Pozice

Vzor (pohledová představa zadavatele)

Popis

Počet
(ks)
27

N001

Dílenská židle
- na kolečkách
- železný kříž i nohy
- dřevěný sedák i opěrka

N002

Pracovní stolička
- na kolečkách
- železný kříž i nohy
- odolná kolečka (dílenský provoz)
- dřevěný sedák
- výškově nastavitelná

7

N003

Velký dílenský stůl s policemi
- dřevěná silná a odolná deska,
- šířka cca 2000, výška cca 1950, hloubka cca 750 mm
- s Q systémem pro zavěšování nářadí

3

N004

Velký dílenský stůl
- velká, odolná pracovní plocha, s podvěsnou zásuvkou
- šířka 2500 mm, hloubka 800 mm

1

Pozice

Vzor (pohledová představa zadavatele)

Popis

Počet
(ks)
1

N005

Dílenská skříň
- dvoudveřová
- šířka 950, výška 1950, hloubka 600 mm
- 4 police.
- uzamykatelná

N009

Pracovní pult s policemi
- rozměry dle nákresu
- celková výška včetně pryžových nožek: 1100 mm
- samonosný
- na pryžových nožkách
- bude obklopovat sloup (památkově chráněný)
- pracovní deska ze dřeva
- pod pracovní deskou dvě police (dle nákresu)
- nutno zaměřit přesně na místě!

1

N013

Pracovní stůl do kahanové dílny
- velký stůl do „L“, případně dva pevně spojitelné do tavru "L"
- velikost stolu dle schématu (v mm)
- výška stolu: 80 cm,
- povrch stolu: dýha,
- na stole budou plechové podložky pod každým kahanem,
- stabilní kovové nohy.

1

Pozice

Vzor (pohledová představa zadavatele)
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1

N014

Pracovní stůl do malírny
- velký stůl do „L“, případně dva pevně spojitelné do tavru "L"
- velikost stolu dle schématu (v mm)
- výška stolu: 80 cm,
- povrch stolu: dýha - dobře omyvatelná, odolná proti vsakování barev, ředidel atp.
- stabilní kovové nohy.

N015

Stůl s regálem pro odkládání brusných kotoučů
- rozměry: cca délka 1500 mm x šířka 800mm a výška 1100 mm
- vrchní deska nepropustná vodě (např. potaženou linoleem, dýhou, plastem),
- nosnost stolu s regály: min. do 800 kg,
- konstrukce železná, police dřevěné/železné, regály
- police bude v polovině prostoru mezi vrchní deskou a podlahou
- stůl opatřený kolečky (aretovacími) pro snadnou manipulaci
Stoly pro oblast pískovacího boxu a brusírny
- rozměry: 600 x 600 mm a výška cca 900 mm
- železné konstrukce s dřevěnou vrchní deskou bez železných nýtů,
- nosnost stolů: min. do 150 kg,
- v dolní části stolu a v polovině výšky stolu bude prostor rozdělen poličkou pro případné další odkládání materiálů,
- stoly budou na kolečkách, které se dají zablokovat.

2

Stůl pro ruční broušení
- rozměry: 1200 x 1400 mm a výška cca 900 mm
- dřevěný a robustní s nosností do 600 kg.
Stůl bude neustále pod vlivem vody, tudíž bude vyroben z takového dřeva, který tomuto vlivu odolává (bez výraznějších
roztažností, kroucení). Konstrukce smí být i železná, nemusí být pouze dřevěná, vrchní deska (rošt) ovšem musí být
dřevěná, bez jakýchkoliv železných nýtů (mohly by poškodit broušený objekt). Vrchní deska (rošt) musí být buď děrovaná
nebo mřížkovitě sestavená z trámků pro snadný odtok vody na podlahu.

2

N016

N017

7

