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Š kolsk é n á byt kové zost av y

Lektor

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

VK 454

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.
VK 457

LEKTOR veľkosť 4 - 7

VK 341

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

Veľkosti školského nábytku podľa STN EN 1729-1
Veľkosť šk. náb.

Výška sedadla stoličky

Výška dosky stola

Výška detí

Odporúčanie pre triedy

2

300 mm

520 mm

108 - 121 cm

MŠ

3

340 mm

580 mm

119 - 142 cm

MŠ

4

380 mm

640 mm

133 - 159 cm

1. a 2. ročník ZŠ

5

420 mm

700 mm

146 - 176 cm

3. až 5. ročník ZŠ

6

460 mm

760 mm

159 - 188 cm

6. až 9. ročník ZŠ

7

510 mm

820 mm

174 - 207 cm

deti nad 180 cm
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Š kolsk é n á byt kové zost av y

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.

VK 438
VK 319

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.

VK 437

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

školská nábytková zostava

VK 451

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.

KARST veľkosť 4 - 6

VK 334

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
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VK 450

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. Ku kostre je zvarom uchytená mriežka na knihy
a háčik na tašky.

VK 441

VK 335

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 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

Základná farebnosť kovových profilov

tyrkysová
RAL 5021

červená
RAL 3020

modrá
RAL 5017

strieborná
RAL 9006

zelená
RAL 6018

bordová
RAL 3003

bledomodrá
RAL 5012

chróm

žltá
RAL 1018

hnedá
RAL 8014

biela
RAL 9003

oranžová
RAL 2008

čierna
RAL 9005

sivá
RAL 7035
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Zo stav y pre st re d né škol y

Karst

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

VK 451

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.

VK 334

KARST
Šk. stôl Karst 2-miestny

VK 451

Šk. stolička Karst

VK 334

Šk. stolička Holland

VK 312

Šk. stolička Štandard

VK 321

1300 × 500 mm s DTD - L hr. 18 mm

Klasik

nábytková zostava pre stredné školy
VK 437
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.

VK 312

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

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
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VK 321

VK 307

Pre u č iteľov
VK 332

Lektor, Karst a Klasik

učiteľské katedry a stoličky k zostavám

VK 436

VK 332-3

VK 436-1

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.

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

- 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

KLASIK katedra

Učiteľské stoličky
VK 590

Teacher - stôl do zborovne

VK 590

1100 × 900 × 760 mm

Lektor čalúnená

VK 341

Holland čalúnená

VK 312

Učiteľská stolička čalúnená

VK 326

PC stolička otočná, na kolieskach - čalúnená, VN

VK 407

Možnosť čalúnenia stoličiek podľa výberu a objednávky zákazníka.

VK 341

VK 326

VK 407

VK 312
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M u ltifun kčné stol y

Lichobežník
VK 352

Stôl na hranie lichobežníkového 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.

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.

VK 354

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

Multifunkčné stoly
VK 353

Lichobežník

8

Lichobežník

VK 352

Ovál

VK 354

800 x 1600 mm

Puzle

VK 353

1600 x 800 mm

Ovál a Puzzle

1040 x 600 mm

Š kolsk é tab ul e

Magnetik
Tabuľa ľubovoľných rozmerov, dodávaná v hliníkovom ráme,
s uchytením na stenu. Je určená na popis fixou a je magnetická.

Školské tabule - magnetické
tabuľa magnetická biela s poličkou

VK 710

900 x 1200 mm

tabuľa magnetická biela s poličkou

VK 711

1000 x 1500 mm

tabuľa magnetická biela s poličkou

VK 712

1200 x 2000 mm

Keramic
Tabuľa ľubovoľných rozmerov, dodávaná v hliníkovom ráme,
s uchytením na stenu. Je určená na popis fixou alebo kriedou 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.

