalitu a pevnosť školských zostáv. Sledujeme vývoj v oblasti výroby 
nábytku a najnovšie poznatky neustále zavádzame do výroby. Do nášho 
katalógu pravidelne zaraďujeme nové výrobky. Výrobu sme rozšírili o špeciálny 
nábytok do učební – ako počítačové triedy, fyzikálne a chemické laboratória, 
jazykové učebne a aj nábytok do jedální, zborovní a šatní. 

Náš kolektív obchodného oddelenia Vám pomôže pri výbere toho typu 
nábytku, ktorý je pre Vás najvhodnejší. Poskytujeme i technickú pomoc 
pri zameraní tried a po zameraní Vám poskytneme presné zakreslenie 
a rozmiestnenie nábytku do špeciálnych učební.

Sme výrobná spoločnosť, a preto nie je problém náš nábytok prispôsobiť Vašim 
potrebám, realizovať aj atypický nábytok, alebo vyrobiť nábytok na mieru. 
Naše školské lavice sú celozvárané, vďaka čomu majú vysokú pevnosť a vysokú 
stabilitu. Dosky stolov dodávame s oblými rohmi, ohranené farebnou PVC 
narážacou hranou.

Vzhľadom na súčasný vývoj na trhu a požiadavku čo najnižšej ceny, 
zaraďujeme do výroby aj montovaný nábytok a dosky stolov s ostrými rohmi 
ohranené páskou ABS.

LEKTOR veľkosť 4 - 7

Šk. stôl Lektor 2-miestny VK 454 1300 × 500 mm s DTD - L hr. 18 mm

Šk. stôl Lektor 1-miestny VK 457 700 × 500 mm s DTD - L hr. 18 mm

Školská stolička Lektor VK 341
Šk. stôl Lektor 2-m. montovaný VK 455 1300 × 500 mm s DTD - L hr. 18 mm

Šk. stôl Lektor 1-m. montovaný VK 458 700 × 500 mm s DTD - L hr. 18 mm

VK 454

VK 457

VK 341

VK 455
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Karst
výškovo nastaviteľná školská 
nábytková zostava - chróm

Výškovo nastaviteľná školská nábytková zostava KARST - chróm 
má konštrukciu z oceľových rúrok Ø 30 mm. Nastavovací 
medzikus je vyrobený z chrómu - pri prestavovaní nedochádza 
k poškrabaniu konštrukcie. Zostavy sa vyrábajú s nastavovaním 
veľkostí 4 - 6. Ku kostre je zvarom uchytená mriežka na knihy 
a háčik na tašky.

Písacia doska je z laminovanej drevotriesky, rohy sú 
z bezpečnostných dôvodov zaoblené a zabezpečené narážacou 
hranou z PVC. Narážacia hrana je vo farbe kostry a oživuje dizajn 
zostavy. Nohy stola i školské stoličky majú plastové koncovky 
s veľkou trecou plochou - chránia podlahu pred poškodením, 
nekĺžu sa a tlmia hluk na podlahe. Ku konštrukcii sú nitované 
a nedochádza k ich samovoľnému vypadávaniu.

Karst
výškovo nastaviteľná školská 
nábytková zostava 

Výškovo nastaviteľná školská nábytková zostava KARST 
má konštrukciu z oceľových rúrok Ø 30 mm. Zostavy sa 
vyrábajú s nastavovaním veľkostí 3-5 a 5-7. 

Nastavovanie je vo farbe konštrukcie. Ostatné výrobné 
parametre sú rovnaké ako u výškovo nastaviteľných zostáv 
- chróm.

Karst
školská nábytková zostava

Školská nábytková zostava KARST sa vyznačuje moderným 
vzhľadom a vysokou pevnosťou. Vyrába sa vo veľkostiach 4-7.

Kovová konštrukcia je z oceľových rúrok Ø 28 mm. Ku kostre je 
zvarom uchytená mriežka na knihy a háčik na tašky.

Písacia doska je z laminovanej drevotriesky, rohy sú 
z bezpečnostných dôvodov zaoblené a zabezpečené narážacou 
hranou z PVC. Narážacia hrana je vo farbe kostry a oživuje dizajn 
zostavy. Nohy stola i školské stoličky majú plastové koncovky 
s veľkou trecou plochou - chránia podlahu pred poškodením, nekĺžu 
sa a tlmia hluk na podlahe. Ku konštrukcii sú nitované a nedochádza 
k ich samovoľnému vypadávaniu.

Klasik
školská nábytková zostava

Školská nábytková zostava KLASIK spĺňa funkčné, bezpečnostné 
a estetické pravidlá pre využitie v školách na všetkých stupňoch. 

Kovová konštrukcia je z oceľových rúrok Ø 20 mm. Ku kostre je 
zvarom uchytená mriežka na knihy a háčik na tašky. Písacia doska 
je z laminovanej drevotriesky, rohy sú z bezpečnostných dôvodov 
zaoblené a zabezpečené narážacou hranou z PVC. Narážacia hrana 
je vo farbe kostry a oživuje dizajn zostavy. 

Tri nohy stola sú ukončené pätkami a jedna rektifikačnou skrutkou 
na nastavenie stola do stabilnej polohy. 

Školská stolička je zhotovená z oceľových rúrok Ø 16 mm, konce 
rúrok majú pätky. Pätky na stoloch i stoličkách je možné vymeniť.

