
GIENICKÁ 'alenlcká smnlzp „

ÁNICE
REG. Č.

Hygienicka slanlce hlavního městu Prałw

MESYA smlouva

VNÍHO , HY
Kupní

„ .t ,v . k! / 2 , x A 2
uzavřená podle ustanovení § 2079 a 1 následujíékügJ O

zákona Č. 89/2012 VE znění ů meziSb., občanský zákoník, pozdějších předpi (dále jen „smlouva“) -l

Typo+Design Studio 5.130.

Se sídlem: Kokoñnská 326/43, 182 00 Praha 8

Zastoupena: Ladislav Červinka, jednatel

IČO: 45796491

DIČ: CZ45796491

Bankovní spojeni: 5339426329/0800 Česká spořitelna 6.5.

Společnost zapsaná dne 27, 7. 1992 V obchodním rejstříku vedeném U Městského soudu

V oddíl vložka 11547,Praze. C.

dále jen

„prodávajícím“

E

ČR Hygienická stanice hlavního města Prahy Id# sídlem V P raze

Se sídlem: Rylířská 404/12, 110 00 Praha 1 Staré Město

Zastoupena: MUDL Zdeňkou Jágrovou ředitelkou

IČO: 71009256

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojeni: 6582501 1/0710 ČNB Praha

dále jen „kupujícím“

N íže uvedeného dne, měsíce z: roku uzavřeli prodávající e' kupující tuto kupní smlouvu:

Článek

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje podle teto smlouvy (Í) dodat kupujícímu V odst 2 tohoto článku

specifikované zboží, (ii) provést odbornou montáž zboží, b." to vše řádné V dohodnutem termínu

převést na kupujícího vlastnické právo (dále body (i) a (ii) společně jako „předmět koupě“).

Kupující H:: zavazuje tento předmět koupě převzít a zaplatit as; něj řádně ?J včas dohodnutou

kupní cenu,

2. Předmět Dodávka k.. montáž kancelářského včetně dlekoupé: nábytku příslušenství specifikace

V příloze č' označené jako „Specifikace veřejné zakázky". V příloze č. 'Á „Specifikace nábytku

pro HSHMP” a v příloze č. 3 „Rozmístění nábytku", které tvoří nedHnou součást této smlouvy.

3. Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce as dodávky, kte ré nejsou V nabídce

prodávajícího obsaženy, ale O kterých prodávající vědeL nebo podle svých odborných znalosti

vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedeni předmětu koupě dané povahy

třeba.

4. Součásti plnění je kompletní dodávka včetně dopravy, vybalení a smontování, instalace na

misto, případné zprovoznění aj zaškolení kupujícího, předání českých návodů, záručních listů FJ

testů, úklid. odvoz i; likvidace odpadu vzniklého Z Činnosti prodávajícího zajištění servisu po

dobu záruky,

5. Předmět koupě zahrnuje provedeni, dodání E zajištění všech činností, prací a služeb, věci

l ?a dodávek, nutných k realizaci předmětu smlouvy, a dále:

strana 1



a)
likvidací vzniklého odpadu z činnosti prodávajícího provede prodávající dle zákona

Č, 185/2001 Sbt. 0 odpadech O změně některých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.

b) průběžný úklid místa plnění.

f
6. Prodávající touto smlouvou prodává kupující [OUÍG smlouvou kupuje předmět koupě uvedený

V odst. 2 tohoto článku ?J přijímá do svého vlastnictví Za kupní cenu uvedenou v článku Ill. této

smlouvy. g to vše při splnění podmínek uvedených
níže,

Článek

Doba EC m ísto plnění

1, Smluvní strany dohodly na tom. že předmět koupě bude prodávajícím dodán kupujícímu i?

následující adresy (dále jen „místo dodání“);

a. Sídlo HSHMP, Rytířská 404/12, Praha 1.

b. Pobočka CENTRUM a ZÁPAD, Dukelských hrdinů 347/11, Praha 7.

C. Pobočka SEVEROZÁPAD, Nechanskěho 590/1, Praha 6.

d. Pobočka
JIH,

Němčická 1112/8, Praha 4.

e. Pobočka VYCHOD, 293/39. Praha 10»Rybalkova

í. Pobočka SEVER. Měšická 646/5, Praha 9.

