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z druhé strany

Vážení přátelé, do rukou dostáváte katalog nábytku určený pro školy. Váš loňský zájem nás velmi těší a proto letos opět rozšiřujeme nabídku o nové prvky. Stále „šijeme na míru“ dle Vašich potřeb. Bezkonkurenční nabídku školních lavic a židlí naleznete na úvodních stránkách. Všechny
prvky sektorové řady Honza jsou vyrobeny z tvrdého lamina (na trhu se objevují také jen fóliované dřevotřísky) opatřeny ABS hranou pro bezpečnost dětí a trvanlivost skříněk. Pokud budete vybavovat družiny, tak Vás upozorním na řadu Honzík, kterou naleznete v katalogu pro mateřské školy nebo na internetu.
Připravili jsme pro Vás skladebnou řadu MARTY s elegantním designem. Dále v katalogu naleznete nabídku PC
stolů, kuchyněk, interaktivních tabulí, skříní se zásuvkami a boxy aj.. JAKOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST
– veškeré nabízené zboží odpovídá ČSN a je ekologicky nezávadné. U jednotlivých druhů nábytku jsou
k dispozici atesty na materiály použité při jejich výrobě. Záruka na zboží je 2–5 let dle konkrétního sortimentu. Věřím, že Vás tento komplet zaujme nejenom cenami, ale i doprovodnými službami. V případě potřeby
náhradního plnění nás kontaktujte předem. Ceny uvedené v katalogu jsou včetně DPH.
„Přijďte si sednout k Honzovi!“ do vzorkovny v Mnichově Hradišti.
Na spolupráci se těší Mgr. Jan Nohýnek a zaměstnanci Nábytku Honza.
Letos jsme připravili designovou úpravu stávající řady Honza, která ponese jméno Tera.
zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

váš telefonát

zaměření
na místě

náš
pc projekt

cenová
kalkulace

vaše
objednávka

doprava
do 150 km

naše montáž
vybraného zboží

vaše
spokojenost

Doprava do 150 km jízdy i montáže většiny prvků zdarma. Cenu za dopravu nad 150 km řešíme individuálně na tel. 326771195. Zboží označené značkou doprava ZDARMA nad 30000 Kč platí po celé ČR.

objednávat můžete

písemně :: telefonicky :: e-mailem

NÁBYTEK HONZA s. r. o.
Masarykovo náměstí 701
295 01 Mnichovo Hradiště

tel.: 326 771 195
IČO: 27198821
e-mail: reditel@nabytek-honza.cz DIČ: CZ27198821

Sídlo společnosti:

NÁBYTEK HONZA s. r. o.
Masarykovo náměstí 701, 295 01 Mnichovo Hradiště
tel.: 326 771 195
e-mail: reditel@nabytek-honza.cz
IČO: 27198821 :: DIČ: CZ27198821

Mladá Boleslav

Mnichovo
Hradiště

Praha

Prodejna a vzorkovna
Mnichovo Hradiště
I. Olbrachta 426
295 01 Mnichovo Hradiště
tel.: 326 771 195
tel.: 326 771 027
e-mail: mh@nabytek-honza.cz

Prodejna Mladá boleslav
tř.Václava Klementa 803 (bývalý Jadran)
293 01 Mladá Boleslav

E-SHOP

bytový, kancelářský a školní nábytek,
zdravé spaní, kuchyně
Po 8.30–12 12.30–18.00
Út-Pá 8.30–12 12.30–17.00
So 9–12

tel.: 326 77 11 95
www.nabytek-honza.cz

www.nabytek-honza.cz

židle a lavice dany
při nákupu nad 30000 Kč doprava po celé ČR ZDARMA. Aktuální AKce naleznete v e-shopu.
Lavice
Kostra lavice Dany je vyrobena z pevného plochooválu 50 × 30 mm, 42 × 25 mm,
40 × 20 mm a 30 × 18 mm o tl. 1,5 mm. Je opatřena háčky na zavěšení tašek. Výškově stavi
stavitelnou verzi dle normy EN 1729-2007 (v souladu s normou ČSN) můžete přenastavit, pomocí
2 imbusových šroubů M8, do velikosti 3-7. Lavice můžete opatřit koši nebo odkládací policí.
Pevná verze je vyráběna ve velikostech 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Horní deska je vyrobena z lamina v dezénu buk o tl. 18 mm. Velikost desky u dvoumístné lavice
je 1300 × 500 mm, u jednomístné 700 × 500 mm.
Židle
Kostra židle DANY je vyrobena z pevného plochooválu 40 × 20 mm o tl. 1,5 mm. U výškově
stavitelné verze je kombinován s plochooválem 35 × 15mm. Nastavení se provádí pomocí 2
imbusových šroubů M8. Židli lze vybrat ve velikostech 2-3, 3-5, 4-6 nebo 5-7. U pevného
provedení 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na spodní straně sedáku jsou plastové kluzáky proti poškrábání
desky lavice, při uložení židle na lavici.
Židle DANY je stohovatelná . Sedák a opěrák je vyroben z lakované tvarované překližky připevněné ke kostře nýty.

DANY

shop)

akCe (viz e-

3399,ístný
set dvoum koši
s
stavitelný

set daNY dvoumístný

po
dopRava
aRma
celé ČR zd
0 KČ
00
Nad 30

lavice daNY dvoumístná

set daNY jednomístný
židle daNY

plastová krytka nohy

upevnění sedáku nýty

plastové kluzáky židle
proti poškrábání lavice

výšková stavitelnost

háček na zavěšení
aktovky

detail stavitelného
šroubu

uložení židlí na lavici

svařovaná vyztužená
kostra

židle daNY
učitelská

Katedra a učitelská židle
Učitelský stůl je na zadní straně opatřen krycí deskou
v. 40 cm a lze jej doplnit o 1, 2 nebo 3 uzamykatelné
zásuvky. Deska katedry 1300 × 600 mm je vyrobena
z lamina buk tl. 18 mm. Katedra a učitelská židle jsou ve
velikosti č. 6 nebo 7.
Opěrák i sedák u židle je čalouněný.

výběr odkládacího prostoru:

odkládací police

odkládací koš

příplatky:
příplatek za odkládací polici místo košů - dvoumístná lavice
příplatek za odkládací polici místo košů - jednomístná lavice
příplatek za stavitelné šrouby na lavice (4 ks)
příplatek za desku tl. 25 mm jednomístná lavice
příplatek za desku tl. 25 mm dvoumístná lavice
příplatek za desku tl. 25 mm katedra

+ 370 Kč
+ 310 Kč
+ 90 Kč
+ 160 Kč
+ 175 Kč
+ 230 Kč

výběr pracovní desky:

moření sedáku
a opěráku:
limetka

B – hrana aBS 2 mm, zaoblené rohy
(buk, červená, limetka, světle modrá)

+ 100 Kč

C - hrana aBS 2mm,
(buk, červená, limetka,
světle modrá) + 50 Kč

růžová

AKČNÍ
RAL 1003 RAL 3000 RAL 5015 RAL 6029

modrá

příplatek za moření

+140 Kč

barva komaxit vypalovaná prášková:

příplatková barva kostry:
dezén dřeva židle + 120 Kč
dezén dřeva stolu + 150 Kč
dezén Ral9007 hliník +5 %

RAL 9016 RAL 5002 RAL 7035 RAL 4005 RAL 6018
RAL 7004 RAL 8017 RAL 2004 RAL 1021

MAt
RAL 2003 RAL 3020 RAL 5015 RAL 6005

RAL 9007
hliník

příplatky:
příplatek za 1 uzamykatelnou zásuvku
příplatek za 2 uzamykatelné zásuvky

+ 600 Kč
+ 2115 Kč

červená

oranžová
a – hrana plastová
narážecí (černá,)

katedra daNY

barva
dřeva

ZáRuKA 5 Let
NA KOstRu

vARiANtA stAviteLNá

AKČNÍ
3655 Kč
2495 Kč

s košem AKČNÍ
bez koše
3765 Kč 3415 Kč 3525 Kč
2560 Kč 2375 Kč 2440 Kč
1830 Kč
1590 Kč
1635 Kč
1515 Kč
1065 Kč

vARiANtA pevNá

AKČNÍ
3415 Kč
2345 Kč

s košem AKČNÍ
bez koše
3525 Kč 3175 Kč 3285 Kč
2405 Kč 2225 Kč 2285 Kč
1755 Kč
1515 Kč
1550 Kč
1430 Kč
985 Kč
3190 Kč
1355 Kč

set DANY
set DANY
LAvice DANY
LAvice DANY
ŽiDLe DANY

dvoumístný
jednomístný
dvoumístná
jednomístná

set DANY
dvoumístný
set DANY
jednomístný
LAvice DANY dvoumístná
LAvice DANY jednomístná
ŽiDLe DANY
KAteDRA DANY
ŽiDLe uČiteLsKá

veLiKOst ŠKOLNÍHO NáBYtKu DLe normy eN 1729-2007 (v souladu s normou ČSN)
velikost
1
výška postavy
93-116
výška sedadla
26
výška pracovní plochy 46
ročník
MŠ

2
108-121
31
53
MŠ

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • montáž ZDARMA • ceny včetně DPH

3
119-142
35
59
MŠ, 1.-2.

4
133-159
38
64
MŠ, 2.-4.

5
146-176
42
70
4.-6.

6
159-188
46
76
6.- SŠ

7
174-207
50
82
SŠ a VŠ

e-shop: www.nabytek-honza.cz

2

židle a lavice nat
při nákupu nad 30000 Kč doprava po celé ČR ZDARMA. Aktuální AKce naleznete v e-shopu.
NA
NAt

Lavice
Kostra lavice NAt je vyrobena z pevné trubky pr. 35 mm a plochooválu
40 × 20 mm o tl. 1,5 mm a upravena vypalovanou práškovou barvou (komaxit).
Je opatřena háčky na zavěšení tašek. Lavice můžete vybavit koši nebo odkládací plochou. Lavice NAT je vyráběna ve velikostech 2, 3, 4, 5, 6, 7 dle normy EN 1729-2007 (v souladu s normou ČSN). Za příplatek lze přidat na 1 nohu stavěcí šroub (pro vyrovnání nerovností podlahy).
Horní deska je vyrobena z lamina v dezénu buk o tl. 18 mm. Velikost desky u dvoumístné lavice
je 1300 × 500 mm, u jednomístné 700 × 500 mm.

shop)

akCe (viz e-

3092,-

Židle NAtáLKA
Kostra židle NAtáLKA je vyrobena z pevného plochooválu 40 × 20 mm o tl. 1,5 mm. Lze
vybírat z velikostí 2, 3, 4, 5, 6, 7. Židle NATÁLKA je stohovatelná. Sedák a opěrák je vyroben
z lakované tvarované překližky připevněné ke kostře nýty.

ístný
set dvoum ši
pevný s ko

po
dopRava
aRma
celé ČR zd
0 KČ
00
30
d
Na

set NaT dvoumístný

lavice NaT trojmístná
180 x 50 cm
židle NaTálKa
učitelská

židle NaTálKa
set NaT jednomístný

detail nohy

koš na odkládání

set RomaN

ticHÉ DesKY
Lavice je možné opatřit deskami s nalisovaným linoleem a ohraněné
2 mm ABS hranou.
Platné pro řady daNY, NaT, damiaN, SeBa, daNY Grey, veNY, žák 25, KBS.
příplatky:
jednomístná lavice:
+ 635 Kč
dvoumístná lavice:
+ 1130 Kč
katedra:
+ 1465 Kč
příplatek za zaoblené rohy: + 350 Kč

háček na zavěšení
aktovky

pvc béžové

pvc žluté

pvc modré

pvc žlutozelené

příplatky:
příplatek za odkládací polici místo košů - dvoumístná lavice
příplatek za odkládací polici místo košů - jednomístná lavice
příplatek za stavitelný šroub na jednu nohu lavice
příplatek za desku tl. 25 mm jednomístná lavice
příplatek za desku tl. 25 mm dvoumístná lavice
příplatek za desku tl. 25 mm katedra

+ 370 Kč
+ 310 Kč
+ 50 Kč
+ 160 Kč
+ 175 Kč
+ 230 Kč

výběr pracovní desky:

pvc oranžové

moření sedáku
a opěráku:

B – hrana aBS 2 mm, zaoblené rohy
(buk, červená, limetka, světle modrá)

+ 100 Kč

C - hrana aBS 2mm,
(buk, červená, limetka,
světle modrá) + 50 Kč

červená
růžová

modrá

příplatek za moření

+140 Kč

barva komaxit vypalovaná prášková:

RAL 1003 RAL 3000 RAL 5015 RAL 6029

katedra NaT

limetka

oranžová
a – hrana plastová
narážecí (černá,)

Katedra a učitelská židle
Učitelský stůl je na zadní straně opatřen krycí deskou v. 40 cm a lze jej doplnit o 1, 2 nebo 3 uzamykatelné zásuvky. Deska katedry 1300 × 600
mm je vyrobena z lamina buk tl. 18 mm. Katedra
a učitelská židle jsou ve velikosti č. 6 nebo 7.
Opěrák i sedák u židle je čalouněný.

příplatková barva kostry:
dezén dřeva židle + 120 Kč
dezén dřeva stolu + 150 Kč
dezén Ral9007 hliník +5 %

příplatky:
příplatek za 1 uzamykatelnou zásuvku
příplatek za 2 uzamykatelné zásuvky
příplatek za 3 zásuvky s centrálním uzamykáním

vARiANtA pevNá

+ 600 Kč
+ 2115 Kč
+ 2455 Kč

s košem
3255 Kč
2525 Kč
2190 Kč
1630 Kč
1475 Kč
799 Kč
1050 Kč
1870 Kč

set NAt
dvoumístný
set NAt
jednomístný
LAvice NAt
trojmístná
LAvice NAt
dvoumístná
LAvice NAt
jednomístná
ŽiDLe NAtáLKA
ŽiDLe NAtáLKA - uČiteLsKá
KAteDRA NAt

bez koše
3015 Kč
2405 Kč
1830 Kč
1390 Kč
1355 Kč

RAL 9016 RAL 5002 RAL 7035 RAL 4005 RAL 6018
RAL 9007
hliník

RAL 7004 RAL 8017 RAL 2004 RAL 1021

MAt
RAL 2003 RAL 3020 RAL 5015 RAL 6005

3

e-shop: www.nabytek-honza.cz

barva
dřeva

ZáRuKA 5 Let
NA KOstRu

veLiKOst ŠKOLNÍHO NáBYtKu DLe normy eN 1729-2007 (v souladu s normou ČSN)
velikost
1
výška postavy
93-116
výška sedadla
26
výška pracovní plochy 46
ročník
MŠ

2
108-121
31
53
MŠ

3
119-142
35
59
MŠ, 1.-2.

4
133-159
38
64
MŠ, 2.-4.

5
146-176
42
70
4.-6.