Školské nábytkové zostavy

KLASIK veľkosť 4 - 6

Šk. stôl Klasik 2-miestny VK 437 1300 × 500 mm s DTD - L hr. 18 mm

Šk. stôl Klasik 1-miestny VK 438 700 × 500 mm s DTD - L hr. 18 mm

Šk. stolička Klasik VK 319
Šk. stolička Kovo VK 324 veľkosť č. 5, 6 - foto str.15

Šk. stolička Štandard VK 321 veľkosť č. 6 - foto str. 15

KARST výškovo nastaviteľný      nastavovanie veľkostí 3-5 a 5-7

Školský stôl 2-miestny VK 441 1300 × 500 mm s DTD - L hr. 18 mm

Školský stôl 1-miestny VK 442 700 × 500 mm s DTD - L hr. 18 mm

Školská stolička Karst VK 335

KARST výšk. nastaviteľný - chróm    nastavovanie veľkostí 4 - 6

Šk. stôl 2-miestny - chróm VK 461 1300 × 500 mm s DTD - L hr. 18 mm

Šk. stôl 1-miestny - chróm VK 462 700 × 500 mm s DTD - L hr. 18 mm

Šk. stolička Karst - chróm VK 336

KARST veľkosť 4 - 7

Šk. stôl Karst 2-miestny VK 451 1300 × 500 mm s DTD - L hr. 18 mm

Šk. stôl Karst 1-miestny VK 450 700 × 500 mm s DTD - L hr. 18 mm

Šk. stolička Karst VK 334

VK 438

VK 319

VK 450

VK 441 VK 335

VK 437

VK 451

VK 461

VK 336

VK 334
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Lektor, Karst a Klasik
učiteľské katedry a stoličky k zostavám

Teacher
stôl do zborovne obojstranný
Určený do učební, zborovní, kancelárií a pracovní. Konštrukcia 
je z laminovanej drevotriesky hr. 18 mm. Je vybavený skrinkou 
s plastovou zásuvkou a policou.

Pre učiteľov 
Zostavy pre stredné školy 

Karst
nábytková zostava pre stredné školy

Školská nábytková zostava KARST sa vyznačuje moderným 
vzhľadom a vysokou pevnosťou. Vyrába sa vo veľkostiach 4 - 7.

Kovová konštrukcia je z oceľových rúrok Ø 28 mm. Kovová 
konštrukcia stola je celozváraná. Ku kostre je zvarom uchytená 
mriežka na knihy a háčik na tašky.

Písacia doska je z laminovanej drevotriesky, rohy sú 
z bezpečnostných dôvodov zaoblené a zabezpečené narážacou 
hranou z PVC. Narážacia hrana je vo farbe kostry a oživuje dizajn 
zostavy. Nohy stola i školské stoličky majú plastové koncovky 
s veľkou trecou plochou - chránia podlahu pred poškodením, nekĺžu 
sa a tlmia hluk na podlahe. Ku konštrukcii sú nitované a nedochádza 
k ich samovoľnému vypadávaniu.

Klasik
nábytková zostava pre stredné školy

Školská nábytková zostava KLASIK spĺňa funkčné, bezpečnostné 
a estetické pravidlá pre využitie v školách na všetkých stupňoch. 

Kovová konštrukcia je z oceľových rúrok Ø 20 mm. Ku kostre je 
zvarom uchytená mriežka na knihy a háčik na tašky. Písacia doska 
je z laminovanej drevotriesky, rohy sú z bezpečnostných dôvodov 
zaoblené a zabezpečené narážacou hranou z PVC. Narážacia hrana 
je vo farbe kostry a oživuje dizajn zostavy. 

Tri nohy stola sú ukončené pätkami a jedna rektifikačnou skrutkou 
na nastavenie stola do stabilnej polohy. 

KARST

Šk. stôl Karst 2-miestny VK 451 1300 × 500 mm s DTD - L hr. 18 mm

Šk. stolička Karst VK 334
Šk. stolička Holland VK 312
Šk. stolička Štandard VK 321

KLASIK 

Šk. stôl Klasik 2-m. so sitom VK 437 1300 × 500 mm s DTD - L hr. 18 mm

Šk. stôl Klasik 2-m. bez sita VK 437 -1 1300 × 500 mm s DTD - L hr. 18 mm

Šk. stolička Golf VK 307
Šk. stolička Holland VK 312
Šk. stolička Štandard VK 321   

LEKTOR katedra

- bez zásuvky VK 332 1200 × 600 mm s DTD - L hr. 18 mm

- s 1 zásuvkou VK 332 - 1 1200 × 600 mm s DTD - L hr. 18 mm

- s 2 zásuvkami VK 332 - 2 1200 × 600 mm s DTD - L hr. 18 mm

- so skrinkou VK 332 - 3 1200 × 600 mm s DTD - L hr. 18 mm

Učiteľské stoličky

Lektor čalúnená VK 341
Holland čalúnená VK 312
Učiteľská stolička čalúnená VK 326 
PC stolička otočná, na kolieskach - čalúnená VN VK 407
Kreslo kožené otočné VN VK 405

Teacher - stôl do zborovne VK 590 1100 × 900 × 760 mm

KLASIK katedra

- bez zásuvky VK 436 1200 × 600 mm s DTD - L hr. 18 mm

- s 1 zásuvkou VK 436 - 1 1200 × 600 mm s DTD - L hr. 18 mm

- s 2 zásuvkami VK 436 - 2 1200 × 600 mm s DTD - L hr. 18 mm

- so skrinkou VK 436 - 3 1200 × 600 mm s DTD - L hr. 18 mm

Možnosť čalúnenia stoličiek podľa výberu a objednávky zákazníka.