2. Smluvní strany LTJ. dále dohodly IB' tom, že prodávající je povinen dodat kupujícímu předmět

koupě včetně montáže vždy ÍÉ jedno misto plnění kompletně v jedné dodávce dle přílohy
č. 3

této to dohodě obou stran v terminu od 7. 6. 2021 do 18. 6.sm louvyl po vzájem né zástupců

2021.

3. Po dohodě smluvních stran dodat lhůtou
vzájemné je prodávající oprávněn předmět koupě před

uvedenou ve větě předchozí a kupující je povinen takto dodané zboží převzít.

4. K předání díla kupujícímu dojde bezprostředně po dodávce montáži.

5. O předání a převzetí předmětu koupě sepíši strany
záznam ve formě předávaciho protokolu.

V záznamu strany vymezi případné nedodělky či vady před mětu koupě včetně lhút k jejích

odstranění. Prodávaj Ici po dodání montáži předmětu koupě vyzve kupujícího písemně

k převzetí předmětu koupě, přičemž kupující není povinen převzít předmět koupě s vadami

v.) nedodělky, s výjimkou těch, které samy sobě ani HS spojeni s jinými nebrání bezpečném u

užívání předmětu koupě k danému účelu, ani je pod statně neztěžují Při předání předmětu

veškeré nutné užíváníkoupě kupujícímu je prodávající povinen předat kupujícímu doklady pro

předmětu koupě, jakož pro uplatňování práv kupujícího u odpovědnosti Mel vady. Pokud kupuj ici

převezme předmět koupě s vadami či nedodělky, které samy O sobě ani ve spojeni sjinými

nebrání bezpečnému užívání před mětu koupě k danému účelu, ani je podstatně neztěžují. je

prodávající povinen tyto vady či nedodélky odstranit do 14 dnů ode dne převzetí předmětu

koupě.

6. Jestliže prodávající nedodá kupujícímu předmět koupě e' neprovede montáž předmětu koupě

ve lhůtě v této smlouvě uvedené, nebo výše uvedené neprovede řádné. nebo bude zřejmé.

Že montáž předmětu koupě nebude V důsledku nekonání prodávajícího dokončena včas,

je kupující oprávněn zadat dodání a montáž předmětu koupě třetí osobě nebo íel provést sám.

er to IB: náklady prodávajícího a zároveň má právo od této smlouvy odstoupit

7. Nebezpečí škody lh' předmětu koupě přechází VA prodávajícího na kupujícího okamžikem

převzetí předmětu koupě V místě dodání dle odst. 4 tohoto článku Prodávající odpovídá u; 10.

že předmět koupě má a po výše sta novenou dobu bude mit vlastnosti a jakost stanovenou ÍOUÍO

smlouvou. Prodávající dále prohlašuje, že předmět koupě splňuje veškeré náležitostí kladené

na něj zákonnými podzákonnými normami, technickými normami, dalšími předpisy, jakož

i požadavky kupujícího. Za vadu předmětu koupě g; považuje vada V dokladech nutných pro

jeho užívání.

8. Vlastnické právo nabývá kupující k před mětu koupě dnem převzetí předmětu koupě
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Článek

Kupní I'Iălľí tn platební podmínky

1. Kupní Milk! za předmět smlouvy je stanovena ve výší 914 516,- Kč bez DPH, DPH 21 % činí

192 048.36 Kč El cel kova' cena včetně DPH činí 106 564, 36 Kč

2. Kupní cena je stanovena jako konečná hl nepřekročitelná zahrnuje V sobě související náklady

u:) skladování. cla, dopravné a další na klady, které prodávající vynaloží ke splnění účelu této

smlouvy.

3. Faktura bude formou a obsahem odpovídat zákonu O účetnictví, zákonu DPH a bude mj.

obsa hovat tyto ůdaje:

označení povinné a oprávněně osoby, adresa, sídlo, IČO DIČ,

označení zboží předmět fakturace číslo objednávky F-J číslo faktury,

den odeslání a den splatnosti faktury,

označení peněžního ústavu E číslo účtu,

fakturovanou sumu,

razítko l 5: podpis oprávněné osoby.

4. V při padě, že faktura nebude obsahovat náležitostí uvedené v této smlouvě. není kupující

povinen ji uhradit. Tuto skutečnost je kupující. bez zbytečného odkladu. povinen prodávajícímu

písemně sdělit. V takovém případě PX: přeruší plynuti lhůty splatnosti nová lhúta
splatnosti

začne běžet doručením opravené faktury kupujícímu.