Školské tabule - keramické
tabuľa keramická biela/zelená s poličkou

VK 720 1200 x 900 mm

tabuľa keramická biela/zelená s poličkou

VK 721 1200 x 1000 mm

tabuľa keramická biela/zelená s poličkou

VK 722 1200 x 1500 mm

tabuľa keramická biela/zelená s poličkou

VK 723 1200 x 1800 mm

tabuľa keramická biela/zelená s poličkou

VK 724 1200 x 2000 mm

Dubno
Školské tabule Dubno – trojkrídlové
s dvíhacím mechanizmom vo variante
klasik 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 × 1,1 m.

VK 701

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 DUBNO - komplety zo zdvíhacím mechanizmom (ZM)
nemagnetická zelená so ZM

VK 730

3600 x 1200 mm

nemagnetická zelená so ZM

VK 731

4000 x 1100 mm

stred nemagnetický - popis krieda, krídla kombinované klasické/keramické - popis fix, so ZM

VK 741

3600 x 1200 mm

stred nemagnetický - popis krieda, krídla kombinované klasické/keramické - popis fix, so ZM

VK 742

4000 x 1100 mm

stred nemagnetický - popis krieda, krídla keramické - popis fix, so ZM

VK 750

3600 x 1200 mm

stred nemagnetický - popis krieda, krídla keramické - popis fix, so ZM

VK 751

4000 x 1100 mm

keramická biela/zelená - popis fix aj krieda, so ZM

VK 752

3600 x 1200 mm

keramická biela/zelená - popis fix aj krieda, so ZM

VK 760

4000 x 1100 mm

odkladací košík k tabuli

VK 701

400 x 200 x v. 110 mm
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Vybaven ie šat ní

Kovové lavice
VK 385

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 drevotriesky, rohy
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.

VK 386

VK 384

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

VK 383

VK 383
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Kovová lavica

VK 383

Kovová lavica s mriežkou

VK 384

Kovová lavica s mriežkou a operadlom

VK 386

Kovová lavica s mriežkou a vešiakom

VK 385

S k r in e
VK 547

VK 549

VK 519

VK 522

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. Skrine sú dodávané zmontované.

VK 548

VK 801

VK 521

VK 520

VK 581

Skriňa na triedne knihy

VK 547 1800 × 900 × 450 mm

Skriňa delená s 8 VPL zásuvkami

VK 548 1800 × 800 × 450 mm

Skriňa 6-dverová so sklom

VK 549 1800 × 900 × 450 mm

VPL zásuvky farebné

VK 801

Skriňa regálová

VK 519 1800 × 900 × 450 mm

Kontajner veľký s kolieskami

VK 581 740 × 500 × 450 mm

Skriňa delená s policami

VK 522 1800 × 900 × 450 mm

Skriňa policová delená

VK 521 1800 × 900 × 450 mm

Skriňa policová

VK 520 1800 × 900 × 450 mm

Kolieskové podnožie

VK 331 740 × 500 × 450 mm
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Vybaven ie p re m ate r ské š k o l y

Lektor a Klasik pre materské školy

VK 358

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.

VK 341

VK 319

VK 357

Školský stôl

VK 357

Okrúhly stôl

VK 358

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

Veľkosti školského nábytku podľa STN EN 1729-1
Veľkosť šk. náb.

Výška sedadla stoličky

Výška dosky stola

Výška detí

Odporúčanie pre triedy

2

300 mm

520 mm

108 - 121 cm

MŠ

3

340 mm

580 mm

119 - 142 cm

MŠ

4

380 mm

640 mm

133 - 159 cm

1. a 2. ročník ZŠ

VK 566
VK 570-L

VK 563

VK 571

VK 564

VK 568

VK 569

VK 570-P

stredový roh

VK 566

skrinka so spodným šuflíkom

VK 568

skrinka s 6 drev. zásuvkami

VK 563

veľká skriňa vešiaková

VK 571

skrinka

VK 569

skrinka s 12 poličkami

VK 564

skrinka s 8 poličkami

VK 567

koncový roh pravý

koncový roh ľavý

12

VK 570-L

VK 567

VK 570-P

VK 927

VK 925

VK 920

VK 923
VK 922

VK 921

VK 574

VK 926

VK 924

Nábytkové zostavy pre materské školy
Konštrukcia je 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.
skrinka s 8 plastovými zásuvkami