VK 307

VK 436

VK 341

VK 312 VK 326

VK 451

VK 332

VK 436-1

VK 332-3

VK 590

VK 437

VK 407 VK 405

VK 437

VK 312

VK 334

VK 321
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Multifunkčné stoly

9

Dominant Špeciál
školský stôl pre interaktívnu výučbu
Špeciálny školský stôl z jaklových profilov s prechodkou na kábel. 
Slúži pre systém s priamou interaktivitou učiteľa a riadenou 
priamou interaktivitou žiakov SPSP (www.spspi.eu). Tento stôl 
umožnuje prácu žiaka s učebnicou, zošitom a súčasne i prácu 
s klávesnicou, myšou a LCD monitorom.

Litera
čitateľský stôl
Obojstranný čitateľský stôl určený pre knižnice a družiny. 
Kostra stola je zhotovená z oceľových rúrok Ø 28 mm. 
Výška stola je 760 mm.

Ovál a Puzzle
Stoly majú kovovú konštrukciu z oceľových rúr 
Ø 48 mm. Nohy stola sú uchytené na kovovú podnož 
zvarom, čo zaručuje pevnosť konštrukcie. 

Písacia doska je vyrobená z DTD hr. 18 mm. Stoly sa 
vzájomne kombinujú do zostáv. 

Stoly je možné vyrobiť i v rozmeroch, aké si objedná 
zákazník.

LiteraLitera

Laboratórny stôl
Je určený do špeciálnych učební fyziky a chémie, jazykových 
učební a laboratórií. Kostra stola je z oceľového plochooválu 
38 × 20 × 1,5 mm. Výška stola je 760 mm - veľkostná rada č. 6.

Stôl vyrábame ako 2-miestny, 3-miestny alebo 4-miestny. 
Stoly môžu byť dodané s poličkou a s vytvorením priestoru 
pre vedenie kabeláže. Pre chemické učebne dodávame 
vrchnú dosku v prevedení HPL.

Stôl so zásuvkou na 220 V 
a internetovou zásuvkou
Je určený na ľahké pripojenie k elektrickej sieti - napojenie 
na elektrickú sieť je pomocou kábla dl. 2 m. Stôl obsahuje 
elektrickú zásuvku na 220 V a internetovú zásuvku. 

Štandardný rozmer stola je 1200 x 700 mm a v. 760 mm. 
Rozmery stola môžu byť prispôsobené potrebe zákazníka. 
Ku stolu je možné dorobiť zásuvku na notebook alebo 
držiak na počítač.držiak na počítač.držiak na počítač.

Multifunkčné stoly

Lichobežník VK 352 1040 × 600 mm

Trio VK 359 750 x 750 mm

Ovál VK 354  800 × 1600 mm

Puzle VK 353 1600 × 800 mm

Multifunkčné stoly

Laboratórny stôl 2-miestny VK 362 1300 × 600 mm s DTD-L hr. 18 mm

Laboratórny stôl 3-miestny VK 363 1800 × 600 mm s DTD-L hr. 18 mm

Laboratórny stôl 4-miestny VK 364 2400 × 600 mm s DTD-L hr. 18 mm

Čitateľský stôl obojstranný VK 351 1300 × 800 mm s DTD - L hr. 18 mm

Stôl so zásuvkou na 220 V VK 368 1200 × 700 mm s DTD-L hr. 18 mm

Dominant Špeciál 1-miestny VK 424 700 × 600 mm s DTD - L hr. 18 mm

Dominant Špeciál 2-miestny VK 423 1300 × 600 mm s DTD - L hr. 18 mm

Trio
VK 359

VK 351

VK 423

VK 363

VK 368

VK 362

Lichobežník a Trio
Stoly na hranie lichobežníkového a trojuholníkového 
tvaru. Stoly možno vzájomne kombinovať do zostáv. 

Stoly sú určené ako do materských škôl, tak aj do 
základných škôl. Možnosť všetkých veľkostí - od 
veľkosti č. 3 až do veľkosti č. 6.

Lichobežník
VK 352

VK 354

Ovál

VK 353

Puzzle

Lichobežník Ovál a PuzzleTrio
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Počítačové stoly a katedry 

Comp
počítačové stoly

Počítačové stoly COMP sú určené do počítačových učební, kancelárií 
a pracovní. Kostra stola je vyrobená z oceľového plochooválu 

38 × 20 × 1,5 mm, ktorý zaručuje dostatočnú pevnosť a stabilitu. 

Výška stolov je 76 cm - veľkostná rada 6. Pracovná doska stola je 
vyrobená z laminovanej drevotriesky a je zabezpečená ABS hranou. 

Nohy stola sú vybavené plastovými pätkami, ktoré umožňujú 
jednoduchú manipuláciu so stolom a chránia podlahu pred 

poškodením. 

PC katedra
PC katedra má rovnakú konštrukciu ako počítačové stoly Comp. 