6
159-188
46
76
6.- SŠ

7
174-207
50
82
SŠ a VŠ

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • montáž ZDARMA • ceny včetně DPH

židle a lavice damian a seBa
při nákupu nad 30000 Kč doprava po celé ČR ZDARMA. Aktuální AKce naleznete v e-shopu.
DAMiAN
Lavice
Kostra lavice Damian je vyrobena z pevného plochooválu 40 × 20 mm a 30 × 18 mm o tl. 1,5
mm a upravena vypalovanou práškovou barvou (komaxit). Je opatřena háčky na zavěšení tašek.
Výškově stavitelnou verzi dle normy EN 1729-2007 (v souladu s normou ČSN) můžete přenastavit, pomocí 2 imbusových šroubů M8 na velikosti 2-3, 3-5, 4-6 nebo 5-7. Lavice můžete
opatřit koši nebo odkládací plochou. Pevná verze je vyráběna ve velikostech 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Horní deska je vyrobena z lamina v dezénu buk o tl.18 mm. Velikost desky u dvoumístné lavice
je 1300 × 500 mm, u jednomístné 700 × 500 mm.
Židle
Kostra židle DAMiAN je vyrobena z pevného
plochooválu 40 × 20 mm o tl. 1,5 mm a upravena vypalovanou práškovou barvou (komaxit).
U výškově stavitelné verze je kombinován s plochooválem 35 × 15mm. Nastavení se provádí
pomocí 2 imbusových šroubů M8. Židli lze
vybrat ve velikostech 2-3, 3-5, 4-6 nebo 5-7.
U pevného provedení 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na spodní
straně sedáku jsou plastové kluzáky, proti poškrábání desky lavice, při uložení židle na lavici.
Židle Damian je stohovatelná . Sedák a opěrák
je vyroben z lakované tvarované překližky připevněné ke kostře nýty.

shop)

akCe (viz e-

židle
damiaN

vARiANtA stAviteLNá

s košem
3830 Kč
2705 Kč
1935 Kč
1695 Kč
1065 Kč

bez koše
3590 Kč
2585 Kč
1695 Kč
1575 Kč

vARiANtA pevNá

s košem
3640 Kč
2560 Kč
1820 Kč
1620 Kč
985 Kč
3190 Kč
1355 Kč

bez koše
3400 Kč
2440 Kč
1580 Kč
1500 Kč

set DAMiAN
set DAMiAN
LAvice DAMiAN
LAvice DAMiAN
ŽiDLe DAMiAN

detail nového
vyztužení
lavice

dvoumístný
jednomístný
dvoumístná
jednomístná

set DAMiAN
dvoumístný
set DAMiAN
jednomístný
LAvice DAMiAN
dvoumístná
LAvice DAMiAN
jednomístná
ŽiDLe DAMiAN
KAteDRA DAMiAN
ŽiDLe DAMiAN - uČiteLsKá

po
dopRava
aRma
celé ČR zd
0 KČ
00
30
d
Na

odkládací koš

ístný
set dvoum koši
s
stavitelný

výšková stavitelnost

výběr odkládacího prostoru:

seBA

3639,-

set damiaN dvoumístný

odkládací police

Lavice
Kostra lavice seBA je vyrobena z pevného plochooválu 40 × 20 mm a 30 × 18 mm o tl. 1,5
mm a upravena vypalovanou práškovou barvou (komaxit). Je opatřena háčky na zavěšení tašek.
Výškově stavitelnou verzi dle normy EN 1729-2007 (v souladu s normou ČSN) můžete přenastavit, pomocí 2 imbusových šroubů M8 na velikosti 2-3, 3-5, 4-6 nebo 5-7. Lavice můžete
opatřit koši nebo odkládací plochou. Pevná verze je vyráběna ve velikostech 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Horní deska je vyrobena z lamina v dezénu buk o tl.18 mmVelikost desky u dvoumístné lavice
je 1300 × 500 mm, u jednomístné 700 × 500 mm.
Židle
Kostra židle seBA je vyrobena z pevného plochooválu.
Nastavení se provádí pomocí 2 imbusových šroubů M8.
Židli lze vybrat ve velikostech 2-3, 3-5, 4-6 nebo 5-7.
U pevného provedení 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na spodní straně
sedáku jsou plastové kluzáky, proti poškrábání desky lavice, při uložení židle na lavici.
Židle SEBA je stohovatelná . Sedák a opěrák je vyroben
z lakované tvarované překližky připevněné ke kostře
nýty.
příplatky k řadám DAMiAN a seBA:
příplatek za 1 uzamykatelnou zásuvku
příplatek za 2 uzamykatelné zásuvky

shop)

+ 370 Kč
+ 310 Kč
+ 90 Kč
+ 160 Kč
+ 175 Kč
+ 230 Kč

po
dopRava
aRma
celé ČR zd
0 KČ
Nad 30 00

příplatková barva kostry:
dezén dřeva židle + 120 Kč
dezén dřeva stolu + 150 Kč
dezén Ral9007 hliník +5 %

MAt
RAL 2003 RAL 3020 RAL 5015 RAL 6005

vARiANtA stAviteLNá

s košem
3770 Kč
2560 Kč
1830 Kč
1635 Kč
1065 Kč

bez koše
3530 Kč
2440 Kč
1590 Kč
1515 Kč

vARiANtA pevNá

s košem
3530 Kč
2405 Kč
1590 Kč
1550 Kč
985 Kč
3190 Kč
1355 Kč

bez koše
3290 Kč
2285 Kč
1515 Kč
1430 Kč

set seBA
set seBA
LAvice seBA
LAvice seBA
ŽiDLe seBA

RAL 9007
hliník

barva
dřeva

ZáRuKA 5 Let
NA KOstRu

dvoumístný
jednomístný
dvoumístná
jednomístná

set seBA
dvoumístný
set seBA
jednomístný
LAvice seBA
dvoumístná
LAvice seBA
jednomístná
ŽiDLe seBA
KAteDRA seBA
ŽiDLe seBA - uČiteLsKá

moření sedáku a opěráku: příplatek za moření
limetka

RAL 9016 RAL 5002 RAL 7035 RAL 4005 RAL 6018
RAL 7004 RAL 8017 RAL 2004 RAL 1021

ístný
set dvoum koši
s
stavitelný

set SeBa dvoumístný

barva komaxit vypalovaná prášková:

RAL 1003 RAL 3000 RAL 5015 RAL 6029

3581,-

výšková stavitelnost

+ 600 Kč
+ 2115 Kč

příplatek za odkládací polici místo košů - dvoumístná lavice
příplatek za odkládací polici místo košů - jednomístná lavice
příplatek za stavitelné šrouby na lavice (4 ks)
příplatek za desku tl. 25 mm jednomístná lavice
příplatek za desku tl. 25 mm dvoumístná lavice
příplatek za desku tl. 25 mm katedra

akCe (viz e-

židle SeBa

červená

růžová

oranžová

+140 Kč
modrá

výběr pracovní desky:

a – hrana plastová
narážecí (černá,)

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • montáž ZDARMA • ceny včetně DPH

B – hrana aBS 2 mm, zaoblené rohy
(buk, červená, limetka, světle modrá)

+ 100 Kč

C - hrana aBS 2mm,
(buk, červená, limetka,
světle modrá) + 50 Kč

e-shop: www.nabytek-honza.cz
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židle a lavice dany grey
při nákupu nad 30000 Kč doprava po celé ČR ZDARMA. Aktuální AKce naleznete v e-shopu.
Lavice
Kostra lavice Dany Grey je vyrobena z pevného plochooválu 50 × 30 mm, 42 × 25 mm,
40 × 20 mm a 30 × 18 mm o tl. 1,5 mm. Je opatřena háčky na zavěšení tašek. Výškově stavitelnou verzi dle normy EN 1729-2007 (v souladu s normou ČSN) můžete přenastavit, pomocí
2 imbusových šroubů M8, do velikosti 3-7. Lavice můžete opatřit koši nebo odkládací policí.
Pevná verze je vyráběna ve velikostech 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Horní deska je vyrobena z lamina v šedém dezénu tl. 18 mm. Velikost desky u dvoumístné
lavice je 1300 × 500 mm, u jednomístné 700 × 500 mm.
Židle
Kostra židle DANY GReY je vyrobena z pevného plochooválu 40 × 20 mm o tl. 1,5 mm.
U výškově stavitelné verze je kombinován s plochooválem 35 × 15mm. Nastavení se provádí
pomocí 2 imbusových šroubů M8. Židli lze vybrat ve velikostech 2-3, 3-5, 4-6 nebo 5-7. U
pevného provedení 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na spodní straně sedáku jsou plastové kluzáky proti poškrábání desky lavice, při uložení židle na lavici.
Židle DANY GREY je stohovatelná . Sedák a opěrák je vyroben z lakované tvarované překližky
připevněné ke kostře nýty.

DANY GReY

shop)

akCe (viz e-

set daNY GReY
dvoumístný

4150,-

Katedra a učitelská židle
Učitelský stůl je na zadní straně opatřen krycí deskou v. 40 cm a lze jej doplnit o 1 nebo 2
uzamykatelné zásuvky. Deska katedry 1300 × 600 mm je vyrobena z lamina v šedém dezénu
tl. 18 mm. Katedra a učitelská židle jsou ve velikosti č. 6 nebo 7. Opěrák i sedák u židle je
čalouněný.

po
dopRava
aRma
celé ČR zd
0 KČ
00
Nad 30

ístný
set dvoum koši
s
stavitelný dáky
ými se
s Barevn
a opěráky

židle daNY GReY

lavice daNY GReY dvoumístná
oranžová

modrá

vARiANtA
v
vAR
ARiANtA
AR
t stAviteLNá
tA
stAvite
stA
AviteLNá

růžová

set DANY Grey židle buk
set DANY Grey židle barva
set DANY Grey židle buk
set DANY Grey židle barva
Lavice DANY Grey
Lavice DANY Grey
Židle DANY Grey buk
Židle DANY Grey barva

červená

limetka

ABs hrany:
moření sedáku
a opěráku:
lavice daNY GReY
jednomístná

KOstRA - RAL 7035

DesKA - LAMiNO 112

limetka

limetka

červená

červená

růžová

růžová

oranžová

oranžová

modrá

modrá

šedá

vARiANtA pevNá

set DANY Grey židle buk
set DANY Grey židle barva
set DANY Grey židle buk
set DANY Grey židle barva
Lavice DANY Grey
Lavice DANY Grey
Židle DANY Grey
Židle DANY Grey barva
Katedra DANY Grey
Židle DANY Grey učitelská

dvoumístný
dvoumístný
jednomístný
jednomístný
dvoumístná
jednomístná

dvoumístný
dvoumístný
jednomístný
jednomístný
dvoumístná
jednomístná

s košem
3870 Kč
4150 Kč
2615 Kč
2755 Kč
1930 Kč
1700 Kč
1065 Kč
1205 Kč

bez koše
3630 Kč
3910 Kč
2495 Kč
2635 Kč
1690 Kč
1580 Kč

s košem
3635 Kč
3915 Kč
2470 Kč
2610 Kč
1850 Kč
1615 Kč
985 Kč
1125 Kč
3190 Kč
1355 Kč

bez koše
3395 Kč
3675 Kč
2350 Kč
2490 Kč
1610 Kč
1495 Kč

příplatky:
příplatek za odkládací polici místo košů - dvoumístná lavice
příplatek za odkládací polici místo košů - jednomístná lavice
příplatek za stavitelné šrouby na lavice (4 ks)
příplatek za 1 uzamykatelnou zásuvku
příplatek za 2 uzamykatelné zásuvky

+ 370 Kč
+ 310 Kč
+ 90 Kč
+ 600 Kč
+ 2115 Kč

výběr pracovní desky:

plastová krytka nohy

upevnění sedáku nýty

plastové kluzáky židle
proti poškrábání lavice

výšková stavitelnost

háček na zavěšení
aktovky

výběr odkládacího prostoru:

B – hrana aBS 2 mm, zaoblené rohy
(šedá, červená, limetka, oranžová,
modrá, růžová) + 50 Kč

C - hrana aBS 2mm, (šedá, červená,
limetka, oranžová, modrá, růžová)

+ 0 Kč

ZáRuKA 5 Let NA KOstRu
veLiKOst ŠKOLNÍHO NáBYtKu DLe normy eN 1729-2007 (v souladu s normou ČSN)

odkládací police

5

odkládací koš

detail stavitelného
šroubu

e-shop: www.nabytek-honza.cz

uložení židlí na lavici

svařovaná vyztužená
kostra

velikost
1
výška postavy
93-116
výška sedadla
26
výška pracovní plochy 46
ročník
MŠ

2
108-121
31
53
MŠ

3
119-142
35
59
MŠ, 1.-2.

4
133-159
38
64
MŠ, 2.-4.

5
146-176
42
70
4.-6.

6
159-188
46
76
6.- SŠ

7
174-207
50
82
SŠ a VŠ

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • montáž ZDARMA • ceny včetně DPH

židle a lavice veny a žák 25
při nákupu nad 30000 Kč doprava po celé ČR ZDARMA. Aktuální AKce naleznete v e-shopu.
NAtuR
Lavice
Lavice jsou vyrobené z bukového masívu s úpravou vodou ředitelným polyuretanovým lakem. Lavice jsou vybaveny odkládací
plochou. Velikost desky dvoumístného provedení je 130 × 50 cm,
jednomístného provedení 70 × 50 cm. Možnost objednání ve vel.
3, 4, 5, 6.
Židle
Židle jsou vyrobené z bukového masívu a tvarované bukové překližky. Upraveno vodou ředitelným polyuretanovým lakem. Židle
jsou stohovatelné. Možnost objednání ve vel. 3, 4, 5, 6.
U velikosti 5 a 6 je navíc příčka mezi předními nohami.

Lavice NA
NAtuR
Lavice NAtuR
NA
Židle NAtuR
NA
Židle NAtuR
NA
Židle NAtuR
NA
Židle NAtuR
NA

veNY
Lavice
Kostra lavice veNY je vyrobena z pevného jeklu 40 × 20
mm, 30 × 20 mm o tl.1,5 mm. Je opatřena háčky na zavěšení tašek. Lavice můžete opatřit koši nebo odkládací plochou.
Pevná verze je vyráběna ve velikostech 2, 3, 4, 5, 6, 7. Horní
deska je vyrobena z lamina v dezénu buk o tl.18 mm.
Velikost desky u dvoumístné lavice je 1300 × 500 mm, u jednomístné 700 × 500 mm.
Židle
Kostra židle veNY je vyrobena z jeklu 30 × 20 mm o tl. 1,5 mm.
U pevného provedení velikosti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedák a opěrák
je vyroben z lakované tvarované překližky připevněné ke kostře
nýty.
příplatky veNY a ŽáK 25:
příplatek za 1 uzamykatelnou zásuvku
příplatek za 2 uzamykatelné zásuvky
příplatek za 3 zásuvky s centrálním uzamykáním

+ 600 Kč
+ 2115 Kč
+ 2455 Kč

příplatek za odkládací polici - dvoumístná lavice
příplatek za odkládací polici - jednomístná lavice

+ 370 Kč
+ 310 Kč

hrany desek veNY a ŽáK 25:
A – hrana plastová narážecí (černá)
B – hrana ABS 2mm, zaoblené rohy
(buk, červená, limetka, světle modrá) +100 Kč
c - hrana ABS 2mm (buk, červená, limetka, světle modrá) +50 Kč

dvoumístná
jednomístná
vel.3 a 4 buk
vel.3 a 4 O+S mořená
vel.5 a 6 buk
vel.5 a 6 O+S mořená

5765 Kč
3935 Kč
975 Kč
1040 Kč
1485 Kč
1550 Kč

po
dopRava
aRma
celé ČR zd
0 KČ
00
30
Nad

židle veNY

set veNY dvoumístný

vARiANtA pevNá

set veNY
set veNY
LAvice veNY
LAvice veNY

dvoumístný
jednomístný
dvoumístná
jednomístná

s košem
3590 Kč
2440 Kč
1780 Kč
1570 Kč

vARiANtA pevNá

bez koše
3350 Kč
2320 Kč
1540 Kč
1450 Kč

ŽiDLe veNY
KAteDRA veNY
ŽiDLe veNY - uČiteLsKá

995 Kč
3250 Kč
1340 Kč

ŽáK 25
Lavice
Kostra lavice ŽáK 25 je vyrobena z pevného jeklu 25 × 25 mm o tl.1,5 mm. Je opatřena háčky na zavěšení tašek. Lavice můžete opatřit koši nebo odkládací plochou. Pevná
verze je vyráběna ve velikostech 2, 3, 4, 5, 6, 7. Horní deska je vyrobena z lamina v dezénu buk o tl.18 mm.
Velikost desky u dvoumístné lavice je 1300 × 500 mm, u jednomístné 700 × 500 mm.
Židle
Kostra židle ŽáK 25 je vyrobena z jeklu 25 × 25 mm o tl. 1,5 mm.
U pevného provedení velikosti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedák a opěrák je vyroben z lakované
tvarované překližky připevněné ke kostře nýty. Židle ŽáK 25 je stohovatelná.

vARiANtA pevNá

s košem
3195 Kč
2155 Kč
1565 Kč
1360 Kč
815 Kč
1820 Kč
1150 Kč

set ŽáK 25
dvoumístný
set ŽáK 25
jednomístný
LAvice ŽáK 25
dvoumístná
LAvice ŽáK 25
jednomístná
ŽiDLe ŽáK 25
KAteDRA ŽáK 25
ŽiDLe ŽáK 25- uČiteLsKá
shop)

akCe (viz e-

set žáK 25 dvoumístný

3035,-

po
dopRava
aRma
celé ČR zd
0 KČ
00
30
Nad

ístný

B – hrana aBS 2 mm, zaoblené rohy
(buk, červená, limetka, světle modrá)

a – hrana plastová
narážecí (černá,)

příplatková barva kostry:
dezén dřeva židle + 120 Kč
dezén dřeva stolu + 150 Kč
dezén Ral9007 hliník +5 %

RAL 9007
hliník

barva
dřeva

+ 100 Kč

C - hrana aBS 2mm,
(buk, červená, limetka,
světle modrá) + 50 Kč

moření sedáku a opěráku: příplatek za moření

MAt

RAL 9016 RAL 5002 RAL 7035 RAL 4005 RAL 6018
RAL 7004 RAL 8017 RAL 2004 RAL 1021

výběr pracovní desky:

set dvoum

barva komaxit vypalovaná prášková:

RAL 1003 RAL 3000 RAL 5015 RAL 6029

bez koše
2955 Kč
2035 Kč
1325 Kč
1240 Kč

limetka

červená

růžová

RAL 2003 RAL 3020 RAL 5015 RAL 6005

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • montáž ZDARMA • ceny včetně DPH

oranžová

+140 Kč
modrá

ZáRuKA 5 Let
NA KOstRu

e-shop: www.nabytek-honza.cz
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židle a lavice kBs
KBs - Jedná se o model dříve vyráběný firmou KB-SKANA Benátky nad Jizerou.
Lavice
Kostra lavice KBS je vyrobena z jeklu 40 × 20 mm o tl. 1,5 mm. Je opatřena háčky na zavěšení tašek. Výškově stavitelnou verzi dle normy EN 1729-2007 (v souladu s normou ČSN)
můžete přenastavit, pomocí šroubů s plastovou hlavou, do vel. 3-6, 4-7. Lavice můžete
opatřit koši. pevná verze je vyráběna ve velikostech 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Horní deska je vyrobena z bukového lamina o tl. 18 mm. Velikost desky u dvoumístné lavice
je 1300 × 500 mm, u jednomístné 700 × 500 mm.