5, Cena bude uhrazena jednorázově na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu

(faktury) 21:] splatností
30 dnu,

6. Právo fakturace vzniká prodávajícímu dnem podpisu dodaciho listu kupujícím.

Článek IV.

Zá ru ka r:: od pověd nost V1:) vady, servisní podminky

1. Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy a provést činnosti dle této smlouvy řádně a včas

a v rozsahu. jakosti ?i provedení dle podmínek této smlouvy bez jakýchkoliv technických

Či právních vad. Dodané zboží musi být nové e' nepoužité.

2. Na dodané zboží 'sla' vztahuje záruka 24 měsíců. Po tuto dobu prodává] ici odpovídá Za vady,

které kupující zjistil které včas písemně reklamovat, Kupujicí je povinen reklamovat zjevné

vady dle možností okamžitě při jejich zjištění, nejpozději do data vypršení záruční doby,

Prodávající je povinen tyto vady odstranit na své náklady, včetně nákladů spojených 3 dopravou.

3. Prodávající 'SBI zavazuje, že dodáním předmětu koupě nedojde k poškození práv třetích osob.

k vlastnictví čí známkám Pokud k takovémuzejména práv průmyslovému ochranným by

poškození došlo, nese veškerou odpovědnost, to povinnost nahradit takto vzniklou škodu

prodávající. Pro vyloučení pochybnosti smluvní strany sjednávaji, že V případě porušení práv

třetích osob uvedených V tomto Článku (tí V případě, pokud taková třetí strana uplatní svůj nárok

vůči FIS rozsah u odškodnit je nahraditkupujícímu), zavazuje prodávající kupujícího v plném

kupujícímu veškeré náklady účelně vynaložené na obranu kupujícího.

4, Po dobu trvání záruky se kupující zavazuje bez zbytečného prodlení informovat prodávajícího

o zjištěné vadě včetně podrobného popisu jejího rozsahu a pravděpodobné příčině tak, aby

nevzniklo nebezpečí dalšího vzniku škody IE' předmětu koupě lnformact dle předchozí věty

podává kupující faxem, e-mailem nebo písemně.

5. Záruka prodávajícího spočívá ta ke V povi n nosti prodávajícího odstranit reklamovaně vady

předmětu koupě bez zbytečného odkladu, přičemž prodávající je povinen vadu odstranit

nejpozději do 15 dni poté, CO mu bude oznámení II] vadě doručeno jednim ze způsobů

stanovených V poslední větě předchozího odstavce této smlouvy.

6. Neodstrani-íi prodávající reklamované vady ve výše dohodnuté době nebo jiném termínu

písemně stranami ujednaném, má kupující právo provést opravu vlastními prostředky nebo za

pomoci třetí osoby E náklady takto vynaložené vyúčtovat prodávajícímu, který se je zavazuje

za platit.
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7. Jestliže se dostane do s odstraněním reklamované dle
prodávající prodlení vady výše

uvedených podmínek, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 1,000.- Kč za

každý den takového prodlení, až do doby řádného odstranění vady.

8. Bude-li prodávajícím poskytnuto vadné plnění, které bude považováno za podstatne porušení

smlouvy, má kupující právo, dle své volby, požadovat po prodávajícím (Í) dodání nově věci bez

vady, nebo (ii) odstranění vady, nebo (iii) přiměřenou slevu n kupní ceny,
nebo (iv) bude mit

/ kupující právo od této smlouvy odstoupit.
Do odstranění vad zjištěných při převzetí předmětu

koupě není kupující povinen uhradit přiměřenou Část kupní ceny.

Smluvní strany SE' dohodly. Že podstatným porušením smlouvy se rozumi zejména:

a) prodlení prodávajícího s termínem řádného předání předmětu koupě;

b) prodlení prodávajícího s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí předmětu

koupě;

C) prodlení prodávajícího s odstraněním vad nedostatků oproti lhůtám, jež byly kupujícím

stanoveny V protokolu O předání předmětu koupě;

d) prodlení prodávajícího 's odstraněním vad uplatněných kupujícím v záruční době.

9. Za vzniklé nedodržením zařízení nebo
Prodávaj íci neodpovídá vady podmínek při provozu při

zásahu třetí osoby, zejména při krádeži zařízení nebo jeho poškození,

10. Záruční doba začíná běžet dnem předání předmětu smlouvy.

11. Prodávající garantuje zajištění pozáručního servisu,

Článek V.