Poskytuje dostatočný priestor pre prácu učiteľa. Na pravej strane sa 
nachádza zásuvka na triednu knihu, na ľavej strane je priestor pre 

počítač a klávesnicu. Na základe objednávky zákazníka môže byť PC 
katedra vyrobená aj zrkadlovo.

PC katedra Notebook je určená pre prácu na notebooku. Na pravej 
strane má zásuvku na triednu knihu, na ľavej strane sa nachádza 

zásuvka na notebook. 

Notebook
PC stoly
PC stoly Notebook sú prispôsobené pre úschovu notebookov 
do zásuvky. Konštrukcia stolov je totožná s konštrukciou PC 
stolov Comp.

Modifikované PC stoly Notebook II (VK 403-1 a 402-1) 
majú kryciu dosku, pod ktorú je možné namontovať lišty 
pre vedenie elektroinštalácie. Sú vybavené elektrickými 
zásuvkami na dobíjanie notebookov. Elektrické zásuvky môžu 
byť namontované tak, ako vidieť na obrázku alebo na čelnej 
strane dosky.

PC stoly VK 408, VK 409 a VK 409-1 majú masívnejšiu kovovú 
konštrukciu a sú určené pre PC uložené na pracovnej doske. 
V kostre sú otvory pre vedenie kabeláže, pokiaľ je rozvod vedený 
pod podlahou. V pracovnej doske sú namontované prechodky 
na obidvoch stranách.

K PC stolom dodávame nový typ stoličky - otočnej, výškovo 
nastaviteľnej s kovovou kostrou sedacej časti, pričom stolička 
môže byť s kolieskami alebo pevná. Obidve stoličky je možné 
dodávať čalúnené.

PC katedra 
s výsuvom na monitor
Katedra obsahuje - výsuv na monitor, skrinku na počítač a výsuv na 
klávesnicu. Katedra je určená na bežnú prácu učiteľa. Podľa potreby môže 
učiteľ plynulo prejsť na prácu na počítači.

PC stoly

PC stôl Comp 1-miestny VK 401 900 × 680 mm s DTD - L hr. 25 mm

PC stôl Comp 2-miestny VK 400 1350 × 680 mm s DTD - L hr. 25 mm

PC stôl Comp 2-miestny VK 404 1600 × 680 mm s DTD - L hr. 25 mm

PC stoly Comp dodávame aj bez výsuvov.

PC stoly

PC stôl Notebook 1-miestny VK 403 900 × 680 mm s DTD-L hr. 25 mm

PC stôl Notebook 2-miestny VK 402 1350 × 680 mm s DTD-L hr. 25 mm

PC stôl Notebook II 1-miestny VK 403-1 900 × 680 mm s DTD-L hr. 25 mm

PC stôl Notebook II 2-miestny VK 402-1 1350 × 680 mm s DTD-L hr. 25 mm

PC stoly

PC stôl 1-miestny VK 408  900 × 680 s DTD-L hr. 25 mm

PC stôl 2-miestny VK 409 1350 × 680 s DTD-L hr. 25 mm

PC stôl pracovný s 1 výsuvom VK 409-1 1200 × 680 s DTD-L hr. 25mm

PC stoličky

PC stolička otočná - pevná VK 406 výškovo nastaviteľná

PC stolička otočná - na kolieskach VK 407 výškovo nastaviteľná

PC katedry

PC katedra so zásuvkou a výsuvom VK 405 1600 × 680 mm s DTD - L hr. 25 mm

PC katedra Notebook VK 405-1 1600 × 680 mm s DTD - L hr. 25 mm

PC katedra s výsuvom na monitor VK 359 1200 x 600 mm s DTD - L hr. 18 mm

VK 401

VK 402

VK 403

VK 407

VK 406

VK 359

VK 400

VK 409-1

VK 402-1

VK 405
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Vybavenie špeciálnych učební

Fyzikálno - chemická učebňa Jazyková a počítačová učebňa

Jazykové a počítačové učebne 
navrhneme podľa vašich potrieb 
a podľa potreby rozmiestnenia lavíc.

Najčastejšie sa používajú laboratórne 
stoly dvojmiestne alebo trojmiestne 
a PC stoly pre počítač alebo notebook.

Pri zariadení učebne do U tvaru 
odporúčame školské PC stoličky VK 
406 -otočné, výškovo nastaviteľné. 
Stoličky umožňujú otáčavý pohyb a sú 
výhodné najmä pri striedaní ročníkov 
v špeciálnych triedach, pretože 
umožňujú plynulú reguláciu výšky 
pomocou plynového piestu.

Vybavenie špeciálnych učební

Dodávaný nábytok slúži na vytvorenie špeciálnej učebne 
pre vyučovanie fyziky, alebo fyziky a chémie. 

Nábytok je navrhnutý tak, aby bol potrebný len 
minimálny zásah do podlahy v triede. Všetky rozvody 
(elektrický rozvod na 24 V, voda a odpad) sú vedené 
v stredovom tuneli.

V triede je potrebné mať len dotiahnutú vodu 
a kanalizáciu pod učiteľský demonštračný stôl. Optimálne 
rozmery triedy pre 30 žiakov - šírka 6,6 m a dĺžka 11,3 m. 
Zostava neobsahuje plynové rozvody.