KBs

Židle
Kostra židle KBS je vyrobena z jeklu 40 × 20mm, 20 × 20mm o tl. 1,5 mm. U výškově
stavitelné verze je kombinován s jeklem 25x25mm. Nastavení se provádí pomocí šroubů
s plastovou hlavou. Židli lze vybrat ve velikostech 2-3, 3-5, 4-6 nebo 5-7. u pevného
provedení 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na spodní straně sedáku jsou plastové kluzáky, proti poškrábání
desky lavice, při uložení židle na lavici.
Židle KBs je stohovatelná. Sedák a opěrák je vyroben z bukové lakované tvarované překližky připevněné ke kostře nýty.

set KBS dvoumístný stavitelný

Katedra
Učitelský stůl je na zadní straně opatřen krycí deskou v. 40 cm a lze jej doplnit o 1 nebo
3 uzamykatelné zásuvky (centrální zamykání). Deska katedry 1300 × 600mm je vyrobena
z šedého lamina tl. 18 mm. Velikosti č. 6 nebo 7.

po
dopRava
aRma
celé ČR zd
0 KČ
Nad 30 00

lavice KBS jednomístná pevná
židle KBS stavitelná
katedra KBS

příplatky:
příplatek za odkládací polici místo košů - dvoumístná lavice
příplatek za odkládací polici místo košů - jednomístná lavice
příplatek za stavitelné šrouby na lavice (4 ks)
příplatek za desku tl. 25 mm jednomístná lavice
příplatek za desku tl. 25 mm dvoumístná lavice
příplatek za desku tl. 25 mm katedra

moření sedáku
a opěráku:

+ 370 Kč
+ 310 Kč
+ 90 Kč
+ 160 Kč
+ 175 Kč
+ 230 Kč

limetka
červená

+ 600 Kč
+ 2115 Kč
+ 2455 Kč

růžová

výběr pracovní desky:

oranžová
a – hrana plastová
narážecí (černá,)

příplatky:
příplatek za 1 uzamykatelnou zásuvku
příplatek za 2 uzamykatelné zásuvky
příplatek za 3 zásuvky s centrálním uzamykáním

B – hrana aBS 2 mm, zaoblené rohy
(buk, červená, limetka, světle modrá)

+ 100 Kč

modrá

C - hrana aBS 2mm,
(buk, červená, limetka,
světle modrá) + 50 Kč

stOLY KBs – provedení lamino, ABs hrana 2 mm.

Jedna stolová noha opatřena stavěcím šroubem. Kostra
jekl 30/30. Možnost rozměrových úprav. velikosti
pevných stolů 3, 4, 5, 6, 7.

příplatek za moření

+140 Kč

příplatková barva kostry:
dezén dřeva židle + 120 Kč
dezén dřeva stolu + 150 Kč
dezén Ral9007 hliník +5 %
RAL 9007
hliník

barva
dřeva

vARiANtA stAviteLNá

s košem
4866 Kč
3244 Kč
2405 Kč
2030 Kč
1280 Kč

bez koše
4523 Kč
3053 Kč
2055 Kč
1855 Kč

vARiANtA pevNá

s košem
4307 Kč
2827 Kč
2185 Kč
1780 Kč
1105 Kč
3715 Kč
1555 Kč

bez koše
3964 Kč
2656 Kč
1835 Kč
1605 Kč

set KBs
set KBs
LAvice KBs
LAvice KBs
ŽiDLe KBs

dvoumístný
jednomístný
dvoumístná
jednomístná

set KBs
dvoumístný
set KBs
jednomístný
LAvice KBs
dvoumístná
LAvice KBs
jednomístná
ŽiDLe KBs
KAteDRA KBs
ŽiDLe KBs uČiteLsKá

veLiKOst ŠKOLNÍHO NáBYtKu DLe normy eN 1729-2007 (v souladu s normou ČSN)
velikost
1
výška postavy
93-116
výška sedadla
26
výška pracovní plochy 46
ročník
MŠ

KBs lichoběžník
2180 Kč

130 × 80 × 65 × 65cm

8 stolů vytvoří uzavřený
osmiúhelník

barva
komaxit
vypalovaná
prášková:

2
108-121
31
53
MŠ

3
119-142
35
59
MŠ, 1.-2.

4
133-159
38
64
MŠ, 2.-4.

5
146-176
42
70
4.-6.

6
159-188
46
76
6.- SŠ

7
174-207
50
82
SŠ a VŠ

RAL 1003 RAL 3000 RAL 5002 RAL 4005 RAL 6018 RAL 9016
RAL 5015 RAL 6029 RAL 2004 RAL 1021 RAL 7035 RAL 8017 RAL 7004

MAt
RAL 2003 RAL 3020 RAL 5015 RAL 6005

7

e-shop: www.nabytek-honza.cz

ZáRuKA 5 Let
NA KOstRu

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • montáž ZDARMA • ceny včetně DPH

židle a lavice standard, eConomiC, expert
při nákupu nad 30000 Kč doprava po celé ČR ZDARMA. Aktuální AKce naleznete v e-shopu.
řADA stANDARD

Konstrukce lavic Standard - trubky o průměru 45 a 40 mm. Pracovní deska lamino buk s ABS hranou 2 mm (možnost objednání
s umakartovou deskou s bukovým nákližkem). Stoly jsou vybaveny rektifikačním šroubem a drátěným košem. Jednoduchá výšková
stavitelnost.
výšková
stavitelnost lavice
základní
barvy
příplatkové
barvy + 5 %
rektifikace lavice

s košem
Lavice dvoumístná stavitelná 2665 Kč
Lavice jednomístná stavitelná 2200 Kč

řADA ecONOMic

bez koše
2431 Kč
2083 Kč

Rozměry lavic:
jednomístné 67 × 50 cm
dvoumístné 130 × 50 cm
velikosti:
stavitelná verze: 2–6, 3–7

RAL 1028

RAL 3002

RAL 5015

RAL 2004

RAL 6029

RAL 8015

RAL 7035

po
dopRava
aRma
celé ČR zd
0 KČ
Nad 30 00

Konstrukce lavic Economic - plochoovál 38 × 20 mm. Pracovní deska lamino buk s ABS hranou 2 mm (možnost objednání s umakartovou
deskou s bukovým nákližkem). Stoly jsou vybaveny drátěným košem. Možno objednat s odkládací policí.

Rozměry lavic:
jednomístné 67 × 50 cm
dvoumístné 130 × 50 cm

Lavice dvoumístná pevná
Lavice dvoumístná stavitelná

s košem
2095 Kč
2350 Kč

řADA expeRt stAviteLNá

bez koše
1861 Kč
2116 Kč

Katedra 130 × 60 cm
katedra bez zásuvky
katedra + 1 zásuvka
katedra + 2 zásuvky
příplatek za 1 zámek

3430 Kč
4173 Kč
4400 Kč
+ 180 Kč

velikosti:
stavitelná verze:
2–5, 3–6, 4-7
pevná verze:
2, 3, 4, 5, 6, 7
s košem
Lavice jednomístná pevná
1615 Kč
Lavice jednomístná stavitelná 1940 Kč

Konstrukce plochoovál 38 × 20 a 34 × 15 mm, povrchová úprava KOMAxiT. Háčky na zavěšení brašny, police nebo drátěné
koše. Pracovní deska lamino buk světlý s hranou ABS. Stavitelnost židlí a lavic: zamáčknutím čepu nastavíme výšku a dotažením imbusového šroubu zajistíme polohu. výšková stavitelnost: lavice 2-6, 3-7.
A / laminovaná DTD, ABS hrana 2 mm,
základní

expeRt
s košem
Jednomístná
2105 Kč
Dvoumístná
2525 Kč
Naklápění desky 0-10⁰ + 400 Kč
Naklápění desky 0-45⁰ + 800 Kč
(pro jednomístnou i dvoumístnou)

A2 / laminovaná DTD, ABS hrana 2 mm, zaoblené rohy
jednomístná + 250 Kč
dvoumístná + 250 Kč
B / umakart, lakovaný bukový nákližek, zaoblené rohy
jednomístná + 745 Kč
dvoumístná + 1080 Kč
typy desek:

Rozměry desek:
jednomístná 67 × 50 cm
dvoumístná 130 × 50 cm

naklápění desky
0-400

ŽiDLe

velikosti židlí:
stavitelná verze: 2–3, 3–5, 4–6, 5–7
pevná verze: 2, 3, 4, 5, 6, 7

Židle uNi 1735 Kč
čalouněná

bez koše
1498 Kč
1873 Kč

Židle uNi
1050 Kč
(velikost 5-7) stohovatelná

Židle se sklopným
a otočným stolkem 2340 Kč

D / laminovaná DTD, PUR hrana
jednomístná + 435 Kč
dvoumístná + 555 Kč

Židle expeRt 1430 Kč

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • montáž ZDARMA • ceny včetně DPH

Židle cLAssic
Židle pevná
1130 Kč
Židle stavitelná 1340 Kč
Židle učitelská 1820 Kč

e-shop: www.nabytek-honza.cz
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pc STolY S kovovou KoSTRou

Doprava do 150 km jízdy ZDARMA!

pc stOLY s KOvOvOu KOstROu

pc HARRY jednomístný
100 × 75 × 60 cm

pc HARRY dvoumístný
5160 Kč

2660 Kč

160 × 75 × 60 cm

pc stOLeK tOM 7530 Kč

detail stavitelného
šroubu

115,5 × 76 × 55,5 cm

Kostra jekl 50x50mm s úpravou komaxit
Rozměr prostoru pro minitower (výběr
levé nebo pravé provedení)
– š. 25 cm, v. 45 cm, hl. 47 cm
Nohy jsou vybaveny výškově stavitelným šroubem pro vyrovnání nerovností
podlahy
Stolová deska z lamina buk (olše, višeň,
ořech +100,-Kč) o tl.18mm, opatřen je
ABS hranou

nástavba 100 × 40 × 60 cm
+ 840 Kč
parametry stolů HARRY
uzamykatelná dvířka
+ 440 Kč
• rozměr prostoru na minitower
- š. 26 cm, v. 46 cm, hl. 47 cm
• přesah horní desky vzadu - 6 cm
• kostra je vyrobena z plochooválu a jeklu
s povrchovou úpravou vypalovanou práškovou
barvou (komaxit)
pc stOLeK s roletou 11730 Kč
• nohy jsou vybaveny výškově stavitelným šrou70 × 144 × 67 cm
bem pro vyrovnání nerovností podlahy
na kolečkách
• stolek je vyroben z lamina v dezénu buk (olše, višeň,
uzamykatelná roleta
ořech +100 Kč) o tl.18mm, opatřen je ABS hranou.
provedení lamino buk, stříbrná roleta

Katedra s kabelovým kanálem 6770 Kč

pc stolek petR

• kabelový kanál 15 × 15 cm výklopný
s průchodkami v bocích
• kostra plochoovál
• výsuv na klávesnici a box na minitower

• 1 průchodky kabelů
• jekl 30 × 30 mm
• 4 rektifikační nohy
• box na minitower š. 25 cm
• lamino buk

130 × 76 × 65 cm

pc stůl s kabelovým kanálem

3450 Kč

145 × 76 × 65 cm

• kabelový kanál 15 × 15 cm výklopný
s průchodkami v bocích
• kostra plochoovál

90 × 76 × 60 cm

2995 Kč

pC stoly v provedení
lamino viz strana 19.

barva komaxit vypalovaná prášková:

RAL 1003 RAL 3000 RAL 5015 RAL 6029

příplatková barva kostry:
dezén dřeva židle + 120 Kč
dezén dřeva stolu + 150 Kč
dezén Ral9007 hliník +5 %

RAL 9016 RAL 5002 RAL 7035 RAL 4005 RAL 6018
RAL 9007
hliník

RAL 7004 RAL 8017 RAL 2004 RAL 1021

MAt
RAL 2003 RAL 3020 RAL 5015 RAL 6005

LAvice DO pOsLucHáReN

barva
dřeva

ŽiDLe LABORAtORNÍ
• se šroubovicí 2400 Kč
• s pístem
2490 Kč
• kluzáky
• příplatek
za kolečka + 365 Kč

ZáRuKA 5 Let
NA KOstRu

ŽiDLe ANt1
2690 Kč
• buková překližka
• na pístu, s kolečky
• nosnost 130 kg

Lavice jednomístné a dvoumístné jsou vyrobeny z lamina tl.18 mm, ohraněné ABs 0,5 mm. Stoly lze vzájemně spojit
v řadu. Možnost rozměrových úprav.

H 01 lavice dvoumístná
120 × 76 × 40 cm
H 01

věšákové prkno s háčky

10 dvojháčků/1 m
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2350 Kč

995 Kč/bm

H 02

H 02 lavice jednomístná (šikmá) 1685 Kč
60/51 × 76 × 40 cm

dezény
strana 16.

viz

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • montáž ZDARMA • ceny včetně DPH

taBule · eKoNomic
tABuLe
plech na podkladové desce s možností výběru povrchu. Lakované nebo keramické (vypalované při 800 ° C).
Tabule jsou magnetické, lemované hliníkovým profilem. Uchycení na zeď pomocí vrutů v rozích tabule.
K tabuli dodáváme hliníkovou odkládací poličku.
typ
tK1Z
tK1B
tK2Z
tK2B
tK3Z
tK3B
tK4Z
tK4B
tK5Z
tK5B
tK6Z
tK6B

rozměr
200 × 100 cm
200 × 100 cm
170 × 100 cm
170 × 100 cm
150 × 100 cm
150 × 100 cm
120 × 100 cm
120 × 100 cm
85 × 100 cm
85 × 100 cm
60 × 90 cm
60 × 90 cm

povrch
křída
fix
křída
fix
křída
fix
křída
fix
křída
fix
křída
fix

lak
2725 Kč
2725 Kč
2250 Kč
2250 Kč
2180 Kč
2180 Kč
1705 Kč
1705 Kč
1335 Kč
1335 Kč
845 Kč
845 Kč

keramika
4100 Kč
4100 Kč
3260 Kč
3260 Kč
3130 Kč
3130 Kč
2830 Kč
2830 Kč
1995 Kč
1995 Kč
1350 Kč
1350 Kč

lak
5250 Kč
5760 Kč
5760 Kč
4995 Kč
5250 Kč
5250 Kč
4575 Kč
4910 Kč
4910 Kč

keramika
8385 Kč
7960 Kč
7960 Kč
7960 Kč
7710 Kč
7710 Kč
7540 Kč
7120 Kč
7120 Kč

tRiptYcH

bez posuvu
možnost kombinace povrchů dle požadavků
tRiptYcH
typ
tR1ZZ
tR1BB
tR1BZ
tR1ZB
tR2ZZ
tR2BB
tR2BZ
tR2ZB
tR3ZZ
tR3BB
tR3ZZ
tR3BB

rozměr
při zavření
200 × 100 cm
200 × 100 cm
200 × 100 cm
200 × 100 cm
170 × 100 cm
170 × 100 cm
170 × 100 cm
170 × 100 cm
150 × 100 cm
150 × 100 cm
150 × 100 cm
150 × 100 cm

rozměr
při otevření
400 × 100 cm
400 × 100 cm
400 × 100 cm
400 × 100 cm
340 × 100 cm
340 × 100 cm
340 × 100 cm
340 × 100 cm
300 × 100 cm
300 × 100 cm
300 × 100 cm
300 × 100 cm

povrch
při otevření
křída
fix
fix
křída
křída
fix
fix
křída
křída
fix
fix
křída

povrch
při zavření
křída
fix
křída
fix
křída
fix
křída
fix
křída
fix
křída
fix

lak
6170 Kč
6170 Kč
6170 Kč
6170 Kč
5265 Kč
5265 Kč
5265 Kč
5265 Kč
4900 Kč
4900 Kč
4900 Kč
4900 Kč

keramika
11050 Kč
11050 Kč
11050 Kč
11050 Kč
8685 Kč
8685 Kč
8685 Kč
8685 Kč
8510 Kč
8510 Kč
8510 Kč
8510 Kč

MOBiLNÍ tABuLe
MOBiLNÍ tABuLe
typ
rozměr
tM1ZB 170 × 100 cm
tM1ZK 170 × 100 cm
tM1BK 170 × 100 cm
tM2ZB 150 × 100 cm
tM2ZK 150 × 100 cm
tM2BK 150 × 100 cm
tM3ZB 120 × 100 cm
tM3ZK 120 × 100 cm
tM3BK 120 × 100 cm

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • ceny včetně DPH

povrch
křída/fix
křída/korek
fix/korek
křída/fix
křída/korek
fix/korek
křída/fix
křída/korek
fix/korek

e-shop: www.nabytek-honza.cz
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taBule · STaNdaRd
ZávěsNÉ tABuLe

MAGNeticKÉ tABuLe – v hliníkovém rámu
typ
720/1
720/2
720/2e
720/2K
715/1
715/2
715/2e
715/2K
710/1
710/2
710/2e
710/2K

tabule je jednostranná k pevnému
upevnění na zeď.