Ukončení smlouvy

1. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě že prodávající poruši jakoukoliv

dle této takové nebude odstraněno nebo
povinnost smlouvy. jestliže porušení prodávajícím jeho

důsledky jinak napraveny ani ve lhůtě určené ve výzvě kupujícího ke zjednáni nápravy.

2. V případě, že došlo k zániku smlouvy odstoupenim, jsou smluvní strany povinné vypořádat si

své e' vzniklé Z této do 30 dnů ode dne zániku
závazky pohledávky kupní smlouvy jejího

3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy V případě, že věcně místně příslušný

soud rozhodl O způsobu řešení úpadku kterékoliv ze smluvních stran.

článek VI.

Sankce 5 smluvní pokuty

1. Neuhradí-Ii kupující dohodnutou kupní cenu ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat

kupujícímu úrok n prodlení ve výší 0,01% u dlužné částky 742, každý den prodlení, přičemž

uhrazenim rozumi okamžik připsání platby i? účet prodávajícího.

2„ V případě, že bude prodávající V prodlení řádným včasným dodáním předmětu koupě. je

smluvní ve 0,5 % n celkovéprodávající povinen zaplatit kupujícímu pokutu výši sjednané kupní

ceny
ZG každý den prodlení, a to za každý započatý den prodlení

Článek VII.

Transparentnost úřadu E přístup !i informacím

1. Prodávající bere na vědomí povinnost kupujícího uveřejnit tuto smlouvu V souladu se zákonem

či 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

kl O registru smluv (Zákon o registru smluv), ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb..

o zadávání veřejných zakázek, vnitřním předpisem kupujícího č 11/2016 Ze dne 23. května

2016, Registr smluv HSHMP e' zásady upravující jejich uveřejňování.

2. Prodávající bere na vědomi povinnost kupujícího vyplývaj íci nr:- zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném k informacím, ve znění předpisů,přístupu pozdějších
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3. Prodávající bere na vědomí, že je FE' základě § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb, O finanční

kontroíe ve veřejné správě o změně některých zákonů (zákon O finanční kontrole), ve znění

pozdějších předpisu, osobou povinnou spolupúsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Smluvní strany souhlasí slim, aby tato smlouva byla zveřejněna na oficiálních webových

stránkách kupujícího, !O včetně případných příloh a dodatkü bez časového omezeni.

5. Prodávající pí# zavazuje zachovávat mlčenlivosl všech skutečnostech. kleré H:) dozvěděl

v souvislosli s plněním této smlouvy a 0 osobě kupujícího. Povinnost mlčenlivosli trvá po

ukončení smlouvy.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatku, které budou

schváleny příslušnými orgány kupujloího r; podepsany oprávněnými zástupci obou smluvních

stran,

2. V otázkách, které nejsou výslovně smlouvou upraveny. se řídí právní vztahy smluvních stran

ustanoveními občanského zákoníku V platném znění

3. Tato smlouva
je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží prodávající Ě dva

kupující.

4. Obě smluvní Že si smlouvu včetně i# obsahemstra ny prohlašujt přečetly příloh oelým smlouvy

souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva
nebyla sjednána V lisní ani za jinak jednostranně

nevýhodných podmínek.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran 5 účinnosti dnem

smluv. V že smlouva nenabude účinnosti do data uvedenéhozveřejněním v registru případě,

v článku odstv v”. této smlouvy, posouvají se termíny před mětu plnění adekvátní dobu,

tj: O pocet dni, O které nabyla smlouva účinnosti později.

V Praze dne 7. 05. 1021

Za prodávaj lcího Za kupujícího

Ladislav Červinka MUDr. Zdeňka Jágrová

wvomzsmu smnio Kokořínská 125142 ie' a: ›. n
ředitelka

l TYPO
45796491

l DESIGN Email amount

Ill m n Tel:

»mu/musim

„zn Irs m

Hygienická Sonim ”Il, il”. Frałty

SC siňcm .'l sze

l'lytñ'slçá

postovnt

TZ

Přiílrádka

HO G? Praha 1

'(131

tel 296 235700,

CMS Praha 1 SSRZSnlt/OTÍD

lČ 71001256
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Spezlľikace veřejné xakázkv malého rozsahu tr !táhl-ID nábytku pm
sídlo ł-J pobočky HSNMP

Cena/jednotu Jednota!