Veľkosti a farebnosť vybavenia fyzikálno - chemickej 
učebne, ako aj mieru vybavenosti je možné prispôsobiť 
požiadavkám a potrebám odberateľa. 

Naše technické oddelenie poskytuje odbornú pomoc 
aj pokiaľ ide o prispôsobenie nábytku iným rozmerom 
triedy. 

Zostava obsahuje:

č. Popis položka počet

1 laboratórny stôl s doskou DTD trojmiestny VK 363 10

2 výklop do labor. stola so zámkom 10

3 polička do stola 10

4 žiacka stolička Lektor č. 6 VK 341 30

5 demonštračný pult so stredovým tunelom 1

4 drez s batériou 6

6 zásuvky typ MP jeden žiak 11

7 katedra Lektor š. 800 mm, zásuvka na notebook VK 332 1

8 stolička LEKTOR čalúnená VK 341 1

9 zdroj napätia 1

PC stôl Notebook 2-miestny s prednou doskou a tunelom VK 402-2 1350 × 680 mm

Laboratórny stôl 2-miestny VK 362 1200 × 600 mm

Laboratórny stôl 3-miestny VK 363 1800 x 600 mm

Počítačový stôl 2-miestny VK 404 1600 × 680 mm

Školská stolička Lektor VK 341
Školská PC stolička VK 406
Stolík na audiovizuálne pomôcky VK 5904

11 300

6 
60

0
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Stoly
Stoličky

Dielenský stôl
Kostra stola má masívnu konštrukciu 
z jaklového profilu 40 × 40 mm hr. 3 mm, 
lakovaného práškovými farbami (komaxit), 
s vrchnou doskou z bukovej škárovky hr. 
40 mm. Stôl má uzamykateľnú skrinku 
s poličkou. Výška stola môže byť upravená 
podľa požiadavky zákazníka.

Rysovací stôl
Konštrukcia stola z plochooválu 
38 × 20 × 1,5 mm zaručuje dostatočnú 
pevnosť stola. Výška stola je 760 mm, veľkosť 
č. 6. Stôl je možné nastaviť do 5 polôh. Spolu 
s upraveným Comp stolom VK 401-1 tvorí 
zostavu do rysovacej účebne a umožňuje 
rysovanie počítačom alebo ručne.

Stôl Comp 1-miestny
Stôl Comp 1-miestny VK 401-1 je jednomiestny 
počítačový stôl VK 401 upravený pre rysovaciu zostavu, 
možnosť pravej alebo ľavej variácie. 

polôh. Spolu 

Kostra stoličiek je zhotovená z oceľových rúrok 
Ø 22 mm. Sedadlo i operadlo sú vyrobené z tvarovanej 
preglejky, povrchovo upravené lakom.

Konce rúrok sú ukončené plastovými koncovkami. 
Všetky stoličky možno dodať aj ako čalúnené.

Stoličky Holland, Golf a Kovo sú stohovateľné.

vhodná 
do interaktívnych 
tried

kostra z oceľových 
rúrok Ø 20 mm

pomocou závlačiek možnosť 
spájať do súvislého radu
VK 305 + VK 305-1

Laboratórna skrinka 
s drezom
Skrinka má vrchnú dosku s HPL povrchom. 
Je vhodná do laboratórnych tried alebo na 
výtvarnú výchovu. 

Stolík na projektor 
s pojazdom

VK 310

VK 355

Holland VK 312

Gastro VK 326

Golf VK 307 Golf s písacou doskou VK 307

Golf s HPL povrchom VK 307

Mila čalúnená VK 314

Mila plastová VK 316

Kovo VK 324

VK 401-1 

VK 361

VK 365

VK 411 Dielenský stôl VK 361 1500 × 500 mm výška 850 mm

Laboratórna skrinka z drezom VK 365 600 × 600 mm s HPL hr. 18 mm v. 850 mm

Taburetka otočná VK 310 výškovo nastaviteľná

Stolík na projektor s pojazdom VK 355
Stôl Comp 1-miestny VK 401-1 900 × 680 mm s DTD-L hr. 18 mm v. 760 mm

Rysovací stôl VK 411 900 × 680 mm s DTD-L hr. 18 mm v. 760 mm

kostra z oceľových 
rúrok Ø 20 mm

Štandard VK 321 Kľakátko VK 303

Taburetka kožená VK 311 Emma VK 305-1

1990 €
AKCIA

1890 €
AKCIA
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Jedálenské zostavy

Stoly COMEDOR a GASTRO  

Stoly Comedor sú vyrobené oceľových rúrok Ø 30 mm , stoly Gastro 
z jaklovych profilov 30 x 30 mm. Možnosť variabilnej kombinácie 

podnože a vrchnej dosky stola podľa potreby a želania zákazníka. 
Dezén dosky je voliteľný pri každom type stola. 

Dezény - javor, buk, orech, makasar, slonová kosť. 

Okraje stolov možu mať zdvojenú hranu.

VK 308

VK 306-1

Stoličky

Stolička KIKA - buk VK 308
Stolička LEA - farebná HPL fólia VK 306 -1

Stoličky LEA a KIKA
Majú atraktívny dizajn s možnosťou využitia v reštauráciách, jedálňach i v kancelárskych priestoroch.

Ergonomicky tvarované sedadlo zabezpečuje pohodlné sedenie.