VK 920

regál

VK 927

skrinka s policami a plastovými kontajnermi

VK 925

skrinka s dvierkami a poličkami

VK 922

skrinka s policou a dvierkami

VK 923

skrinka so 4 plastovými zásuvkami

VK 921

písací stôl učiteľský

VK 926

šatníková skrinka

VK 574

veľká skriňa so 4 plastovými zásuvkami

VK 924

VPL zásuvky farebné

VK 801

VK 801
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VA R I A B I L N Ý
NÁBY TOK
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VK 308

GOLF

Školská stolička 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 reštauráciach.

Stoličky GOLF
Stolička GOLF morená

VK 308

COMEDOR
Stoly

Stoly Comedor sú vyrobené z oceľových
rúrok Ø 30 mm.
Možnosť variabilnej farebnej kombinácie
podnože a vrchnej dosky stola.

VK 327-1

VK 327-1

Stoly COMEDOR
Stôl COMEDOR

VK 327-1

800 x 800 mm, v. 760 mm, oblá farebná doska DTD - L hr. 18 mm, hrana ABS, farebná podnož - komaxit

Stôl COMEDOR

VK 327-1

1200 x 800 mm, v. 760 mm, oblá farebná doska DTD - L hr. 18 mm, hrana ABS, farebná podnož - komaxit
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Var iabilný ná bytok

KARST

Školský stôl výškovo nastaviteľný
trojuholníkový
Nový typ školského stola, ktorý umožňuje variabilné
usporiadanie triedy.
Je ľahko manipulovateľný a umožňuje rýchle
prestavanie triedy zo samostatnej práce žiakov
ku skupinovej - vo dvojiciach, trojiciach
alebo v šestici.

VK 443

Konštrukcia stola je z jaklových profilov 30 x 30 mm.
Výškové nastavenie od veľkosti 4 až do veľkosti 6,
na požiadanie do veľkosti 7. Súčasťou stola je
drôtená polička a háčik na tašku.

Stôl KARST - výškovo nastaviteľný trojuholníkový
Stôl KARST výškovo nastaviteľný trojuholníkový

VK 443

farebná doska DTD - L hr. 18 mm, farebná podnož - komaxit

VK 336

KARST

Školská stolička 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.

VK 333

16

Stoličky KARST morené
Stolička Karst - výškovo nastaviteľná

VK 336

Stolička Karst

VK 333

Základná farebnosť kovových profilov

tyrkysová
RAL 5021

oranžová
RAL 2008

čierna
RAL 9005

biela
RAL 9003

žltá
RAL 1018

červená
RAL 3020

modrá
RAL 5017

sivá
RAL 7035

tyrkysová

oranžová

čierna

biela

žltá

červená

modrá

sivá

olivová
RAL 6021

Dezény sedadiel stoličiek

olivová

Dezény dosiek stolov

oranžová

biela
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ŠPECIÁLNE
UČEBNE
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Pracovisko žiaka
Stôl má kovovú podnož z jaklových profilov 30/30, vrchná doska je
z materiálu vhodného do laboratórií na prácu s vodou - posforming
hr. 38 mm.
V doske je osadený nerezový drez s batériou a výklopná krabica
na zásuvky na 230 V. Stôl je predpripravený na osadenie médií.
Stoly možno spájať do jedného radu. Výška stola je 800 mm.

VK 482

Pracovisko žiaka
Pracovný stôl

VK 481

1200 × 600 s osadením drezu a batérie

Pracovný stôl

VK 482

1200 × 600 s osadením drezu, batérie
a výklopnej zásuvky na 230 V

Pracovisko učiteľa
Pracovný stôl určený pre prácu učiteľa je osadený kameninovým
drezom a vodovodnou batériou. Vrchná nehorľavá doska Pyroex
je určená na prácu s chemikáliami. Má špeciálny povrch - trieda
nehorľavosti B1. Výška stola je 850 mm.