' ' ' Cam/11mm: Jednota mm ~ v. suma :aim mm r om Mam „z , l mm m Omaha Im) Cen-un!"
Itlnoeläkłl? mem (m- u déika x výška. mm)

Dekor - alma hmškl, Mno! ur 9022

515/12 V sm k; 21
vonuvv levý memomwuxm

/ 515/12 .sm rohový mw' xxuu/xzmnmmz ks n

510/10 Stůl rohový prvý zvou/zwmswmz ks 21

su „Hmm-my. k; n
75ml hmmm'

sxa smí kaMeldxlý
x; 21

.11. su'u kaMelehy Hmmm x; 21

ks 21SBI* Stůl pusm łtvnkruh: suoxxoomz

SKB Stůl konłermłnl somanomz ks 21

s×1s smí konvmncm mnmmz k; 21

sm Slúl konferenční mmuuxm k; 71

sn smí konłerenłuí kruh 700.742 u 21

u 21are' Stůl konkvenčui 1mm o 9001742

w Kmtejner :summit k: n

smn Skříň umím AMI-1501735 u »v

smn sm nízká dvd: „má 4001127017712 ks 21

smn sw mm dveře levé :mno-742 ks 21

5mm 5km mk: dveře annxnoxm !z 21

Skříň mm dveře smx47m7xs ks 21

Nm Skřm nasmec dveře me 400x47m717 ks 21

NNEr Skříň nástavec 1m:: m47u×717 :a 21

lí'lł'Im .1m „mam clenem ::genomu :u 21

wrskñň mmmnmm-:x x; 21

555. sum střední mele woxnoxmss ks 71

ssak Skříň střední komhmmna mna-1063 gr 21

554 , 5km mam dveře
puvé

lWxłTleOBS ks 21

554» skííít 502an nlkou mi:
pravé 400x470×1053 ks 21

sv4 suííí hmmm/l dvd: mne 4001470117011 ks 21

sv4 Skmí smonoví sme Irvé 4011147011730 ks 21

sv4kr knmbinwnü 57m: m:1011021010 ::I

5v4kr mi: mzzímmzmąí !a 21

.111: :nm Sanoma/l MP:0010470117110 ks 11

sv!" Skllil níkou 0001471711700 ks 11

svak .1m kamunonm .az-::102100141 k) 21

svas , skrííí 10ml mi: 1100147011700 k; 21

w. umu 00m 0100423011230 k; 21

vs- mnm' sur ::0117101 ks 11

k1 níív. mastnou 'mv'

m 00k. „4m .UIm

515 . Stůl kanceínłskv 1500101140742 ks 21

SNS!! skím nízka dveře 0001147011742 ks 21

550 , .1m stredni dveře 'zemním-1:0 k; 71

k;79 1402554
pnIlLł 1100112301230 21

vs- věšáková nm 1011217017. k: 21

2m:

21 27de hmmm ls m

'4. ›Konłzrentnl 1m: kx 21

ks 21mi Žldle kanczíaíska Dodhtivmkem

24 Žídle konfevanřnl
područkxmí

ks 21

zs Žmle .mnm Dlasluvä
ks 21

zs Žmle kancelnlska wdnlavnikem,
mzxnml 150 kl

x- 21

:02mm

Kabelová „mnm 080mm umu k; 21

umu pm :UML včetně pnslusemm k: 21

v věšák mm k; 21

m' , ZákM "umu, s 11m (m. donv nou mm ks 11

mm ks 21
Kumyňská

Kuchyňska nm mnm u vn

zaklmove 1000x400amo u 21
meý „541 90':

Doplňková !MM

dowm du sídla 90110th nmem 21

mumáž
näbvlku, mlnlnmau nmem n

1mm, hkvldace nd mm nh 21

Dodanmk mim m (-
um

pole hhullv. mk Dmlxlulmuni nwke mxúsm mxmmm

cm, mam dan-nula!“ ve 21mm pana., le konečná, nem po "mal všuh
slev a honun'L

::n- dnnrlvu umu): genomu nábytku no :10mm umu" ndavamra,
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Kovové regály
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Charakteristika
Provedení

Pozink

Celokovový šrouboVaný poücový regál je

vhudný pro
uskladnění všech druhů šanonů

8 krabic. Montáž SE

ZáFIN kFH

regálů provádí

sešroubováním pozinkovanými šrouby,
Záruční lhůta v délce (rvam 72 měsíců.