Stoly 

Stôl COMEDOR VK 327 800 x 800 mm, doska buk DTD-L, hrana ABS, podnož komaxit - chróm

Stôl COMEDOR VK 327 1200 x 800 mm, doska buk DTD-L, hrana ABS, podnož komaxit - chróm

Stôl stohovateľný VK 328 800 x 800 mm, doska buk DTD-L, oblé rohy, podnož komaxit - sivá

4 stoličky KOVO + 1 stôl GASTRO

11850 € s DPH

AKCIA 4+1

dlhodobo nízka akciová cena:

VK 325
VK 324

Stôl Gastro je vhodný do školských 
jedální, reštaurácií i pohostinských 
zariadení, kde sa vyžaduje pevný 
nábytok s potrebou minimálnej 
údržby.

Pri akciovej cene je stôl dodávaný 
demontovaný.

Skladové zásoby - farba červená. 

Stoličky majú kovovú konštrukciu z oceľových rúrok ø 22 mm povrchovo upravených komaxitovou farbou - výber zo 14 odtieňov.  
Sedadlo a operadlo sú vyrobené z tvarovanej bukovej preglejky s povrchovou úpravou bezfarebným lakom.

Výška stoličiek je 46 cm, stolička Kovo 44 cm.

Stoly

Stôl GASTRO VK 325 800 x 800 mm, doska buk DTD-L, oblé rohy, podnož komaxit - červená 

Stôl GASTRO VK 325 1200 x 800 mm, doska buk DTD-L, oblé rohy, podnož komaxit - červená

VK 326 VK 324

Stoličky
StoIička Gastro VK 326

VK 327 VK 327 VK 325VK 328

VK 312VK 307

Sedadlo je vyrobené z kvalitnej bukovej preglejky s povrchovou úpravou 
bezfarebným lakom, alebo fóliou HPL, ktorá je vysoko odolná proti oderu. 
Kovová podnož stoličky je upravená komaxitovou farbou - odtieň chróm. 

Stolička LEA je stohovateľná. Minimálny odber stoličiek pri HPL povrchu je 40 ks. 
Dodacia doba je 6 - 8 týždňov.

StoIička Kovo VK 324

VK 325

StoIička Golf VK 307 StoIička Holland VK 312

VK 306-1
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Skrine
Vybavenie šatní

Kovové lavice
Kovové lavice do šatní ponúkame vo variantoch s odkladacím 
priestorom (mriežkou) alebo mriežkou a vešiakom. Konštrukcia je 
z oceľových rúrok Ø 22 mm. Ku kostre je uchytená drôtená mriežka 
na odkladanie obuvi. Sedacia časť je z laminovanej drevotriesky, 
hrany sú z bezpečnostných dôvodov zaoblené a zabezpečené 
narážacou hranou z PVC. 

Kovové lavice sa vyrábajú v rozmeroch 1,2 m, 1,6 m a 2,0 m. 

Šatníkové skrine 
plechové
Šatníkové skrine a skrinky možno 
dodať v rôznych farbách a veľkostných 
prevedeniach podľa výberu 
a objednávky zákazníka. 

dvierka z dvojitou stenou - ochrana proti vylomeniu

Skrine sú vyrobené z 18 mm laminovanej DTD, farebný odtieň buk. Na exponovaných častiach sú 2 mm ABS hrany. Podľa požiadavky 
zákazníka môže byť použitá farebná hrana ABS alebo narážacia hrana z PVC. Možnosť výberu farebného odtieňa DTD - buk, čerešňa, jelša. 
Všetky skrine je možné vyrobiť i v rozmeroch, aké si objedná zákazník.

Klasik kovové lavice, 1,2 m - 1,6 m - 2 m

Kovová lavica VK 383
Kovová lavica s mriežkou VK 384
Kovová lavica s mriežkou a vešiakom VK 385

Šatníková skriňa  VK 390
Skrinky na úschovu cenností  VK 391
Šatníková skriňa Z - systém  VK 392

VK 391VK 392VK 391

VK 581

VK 549 VK 522VK 547VK 548

VK 385

VK 383

VK 383

VK 384

VK 801

VPL zásuvky farebné VK 801

Kontajner veľký s kolieskami VK 581 740 × 500 × 450 mm

Skriňa delená s 8 VPL zásuvkami VK 548 1800 × 800 × 450 mm

Skriňa na triedne knihy VK 547 1800 × 900 × 450 mm

Skriňa 6-dverová so sklom VK 549 1800 × 900 × 450 mm

Skriňa delená s policami VK 522 1800 × 900 × 450 mm

Skriňa regálová VK 519 1800 × 900 × 450 mm

VK 519

VK 521 VK 520 VK 201VK 200

119 €
AKCIA

146 €
AKCIA

Skriňa policová delená VK 521 1800 × 900 × 450 mm

Skriňa policová VK 520 1800 × 900 × 450 mm

Skriňa šatňová jednodverová VK 200 1800 x 600 x 600 mm

Skriňa šatňová dvojdverová VK 201 1800 x 870 x 600 mm

Kolieskové podnožie VK 331 740 × 500 × 450 mm
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Magnetik
Tabuľa ľubovoľných rozmerov, dodávaná v hliníkovom ráme, 

s uchytením na stenu. Je určená na popis fixou a je magnetická.

