
39161000-8
Nábytok pre materské školy 

(ekvivalent)

Názov Technické paramete, špecifikácia Príklad vyhotovenia ks
jednotková 

cena s DPH

Spolu cena s 

DPH

Detský písací stôl
detský písací stôl ,  min 110x55, dekor drevo, 

farba, s min. 1 zásuvkou a 1 skrinkou 

https://www.mt-nabytok.sk/46721-pisaci-

stol-insert.htm
2

Detský rastúci písací stôl 
s výškovo nastaviteľnými nohami, nastavením 

sklonu dosky

http://www.stolickymix.sk/eshop/len-pre-

vase-deti/stoly-doplnky/detsky-rastuci-stol-

mayer-young-college-profi-32p3.html

2

Detská plastová stolička stohovateľná výška sedu 35 cm
http://www.nomiland.sk/plastova-stolicka-

vyska-30-cm-modra/ 
44

Stôl plastový s výškovo-

nastaviteľnými nohami v tvare 

kruhového výseku

dekor drevo, farba,  výškovo nastaviteľný
http://www.nomiland.sk/plastova-stolova-

doska-kruh-vysek-zlta/
8

Nábytková detská zostava
detská sektorová nábytková zostava, dekor 

drevo, farba, min. 350x40x130 - 165
http://www.nomiland.sk/zostava-zt01m/ 4

http://www.nomiland.sk/plastova-stolicka-vyska-30-cm-modra/
http://www.nomiland.sk/plastova-stolicka-vyska-30-cm-modra/


Detská drevená stolička
detská  stolička,dekor drevo, farba, výška 

sedu min. 34 cm

http://www.nomiland.sk/drevene-stolicky-

buk-34-cm/
44

Detský stôl štvorcový
detský štvorcový stôl, dekor drevo, farba, 

80x80 cm, výškovo nastaviteľný

http://www.nomiland.sk/stolova-doska-buk-

stvorec-bukova/
12

Postieľka

Sklápateľné ležadlo s drevenou konštrukciou, 

matrac čalúnený nepremokavou difúznou 

látkou

http://www.nomiland.sk/sklapatelne-

lezadlo-zlto-zelene/
44

Šatňa pre deti

šatňa s lavičkou 130x40x130 cm, pre 4 deti, 

lavičk a s priehradkymi pre 4 deti, javor, s 

farebnými dvierkami

http://www.nomiland.sk/satna-p403/ 12

Kúpeľňové poličky s vešiakmi
kúpeľňové poličky s jedným dvojitým 

vešiakom, min. 65x70x12,

http://www.nomiland.sk/nabytok-pre-

skolky-skolsky-nabytok--detsky-

nabytok/1612/kupelnove-policky-s-vesiakmi-

pre-5-deti/

15

Skrinka na výtvarné pomôcky 

na kolieskach

drevená polička na kolieskach, min.  

70x40x70 cm

http://www.nomiland.sk/skrinka-na-

vytvarne-pomocky-javor/ 
6

Knihovnička
drevená javorová na kolieskach min. 

70x40x70 cm

http://www.nomiland.sk/knihovnicka-na-

kolieskach-javor/ 
6

http://www.nomiland.sk/satna-p403/


Obchod divadlo prírodný vzhľad min. 130x140x90 cm 
http://www.nomiland.sk/obchod-divadlo-

adam-cervene/ 
2

Rohová kuchynka
dekor drevo, farba, so sporákom, rúrou, 

dresom, min. 75x115x75

http://www.nomiland.sk/katalog/search/?q

=NV4520237
2

Stôl s vláčikovou dráhou
dekor drevo, farba,  min. 100x70x35, s 

koľajnicami, mostom, nadjazdom

http://www.nomiland.sk/stol-s-vlacikovou-

drahou-mesto/
2

Konferenčná stolička 
konferenčná stohovateľná stolička, 

chrómové nohy, farebné čalúnenie

http://www.super-

pohovky.sk/STOHOVATELNE-STOLICKY-

c16_0_1.htm

8

Otočná stolička na kolieskach

samostatne mechanicky nastaviť výšku sedu, 

vzdialenosť chrbtovej opieky od sedáku 

stoličky a výšku chrbtovej opierky,min. 

nosnosť 100 kg

http://www.stolickymix.sk/eshop/stolicky/d

etske/detska-otocna-stolicka-smart-

white.html

3

Detská otočná rastúca stolička na kolieskach
nastavenie výšky sedu, opierok chrbta, 

podrúčiek, hĺbky sedenia

http://www.stolickymix.sk/eshop/len-pre-

vase-deti/aby-vam-zdravo-sedeli/detska-

rastuca-otocna-stolicka-mayer-2436-

freaky.html

6

Písací stôl
min. rozmery 130x70x75, s min. 4 zásuvkami, 

s výsuvnou policou na klávesnicu, s 

priestorom na počítač

https://www.sconto.sk/produkty/pc-stol-

franz.html 2

http://www.nomiland.sk/obchod-divadlo-adam-cervene/
http://www.nomiland.sk/obchod-divadlo-adam-cervene/
http://www.nomiland.sk/katalog/search/?q=NV4520237
http://www.nomiland.sk/katalog/search/?q=NV4520237


Molitanová zostava 
minimálne 12 prvkov, potiahnutých 

umývateľnou koženkou

http://predskolak.eu/molitanove-

preliezacky/5975-zostava-saturn.html

2

Cena spolu za zákazku