NástěNNÉ tABuLe
s pOsuveM

rozměr/povrch
2 × 1m / křída
2 × 1m / křída keramika magn.
2 × 1m / fix email magn.
2 × 1m / fix keramika magn.
1,5 × 1m / křída
1,5 × 1m / křída keramika magn.
1,5 × 1m / fix email magn.
1,5 × 1m / fix keramika magn.
1 × 1m / křída
1 × 1m / křída keramika magn.
1 × 1m / fix email magn.
1 × 1m / fix keramika magn.

3870 Kč
5280 Kč
4615 Kč
5775 Kč
3320 Kč
4615 Kč
3915 Kč
4760 Kč
2515 Kč
3320 Kč
2910 Kč
3375 Kč

Bílý email 250 ° c, 3 × magnet, odkládací lišta, popisovač
typ
tsA 96
tsA129
tsA1510
tsA1890
tsA1218

rozměr
90 × 60 cm
120 × 90 cm
150 × 100 cm
180 × 90 cm
180 × 120 cm

969 Kč
1872 Kč
3239 Kč
3827 Kč
4358 Kč

Školní nástěnné tabule jsou výškově stavitelné. Psací plocha středového plátu má rozměr
2 ×1 m, boční plochy jsou oboustranné o rozměru 1 ×1 m. Konstrukce tabule je samonosná
s přichycením na zeď. U typu DuBNO je mechanický posun se zdvihem 360 mm. U typu teRcie posun
využívá plynové pružiny se zdvihem 480 mm – mechanismus je schován za tabulí. Záruka na keramickou desku je 10 let. příplatek za nalinkování + 600 Kč/m2.
DuBNO
401/1
401/2
401/2K
401/3
401/3e
401/3K
401/4
401/4K

16175 Kč
20695 Kč
21800 Kč
18050 Kč
17520 Kč
18250 Kč
18730 Kč
19945 Kč

401/A

20925 Kč

povrch při otevření/povrch při zavření
křída/křída
křída, keramika, magnet/křída, keramika, magnet
fix, keramika, magnet/fix, keramika, magnet
křída/křída, keramika, magnet
křída/fix, email, magnet
křída/fix, keramika, magnet
křída, keramika, magnet/křída
fix, keramika, magnet/křída
křídla z obou stran - křída, keramika, magnet
střed - fix, keramika, magnet

povrch
křída − plast zelený (nemagnetický)
email − plech bílý s nástřikem (magnetický)
křída, keramika − zelený (magnetický)
fix, keramika − bílý (magnetický)
teRcie
403/1
403/2
403/2K
403/3
403/3e
403/3K
403/4
403/4K
403/A

snadná manipulace. vhodné i pro nižší ročníky.

MOBiLNÍ tABuLe

19285 Kč
22520 Kč
23625 Kč
21015 Kč
16660 Kč
21210 Kč
18640 Kč
19670 Kč
24235 Kč

povrch při otevření/povrch při zavření
křída/křída
křída, keramika, magnet/křída, keramika, magnet
fix, keramika, magnet/fix, keramika, magnet
křída/křída, keramika, magnet
křída/fix, email, magnet
křída/fix, keramika, magnet
křída, keramika, magnet/křída
fix, keramika, magnet/křída
křídla z obou stran - křída, keramika, magnet
střed - fix, keramika, magnet

Konstrukce je svařena z tenkostěnných profilů, nohy jsou opatřeny pojezdovými kolečky
s brzdou. Psací plocha je oboustranná s možností kombinace psacích povrchů.
Rozměr pracovní plochy – 1,5 ×1 m
typ
407/1
407/2
407/2e
407/2K
407/3
407/3e
407/3K

6045 Kč
8210 Kč
6635 Kč
8305 Kč
7270 Kč
6635 Kč
7480 Kč

povrch jedné strany/povrch druhé strany
křída/křída
křída, keramika, magnet/křída, keramika, magnet
fix, email, magnet/fix, email, magnet
fix, keramika, magnet/fix, keramika, magnet
křída/křída, keramika, magnet
křída/fix, email, magnet
křída/fix, keramika, magnet

Možnost vyrobit též v nižším provedení pro mateřské školy.

pROváDÍMe MONtáŽ vŠecH tYpů tABuLÍ
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rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • ceny včetně DPH

taBule · Top
pOJÍZDNÉ tABuLe
Oboustranné tabule upevněné v pojízdném stojanu s brzděnými koly.
Magnetická tabule má dvouvrstvý keramický povrch e3 nejvyšší kvality.
Stojan z oválného ocelového profilu, stříbrná barva. Tabule je otočná okolo
horizontální osy.

eKO NástěNKA
Povrch z recyklovaných textilií,
možnost uchycení na výšku i na šířku.
Můžete dětem ukázat, že třídění má smysl.

KB – obě strany bílé
KZ – obě strany zelené
KZB – jedna strana bílá, druhá zelená
pOJ
pOJ
pOJ
pOJ
pOJ
pOJ

75 × 100 cm
120 × 100 cm
150 × 100 cm
200 × 100 cm
150 × 120 cm
200 × 120 cm

7442 Kč
9577 Kč
11126 Kč
13703 Kč
12675 Kč
16026 Kč

textiL RecYKL
textiL RecYKL

60 × 90 cm
120 × 90 cm

1004 Kč
1991 Kč

tABuLe A NástěNKY BOARD OK
Barevný hliníkový rám (červený, zelený, modrý, hnědý, elox) a plastové rohy. Rovinnost tabule zaručena.
Rozměr
60x45cm
60x90cm
120x90cm
150x120cm
180x120cm
200x120cm

tabule email
775 Kč
1207 Kč
1728 Kč
3278 Kč
3621 Kč
4294 Kč

tabule keramika
1252 Kč
1938 Kč
2776 Kč
5000 Kč
5876 Kč
6893 Kč

tabule korek
642 Kč
902 Kč
1290 Kč
2325 Kč
2579 Kč
3106 Kč

tabule textil
642 Kč
902 Kč
1290 Kč
2325 Kč
2579 Kč
3106 Kč

tABuLe MANAŽeR K (povrch bílý) a ŠKOL K (povrch zelený)
Jednodílná magnetická tabule s dvouvrstvým keramickým povrchem e3 nejvyšší kvality. Tento typ povrchu je vhodný pro
nejvyšší zatížení, při běžném provozu je téměř nezničitelný. Odkládací polička je součástí balení. tloušťka tabule 22 mm,
sendvičová konstrukce - tabule se nekroutí. Lze upevnit na stěnu. stojan zvedací AL a pYLON AL.

Škol K

Manažer K

tABuLe pivOt

typ
MANAŽeR K
MANAŽeR K
MANAŽeR K
MANAŽeR K
MANAŽeR K
MANAŽeR K
MANAŽeR K
MANAŽeR K
MANAŽeR K
MANAŽeR K
MANAŽeR K
MANAŽeR K
MANAŽeR K
MANAŽeR K
MANAŽeR K
MANAŽeR K

rozměr
60 × 90 cm
120 × 90 cm
75 × 100 cm
120 × 100 cm
150 × 100 cm
200 × 100 cm
225 × 100 cm
300 × 100 cm
120 × 120 cm
150 × 120 cm
180 × 120 cm
200 × 120 cm
240 × 120 cm
300 × 120 cm
350 × 120 cm
400 × 120 cm

2402 Kč
3836 Kč
2910 Kč
4368 Kč
5457 Kč
7641 Kč
9287 Kč
12221 Kč
5191 Kč
6546 Kč
7950 Kč
9438 Kč
12463 Kč
14012 Kč
16353 Kč
20776 Kč

typ
ŠKOL K
ŠKOL K
ŠKOL K
ŠKOL K
ŠKOL K
ŠKOL K
ŠKOL K
ŠKOL K
ŠKOL K
ŠKOL K
ŠKOL K
ŠKOL K
ŠKOL K
ŠKOL K
ŠKOL K
ŠKOL K

rozměr
60 × 90 cm
120 × 90 cm
75 × 100 cm
120 × 100 cm
150 × 100 cm
200 × 100 cm
225 × 100 cm
300 × 100 cm
120 × 120 cm
150 × 120 cm
180 × 120 cm
200 × 120 cm
240 × 120 cm
300 × 120 cm
350 × 120 cm
400 × 120 cm

2402 Kč
3836 Kč
2910 Kč
4368 Kč
5457 Kč
7641 Kč
9287 Kč
12221 Kč
5191 Kč
6546 Kč
7950 Kč
9438 Kč
12463 Kč
14012 Kč
16353 Kč
20776 Kč

Magnetická keramická tabule se středním otočným křídlem. Dvouvrstvý keramický povrch e3 nejvyšší kvality.
Lze upevnit na stěnu. stojan zvedací AL a pYLON AL.
KB – základní deska i střední křídlo bílé
KZ – základní deska i střední křídlo zelené
KZ+KB – základní deska zelená, střední křídlo bílé
KB+KZ – základní deska bílá, střední křídlo zelené
tabule pivOt
tabule pivOt

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • ceny včetně DPH

200 × 120 cm
240 × 120 cm

16154 Kč
19384 Kč
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taBule · Top · interaktivní SYSTéM
tRiptYcH K – třÍDÍLNá tABuLe – ZáKLADNÍ DesKA se DvěMA OtOČNÝMi KřÍDLY
Třídílná magnetická tabule s dvouvrstvým keramickým povrchem e3 nejvyšší kvality. Tento typ povrchu je vhodný pro nejvyšší
zatížení, při běžném provozu je téměř nezničitelný. tloušťka tabule 22 mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroutí
(velmi důležité pro řešení interaktivity). Lze upevnit na stěnu. stojan zvedací AL, pYLON AL. plochy tabule lze potisknout dle
požadavku.
BBBBB – povrch při otevření bílý/povrch při uzavření bílý
ZZZZZ – povrch při otevření zelený/povrch při uzavření zelený
BZZZB – povrch při otevření zelený/povrch při uzavření bílý
ZBBBZ – povrch při otevření bílý/povrch při uzavření zelený
ZZBZZ – střed tabule bílý/křídla z obou stran zelená

tRiptYcH K
tRiptYcH K
tRiptYcH K

rozměr při uzavření
200 × 100 cm
180 × 120 cm
200 × 120 cm

18857 Kč
19215 Kč
21538 Kč

stojan zvedací AL
Profesionálně vyvinutá hliníková konstrukce použitelná pro všechny keramické
tabule včetně tabule interaktivní.
Tento zvedací systém je určen pro tabule typu MANAŽER K, TRiPTYCH K,
ŠKOL K a PiVOT.
Vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku.
56 cm rozsah vertikálního pohybu tabule.
9330 Kč
Odkládací poličky k tabulím
na zvedacím stojanu nebo
k přidělání ke zdi.
pOLiČKA AL sZ-st 107 cm 823 Kč
pOLiČKA AL sZ-st 150 cm 1204 Kč

AKČNÍ sestAvY tRiptYcH
pOLiČKA AL sZ-st
pOLiČKA AL sZ-st

180 cm
200 cm

součástí sestavy je tabule TRiPTYCH K, zvedací stojan AL, hliníková polička
BBBBB – povrch při otevření bílý/povrch při uzavření bílý
ZBBBZ – povrch při otevření bílý/povrch při uzavření zelený
ZZBZZ – střed tabule bílý/křídla z obou stran zelená
tR K 200 ×120 + sZAL
30976 Kč

1416 Kč
1573 Kč

pYLON
Zvedací systém elegantní hliníkové konstrukce. velmi lehký posuv.
pro tabule MANAŽeR K, ŠKOL K, tRiptYcH K, pivOt
pYLON AL jednoduchý - pro jednu tabuli,
pYLON AL dvojitý - pro dvě tabule
Pro standardní výšku sloupů 290 cm je rozsah posuvu až 165 cm.
Pro standardní výšku sloupů 320 cm je rozsah posuvu až 195 cm
Pro plnohodnotné používání dvou tabulí výšky 120 cm doporučujeme
objednat výšku sloupů 320 cm.
Standardně pro jednu nebo dvě tabule s délkou 3 m.
pYLON AL
jednoduchý
jednoduchý
dvojitý
dvojitý

290 cm
320 cm
290 cm
320 cm

10333 Kč
12257 Kč
20667 Kč
24515 Kč

Odkládací poličky k tabulím
na pylonu
polička AL pY 107 cm 823 Kč
polička AL pY 150 cm 1204 Kč
polička AL pY 180 cm 1416 Kč
polička AL pY 200 cm 1573 Kč

iNteRAKtivNÍ LcD pANeLY
LCD panely OPTOMA na pylonech nebo na AL stojanu.
LCD panely je možné doplnit tabulemi (zavírací křídla nebo
posuvná tabule před LCD), které LCD panel překryjí.
Kompletní nabídku naleznete v e-sHOpu.

ukázková sestava:
LcD 65“+křídla+pYLON AL
92770 Kč
(cena včetně montáže,
bez dopravy)

stAveBNicOvÝ iNteRAKtivNÍ sYstÉM
sestavu tabule se zvedacím stojanem a projektor
nemusíte nutně pořizovat současně. Nabízíme vám
zajímavou možnost, jak si interaktivní tabuli ekotAB®
poskládat podle vašich možností. Jednotlivé „kostky“
můžete přidávat postupem času.

Dataprojektory
s ultrakrátkou projekcí
– učitel si při práci u tabule nestíní.
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1.kostka - keramická tabule 400 ×120 cm s AL zvedacím stojanem .
Tabule jsou vyrobeny z certifikované dvouvrstvé keramiky e3
vypalované nad 800° C. 30976 Kč
2.kostka - univerzální hliníkový držák (rameno) pro projektor.
Je zkonstruováno tak, aby bylo možné je použít pro různé typy
projektorů - 5808 Kč
3.kostka - teď už zbývá vybrat jen ten správný, který vám bude vyhovovat jak z hlediska funkčnosti tak cenově. interaktivní, neinteraktivní,
umožňující dotyk, s delší zárukou, atd.
sestavy řešíme individuálně.
pro bližší informace volejte na tel. 326 77 11 95.
K tabulím můžete využít i vaše stávající projektory, jen je třeba objednat správnou délku ramene.

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • ceny včetně DPH

TaBule Trip • paravany • TaBule • Top
pYLONOvá tAB
t
uLe tRip
tABuLe
tabule triptych s keramickým povrchem e3 vypalovaným nad 800 °C uchycená
na pylonech z eloxovaného hliníku v. 290 cm. Velmi lehký posuv tabule. Polička
je součástí sestavy. Uvedený rozměr je při uzavření tabule.
výškový rozsah posuvu až 165 cm.
Dopravné a cenu montáže zašleme na vyžádání – tel. 326 771 195.
BBBBB - Povrch při otevření bílý/povrch při uzavření bílý
ZZZZZ - Povrch při otevření zelený/povrch při uzavření zelený
BZZZB - Povrch při otevření zelený/povrch při uzavření bílý
ZBBBZ - Povrch při otevření bílý/povrch při uzavření zelený
tabule tRip
tabule tRip
tabule tRip

pARAvANY

rozměr při uzavření
200 × 100 cm
K +pYL290
200 × 120 cm
K +pYL290
180 × 120 cm
K +pYL290

27068 Kč
29464 Kč
27068 Kč

Zavěšením těchto tabulí mezi ocelové stojky lze vytvářet různé sestavy, výstavní expozice, dělící stěny. Výška paravanu je 190 cm. Ke každé
tabuli jsou dodávány úchyty pro zavěšení na stojku. Pro přichycení prezentačních materiálů se používají špendlíky, na textilní tabule je dále možno
umísťovat lehké předměty pomocí samolepících koleček suchého zipu. Nástěnky i tabule jsou oboustranné.
typ
tabule pro popis fixem
Korková nástěnka
Látková nástěnka
tabule pro popis fixem
Korková nástěnka
Látková nástěnka

rozměr
75 × 100 cm
75 × 100 cm
75 × 100 cm
90 × 120 cm
90 × 120 cm
90 × 120 cm

3261 Kč
2257 Kč
2257 Kč
4695 Kč
3249 Kč
3249 Kč

rozměr
150 × 100 cm
150 × 100 cm
150 × 100 cm
150 × 120 cm
150 × 120 cm
150 × 120 cm

5469 Kč
4314 Kč
4314 Kč
6564 Kč
4810 Kč
4810 Kč

stojan pro paravan
Noha i
Noha t
Disk ocel

1ks
výška 150 cm
výška 150 cm
výška 150 cm

460 Kč
817 Kč
1863 Kč

výška 190 cm
výška 190 cm
výška 190 cm

490 Kč
853 Kč
1894 Kč

Barva

červená

fialová

hnědá

modrá

oranžová

šedá

pLáNOvAcÍ tABuLe

zelená

žlutá

fLipcHARtY
MěsÍČNÍ
pLáNOvAcÍ
tABuLe

Bílá magnetická tabule na trojnožce.Výškově stavitelná.
Lišta na upevnění papírových bloků. Odkládací lišta na
popisovače. Výklopná ramena pro zavěšení papírových
archů. Rozměr tabule 75 ×100 cm a 150 ×100 cm.