Pracovisko učiteľa
VK 495

Pracovný stôl s nehorľavou
doskou PYROEX

VK 495

2400 × 600, výška 850 mm
s osadením drezu a batérie

Laboratórne pracoviská
Samostatný stôl určený pre prácu na biológii alebo chémii. Vrchná
doska je odolná voči vode a chemikáliám - materiál posforming
hr. 38 mm. Stôl má kostru z DTD-L hr. 18 mm. Je osadený drezom
s batériou a výklopnou zásuvkou na 220 V.
Stôl môže byť vyhotovený na priame pripojenie k médiam
(voda, odpad a 220 V).

VK 491

Laboratórne pracoviská
Pracovný stôl

VK 491

1500 × 600 mm, výška 850 mm

Pracovný stôl

VK 492

1500 × 600 mm, výška 850 mm

Samostatný stôl určený do fyzikálnych tried. Stôl a vrchná doska je
z DTD – L hr 18 mm. Stôl má osadenú výklopnú zásuvku na 230 V
a zásuvku na 24 V. Stôl môže byť vyhotovený na priame pripojenie
k médiám.

VK 492
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Laboratórny stôl mobilný
Laboratórny stôl mobilný určený do učebne chémie, biológie a fyziky.
Kostra stola je z oceľových jaklových profilov 30/30, pevne zvarená s dvoma
kolieskami s brzdou. Doska stola je z materiálu posforming hr. 38 mm
(špeciálny povrch na prácu s vodou). Výška stola - 760 mm. Stoly sú vyrábané
vo variantoch ako dvojmiestne a trojmiestne
a môžu byť mobilné alebo pevné.

VK 471-1

VK 363

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 × 700 mm,
výška 760 mm. Rozmery stola môžu byť prispôsobené potrebe zákazníka.
Ku stolu je možné dorobiť zásuvku na notebook alebo držiak na počítač.

VK 368

Multifunkčné stoly
Lab. stôl 2-miestny pevný
Lab. stôl 2-miestny mobilný
Lab. stôl 3-miestny pevný
Lab. stôl 3-miestny mobilný

VK 471

1200 × 600 mmd. posforming hr. 38 mm

VK 471-1

1200 × 600 mmd. posforming hr. 38 mm

VK 472

1800 × 600 mmd. posforming hr. 38 mm

VK 472-1

1800 × 600 mmd. posforming hr. 38 mm

Lab. stôl 2-miestny

VK 362

1300 × 600 mm s DTD-L hr. 18 mm

Lab. stôl 3-miestny

VK 363

1800 × 600 mm s DTD-L hr. 18 mm

Lab. stôl 4-miestny

VK 364

2400 × 600 mm s DTD-L hr. 18 mm

Stôl so zásuvkou na 220 V

VK 368

1200 × 700 mm s DTD-L hr. 18 mm

Stoličky otočné výškovo nastaviteľné sú na plynovom pieste, ktorý umožňuje
plynulú reguláciu výšky. Kostra sedacej časti je kovová, sedadlo a operadlo
z bukovej preglejky. Stolička sa vyrába s pevnou podnožou VK 406 alebo
s kolieskami VK 407.
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VK 406
VK 407

Stoličky otočné výškovo nastaviteľné
Stolička pevná

VK 406

Stolička na kolieskach

VK 407

Dielenský stôl

VK 361

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. Kostra stola je pevne zvarená - nie je
montovaná. Stôl má odnímateľnú zástenu z dierovaného plechu hr. 1 mm
a uzamykateľnú skrinku s poličkou. Výška stola môže byť upravená podľa
požiadavky zákazníka.

Dielenský stôl

VK 361

Dielenský stôl

VK 361-1

1500 × 620, výška 850 mm s bukovou škárovkou hr. 40 mm
1500 × 620, výška 850 mm s bukovou škárovkou hr. 40 mm, so zásuvkou na 230 V

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.

