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Popis položky
Šatní skříňky pro žáky přípravné třídy:
Plechové šatní skříňky pro žáky 1. stupně, rozměry 1800 x 900 x 500 mm, počet
oddělení/dveří: 6
Prostorově úsporné vnitřní uspořádání, 2x třídveřový. Každé oddělení vybaveno policí, závěsem pro zavěšení ramínek. Svařovaný korpus z ocelového
plechu tl. 0,8 mm. V zadní části korpusu, v každém oddělení sada větracích
otvorů. Dveře se zvýšenou odolností z ocelového plechu tl. 1 mm a vybaveny
výztuhou přes celou délku dveří. Dveře zavěšeny na vnitřních čepech. Na
dvířkách štítky pro jmenovky. Šatní skříň s otočným uzávěrem pro visací zámek
(visací zámek není předmětem zadání). Zamykání dveří - jednobodové. Šatní
skříňky - povrchově upraveny vypalovanou práškovou barvou. Korpus: šedá,
dveře: modrá.

Šatní skříně pro žáky 1. a 2. stupně:
Plechové šatní skříně pro žáky 2. stupně, rozměry (V x Š x H): 1850 x 800 x 500
mm, počet oddělení / dveří: 4
Prostorově úsporné vnitřní uspořádání tvaru "Z", rozdělení- jedno šatní oddělení
na dvě. Každé oddělení vybaveno tyčí na šaty se dvěma plastovými háčky.
Svařovaný korpus z ocelového plechu tl. 0,7 mm. V zadní části korpusu, v
každém oddělení sada větracích otvorů. Dveře se zvýšenou odolností z
ocelového plechu tl. 1 mm a vybaveny výztuhou přes celou délku dveří. Dveře
zavěšeny na vnitřních čepech. Na dvířkách štítky pro jmenovky. Šatní skříň s
otočným uzávěrem pro visací zámek (visací zámek není předmětem zadání).
Zamykání dveří jednobodové. Šatní skříňky povrchově upraveny vypalovanou
práškovou barvou. Korpus: šedá, dveře: v 5-ti barevných var.: 1.) žlutá 2.)
červená 3.) modrá 4.) zelená 5.) tmavě šedá

Universální lavice do šaten, délka 150 cm
Sedací část: přírodní smrkové dřevo bez suků, lakováno transparentním lakem.
Svařovaná kovová kostra, nohy kulaté min. 40 mm zakončená plastovou nožkou
pro ochranu podlahy, barva světle šedá.
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