70 × 100 cm

povrch email
2832 Kč
keramika
3963 Kč
tÝDeNNÍ
pLáNOvAcÍ
tABuLe

70 × 100 cm

povrch email
2832 Kč
keramika
3963 Kč

fL
fLipcHARt DuO L
5415 Kč
150 × 100 cm
povrch: email 250 ° C
fLipcHARt
fL
DuO K
8379 Kč
150 × 100 cm
povrch: keramika 810 ° C
fLipcHARt L 3781 Kč
75 × 100 cm
povrch: email 250 ° C
fLipcHARt K 4634 Kč
75 × 100 cm
povrch: keramika 810 ° C

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • ceny včetně DPH

pApÍRY:
bílé (20 ks)
čverečkované (20 ks)

121 Kč
160 Kč

přÍsLuŠeNstvÍ:
magnetická stěrka
čistící spray

236 Kč
189 Kč

e-shop: www.nabytek-honza.cz
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nástěnky • dveřní cedulKY • vitríny
KORKOvÉ NástěNKY

Nástěnky mají povrch z přírodního drceného korku. Jsou uzpůsobeny pro snadné vpichování špendlíků. Rám z eloxovaného
hliníku, plastové rohy. Nástěnka obsahuje příslušenství pro zavěšení na stěnu. Vyrábí se do maximální velikosti 300 × 120 cm.
typ
KOReK 060/090
KOReK 075/100
KOReK 120/090
KOReK 120/100
KOReK 150/100
KOReK 150/120
KOReK 180/120
KOReK 200/100
KOReK 200/120
KOReK 240/120
KOReK 300/120

vitRÍNY

Nástěnka nebo tabule krytá akrylátovým sklem.
Hliníkový rám, plastové rohy, zámek se dvěma klíči.
Příslušenství pro montáž na stěnu. Hloubka vitriny 19 mm.

rozměr
60 × 90 cm
75 × 100 cm
120 × 90 cm
120 × 100 cm
150 × 100 cm
150 × 120 cm
180 × 120 cm
200 × 100 cm
200 × 120 cm
240 × 120 cm
300 × 120 cm

KOReK eKO

1004 Kč
1518 Kč
1991 Kč
2172 Kč
3037 Kč
3309 Kč
4096 Kč
4332 Kč
4774 Kč
5729 Kč
6958 Kč

jednoduchá korková nástěnka v dřevěném rámu.

Špendlíky plastové
barevné 100 ks
46 Kč
typ
vitRiNA KOR 075/100
vitRiNA KOR 150/100
vitRiNA text 075/100
vitRiNA text 150/100
vitRiNA BÍLá tABuLe
vitRiNA BÍLá tABuLe

rozměr
75 × 100 cm
150 × 100 cm
75 × 100 cm
150 × 100 cm
75 × 100 cm
150 × 100 cm

typ
KOR eKO
KOR eKO
KOR eKO
KOR eKO

4356 Kč
7194 Kč
4356 Kč
7194 Kč
5276 Kč
8494 Kč

DveřNÍ ceDuLKY

rozměr
170 × 100 cm
150 × 100 cm
120 × 100 cm
80 × 50 cm

1180 Kč
990 Kč
870 Kč
450 Kč

stOJAN stABiLNÍ

snadno a rychle můžete sejmout přední krycí fólii a vyměnit obsah.
typ

rozměr

tZW5014
tZW1029
tZWA6
tZWA5
tZWA4
tZW14

5 × 14,8 cm
10,5 × 29,7 cm
10,5 × 14,8 cm
14,8 × 21 cm
21 × 29,7 cm
14,8 × 14,8 cm

textiLNÍ NástěNKY

stOJAN NA KORKOvÉ A textiLNÍ NástěNKY
3993 Kč
• pevné polohy výškového umístění tabule.
• konstrukce stojanu je z ocelového profilu,
barvy RAL 9006 + lak
• univerzální,
pro tabule šířky 1000 - 2400 mm,
výšky 900 - 1200 mm

237 Kč
368 Kč
295 Kč
407 Kč
634 Kč
380 Kč

Barevné textilní nástěnky umožňují přichycení prezentačních materiálů pomocí špendlíků. Výhodou je možnost umístění lehkých
předmětů pomocí samolepících koleček suchého zipu. Nástěnka obsahuje příslušenství pro montáž na stěnu. Maximální velikost 300
× 120 cm. Vyrábí se v šesti barevných provedeních, rám z eloxovaného hliníku, plastové rohy.
typ
textiL 060/090
textiL 075/100
textiL 120/090
textiL 120/100
textiL 150/100
textiL 150/120
textiL 180/120
textiL 200/100
textiL 200/120
textiL 240/120
textiL 300/120

rozměr
60 × 90 cm
75 × 100 cm
120 × 90 cm
120 × 100 cm
150 × 100 cm
150 × 120 cm
180 × 120 cm
200 × 100 cm
200 × 120 cm
240 × 120 cm
300 × 120 cm

1004 Kč
1518 Kč
1991 Kč
2172 Kč
3037 Kč
3309 Kč
4096 Kč
4332 Kč
4774 Kč
5729 Kč
6958 Kč

Barva
červená

15

fialová

hnědá

e-shop: www.nabytek-honza.cz

modrá

oranžová

šedá

zelená

žlutá

ČistÍcÍ set NA BÍLÉ tABuLe
• magnetickou stěrku ekoTAB
fix k mazání popisovačů na bílé
tabule
• sadu 10 ks náhradních vložek
do magnetické stěrky
• čistící spray ekoTAB cleaner
250 ml
472 Kč

sADA Bt K tABuLÍM
• 4 ks popisovačů edding 250 na
bílé tabule (modrý, rudý, zelený, černý)
• 1 ks magnetická stěrka ekoTAB fix
• 1 sada výměnných vložek do
magnetické stěrky (10ks)
• 1 ks čistící spray ekoTAB cleaner
1 sada magnetů v plastu, pr. 18 mm
(směs barev)
853 Kč

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • ceny včetně DPH

tera a honza+ · SeKToRový NáBYTeK Na míRu
sektorové řady teRA a HONZA + jsou určeny pro školy do tříd, kabinetů a sboroven. Naší prioritou je jakost a zdravotní nezávadnost – veškeré nabízené zboží odpovídá ČSN a je ekologicky nezávadné. u jednotlivých druhů nábytku jsou k dispozici
atesty na materiály použité při jejich výrobě. Nabízí větší variabilitu a skladebnost do celků.
ceNY vČetNě DpH, NávRHu A MONtáŽe.

teRA

HONZA+

· hrany skříní
· stolové desky
· lamino
· úchytka

· hrany skříní
· stolové desky
· lamino
· úchytka

aBS 1 mm
aBS 2 mm
tl.18 mm
kovová, hranatá nebo
oblouková (mat)
rozteč 96 mm
· zásuvky uloženy na kovových pojezdech
· bílé vnitřky zásuvek u vetšiny dekorů

aBS 0,5 mm
aBS 2 mm
tl.18 mm
kovový oblouk (mat)
rozteč 96 mm
· zásuvky uloženy na kovových pojezdech

úchytka
HONZA+
svislé uchycení

úchytky - horizontální uchycení

NAKANA

BETA

příplatky:
příplatkový dezén korpusu
příplatkový dezén dvířek
příplatkový dezén korpusu a dvířek

příplatky:
příplatkový dezén korpusu
příplatkový dezén dvířek
příplatkový dezén korpusu a dvířek

+15 %
+5 %
+20 %

Základní dezény:

BuK BavaRia

olše hoRSKá

Třešeň

Bříza SNěžNá

javoR

+18 %
+6 %
+24 %

fiNeliNe KRémový šedá

příplatkové dezény:

ořech

weNGe

Bílá

Tmavě šedá

aNTRaciT

vaNilKa

modRá
hoRizoNT

zeleNá

limeTKa

modRá

oRaNžová

Růžová

žluTá

ČeRveNá

žluTozeleNá

SvěTle
ČeRveNá

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • montáž ZDARMA • ceny včetně DPH

e-shop: www.nabytek-honza.cz
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SeKToRový NáBYTeK tera a honza+

t0-01
3595 Kč
H0-01
3560 Kč
skříň regálová

t0-02
5285 Kč
H0-02
5245 Kč
skříň policová

t0-03
5425 Kč
H0-03
5370 Kč
skříň šatní/regálová

t0-04
4955 Kč
H0-04
4910 Kč
skříň šatní, 1 police

t0-05
4755 Kč
H0-05
4720 Kč
skříň 2-dvéřová

t0-06
6590 Kč
H0-06
6350 Kč
skříň prosklená s dveřmi

t0-07
4500 Kč
H0-07
4405 Kč
skříň 2-dvéřová

t0-08
5540 Kč
H0-08
5490 Kč
skříň 4-dvéřová

t0-09
6620 Kč
H0-09
6390 Kč
skříň prosklená s dveřmi

t0-10
5520 Kč
H0-10
5460 Kč
skříň 4-dvéřová

t0-11
6790 Kč
H0-11
6600 Kč
skříň s registrem

t0-12
6220 Kč
H0-12
6405 Kč
skříň zásuvková

t0-13
8170 Kč
H0-13
7950 Kč
skříň zásuvková, sklo

t0-18
7280 Kč
H0-18
7510 Kč
skříň zásuvková, dveře

t0-14
5640 Kč
H0-14
5580 Kč
skříň policová, posuv. dveře

t0-15
2880 Kč
H0-15
3280 Kč
skříň regálová, úzká

t0-16 L/p 3495 Kč
H0-16 L/p 3460 Kč
skříň s dveřmi, policová

t0-17
3280 Kč
H0-17
3190 Kč
skříň ukončovací

80 × 185 × 40 cm

80 × 185 × 41,8 cm

80 × 185 × 41,8 cm

80 × 185 × 41,8 cm

80 × 185 × 41,8 cm

80 × 185 × 41,8 cm

80 × 185 × 41,8 cm

80 × 185 × 41,8 cm

80 × 185 × 40 cm

t1-01
2230 Kč
H1-01
2180 Kč
skříň regálová

t1-02
3380 Kč
H1-02
3350 Kč
skříň policová

80 × 110 × 40 cm

80 × 110 × 41,8 cm

80 × 185 × 41,8 cm

80 × 185 × 41,8 cm

40 × 185 × 40 cm

t1-03
3300 Kč
H1-03
3260 Kč
skříň 2-dvéřová
80 × 110 × 41,8 cm

80 × 185 × 41,8 cm

80 × 185 × 41,8 cm

40 × 185 × 41,8 cm

t1-04
4340 Kč
H1-04
4110 Kč
skříň se sklem
80 × 110 × 40,5 cm

80 × 185 × 41,8 cm

80 × 185 × 41,8 cm

40 × 185 × 40 cm

t1-05
4120 Kč
H1-05
4020 Kč
skříň s posuvnými skly
80 × 110 × 40 cm

t0-20
7060 Kč
H0-20
7230 Kč
skříň zásuvková, dveře
80 × 185 × 41,8 cm

montáž
zdarma

možnost
atypiCkýCh prvků

t1-06
3205 Kč
H1-06
3140 Kč
skříň s posuvnými dveřmi
80 × 110 × 40 cm

přÍpLAtKY:
Zámek pro skříně t a H 0-02, 0-03, 0-04
Zámek pro dvířkové skříňky a jednu zásuvku
Zámek centrální

17
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350 Kč
140 Kč
450 Kč

t1-07
4570 Kč
H1-07
4700 Kč
skříň zásuvková
80 × 110 × 41,8 cm

t1-08
1925 Kč t1-09
2670 Kč t1-10
2320 Kč
H1-08 1910 Kč H1-09 2650 Kč H1-10 2250 Kč
skříň regálová
L/p skříň policová skříň ukončovací
40 × 110 × 40 cm

40 × 110 × 41,8 cm

Zámky na shodné klíče:
Zámek pro skříně t a H 0-02, 0-03, 0-04
Zámek pro dvířkové skříňky a jednu zásuvku
Zámek centrální

450 Kč
180 Kč
700 Kč

40 × 110 × 40 cm

t1-11
3560 Kč
H1-11
3460 Kč
skříň rohová
80 × 110 × 80 cm

police navíc do skříněk šířky 80 cm 240 Kč
police navíc do skříněk šířky 40 cm 160 Kč

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • montáž ZDARMA • ceny včetně DPH

SeKToRový NáBYTeK tera a honza+

t2-01
1780 Kč
H2-01
1755 Kč
skříň regálová
80 × 75 × 40 cm

t2-02
2595 Kč
H2-02
2580 Kč
skříň policová

t2-03
3420 Kč
H2-03
3335 Kč
skříň prosklená

80 × 75 × 41,8 cm

t2-04
4290 Kč
H2-04
4405 Kč
skříň zásuvková

80 × 75 × 40,5 cm

80 × 75 × 41,8 cm

t2-05
3300 Kč
H2-05
3210 Kč
skříň s posuvnými skly

t2-06
2680 Kč
H2-06
2650 Kč
skříň s posuvnými dveřmi

80 × 75 × 40 cm

80 × 75 × 40 cm

s – sokl + nohy +220 Kč
sokl bude součástí skříně
výška 5 cm

t2-11
4650 Kč
H2-11
4350 Kč
skříň registrační
80 × 75 × 40 cm

ts-01
Hs-01

2160 Kč
2035 Kč

ts-02
Hs-02

2260 Kč
2120 Kč

t2-07
1415 Kč t2-08
1935 Kč
H2-07
1405 Kč H2-08
1910 Kč
skříň regálová
skříň policová
40 × 75 × 40 cm

40 × 75 × 41,8 cm

ts-03
Hs-03

2685 Kč
2510 Kč

ts-04
Hs-04

2770 Kč
2595 Kč

t2-09
1480 Kč
H2-09
1460 Kč
skříň ukončovací
40 × 75 × 40 cm

ts-05
Hs-05

2950 Kč
2825 Kč

ts-06
Hs-06

3045 Kč
2910 Kč

90 × 75 × 60 cm

120 × 75 × 60 cm

150 × 75 × 60 cm

90 × 75 × 70 cm

120 × 75 × 70 cm

150 × 75 × 70 cm

t2-10
2760 Kč
H2-10
2685 Kč
skříň rohová
80 × 75 × 80 cm

2160 Kč
2140 Kč

ts-10
Hs-10

2300 Kč
2250 Kč

60 cm

ts-11
Hs-11

60 × 75 × 60 cm

ts-07
Hs-07

100 × 75 × 70 cm

5160 Kč
4880 Kč

ts-13
Hs-13
ts-13 cZ
Hs-13 cZ

60 cm

ts-12
Hs-12

160 × 75 × 110 cm

120 × 30 × 23 cm

ts-21 nástavba na stůl
Hs-21 nástavba na stůl

150 × 30 × 23 cm

ts-15
s-15
Hs-15

1150 Kč
1070 Kč

70 × 75 × 70 cm

1660 Kč
1600 Kč
1750 Kč
1685 Kč

ts-22
s-22
Hs-22

+H-nohy
+s-sokl a nohy
příklad objednání:
t0-02+H
nebo t0-02+s

ts-08
Hs-08

2880 Kč
2770 Kč

80 × 75 × 70 cm

5160 Kč
4880 Kč

160 × 75 × 110 cm

120 × 75 × 60 cm

70 × 75 × 70 cm

ts-20 nástavba na stůl
Hs-20 nástavba na stůl

3470 Kč
3440 Kč

pOD sKřÍNě stOJÍcÍ NA
ZeMi NutNO připOČÍtAt
NOHY NeBO sOKL.