VK 411

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.
VK 401-1

VK 355

Stolík na projektor
s pojazdom
Rysovací stôl

VK 411

900 × 680 mm s DTD-L hr. 18 mm v. 760 mm

Stôl Comp 1-miestny

VK 401-1

900 × 680 mm s DTD-L hr. 18 mm v. 760 mm

Stolík na projektor s pojazdom

VK 355
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Laboratórne pracoviská
Dodávaný nábytok slúži na vytvorenie špeciálnej učebne pre
vyučovanie fyziky, alebo biológie. 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.
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.
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Knižnice

Učebne
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Po čítačové stol y a k ate d r y

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.
VK 400

PC stoly Comp
VK 401

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 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.
VK 405

PC katedry
PC katedra so zásuvkou a výsuvom
PC katedra Notebook
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VK 405

1600 × 680 mm s DTD - L hr. 25 mm

VK 405-1

1600 × 680 mm s DTD - L hr. 25 mm

Notebook

počítačové stoly
Počítačové 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.

VK 402-1
VK 406

PC stoly Notebook
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 stoličky

PC stôl Notebook II 2-miestny

VK 402-1

1350 × 680 mm s DTD-L hr. 25 mm

PC stolička otočná - pevná

VK 406

výškovo nastaviteľná

Katedra pre učiteľa
Katedra pre učiteľa pre odborné učebne so skrinkou a s vysúvateľnou
zásuvkou 2× na 230 V.
Katedra pre učiteľa

VK 425

1200 × 600 mm

VK 425

Počítačový stôl
Stôl dvojmiestny s kovovou kostrou, pevne zvarenou do pevného
celku ( nie montovaný). Kostra je z jaklových profilov 30 × 30 hr. steny
2 mm. Stôl má pevnú podnož pod počítač a plechovú dierovanú
zadnú stenu na ľahké uchytenie káblov. Vrchná doska má osadenú
prechodku na káble a podľa požiadavky môže byť stôl vybavený
vysúvateľnou zásuvkou na 230 V a internetovou zásuvkou.

VK 420

Počítačové stoly
Počítačový stôl

VK 420

1200 × 600 mm, výška 760 mm

Počítačový stôl

VK 420-1

1200 × 600 mm, výška 760 mm, s výsuvnou zásuvkou 2 × 230 V

Počítačový stôl

VK 421

900 × 600 mm, výška 760 mm

Počítačový stôl 2-miestny

VK 422

1400 × 600 mm, výška 760 mm

Počítačový stôl

VK 423

1200 × 600 mm, výška 760 mm, bez uchytenia na počítač
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JEDÁLENSKÝ
NÁBY TOK
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AKCIA

4 stoličky KOVO
+ 1 stôl GASTRO

4+1 124 €
35

s DPH

VK 324

AKCIA

6 stoličiek KOVO
+ 1 stôl GASTRO

6+1 17725 €
s DPH

VK 325
VK 324

AKCIA

4 stoličky KIKA
+ 1 stôl COMEDOR

4+1 23750 €
s DPH

AKCIA

VK 325

6 stoličiek KIKA
+ 1 stôl COMEDOR

6+1 32150 €
s DPH
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LEA

jedálenská zostava
Stolička LEA
Má atraktívny dizajn s možnosťou využitia v reštauráciách,
jedálňach i v kancelárskych priestoroch.
Ergonomicky tvarované sedadlo zabezpečuje pohodlné sedenie.
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 je stohovateľná a vyrába sa v 6 prevedeniach - prírodná
buková dyha ošetrená bezfarebným lakom alebo fólia HPL
v dezéne - orech, makasar, zelená limetka, červená a vanilka.
Minimálny odber stoličiek - 40 ks. Dodacia doba je 6 - 8 týždňov.
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Stoly k zostavám LEA
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 môžu mať zdvojenú
hranu.
Výška stolov - 760 mm. Dodacia doba je 3 - 4 týždne.