Vysoká pevnosl
a stabilita bez nutnosti

dalšího kotvení .

Nosnost polic: 100 Kg
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Doglňky ALVA Collection

Stojanový věšák

F

l] S

mg,

ç/
m

Charakteristika

n hlinlkcvé Povrchovéero beno slitiny.
Barevné

upraveno vysoce kvalltní práškovou barvou.
provedení

RAL 9022 šedostříbmá
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VŠE Pracovni židle

Mechanika synchronní

s nastavením tuhosti H ::relaci v 5

stavitelné,polohách, výškově

anlišokový systém zabraňuj e

samovolnému navrácení zádové

opěry při odjištění funkce

naklápění

Fixni sít'ovaný opěrák

Síťovaný podhlavník stavitelný ŠD

stavitelnéPodmčky výškové

Plynový pí st

Kříž černý nylonový

Kolečka univerzální

Nosnost lZOkg

Barevné provedeni:
Charakteristika:

šrák l!
.ř

cenn'Potah sedáku i*u ll ope Y

Otočná kancelářská židle se synchronní

mechanikou blokaci ve zvolené pozici, IS

sedákempohodlným čalouněným (čema' Záruka:

prodyšná látka) m opěrákem potaženým

prodyšnou síťovinou v čemé barvě. Záruční lhůta v délce trvání 24 měsíců.

Model 3-Ddisponuje nastavitelným

podhlavnikem.
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H3 Pracovni židle

Mechanika synchronm'

s nastavením tuhosti a! aretací V 5

polohách, výškově stavitelné,

antišokový system zabraňuje

samovolnému navrácení zádové

Uvěry při odjištění funkce

naklápění

Výškově stavitelný sít'ovaný

opěrák S mechanickým zámkem

Samostatně výškově stavitelné

bedemí opěrka

Sítiovaný podhlavník stavitelný 3D

.L› staví telnéŠt
U

Područky výškové

A

Plynový píst

Kříž černý nylonový

Kolečka univerzálníl
Nosnost lSOkg

Barevné provedení

Charakteristika:
Potah sedáku opěráku černý

Kancelářská Židle vyšší kategorie Z řady

GAME S výškově stavitelným síťovaným
Záruka

opěrákem :4. mechanickým zámkem :1

samostatně stavitelnou bederní Záruční lhůta v délce trvam 36 mesmu,výškově

opěrkou.
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DESIGN „ vr, „

?4-1 Jídelní židle

Charakteristika:
Barevné provedení

RAL9004 v černá

Konferenční plastová Židle je vyrobena

tvářením u ABSvakuovým plastu
Hmotnost Židle 3,45 kg

vyztuženého skelnými vlákny. Je proto

velmi av odolná

pevna přitom lehká, a ma Nosnost židle IZO

dlouhou ŽIVOÍDOSÍ. Její design vychází Z

El svemu

klasického tvaru díky ČI Stein u Stohovatelnost až10 ks

stylu JC vhodná pro všechny typy použití

od kaváren, jídelen, školicích mistnostní v

školních tříd až
po

formální prostory,

ZárukĚ!

domácí kanceláře. tntertery extertery.
,Láruční lhůtě. v délce ttwlhí 5 tel
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DESIGN , , „t :v

?H Konferenční židle ALFA 710

Charakteristika:

Podnoží čtyřnohé svařované

Z válcovaného profilu elipsovitého

tvaru. Povrchová úprava je

provedena epoxypolyesterovou

práškovou barvou, stohovatclne,

černé

Zádová opera av sedák konstrukce

sedáku opěráku je opatřena

polyuretanovou pěnou (PUR),

čalounění provedeno látkou mze

1 00% :4 certi fikovanoupolyesteru

životností, čalounění čeme'

5_

Nosnost 110kg

t

l

\\ É a

SI; *š A

H \\

Il t\

H
\\'

u \\
Barevné

l] ti V

provedení

Potah sedáku opěráku černý

Zár Mkm

Celočalouněná konferenční Židle na

ocelovouocelovém ramu.

stohovatelná S Zámční l'h :"I tu v délce 'tn'áJí 36 měsíců.