70
cm

cm
70

ts-09
Hs-09

H – nohy +105 Kč
výškově stavitelné
nožky pod skříně,
výška 5 cm

5290 Kč
5160 Kč
5640 Kč
5580 Kč

Na kolečkách
ts-17 43 × 60 × 52 cm
Hs-17 43 × 60 × 52 cm
ts-17 43 × 60 × 52 cm
Hs-17 43 × 60 × 52 cm
ts-17 43 × 60 × 52 cm
Hs-17 43 × 60 × 52 cm
ts-16 na kolečkách 3300 Kč
Hs-16 na kolečkách 3770 Kč

ts-17
Hs-17

70 × 75 × 60 cm

2560 Kč
2490 Kč

průměr 120 cm, výška 75 cm

ts-23
s-23
Hs-23

3190 Kč
3105 Kč

průměr 140 cm, výška 75 cm

ts-31
Hs-31

ts-18
Hs-18
ts-19
Hs-19

1520 Kč
1460 Kč

šířka 120 cm, výška 75 cm,
hloubka 50 cm

ts-14
Hs-14

3635 Kč
2990 Kč

70 × 75 × 60 cm

bez zámku
bez zámku
1 zásuv. zámek
1 zásuv. zámek
centrální zamykání
centrální zamykání

4710 Kč
4490 Kč
4850 Kč
4630 Kč
5160 Kč
4910 Kč

Do výšky stolu – na nožkách
ts-18 43 × 75 × 60 cm
bez zámku
bez zámku
Hs-18 43 × 75 × 60 cm
1 zásuv. zámek
ts-18 43 × 75 × 60 cm
1 zásuv. zámek
Hs-18 43 × 75 × 60 cm
centrální zamykání
ts-18 43 × 75 × 60 cm
centrální zamykání
Hs-18 43 × 75 × 60 cm

5365 Kč
5070 Kč
5505 Kč
5210 Kč
5815 Kč
5490 Kč

Do výšky stolu – na nožkách
ts-19 43 × 75 × 70 cm
bez zámku
bez zámku
Hs-19 43 × 75 × 70 cm
1 zásuv. zámek
ts-19 43 × 75 × 70 cm
1 zásuv. zámek
Hs-19 43 × 75 × 70 cm
centrální zamykání
ts-19 43 × 75 × 70 cm
centrální zamykání
Hs-19 43 × 75 × 70 cm

5680 Kč
5280 Kč
5820 Kč
5420 Kč
6130 Kč
5700 Kč

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • montáž ZDARMA • ceny včetně DPH
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honza+ · poČíTaČové STolY
pc stOLY v pROveDeNÍ LAMiNO – horní desky a výsuvy jsou opatřeny hranou ABs 2 mm. Dezény viz. HONZA +.

přední strana

zadní strana

Hs-24

3210 Kč

100 × 75 × 70 cm

Hs-08.3

• přední a zadní strana • v horní desce 2 průchodky

přední strana

zadní stana

Hs-25

5140 Kč

175 × 75 × 70 cm

• přední a zadní strana • v horní desce 2 průchodky

Hs-27 deska 475 Kč Hs-28 deska 560 Kč Hs-29 deska 650 Kč
úhel 30°, strany 70 cm

5370 Kč

240 × 75 × 70 cm

úhel 45°, strany 70 cm

pc stůl 110810 2440 Kč
78 × 74 × 45 cm

úhel 60°, strany 70 cm

pc stůl 202201 3720 Kč
110 × 74 × 57 cm

Hs-07

100 × 75 × 70 cm

Hs-08.2

3440 Kč

10950 Kč

• uzamykatelná na 1 klíč • police přestavitelné • průchodky pro vedení kabelů
• mřížka pro odvětrání minitoweru
skříňka pro PC - celková š. 45 cm, box na minitower š. 24 cm, hl. 68 cm, v. 50 cm
skříňka s výsuvnou policí - celková š.55cm
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2770 Kč

83 × 74 × 83 cm

120 × 75 × 60 cm

Hs-30 MuLtiMeDiáLNÍ KAteDRA

Hs-08

80 × 75 × 70 cm

pc stůl 190820 2615 Kč

Hs-26 pc katedra

165 × 75 × 70 cm

4070 Kč

160 × 75 × 70 cm

5650 Kč

• výklop uzamykatelný se zajištěním do svislé polohy
(šířka desky 55 cm), výška otvoru 15 cm (průchodka pro
spojení se spodní skříňkou
• skříňka uzamykatelná s policí na klávesnici (v zádech
nahoře a dole 6 cm otvory pro odvětrání)
zaměříme a upravíme stoly dle podmínek ve vaší učeBně

m on tá ž z darma

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • montáž ZDARMA • ceny včetně DPH

honza+ · SKříNě S BoxY a Se záSuvKami
HONZA – ReGáLOvÉ sKřÍNě

ReGáLY vARiABiL

Regálový systém HONZA ReGáLY
je určen pro maximální využití prostor v kabinetech.
Kovové regály s nosností 50 kg na polici. dveře jsou vybaveny pojezdovým kováním a ohraněny hliníkovou lištou.
Skříně montujeme bez zad. MONtáŽ ZDARMA.

· kovové konstrukce
z jeklu 40 × 40 mm
v provedení: bílá Ral9016, šedá 7035,
antracit Ral7016, stříbrná Ral9007
· 3 výšková provedení – 214 cm,
174 cm, 134 cm
· výběr délky polic a skříněk,
které můžete na police vložit
ceny a kompletní nabídka v e-shopu.
sestava
dezény:
buk bavaria
olše horská
třešeň
bříza sněžná
javor
fineline krémový
šedá

HRL 260-2

161,4 × 260 × 57 cm

15995 Kč

nosnost na polici 50 kg

HRL 260-3

241,2 × 260 × 57 cm

22520 Kč

nosnost na polici 50 kg

HONZA + · sKřÍNě s BOxY A se ZásuvKAMi
skříně jsou vybaveny zámky s rozdílnými klíči a jedním univerzálním klíčem.

vnitřní
členění boxu

vnitřní
členění boxu

vnitřní
členění boxu

Hs 32
6965 Kč
80 × 180 × 51,8 cm
• šatní dělená skříň uzamykatelná
• větrací mřížky
provedení p – panty vpravo
provedení L – panty vlevo

HB3
• skříň s policí na šanony
• 3 boxy ve sloupci
• uzamykatelné
• výška se soklem 190 cm
• hloubka 41,8 cm
• vnitřní rozměr boxu 29,8 × 59,2 × 39 cm

HB4
• skříň s policí na šanony
• 4 boxy ve sloupci
• uzamykatelné
• výška se soklem 190 cm
• hloubka 41,8 cm
• vnitřní rozměr boxu 29,8 × 44 × 39 cm

HB5
• skříň na šanony
• 5 boxů ve sloupci
• uzamykatelné
• výška se soklem 190 cm
• hloubka 41,8 cm
• vnitřní rozměr boxu 29,8 × 34,8 × 39 cm

HB3-1 + s – 1 sloupec, š. 33,4 cm 4370 Kč
HB3-2 + s – 2 sloupce, š. 65 cm
7475 Kč
HB3-3 + s – 3 sloupce š. 96,6 cm 10195 Kč

HB4-1 + s – 1 sloupec, š. 33,4 cm 5440 Kč
HB4-2 + s – 2 sloupce, š. 65 cm
8825 Kč
HB4-3 + s – 3 sloupce š. 96,6 cm 11995 Kč

HB5-1 + s – 1 sloupec, š. 33,4 cm 5880 Kč
HB5-2 + s – 2 sloupce, š. 65 cm
9685 Kč
HB5-3 + s – 3 sloupce š. 96,6 cm 13265 Kč

provedení p – panty vpravo
provedení L – panty vlevo

provedení p – panty vpravo
provedení L – panty vlevo

provedení p – panty vpravo
provedení L – panty vlevo

možnost
atypiCkýCh
prvků

dezény a příplatky honza+ viz strana 16.
HZ2
16110 Kč
86 × 150 × 41,8 cm
• skříň zásuvková
– 30 zásuvek
• mezistěna + pevná
police uprostřed
• záda lamino
• sokl výška 15 cm
• vnitřní rozměr zásuvky
34,1 × 6,5 × 31,3 cm

Ht-2 + s
7630 Kč
85,4 × 150 × 41,8 cm
• 6 uzamykatelných boxů
na tašky
• vnitřní rozměr boxu
40 × 45,5 × 39 cm
provedení p – panty vpravo
provedení L – panty vlevo

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • montáž ZDARMA • ceny včetně DPH

Ht-3 + s
10390 Kč
127,2 × 150 × 41,8 cm
• 9 uzamykatelných boxů
na tašky
• vnitřní rozměr boxu
40 × 45,5 × 39 cm
provedení p – panty vpravo
provedení L – panty vlevo

e-shop: www.nabytek-honza.cz
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honza · kuChyně a ReGálY
KucHYňKY
Kuchyňské linky dodáváme dle konkrétní potřeby školy. provedeme ZDARMA
zaměření a ZDARMA vytvoříme pc projekt vybavení. dodáváme včetně spotřebičů. pro představu uvádíme základní typy skříněk v provedení pevné lamino.
KompleTNí cenovou kalkulaci vám rádi zpracujeme.

BuK

javoR

olše

aKácie SvěTlá

aKácie SKořice

Bílá

duB NaTuR

duB BěleNý

duB KaNSaS

jaSaN šedý

KANceLářsKá KucHYňKA Ku je určena do sboroven nebo kanceláří jako elegantní řešení pro občerstvení.
Barevná provedení – bříza, buk, olše, třešeň, calvados nebo v kombinaci s hliníkem nebo černou (ceny uvedeny
za provedení celobarva). Možnost výběru - pravé nebo levé provedení.

typ
rozměr
90 × 180 × 60 cm
Ku0 - bez vybavení
90 × 180 × 60 cm
Ku1 - s dřezem a baterií
90 × 180 × 60 cm
Ku2 - s vestavěnou lednicí
Ku3 - s dřezem, baterií a vestavěnou lednicí 90 × 180 × 60 cm

KucHYň 240 AKČNÍ ceNA sestAvY 240 cm 16690 Kč
možnost sestavit z různých typů skříněk
cena bez elektrospotřebičů
sKřÍň pOtRAviNOvá + 5890 Kč

18808 Kč
25559 Kč
31653 Kč
38403 Kč

sAMOstAtNÉ ReGáLY
regál eKO
celokovový bílý
šroubovaný regál
s nosností 75 kg
na polici.
Možnost nastaven
í polic.
Nutnost kotvení ke zdi.
Ceny bez montáže.
typ eKO150
počet polic 4
75 × 150 × 30 cm

typ eKO170
počet polic 5

75 × 170 × 30 cm

typ eKO180
počet polic 6

660 Kč
820 Kč
910 Kč

75 × 180 × 30 cm

NáBYteK HOBis

regál fut
bezšroubový regál v bílém
provedení RAL 9003 s policemi z přírodní dřevotřísky.
Možnost nastavení polic.
Nosnost 350 kg na
polici.
fut1
počet polic 5

1470 Kč

fut2
počet polic 5

1650 Kč

fut3
počet polic 5

1830 Kč

fut4
počet polic 5

2060 Kč

75 × 180 × 35 cm

90 × 180 × 35 cm

90 × 180 × 45 cm

90 × 180 × 60 cm

regály na míru - dle poptávky

Kancelářský nábytek HOBis se vyznačuje atraktivním vzhledem, kvalitním zpracováním a variabilností. Vhodné pro sborovny a ředitelny. Možnost výběru typů podnoží
a dezénů lamin. Nábytek je dodáván v demontu – případná montáž za příplatek po dohodě.
Aktuální katalog naleznete na www.nabytek-honza.cz nebo vám jej na vyžádání zašleme.

pc projekt
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honza · vaRiaNT
sektorová řada HONZA vARiANt je určena pro vybavení družin, tříd
a kabinetů. dává možnost vytvořit si sektorovou sestavu dle vašich
potřeb, kdy do prázdných regálů uvedete typ vybavení (plastové boxy,
dvířka, zásuvky…). Stačí jednoduchým nákresem uvést, jak má vaše
skříňka vypadat. Regály a skříně mají přední hrany opatřeny hranou
ABs 2mm. ostatní hrany jsou provedeny ABs 0,5mm. Naší prioritou je
jakost a zdravotní nezávadnost – veškeré nabízené zboží odpovídá ČSN
a je ekologicky nezávadné.
ceNY vČetNě DpH, NávRHu A MONtáŽe.
vnitřní rozměr boxů
31,5 x 35 x 44 cm

Hv A-2 2545 Kč
skříň regálová

Hv A-3
3490 Kč
skříň regálová

68,4 × 80,4 × 45 cm

Hv A-4
skříň regálová

101.7 × 80,4 × 45 cm

4545 Kč

Hv B-2 3490 Kč
skříň regálová
68.4 × 117.2 × 45 cm

135 × 80,4 × 45 cm

Hv B-3
skříň regálová

4990 Kč

101.7 × 117.2 × 45 cm

Hv B-4
skříň regálová

6545 Kč

135 × 117.2 × 45 cm

příplatky za vybavení skříně:

Hv e-1 4615 Kč
skříň policová

Hv e-2 6630 Kč
skříň s dveřmi

80 × 192.6 × 45 cm

Hv e-3 5810 Kč
skříň s dveřmi

80 × 192.6 × 45 cm

80 × 192.6 × 45 cm

Hv1
1 police
+ 190 Kč

Hv e-4 5545 Kč
skříň s dveřmi

Hv2
3 šuplíky
+ 1615 Kč

Hv3
3 malé plastové boxy +
lišty
+ 685 Kč

Hv4
2 velké
plastové
boxy + lišty
+ 615 Kč

Hv5
1plastový
box
+ 340 Kč

Hv6p
dvířka P
+ úchytka
+ 420 Kč

Hv6L
dvířka L
+ úchytka
+ 420 Kč

Hv7p
skleněná
dvířka P
+ úchytka
+ 490 Kč

Hv7L
skleněná
dvířka L
+ úchytka
+ 490 Kč

80 × 192.6 × 45 cm

sestAvY – regálové skříně včetně vybavení

sestAvA 1

13425 Kč

sestAvA 2

11585 Kč

sestAvA 3

17375 Kč

ZávěsNÉ sKřÍňKY

Hv c-2
1475 Kč
skříňka závěsná
68,4 × 38,6 × 30 cm

Hv c-3
1910 Kč
skříňka závěsná
101,7 × 38,6 × 30 cm

Hv c-4
skříňka závěsná

2335 Kč

135 × 38,6 × 30 cm

Hv D-2 2335 Kč
skříňka závěsná
68,4 × 75,4 × 30 cm

Hv D-3
3630 Kč
skříňka závěsná
101,7 × 75,4 × 30 cm

BOx MALÝ

31,2 × 7,7 × 42,5 cm

BOx veLKÝ

BuK BavaRia

javoR

Třešeň

olše hoRSKá

Bříza SNěžNá

fiNeliNe
KRémový

SvěTle
ČeRveNá

šedá

limeTKa

žluTá

ČeRveNá

oRaNžová

zeleNá

modRá
hoRizoNT

žluTozeleNá

vaNilKa

31,2 × 15,7 × 42,5 cm

BOx JuMBO

31,2 × 30 × 42,5 cm

Bílá

Růžová

modRá

ukázka skladby

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • montáž ZDARMA • ceny včetně DPH
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marty · SeKToRový NáBYTeK Na míRu
sektorová řada MARtY je řada nábytku určená do kanceláří, škol i školek. hrany
skříní jsou opatřeny aBS 2 mm. Skříňkový nábytek je vyroben z lamina tl. 18 mm
s vloženými dvířky. elegantní vzhled dodává řadě barevná kombinace lamin a
zafrézované úchytky z eloxovaného hliníku.
Stolové desky jsou vyrobeny z lamina tl. 25 mm a jsou opatřeny hranou aBS 2
mm. zásuvky mají vedení kovovými pojezdy. Kostra stolu je svařována z jeklů
50 x 50 mm v provedení stříbrný komaxit. zadní deska stolu začíná 6 cm pod
deskou (protažení kabelů) a je ukotvena do hliníkových noh. pracovní stoly mají
v zadním rohu průchodku kabelů. MOŽNOst AtYpicKÝcH pRvKů.

M2-01 2070 Kč

80 × 75 × 40 cm

M2-02 3420 Kč

80 × 75 × 40 cm

M2-03 3990 Kč

80 × 75 × 40 cm

detail
stolové
nohy

realizace viz str. 31-32

M2-04 5895 Kč

80 × 75 × 40 cm

M2-05 4685 Kč

M2-06
1525 Kč

80 × 75 × 40 cm

40 × 75 × 40 cm

M2-07 L / p
2440 Kč

40 × 75 × 40 cm

zafrézovaná
hliníková
úchytka
M2-08 2720 Kč

80 × 75 × 80 cm

M2-09 L / p
1330 Kč

40 × 75 × 40 cm

M1-01 2950 Kč

80 × 112,5 × 40 cm

M1-02 4560 Kč

80 × 112,5 × 40 cm

M1-03 4530 Kč

80 × 112,5 × 40 cm

M1-04 6740 Kč

80 × 112,5 × 40 cm

pod skříně stojící na zemi nutno
připočítat nohy nebo sokl.

bez soklu
M1-05 4990 Kč

80 × 112,5 × 40 cm

M1-06
2245 Kč

40 × 112,5 × 40 cm

M1-07 L / p
3070 Kč

M1-08 4160 Kč

80 × 112,5 × 80 cm

40 × 112,5 × 40 cm

s - sokl + stav. nožky (v. 5 cm)
+200 Kč

M1-09 L / p
1910 Kč

40 × 112,5 × 40 cm

M - nohy (v. 6 cm)
+160 Kč

M0-02 6825 Kč
policová
80 × 187,5 × 40 cm

M0-03 6860 Kč
šatní / regálová
80 × 187,5 × 40 cm

M0-04 6195 Kč
šatní / 1 police
80 × 187,5 × 40 cm

M0-01 4460 Kč

80 × 187,5 × 40 cm
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M0-05 6105 Kč