Dubno
Školské tabule Dubno – trojkrídlové 
s dvíhacím mechanizmom vo variante klasik, 
magnetické alebo keramické. Možnosť 
vzájomnej kombinácie jednotlivých variánt - 
krídla alebo stred tabule možno skombinovať 
podľa požiadavky zákazníka. Tabule je 
možné dodať s linajkami, notovou osnovou 
a štvorčekmi. Štandardné rozmery tabúľ sú 
3,6 × 1,2 m a 4 × 1m.

Odkladací košík k tabuli
Odkladací košík k tabuli na kriedy, písacie 
potreby, špongiu a pod. Je vyrobený z drôtu 
Ø 3 mm, s povrchovou úpravou podľa 
požiadaviek v základných farbách vzorkovníka.

Školské tabule 

Školské tabule DUBNO - komplety zo zdvíhacím mechanizmom (ZM)

nemagnetická zelená so ZM VK 730 3600 x 1200

nemagnetická zelená so ZM VK 731 4000 x 1100

magnetická biela so ZM VK 740 3600 x 1200

stred nemagnetický popis krieda, krídla kombinované klasické/keramické-mag. popis fix, so ZM VK 741 3600 x 1200

stred nemagnetický, popis krieda, krídla keramické/magnetické popis fix, so ZM VK 742 3600 x 1200

magnetická biela so ZM VK 750 4000 x 1100

stred nemagnetický popis krieda, krídla kombinované klasické/keramické - magnetické popis fix, so ZM VK 751 4000 x 1100

stred nemagnetický, popis krieda - krídla keramické/magnet. popis fix, so ZM VK 752 4000 x 1100

magnetická, keramická biela/zelená popis fix aj krieda so ZM VK 760 3600 x 1200

magnetická, keramická biela/zelená popis fix aj krieda so ZM VK 761 4000 x 1100

Školské tabule - magnetické

odkladací košík k tabuli VK 701  

tabuľa magnetická biela s poličkou VK 710 900 x 1200

tabuľa magnetická biela s poličkou VK 711 1000 x 1500

tabuľa magnetická biela s poličkou VK 712 1200 x 2000

Školské tabule - keramické biele/zelené

tabuľa magnetická keramická biela s poličkou VK 720 1200 x 900

tabuľa magnetická keramická biela s poličkou VK 721 1200 x 1000

tabuľa magnetická keramická biela s poličkou VK 722 1200 x 1500

tabuľa magnetická keramická biela s poličkou VK 723 1200 x 1800

tabuľa magnetická keramická biela s poličkou VK 724 1200 x 2000

VK 701

Keramic
Tabuľa ľubovoľných rozmerov, dodávaná v hliníkovom ráme, 

s uchytením na stenu. Je určená na popis fixou a je magnetická. 
Jej povrch tvorí kovová fólia, na ktorej je nanesený veľmi tvrdý 

keramický smalt - odolný voči poškriabaniu, ktorý zabezpečuje 
dobrú stierateľnosť aj po mnohých rokoch používania.

Interaktívne vyučovanie 

Projektor HITACHI CP D 27WN
Je ideálnym riešením pre interaktívne tabule alebo premietanie 
v obmedzených priestoroch, kde zaisťuje príjemnú prácu, nakoľko 
minimálne osvetľuje prednášajúceho a minimálne tieni na 
premietanú plochu.

Možnosti pripojenia • HDMI, 2xVGA, S-Video, RCA, LAN, Audio 
In, USB - umožnia pripojiť akékoľvek zariadenie arobiť prezentáciu 
z USB kľúča • Bez PC / Wifi voliteľne

Parametre • 2700 ANSI Lumen, 1024 x 768, 3000:1

Vzdialenosť projektora od tabule pri veľkosti uhlopriečky obrazovky 
190 cm je len 70 cm.

Interaktívna tabuľa a projektor

Interaktívna tabuľa 79E1 VK 101 
Interaktívna tabuľa 89WE1 VK 102 
Projektor HITACHI CP D 27WN VK 110 

Interaktívna tabuľa
HITACHI StarBoard FX 79E1 / 89WE1

Profesionálna interaktívna tabuľa Vám umožní pracovať s PC ako 
s dotykovým displejom, a naviac do všetkého, čo sa premieta, 
môžete dopĺňať svoje poznámky, ilustrácie, či vysvetlivky. Vytvárate 
si vlastné lekcie - multimediálne. Obsah tabule môžete cez PC sieť 
zdieľať s inými účastníkmi. Zápisy z tabule jednoducho uložíte, 
tlačíte, alebo exportujete v elektronickej forme. 