Čtyřnohou konstrukcí bez područek,
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ALFA EEE kontejnery

m“- 'M

,v

~'
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Charakteristika

centrální pro všechny zásuvky, Kovové

Korpus kontejneru vyrobeny zLTD o a čela zásuvek jsou tloušťce IS mm v
kvalitni

barevném odstínu korpus dílce
jsou povrchově

upraveny
jednom přičemž

:t

barvou v odstínu RA L9004

je ohraněn ABS hranou mm a půda čely práškovou (černá).
zásuvek hranou :o: tloušťce 2 mm. Korpusy

standardních zásuVek jsou kovové,
Barevné rovedeni:

práškovou barvou,
p

povrchově upravené

IZV.vyjma osobní zásuvky, tužkaře, který
BK0381 PR> LTD buk

je plastový. Vnitřní vedeni je kovové S

R54l3 e LTD divoká hruška

valivým uložením jednotlivých výsuvných
BS LTD bílá

elementů. rovněž

W8685

Kontejner je vybaven
OR729 LTD ořech

hl okaci, která zaj išt'uje otevření vždy
TR344 , LTI) třešeň

pouze jedné zásuvky W zablokování

ostatních proti otevření. Pomocí plastových

lze snadno změnit vnitřnípříček organizaci

zásuvek. Kontejnery jsou osazeny

nábytkovými plastovými kolečky, Zámek Dna a u.; Musa

uchycen V čele homí zásuvky ajeje í

liší, :a:

eu new.

Okem
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skříněALFA FÍE

Vzhledem k oboustranně poltledové úpravě

zad jsou vhodne k ustavení do prostoru.

Pevnost a stabilita kvalitním
jsou zaručeny

technickým řešením, Dřevěné police jsou

upevneny pomocí kovových trnú. zamezujícich

jejích nežádoucímu vysunutí. U výškového

modulu 5M z Diky ABS
je jedna polic pevná,

hranám
jsou

skříně
vysoce

odolné proti

mechanickému poškození 11 je zvýšena

odolnost LTD vůči nadměrné vlhkostí.

Důležitou vlastností dřevěných skříní je

výšková aretace (pro vyrovnání nerovnosti

pod Ialty), pomoci aretačn ich šroubů

ve dně Skříně seumístěných korpusu

skleněnými křidlovýmí dveňni (FT dveřmi)

Cha raktcristilu tloušt'ceó m m a skříně s LTD křidlovýnti

dveřmi (FT) o tloušťce 18 mm IZ' hranou ABS 2

Variabilní úložný systém Alfa 500 s velmi nim' nabízí komfortní přístupnost díky

funkčním designem má široké uplatnění. .le rozevření dveřních křídel až na úhel ll0°.

vhodný pro vybaveni referentských pracovišť. Dveře jsou osazeny uchytkamí Paloma. Skříně

kanceláři managementu. jednacich místností. LTD posuvnými dveřmi (ST dveřmi) jsou

aj, Výškově moduly s označením 2. 3 a 5 M
určeny pro umístění v menším prostoru. okraje

(l Modul výška šanonu 4
manipulační zóna) dveří jsou opatřeny plastovými prachovkami,

umožňují vzájenmou kombinovatelnost a ktere' zabraňují vníkání prachu do skříní a

vytváření pracovní prostředí dle vlastních tlumí hluk při vlastnim pojezdu, Dřevěné

požadavků. Všechny výškové moduly jsou k žaluziové skříně umožňuj í l 00% přístup

dispozici ve dvou šířkách korpusu 400 E 800 k uloženým dokumentům

tnm. Výjimkou jsou šatní skříně s výsttvem 0 Jednoduchá konstrukce s maximálním

jejích nástavce, ktere' maji šířku korpusu 600 využitím vnitřního prostoru, Skříně s LTI)

mm, Standardní hloubka korpusú skříní je 450
posuvnýmí a žaluziovými dveřmi jsou

mm. Korpusy jsou vyrobeny z jednoho standardně vybaveny zámkem, který po

barevného odstínu LTD o tloušťce [8 m lu s uzamčelti blokuje dveře proti otevření.

ABS hranou mm, přičemž zada skříní jsou Doplňujícím prvkem program u dřevěných

vyrobeny z LTD o tloušťce 8 m m t skříní jsou niky ve všech výškových modulcch.

ktere' variabilitu tvorbě skříňovýchzvyšují při

stěn. Skříně jsou vybaveny dřevěnými

polícemi s nosností 30 ke při rovnomčmém

zatížení. šatním závěsem nebo šatní tyčí.