80 × 187,5 × 40 cm

M0-06 7475 Kč

80 × 187,5 × 40 cm

M0-07 7300 Kč

80 × 187,5 × 40 cm

M0-08 8175 Kč

80 × 187,5 × 40 cm

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • montáž ZDARMA • ceny včetně DPH

marty · SeKToRový NáBYTeK Na míRu

M0-09 8825 Kč

80 × 187,5 × 40 cm

Ms-01 3315 Kč

M0-10 8335 Kč

M0-11 9860 Kč

80 × 187,5 × 40 cm

M0-12 9740 Kč

80 × 187,5 × 40 cm

Ms-03 3820 Kč

Ms-05 4185 Kč

130 × 75 × 60 cm

160 × 75 × 60 cm

90 × 75 × 70 cm

130 × 75 × 70 cm

160 × 75 × 70 cm

Ms-04 3945 Kč

60

80

80

160 × 75 × 70 cm

Ms-20 1795 Kč

Ms-15 4195 Kč

70 × 75 × 60 cm

Ms-13 pRAvÝ nebo LevÝ
7835 Kč
7975 Kč
8255 Kč

bez zámku
1 zasuvka (zámek)
centrální zamykání
120 × 75 × 60 cm

140 × 75 × 60/80 cm

Ms-16 1650 Kč

80 × 55 × 32 cm
záda lamino, regál na šanony

Ms-17 NA KOLeČKácH
4995 Kč
5135 Kč
5415 Kč

bez zámku
1 zasuvka (zámek)
centrální zamykání
43 × 60 × 52 cm

Základní dezény korpusů a plátů stolů:

Základní dezény dvířek,
čílek a zadních desek stolů:

BuK
BavaRia

BuK
BavaRia

Ms-18 NA NOŽKácH
5910 Kč
6050 Kč
6330 Kč

bez zámku
1 zasuvka (zámek)
centrální zamykání
43 × 75 × 60 cm

příplatkové dezény
korpusů a plátů stolů:

Ms-19 NA NOŽKácH
6195 Kč
6335 Kč
6615 Kč

bez zámku
1 zasuvka (zámek)
centrální zamykání
43 × 75 × 70 cm

příplatkové dezény dvířek,
čílek a zadních desek stolů:

Ms-22 1495 Kč

120 × 75 × 40 cm

60 × 75 × 40 cm

140 × 75 × 40 cm

70 × 75 × 40 cm

Ms-21 2050 Kč

60

Ms-12 4595 Kč

140 × 75 × 60/80 cm

Ms-14 2735 Kč

Ms-10 1610 Kč

70 × 75 × 70 cm

80

Ms-11 4595 Kč

40 × 187,5 × 40 cm

Ms-09
M
s-09 1460 Kč

130 × 75 × 40 cm

80

M0-15 L / p
4350 Kč

60 × 75 × 60 cm

Ms-07 3405 Kč

Ms-06 4335 Kč

Ms-08 JeDNAcÍ 3510 Kč

70 × 75 × 60 cm

M0-14
2790 Kč

80 × 187,5 × 40 cm

40 × 187,5 × 40 cm

90 × 75 × 60 cm

Ms-02 3455 Kč

M0-13 10740 Kč

80 × 187,5 × 40 cm

Ms-23 1560 Kč

javoR

javoR

Bílá
peRliČKa

Tmavě
šedá

vÝsuv NA KLávesNici ŠeDÝ
836 Kč
přÍpLAtKY:
Zámek pro skříně M0-02, M0-03, M0-04
Zámek pro dvířkové skříňky a jednu zásuvku

aNTRaciT

Tmavě
šedá

aNTRaciT

+18 %
Bříza
SNěžNá

+560 Kč
+140 Kč

šedá

Bříza
SNěžNá

Zámek centrální

šedá

+420 Kč

Bílá
peRliČKa

+6 %
žluTozeleNá

police navíc do skříněk šířky 80 cm
police navíc do skříněk šířky 40 cm

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • montáž ZDARMA • ceny včetně DPH

modRá
hoRizoNT

vaNilKa

+320 Kč
+190 Kč

e-shop: www.nabytek-honza.cz

24

sed modul · židle
seD MODuL

modulární systém navržený pro relaxační zóny v oblastech kreativních a interaktivních pracovních míst.
Dřevěná konstrukce s polyuretanovou výplní, výška sedu 40 cm, nosnost 120 kg, rektifikační kluzáky. Výběr dezénů – nebojte se kombinovat barvy.

seD 100
4677 Kč

61 × 76 × 76 cm

seD BR 100
7859 Kč

83 × 76 × 76 cm

seD squARe
4023 Kč

seD 102
9287 Kč

62 × 40 × 75 cm

122 × 76 × 76 cm

seD 45
4023 Kč

146 × 76 × 76 cm

BN 1008

BN 4004

BN 4007

BN 6006

BN 6015

BN 7032

BN 7048

BN 8078

BN 8010

BN 8033

seD 90
4023 Kč

63 × 40 × 69 cm

seD BR RiGHt
6262 Kč
seD BR Left
6262 Kč

seD BR 102
12288 Kč

BN 1005

62 × 40 × 75 cm

BN 3005

BN 6071

72 × 76 × 76 cm

KeL 1
3330 Kč
• konferenční křeslo • nosnost 120 kg
látka oranžová, červená, vínová, modrá, zelená, šedá, černá
68 × 80 × 60 cm

KeL 2
6070 Kč
• konferenční křeslo • nosnost 120 kg
látka oranžová, červená, vínová, modrá, zelená, šedá, černá
132 × 80 × 60 cm

ŽiDLe ANt2 pLAst
kostra černá
1172 Kč
1172 Kč
kostra šedá
1361 Kč
kostra chrom
• nosnost 120 kg

područky 01 + 466 Kč
područky 01 + sklopný
+ 1777 Kč
stolek
• barva plastů: modrá, šedá,
černá, červená, zelená, bílá

ŽiDLe ANt2 ČALOuNěNá
kostra černá
1342 Kč
1342 Kč
kostra šedá
1525 Kč
kostra chrom
• nosnost 120 kg

područky 01 + 466 Kč
područky 01 + sklopný
+ 1777 Kč
stolek
• barva plastů: viz ANT2 PLAST
• barva potahů: viz vzorník
SED MODUL
detail
spojení
židlí
ANt2

moření:
buk,
bříza,
třešeň,
ořech,
mahagon,
wenge
ŽiDLe
DLe AB2
DL
přeKLiŽKA + ČALOuNěNÍ
kostra šedá
2182 Kč
2272 Kč
kostra chrom

ŽiDLe
DLe s13
1143 Kč
EKO kůže, kostra chrom
zelená, žlutá, bílá, černá, šedá,
červená, fialová, oranžová

ŽŽiDLe AB10
kostra černá
1107 Kč
1295 Kč
kostra šedá
1295 Kč
kostra chrom
• nosnost 120 kg

• nosnost 120 kg
• barvy plastu:
tmavě šedá,
béžová,
modrá,
vínová,
červená,
černá
ŽŽiDLe
iDLe AB6
kostra černá
kostra šedá
kostra chrom

587 Kč
764 Kč
764 Kč

ŽiDLe sMARt
695 Kč
skládací
bílá, přírodní, tmavý ořech

ŽiDLe AB9
kostra černá
617 Kč
805 Kč
kostra šedá
805 Kč
kostra chrom
• nosnost 120 kg
• barvy plastu: černá, šedá,
tm. modrá, zelenomodrá,
tm. zelená, sv. zelená,
červená, oranžová, žlutá

ŽiDLe BALi NeW
1280 Kč
• nosnost 110 kg
• masív buk
• čalouněný sedák
ekokůže
• plastová skořepina
• capuccino, černá, koňak,
mentol, petrolej, šedá,
tmavě šedá, bílá

JŽ24
815 Kč
nohy masív buk, černý kov,
plastová skořepina
• nosnost 120 kg
• barvy: bílá, černá, modrá,
oranžová, růžová, žlutá, šedá

tABuRet p
678 Kč
st 1
masivní sedák
1090 Kč
čalouněná
1090 Kč

st 2
masivní sedák
1280 Kč
čalouněná
1280 Kč

st 3
masivní sedák
999 Kč
čalouněná
999 Kč

Z75
1677 Kč

vzorky moření a čalounění naleznete v e-shopu
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rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • montáž ZDARMA • ceny včetně DPH

židle
Bližší informace naleznete v e-shopu.

s2
• černá

s4
1863 Kč
• černá/modrá
• černá/oranžová
• černá/zelená
• černá/červená

cALYpsO
3490 Kč
• barvy opěráku: šedá, modrá,
zelená, černá, červená,
hnědá

s16
2050 Kč
• PU kůže béžová, šedá, černá

s6
1906 Kč
• opěrka: černá, modrá,
červená, zelená
• sedák: černý

cALYpsO xL 4065 Kč
• barvy opěráku: šedá, modrá,
zelená, černá, červená,
hnědá

grey

HALiA sp
bez podhlavníku 6047 Kč
s podhlavníkem 6552 Kč
• šedá, modrá, černá

2211 Kč

black

light
green

red

s11
3354 Kč
• šedo-černá,
černo-bílá,
modro-černá

pANtHeR
1440 Kč
• výběr dezénů látek

5ecO

1248 Kč

8ecO

s8
2007 Kč
• podhlavník: koženka
• sedák: černá látka

s14
3684 Kč
• čedá, bílá, černá,
béžová

s10
2727 Kč
• černá, šedá

tHeMis
bez podhlavníku 5118 Kč
s podhlavníkem 5445 Kč
• opěrák černá síťovina
• sedák: červený, zelený,
modrý, černý

černá
červená
oranžová
tm.modrá
sv.modrá
zelená
žlutá

blue

ŽiDLe AB8
kostra černá
665 Kč
853 Kč
kostra šedá
853 Kč
kostra chrom
• nosnost 120 kg
opěrka a sedák: látka červená,
oranžová, vínová, modrá,
zelená, šedá, černá

tRitON
1549 Kč
• stohovatelná
• barvy: zelená, černá,
červená, modrá, šedá
Barvy
LátKY
ecO

1093 Kč
1203 Kč

s17
2770 Kč
• modrá, šedá

BALANce – AKtivNÍ seZeNÍ 4233 Kč
Moderně konstruovaný balanční taburet
s možností otáčení, nastavení výšky
na plynovém pístu, sedák zhotoven
ze studené pěny, snímatelný elastický
potah, snadná montáž, nosnost 120 kg,
záruka 36 měsíců, mezinárodní ocenění
za design. Hmotnost 7,5 kg.

ŽiDLe ecO

MOD 13
MODeL
kostra černá
kostra chrom

s15
2118 Kč
• opěrka: černá
• sedák: červený, modrý,
oranžový, zelený

1389 Kč

s7
1220 Kč
• opěrka: černá, modrá,
vínovočervená
• opěrka: černý

2

29

4

7

13

8

6

11

s9

AB5 BeZ pODRuČeK
• opěrka: černá síťovina
• sedák: oranžový, červený,
vínový, modrý, zelený,
šedý, černý
kostra černá 1110 Kč
kostra chrom 1205 Kč

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • montáž ZDARMA • ceny včetně DPH

2587 Kč

AB5 s pODRuČKAMi
• opěrka: černá síťovina
• sedák: oranžový, červený,
vínový, modrý, zelený,
šedý, černý
kostra černá 1155 Kč
kostra chrom 1250 Kč

ŽiDLe AB7
kostra černá
1700 Kč
1800 Kč
kostra šedá
1800 Kč
kostra chrom
opěrák síťovaný černý
sedák: látka červená, oranžová, vínová, modrá,
zelená, šedá, černá
základní verze bez područek a koleček
kolečka
+ 600 Kč
područky P07 + 721 Kč

e-shop: www.nabytek-honza.cz
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jídelní a konferenční židle
Bližší informace neleznete v e-shopu.
ŽiDLe
DL
DLe

HONZA JŽ6
1208 Kč
židle
• lakovaná buková překližka buk nebo moření třešeň
• kovová kostra - chrom nebo
hliník

HONZA JŽ7
1208 Kč
židle
• lakovaná buková překližka buk nebo moření třešeň
• kovová kostra - chrom nebo
hliník

HONZA JŽ8
1208 Kč
židle
• lakovaná buková překližka buk nebo moření třešeň
• kovová kostra - chrom nebo
hliník

HONZA JŽ9
1208 Kč
židle
• lakovaná buková překližka - buk
nebo moření třešeň
• kovová kostra - chrom nebo
hliník

ŽiDLe AB1
1375 Kč
židle - nosnost 120 kg
• lakovaná buková překližka
• kovová kostra - chrom

více
odstínů
v e-shopu

HONZA JŽ21
790 Kč
židle - nosnost 110 kg
• polypropylen
• stohovatelná

HONZA JŽ22
990 Kč
židle - nosnost 110 kg
• polypropylen
• stohovatelná

antracit

bianco

antracit

bianco

rosso

moka

rosso

moka

verde

grigio
perla

verde

grigio
perla

HONZA JŽ13
890 Kč
židle - nosnost 110 kg
• polypropylen
• stohovatelná

HONZA JŽ20
1090 Kč
židle - nosnost 110 kg
• polypropylen - lesk
• stohovatelná

bianco

arancio

moka

arancio

bianco

blu

giallo

antracite

rosso

verde

rosso

moka

verde
anice

verde
brillant

antracite

HONZA JŽ17
1490 Kč
židle - nosnost 200 kg
• polypropylen se skelným
vláknem • hmotnost 3,7 kg
• stohovatelná
• vhodná i do venkovních
prostor

antracite

caffe

bianco

celeste

rosso

tortora

bianco

avorio

tortora
verde

HONZA JŽ3
999 Kč
židle - nosnost 100 kg
• stohovatelná

1092

1093

1094

1095

HONZA JŽ23
1490 Kč
židle - nosnost 200 kg
• polypropylen se skelným
vláknem • hmotnost 3,7 kg
• stohovatelná
• vhodná i do venkovních
prostor

rosso

caffe

HONZA JŽ15
990 Kč
židle - nosnost 110 kg
• polypropylen
• kostra ALU
• stohovatelná
barvy: arancio, avorio,
antracite, rosso, verde

HONZA JŽ16
1090 Kč
židle - nosnost 110 kg
• polypropylen
• kostra ALU
• stohovatelná
barvy: arancio, avorio,
antracite, rosso, verde

celeste
1096

1097

1098

1099

antracite

stůL JÍDeLNÍ pLAst / KOv 1490 Kč
70 × 70 cm, výška 72 cm
• polypropylen • kostra ALU
• vhodné do venkovních prostor
arancio
• stohovatelný
barvy: arancio, avorio,
antracite, rosso, verde
rosso

moření sedáku
a opěráku:

příplatek
za moření +140 Kč

červená

limetka

Židle AB4 Media-46
857 Kč
• výška sedáku 46 cm
• chrom/plast
• stohovatelná • hmotnost 3,4 kg

červená

27

šedá

žluzá

tm. modrá tm. zelená

e-shop: www.nabytek-honza.cz

NAtáLKA
tá
vel. 6
799 Kč
židle
• nosnost 120 kg
• plochoovál
• tvarovaná lakovaná překližka

růžová

ŽiDLe Z604 1016 Kč
židle - nosnost 120 kg
• kostra chrom
• plast lesk

oranžová

modrá

červená

zelená

AsKONA pLAst 695 Kč
• chrom/plast
• barvy plastu: červená,
modrá, zelená,
bílá, černá
• méně vhodná do vysoce
zátěžových prostor
• stohovatelná

ŽiDLe AB3
kostra černá
645 Kč
kostra chrom
670 Kč
židle - nosnost 120 kg
• plast

černá

bílá

modrá

červená

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • montáž ZDARMA • ceny včetně DPH

jídelní STolY
stůL JÍDeLNÍ
• kovová konstrukce z trubek pr. 40 mm
• jedna noha se stavitelným šroubem
• stolová deska z lamina buk tl. 18 mm
s plastovou nebo ABS hranou
• barva kovových částí: černá, červená, zelená,
fialová, žlutá, oranžová, modrá, šedá
• výška stolu 53 cm, 59 cm, 64 cm, 70 cm, 76 cm, 82 cm
• pod deskou svařovaný kovový rám

stOLY

2260 Kč
2125 Kč
2610 Kč
2810 Kč
3175 Kč

tloušťka desky
obdélník
čtverec
obdélník
obdélník
obdélník
obdélník
příplatek

60 × 80 cm
80 × 80 cm
120 × 80 cm
140 × 80 cm
160 × 80 cm
180 × 50 cm (pro 3 osoby)
1 stavitelný šroub

18 mm

25 mm

1370 Kč
1490 Kč
1795 Kč
2050 Kč
2220 Kč
2305 Kč
+ 50 Kč

1550 Kč
1670 Kč
1975 Kč
2230 Kč
2480 Kč
2565 Kč
+ 50 Kč

Kostra je vyrobena z jeklu 20 × 20 mm s povrchovou úpravou
vypalovanou práškovou barvou (komaxit) - dezén stříbrný antik.
Sedák o výšce 6 cm je tvořen z tužšího polyuretanu. Židle je
vybavena plastovými kluzáky pro ochranu podlahy a plastovými
dorazy proti poškrábání židle při stohování.
barva kostry

stříbrný
antik

barva čalounění

černá se
zlatým
puntíkem

sKLáDAcÍ stOLY

červená se tm. modrá
zlatým
se zlatým
puntíkem puntíkem

1430 Kč
1545 Kč
1745 Kč
1840 Kč

stůL HONZÍK Js
• konstrukce jekl 30 × 30 mm
• deska lamino buk, višeň, olše, ořech
• výška stolu 53 cm, 59 cm, 64 cm, 70 cm, 76 cm, 82 cm
• 1 stolová noha opatřena stavěcím šroubem
• pod deskou svařovaný kovový rám
• rozměry stolů lze vyrobit dle přání

stůL LAMiNO
stůl buk, tl. 18mm
• výška stolu 76 cm
• ABS hrana • nohy z masivu
80 × 80 cm
80 × 60 cm
120 × 60 cm
120 × 80 cm
lichoběžník 120 × 60 × 60 × 60 cm

stůL HONZÍK K
60 × 80 cm
stůL HONZÍK K
80 × 80 cm
stůL HONZÍK K
60 × 120 cm
stůL HONZÍK K
80 × 120 cm