VK 306

VK 306

VK 306
VK 306-1

VK 306-1

Stoličky LEA
VK 306

Stolička LEA - buk
Stolička LEA - farebná HPL fólia

VK 306-1

VK 327

VK 327

Stoly k zostavám LEA
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 slonová kosť - zdvojená hrana, hrana ABS, podnož komaxit - chróm
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KIKA

jedálenská zostava
Stolička KIKA
Stolička KIKA má atraktívny dizajn s možnosťou
využitia v reštauráciách, jedálňach i v kancelárskych
priestoroch.
Ergonomicky tvarované sedadlo je vyrobené
z kvalitnej bukovej preglejky s povrchovou úpravou
bezfarebným lakom, alebo fóliou HPL, vysoko
odolnou proti oderu.
Kovová podnož stoličky je upravená komaxitovou
farbou - odtieň chróm.
Minimálny odber stoličiek je 40 ks.
Dodacia doba je 6 - 8 týždňov.

Stoly k zostavám KIKA
Pri výbere stolov do jedálenských zostáv je možnosť
variabilne kombinovať podnož a vrchnú dosku podľa
potreby a želania zákazníka.
Dezén dosky je voliteľný pri každom type stola.
Dezény - javor, buk, orech, makasar, slonová kosť.
Okraje stolov môžu mať zdvojenú hranu.
Výška stolov je 760 mm. Dodacia doba je 3 - 4 týždne.
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Stoličky k jedálenským zostavám
StoIička Gastro

VK 326

StoIička Kovo

VK 324

StoIička Holand

VK 312

StoIička Golf

VK 307

Stolička KIKA - buk

VK 308

Stoličky majú kovovú
konštrukciu z oceľových rúrok
ø 22 mm povrchovo upravených
komaxitovou farbou - výber
zo 14 odtieňov (viď. zadná
strana katalógu).
Sedadlo a operadlo sú vyrobené
z tvarovanej bukovej preglejky
s povrchovou úpravou
bezfarebným lakom.
Výška stoličiek je 46 cm (okrem
stoličky Kovo).

VK 326

VK 312

VK 327

VK 307

VK 324

VK 308

VK 327

VK 325

VK 328

VK 325

Stoly k jedálenským zostavám
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

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
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Základná farebnosť kovových profilov

tyrkysová
RAL 5021

oranžová
RAL 2008

hnedá
RAL 8014

bledomodrá
RAL 5012

strieborná
RAL 9006

zelená
RAL 6018

červená
RAL 3020

čierna
RAL 9005

biela
RAL 9003

chróm

žltá
RAL 1018

bordová
RAL 3003

modrá
RAL 5017

sivá
RAL 7035

orech

makasar

slonová kosť

orech

makasar

zelená limetka

Dezény dosiek stolov

buk

Dezény sedadiel stoličiek

buk

vanilka

Veľkosti školského nábytku podľa STN EN 1729-1
Veľkosť šk. náb.

Výška sedadla stoličky

Výška dosky stola

Výška detí

Odporúčanie pre triedy

2

300 mm

520 mm

108 - 121 cm

MŠ

3

340 mm

580 mm

119 - 142 cm

MŠ

4

380 mm

640 mm

133 - 159 cm

1. a 2. ročník ZŠ

5

420 mm

700 mm

146 - 176 cm

3. až 5. ročník ZŠ

6

460 mm

760 mm

159 - 188 cm

6. až 9. ročník ZŠ

7

510 mm

820 mm

174 - 207 cm

deti nad 180 cm

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 certifikovaný 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 profilov alebo oceľových rúrok, ktoré
sú povrchovo upravené práškovou epoxypolyesterovou farbou komaxit. Farebný odtieň nábytku
možno prispôsobiť požiadavkám odberateľa.

PL

PL

nad Kysucou
VysokáVysoká
nad Kysucou
SK

A

A

Čadca

Čadca

CZ

CZ

SK

UA
H

H

UA

Makov Makov
Vysoká Vysoká
nad Kysucou
nad Kysucou

Žilina Žilina
Bytča

Bytča

Kontakt: K-Ten KOVO s.r.o., 023 55 Vysoká nad Kysucou 1279
tel.: 041 4361 388, fax: 041 4361 389 mobil: 0905 823 505, 0905 829 121
www.k-tenkovovyroba.sk, e-mail: k-tenkovo@stonline.sk