Rozmer pracovnej plochy  
• 79E1 - 201 cm uhlopriečka (formát 4:3) 
• 89WE1 - 226 cm uhlopriečka (formát 16:10)

Ovládanie • len prstom, ukazovadlom

Povrch • magnetický, nekeramický (s možnosťou občasného 
popisovania fixkami) • bez citlivej elektroniky • s bočnými ovládacími 
ikonkami pre rýchle ovládanie základných funkcií

Moderný design • čierny rám, pevný hliníkový rám 

• pohodlná obsluha • ovládanie prstom
• bohatý interaktívny software
• USB pripojenie • moderný design

Parametre • 2500 ANSI Lumen,16 :10, 10W 1280 x 800, 2000:1

Bezúdržbová prevádzka 

Hybridný filter s dobou životnosti rovnakou ako životnosť lampy 

Vzdialenosť premietania pri veľkosti uhlopriečky obr. 196 cm je len 
22 cm, 3 x LCD

HITACHI CP AW2519NM-ED 
INTERAKTÍVNY
Projektor s ultra krátkou projekčnou vzdialenosťou

HITACHI prináša projektor, ktorý je odľahčený, s lepším designom 
a vynikajúcou schopnosťou vytvoriť dostatočne veľký obraz 16:10 
z minimálnej vzdialenosti. Vďaka tomu je ideálnym riešením pre 
vytvorenie interaktívnej tabule z akejkoľvek bielej tabule, kde 
zaisťuje interaktívnu prácu pomocou elektronického pera. Výhoda 
je, že neosvetľuje prednášajúceho a netieni na premietanú plochu. 

Bohatý originálny interaktívny HITACHI SW v cene zariadenia. 
Záruka 3 roky aj na lampu zaistí spokojnú prácu na dlhý čas.

Možnosti pripojenia • HDMI, 2xVGA, S-Video, RCA,LAN, Wifi, Audio 
In, USB - umožnia pripojiť akékoľvek zariadenie a robiť prezentáciu 
z USB kľúča • Bez PC Projektor HITACHI CP AW2519NM-ED INTERAKTÍVNY VK  111
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Lektor a Klasik pre materské školy
Školské nábytkové zostavy LEKTOR alebo KLASIK sa vyznačujú 
moderným vzhľadom i vysokými úžitkovými vlastnosťami a spĺňajú 
funkčné, estetické a bezpečnostné pravidlá. Nábytkové zostavy si 
možno objednať vo veľkostnej kategórii 2, 3 a 4.

Maliarsky stolík

Sedacie zostavy Mini sa vyrábajú vo veľkosti č. 3.

Froggy 
Maliarsky stolík

Nábytkové zostavy 
pre materské školy
Konštrukcia z laminovanej drevotriesky 
(DTD hr. 18 mm, farebný odtieň buk, 
s narážacou farebnou hranou z PVC. 
Rozmery skriniek sú 1000 × 1000 × 450 mm.

Možnosť výberu farby plastových zásuviek 
- žltá, červená, oranžová, modrá. Nábytkové 
zostavy pre MŠ je možné vyrobiť priamo 
na zákazku s možnosťou vizualizácie zostáv.

Vybavenie pre materské školy

Kinder Box VK 915
Mini lavička VK 905
Mini stolík VK 901 
Mini taburetka VK 902

Školský stôl VK 357
Okrúhly stôl VK 358

Stloly pre MŠ je možné vyrobiť i v rozmeroch, aké si objedná zákazník.

Detská kuchynka VK 911
Detský prebaľovací kútik VK 912
Maliarsky stolík Froggy VK 913
Maliarsky stolík VK 914

Veľkosti školského nábytku podľa STN EN 1729-1

Veľkosť
šk. náb.

Výška sedadla 
stoličky (v mm)

Výška dosky 
stola (v mm)

Výška detí 
(v cm)

2 300 520 108,0 - 121,0

3 340 580 119,0 - 142,5

4 380 640 133,0 - 159,0

skrinka s policou a dvierkami VK 923
veľká skriňa so 4 plastovými zásuvkami VK 924
skrinka s policami a plastovými kontajnermi VK 925
písací stôl učiteľský VK 926
regál VK 927
šatníková skrinka VK 574

VK 920

VK 922

VK 914

VK 913

Kinder Box

VK 915

VK 357

Mini lavička
VK 905

Sedacie zostavy Mini sa vyrábajú vo veľkosti č.Sedacie zostavy Mini sa vyrábajú vo veľkosti č. 3.

Mini sedacia zostava

VK 902

VK 901

Detská 
kuchynka

Detský 
prebaľovací 
kútik

VK 912

VK 911

VK 319

VK 358

VK 341

VK 927

VK 923

VK 925

VK 926

VK 921

na zákazku szákazku s možnosťou vizualizácie zostáv.možnosťou vizualizácie zostáv.

VK 570-L VK 563
VK 564

VK 566 VK 571
VK 567 VK 568

VK 569 VK 570-P

VK 924

VK 574

koncový roh ľavý VK 570-L
skrinka s 6 drev. zásuvkami VK 563
skrinka s 12 poličkami VK 564
stredový roh VK 566
veľká skriňa vešiaková VK 571
skrinka s 8 poličkami VK 567

skrinka so spodným šuflíkom VK 568
skrinka VK 569
koncový roh pravý VK 570-P
skrinka s 8 plastovými zásuvkami VK 920
skrinka so 4 plastovými zásuvkami  VK 921
skrinka s dvierkami a poličkami VK 922

VK 801



ZŠ Vysoká nad Kysucou - fyzikálno - chemická učebňa ZŠ Horná Súča - školská tabuľa Dubno + katedra a zostava Lektor 

ZŠ Nemšová - jazyková učebňa 

ZŠ Dolná Súča - školská nábytková zostava Karst

ZŠ Makov - zostava Lektor, katedra Lektor + Lektor stolička čalúnená

ZŠ Dolná Súča - katedra Klasik so skrinkou + zostava Klasik 

Ukážky realizovaných prác