36 mm

36 mm

1560 Kč
1680 Kč
1980 Kč
2235 Kč
2490 Kč
2575 Kč
+ 50 Kč

1315 Kč
1930 Kč
2320 Kč
2405 Kč
2915 Kč
2995 Kč
+ 50 Kč

(zesílení 10 cm po obvodu)

stOLY JÍDeLNÍ JsM
• konstrukce jekl 50 × 50 cm
• komaxit stříbrný, další barvy komaxit – viz dole
• deska lamino buk tl. 18 mm
• výška 76cm
• 4 stavěcí šrouby
stůL JsM 80 × 80 cm
3545 Kč
stůL JsM 130 × 80 cm
3740 Kč

ŽiDLe BANKet
do 30 kusů
680 Kč
nad 30 kusů
595 Kč
• stohovatelná - po 10 ks
• šířka 44 cm
• výška 89 cm
• výška sedáku od země 46 cm
• hloubka 51cm

Kostra je vyrobena z trubek s povrchovou úpravou vypalovanou práškovou barvou (komaxit).
stoly lze ve složeném stavu naskládat na sebe. Horní deska je vyrobena z lamina v dezénu buk o tl.18 mm, opatřena je 2 mm
ABS hranou se zaoblenými rohy. Lze vyrobit i s ostrými rohy. výběr výšky stolů: 64 cm, 70 cm, 76 cm a 82 cm.
skládací stůl
skládací stůl
skládací stůl
skládací stůl

120 × 70 cm
120 × 80 cm
120 × 90 cm
120 × 100 cm

2710 Kč
2795 Kč
2795 Kč
2810 Kč

skládací stůl
skládací stůl
skládací stůl
skládací stůl

140 × 70 cm
140 × 80 cm
140 × 90 cm
140 × 100 cm

2880 Kč
2880 Kč
2880 Kč
2880 Kč

kruh
kruh
kruh
kruh

ø 120 cm
ø 150 cm
ø 180 cm
ø 200 cm

2995 Kč
3170 Kč
3490 Kč
3845 Kč

skládací stůl
skládací stůl
skládací stůl
skládací stůl

160 × 70 cm
160 × 80 cm
160 × 90 cm
160 × 100 cm

2965 Kč
3050 Kč
3050 Kč
3080 Kč

skládací stůl
skládací stůl
skládací stůl
skládací stůl

180 × 70 cm
180 × 80 cm
180 × 90 cm
180 × 100 cm

3050 Kč
3135 Kč
3135 Kč
3170 Kč

skládací stůl
skládací stůl
skládací stůl
skládací stůl

200 × 70 cm
200 × 80 cm
200 × 90 cm
200 × 100 cm

3135 Kč
3220 Kč
3220 Kč
3220 Kč

stříbrný antik
– příplatek +151 Kč

barva komaxit vypalovaná prášková (pro skládací a jídelní stoly)

RAL 2004

RAL 1021

RAL 3000

RAL 5015

RAL 7004

RAL 8017

RAL 7035

RAL 4005

RAL 6029

RAL 8022

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • montáž ZDARMA • ceny včetně DPH

RAL 6018

RAL 9016

RAL 5002

RAL 1003

e-shop: www.nabytek-honza.cz
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náBytek do šaTeN
ŠAtNÍ sKřÍNě LAMiNO – NA pLecHOvÉM ROŠtu
plechový rošt. Lamino buk tl.18 mm. Skříně jsou opatřeny očkem pro visací zámek,
větrací mřížkou, trojháčkem, 2 poličkami.
možnost objednání s barevnými dveřmi + 170 Kč za 1 dveře.

DvOJsKřÍň NA pLecHOvÉM ROŠtu
provedení lamino buk
60 × 140 × 40 cm
D2 A nízká
60 × 160 × 40 cm
D2 c střední
60 × 175 × 40 cm
D2 B vysoká

4214 Kč
4430 Kč
4609 Kč

příplatky:
příplatek za úchytku a nábytkový zámek + 70 Kč/1 dveře
příplatek za trojháček navíc
+ 50 Kč/1 ks
příplatek za generální klíč
170 Kč/1 ks

panty vpravo / panty vlevo
tROJsKřÍň NA pLecHOvÉM ROŠtu
provedení lamino buk
90 × 140 × 40 cm
D3 A nízká
90 × 160 × 40 cm
D3 c střední
90 × 175 × 40 cm
D3 B vysoká

krytka

5439 Kč
5920 Kč
6162 Kč

větrací
mřížka

stavitelná
noha
rošt

ŠAtNÍ sKřÍNě LAMiNO – NA sOKLu
Lamino buk tl.18 mm. Skříně jsou opatřeny očkem pro visací zámek,
větrací mřížkou, trojháčkem, 2 poličkami.
možnost objednání s barevnými dveřmi + 170 Kč za 1 dveře.
DvOJsKřÍň NA sOKLu
provedení lamino buk
60 × 139 × 40 cm
Ds2 A nízká
60 × 185 × 40 cm
Ds2 B vysoká

3688 Kč
4083 Kč

tROJsKřÍň NA sOKLu
provedení lamino buk
90 × 139 × 40 cm
Ds3 A nízká
90 × 185 × 40 cm
Ds3 B vysoká

4648 Kč
5371 Kč

BRitt
BR
1207 Kč
věšák
• dezén dřeva
buk
třešeň
calvados

panty vpravo / panty vlevo
příplatky:
příplatek za úchytku a nábytkový zámek + 70 Kč/1 dveře
příplatek za trojháček navíc
+ 50 Kč/1 ks
170 Kč/1 ks
příplatek za generální klíč

panty vpravo / panty vlevo

sKřÍNě s BOxY

sKřÍň 6 BOxů 5530 Kč
• uzamykatelné boxy
• provedení lamina:
buk, olše horská, javor, bříza
sněžná, fineline krémový,
třešeň, šedá
66 × 106 × 40 cm

29

sKřÍň 12 BOxů 8560 Kč
• uzamykatelné boxy
• provedení lamina:
buk, olše horská, javor, bříza sněžná,
fineline krémový, třešeň, šedá
130 × 106 × 40 cm

e-shop: www.nabytek-honza.cz

GeNt
1508 Kč
v. 180 cm
věšák
• bílý,
černý,
světle
zelený

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • montáž ZDARMA • ceny včetně DPH

kovové SKříNě
šatní skříně a skříně s boxy vhodné do školských zařízení. šatní skříňky jsou vybaveny kovovou policí, plastovou tyčí a 2 háčky na oblečení v každé sekci. ve dveřích jsou umístěny větrací otvory (nahoře 6, dole 4) a pole pro cedulku.
ochrana proti korozi práškovým lakováním
v šedé barvě Ral 7035 zaručuje dlouhou životnost i v obtížných podmínkách. vyrobeno
z plechu o tloušťce 0,6 - 0,8mm. možnost výběru barvy dveří a typu uzamykání.
Rozšířený výběr a bližší informace na eshopu.
typy
zámků

RAL 7035

RAL 3020

RAL 5002

RAL 6029

RAL 1021

sZ-016 (2D)
sZ-016 (4D)
sZ-016 (6D)

sZ-0013 (2D)
sZ-0013 (4D)
sZ-0013 (6D)
sZ-0013 (8D)

30 × 180 × 49 cm
60 × 180 × 49 cm
90 × 180 × 49 cm
120 × 180 × 49 cm

2412 Kč
3977 Kč
6170 Kč
8334 Kč

sZ-0014 (2D)
sZ-0014 (4D)
sZ-0014 (6D)

40 × 180 × 49 cm
80 × 180 × 49 cm
120 × 180 × 49 cm

3012 Kč
4971 Kč
7705 Kč

sZ-0022 (2D)
sZ-0022 (4D)
sZ-0022 (6D)
sZ-0022 (8D)

30 × 140 × 49 cm
60 × 140 × 49 cm
90 × 140 × 49 cm
120 × 140 × 49 cm

2164 Kč
3568 Kč
5556 Kč
7267 Kč

sZ-0022/4 (2D)
sZ-0022/4 (4D)
sZ-0022/4 (6D)

30 × 140 × 49 cm
60 × 140 × 49 cm
90 × 140 × 49 cm

2661 Kč
4401 Kč
6828 Kč

zámek
s dvěma klíči

uzávěr pro
visací zámek

kódový
zámek

sZ-0001 (1D)
sZ-0001 (2D)
sZ-0001 (3D)
sZ-0001 (4D)

30 × 180 × 49 cm
60 × 180 × 49 cm
90 × 180 × 49 cm
120 × 180 × 49 cm

2310 Kč
2924 Kč
5117 Kč
7164 Kč

sZ-0002 (1D)
sZ-0002 (2D)
sZ-0002 (3D)

40 × 180 × 49 cm
80 × 180 × 49 cm
120 × 180 × 49 cm

2529 Kč
3599 Kč
6521 Kč

sZ-0023 (1D)
sZ-0023 (2D)
sZ-0023 (3D)
sZ-0023 (4D)

30 × 150 × 49 cm
60 × 150 × 49 cm
90 × 150 × 49 cm
120 × 150 × 49 cm

2069 Kč
2822 Kč
4591 Kč
6448 Kč

sZ-0023/4 (1D)
sZ-0023/4 (2D)
sZ-0023/4 (3D)

40 × 150 × 49 cm
80 × 150 × 49 cm
120 × 150 × 49 cm

2544 Kč
3480 Kč
5658 Kč

40 × 180 × 49 cm
80 × 180 × 49 cm
120 × 180 × 49 cm

3421 Kč
6170 Kč
9124 Kč

sZ-0024/3 (3D)
sZ-0024/3 (6D)
sZ-0024/3 (9D)
sZ-0024/3 (12D)

30 × 180 × 49 cm
60 × 180 × 49 cm
90 × 180 × 49 cm
120 × 180 × 49 cm

2741 Kč
4459 Kč
6543 Kč
8042 Kč

sZ-0024/4 (3D)
sZ-0024/4 (6D)
sZ-0024/4 (9D)

40 × 180 × 49 cm
80 × 180 × 49 cm
120 × 180 × 49 cm

2990 Kč
5183 Kč
7274 Kč

sZ-0019/3 (4D)
sZ-0019/3 (8D)
sZ-0019/3 (12D)
sZ-0019/3 (16D)

30 × 180 × 49 cm
60 × 180 × 49 cm
90 × 180 × 49 cm
120 × 180 × 49 cm

3012 Kč
4935 Kč
7230 Kč
8700 Kč

sZ-0019/4 (4D)
sZ-0019/4 (8D)
sZ-0019/4 (12D)

40 × 180 × 49 cm
80 × 180 × 49 cm
120 × 180 × 49 cm

3144 Kč
5220 Kč
7296 Kč

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • montáž ZDARMA • ceny včetně DPH

e-shop: www.nabytek-honza.cz
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náBytek do šaTeN
ŠAtNÍ LAvice

kostra jekl 30 × 30 mm, sedáky a opěráky: lamino buk nebo dřevo masív borovice, šířky: 100 cm, 120 cm, 150 cm, 200 cm (možnost rozměrových úprav), výběr háčků – dvojháčky nebo trojháčky.
Lavice jsou vybaveny rektifikačními šrouby

ŠAtNÍ LAvice

ŠAtNÍ
ŠA
NÍ LAvice + OpěRáK
pě á

hloubka 32 cm, výška 31, 35, 38, 42, 46, 50 cm

šířka
100 cm
120 cm
150 cm
200 cm

lamino
1850 Kč
1960 Kč
2320 Kč
2790 Kč

hloubka 35 cm, výška 31, 35, 38, 42, 46, 50 cm
celková výška: +34 cm

dřevo
2090 Kč
2260 Kč
2760 Kč
3095 Kč

šířka
100 cm
120 cm
150 cm
200 cm

lamino
2490 Kč
2630 Kč
3590 Kč
4640 Kč

dřevo
2790 Kč
2950 Kč
4000 Kč
5120 Kč

ŠAtNÍ
ŠA
ŠAt
NÍ vě
věŠáKOvá
ŠáKOvá LAvice
LA
JeDNOstRANNá

hloubka 35 cm, výška 31, 35, 38, 42, 46, 50 cm
celková výška: 160 cm

šířka
100 cm
120 cm
150 cm
200 cm

lamino
3400 Kč
3720 Kč
4660 Kč
6200 Kč

dřevo
3550 Kč
3920 Kč
5170 Kč
6570 Kč

Dezény RAL viz strana 3.
sKřÍň v RáMu s 16 BOxY
119,6 × 190 × 43 cm
vnitřní rozměry boxu
26 × 39 × 39 cm
7990 Kč

sKřÍň
řÍň v RáMu
á
s 16 BOxY
• uzamykatelné boxy
119,6 × 190 × 43 cm
vnitřní rozměry boxu
26 × 39 × 39 cm
13175 Kč

ŠAtNÍ věŠáKOvá LAvice OBOustRANNá

hloubka 69 cm, výška 31, 35, 38, 42, 46, 50 cm
celková výška: 160 cm

LAviČKA DAN – vYsOKá
s opěrkou bez opěrky
1160 Kč
dvojmístná 85 cm 2210 Kč
1260 Kč
trojmístná 124 cm 2430 Kč
1490 Kč
čtyřmístná 163 cm 2905 Kč
1595 Kč
pětimístná 202 cm 3160 Kč

s OpěRKOu
• hloubka: 52 cm • výška: vel. 5 (42 cm), vel. 6 (46 cm), vel. 7 (50 cm)
• celková výška: + 30 cm
• kostra - plochoovál 40 × 20 mm (bez rektifikačních šroubů)
• kostra - trubka 35 mm - osazeno 2 rektifikačními šrouby
pro vyrovnání nerovností podlahy + 140 Kč
• kostra opěráku - jekl 25 × 25 mm • sedák - tvarovaná překližka
• barva kostry: viz strana 2

LsB 2 šířka 120 cm 4015 Kč
LsB 3 šířka 153 cm 5550 Kč
LsB 4 šířka 204 cm 7090 Kč
LsB 5 šířka 255 cm 8630 Kč
kostra černá
barvy plastu: zelená, černá,
červená, modrá, šedá,
oranžová
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šířka
100 cm
120 cm
150 cm
200 cm

LLAvice
A
Avice
vesAtA
vesAt
AtA
At
tA

e-shop: www.nabytek-honza.cz

dřevo
5660 Kč
6180 Kč
7845 Kč
9860 Kč

BeZ OpěRKY
pě
pěRKY
• hloubka: 34 cm • výška: vel. 5 (42 cm), vel. 6 (46 cm), vel. 7 (50 cm)
• celková výška: + 10 cm
• kostra - plochoovál 40 × 20 mm (bez rektifikačních šroubů)
• kostra - trubka 35 mm - osazeno 2 rektifikačními šrouby
pro vyrovnání nerovností podlahy + 140 Kč • sedák - tvarovaná překližka
• barva kostry: viz strana 2

kostra chrom, látka bílá ekokůže

155 × 86 × 59 cm
3940 Kč

lamino
5165 Kč
5670 Kč
7055 Kč
8990 Kč

LAviČKA
LAvi
LA
ČKA NAt
NA

šířka130 cm, hloubka 50 cm
velikost 5, 6, 7

1770 Kč

LA
LAvice
Z128
přírodní, bříza, olše, hnědá
Látky: Trinity oranžová, červená,
žlutá, zelená, tyrkysová, šedá,
tmavě šedá, hnědá
3915 Kč

rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • montáž ZDARMA • ceny včetně DPH

náBytek do dílen · RealizovaNé pRojeKTY
celou galerii naleznete na www.nabytek-honza.cz
NáBYteK DO DÍLeN

stůL Ds 5420 Kč
130 × 83 × 60 cm
• konstrukce jekl 50 × 50 cm
• komaxit stříbrný,
deska masív buk tl. 28 mm
• 4 stavěcí šrouby

pu 160
2299 Kč
židle dílenská

tABuRetKA
NAt
570 Kč
velikost 2-7
• sedák překližka, pr. 29
cm, trubka pr. 25 mm
barvy RAL viz. strana 2

ŽiDLe
iDLe
BOD
1609 Kč
výškově stavitelná
dřevěná židle
s bílým plastem,
výška 63-71cm

BON
915 Kč
• židle na pístu
• výška sedu 44-58 cm

ŽiDLe LABORAtORNÍ
• se šroubovicí 2400 Kč
• s pístem
2490 Kč
• kluzáky
• příplatek
za kolečka + 365 Kč
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rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • montáž ZDARMA • ceny včetně DPH
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e-shop: www.nabytek-honza.cz
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RealizovaNé pRojeKTY
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vybavení výstavních prostor
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rozměry: šířka × výška × hloubka • doprava do 150 km ZDARMA • montáž ZDARMA • ceny včetně DPH