Kromě skříní 'f skříní o posuvnými Barevné provedenižaluziových

dveřmi jsou jednotlive' komponenty

skladovány v; expedovány v demontovatelném

stavu. Kvalitní anglické
kování TITUS

velmi umožňuje rychlouzaručuje pevné spoje,

'a demontáž
:na 0m; Pros-5

a bezproblémovou
montáž zpětnou

na jednotlivé dílce.

au

::i
'řešen

OMV!
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STOLOVÝ SYSTÉM ALFA Hill]

Emme Vmesen r 'mm :n 16124

a.; DV:- t rm

::u netu

C-'ec-t

Charakteristika Provedení

BarevnéALFA 200 je tradiční stolový systém čtyřnohé. provedení podnoži

rámové konstrukce. který je vhodný do RAL 9022 šedostřibrná

hěbiého administrativního provozu všech typů
Stolové desky

kanceláři. call center. zasedacich či školicích Stolové desky jsou vyrobeny z materiálu m

místností apod. Tento 'YP je velmi oblíbený
hází dřeva v provedení LTD 25 111m s ABS

především díky univerzálním možnostem hranou o tloušťce 2 mm.

Rámové cel okovovévyuziti. ocelové podnoží

je tvořeno dvěma bočni'cemí a dvojicí Dezény stolových desek

podélníkú. Nohy čtvercoveho průřezu
BK 038] PR LTD buk

50x50mm jsou v horní částí spojené pomocí
R54l3 LTD divoká hruška

konstrukčních 011729 , LTD ořech
spojů (svařeuecj k nosn íku a

spolu tvoří jeden celek bočnici stolu“. Obě 'I'R344 e LTD třešeň

nohou W8685 BS LTD bílá
sestavy (bočnice) jsou spojeny

podélníky. sloužícimi též jako výztuha desky..

Nohy jsou vybaveny rekliíikaci 15 mm
pro Doplňky

nerovnosti stoluvyrovnání podlahy. Výška je

742 mm. Povrchová úprava kovových částí Stolový systém ALFA 200 je možné vybavit

podnoží je provedena epoxy-polyesterovou systémem doplňků jako například paravány.

práškovou barvou. která zaručuje vysokou
vertikální horizontální vedení kabelů, držáky

odolnost všem PC, atd.
proti drulttuu poškození.

obvyklým v kancelářskčm
provozu,
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m1 Konferenční židle ALFA 712

i

Charakteristika

Podnoží ocelová čtyřnohé

konstrukce s chromovuu úpravou,

stohuvatclnc'

Opěra zad pevný ocelový rám

potažený prodyšnou sít'cvinou '43.

U 100% polyestcru :4 crgonom i ckým

prohnutím

A Sedák polstrovaný, čalouněný

s ergonomickým prohnutím přední

hrany, čalouněný Iexlilní látkou ZC

100% polyesleru

Područky pevné, chromové

Iokelm'mi podpěrami Z čeméhu

plastu

Nosnost: 120kg

Slohovalelná konferenční židle s ocelovou Barevné provedeni

čtyřnohou konstrukcí S chromovou

úpravou a pevnými ocelovými područkami Potah sedáku opěráku černý

s černým pl astom, čalouněný sedákr

zádová opěra síťované.

Záruka

Záruční Lhů'a \ dál ::o lmání 24 měsíců
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Z1 Pracovni židle ALFA 730

Mechanika
synchronní

s nastavením tuhosti u arelacl' v 5

stavitelné.polohách, výškově

anti šokový systém Labraňujc

samovolnému navrácení zádové

funkce
opěry při odjištčni

naklápěni

Sedak zadopěra polstrované

pol yurelanovou pěnou (PUR),

čalouněne' textilní látkou ze 100%

polyesteru certi ñkovanou

životností. černé

Pod ručky výškové stavitelné

Plynový píst

Kří'i černý nylonový

Kolečka vhodná koberec
pr. 50mm

Nosnost lZOkg

Charakteristika

Ba revue' provedení

Kancelářská židle otočná vybavená

mechanikou sedák
Potah sedáku opěráku cemysynchronni čalouněný

opěrák: výškově stavitelné područky,

plynový pisli černý kříž 'd kolečka vhodná

lm koberec

Záruka

Zíil'ř ušní lhůtu v (l 'el cc Lrv á ni 24' měsíců
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