
 je vyráběna ve dvou velikostech 

 výška lavice 690 mm, určená pro 

židle výšky 340 mm a 380 mm je 

vhodná pro žáky I. stupně 

 výška lavice 760 mm, určená pro 

židle výšky 420 mm a 460 mm je 

vhodná pro žáky II. stupně 

 bezbariérový přístup k lavici ze 

strany sedícího 

 veškeré  hrany jsou osazeny plas-

tovými lištami a koncovkami 

 

Šance pro region s.r.o. 

735 72 Petrovice u Karviné 

NABÍDKOVÝ LIST 
ŠKOLNÍHO NÁBYTKU 

Nabízíme tyto barevné odstíny kovů:  

zelená –  červená – modrá – červená - kovová šeď 

LAVICE ŠKOLNÍ 

DVOUMÍSTNÁ 
 provedení  police  

 provedení košík  

LAVICE ŠKOLNÍ  

JEDNOMÍSTNÁ 
 provedení košík  

 provedení police 

 polohovací  

 lavice je seřiditelná z důvodu 

nerovnosti podlah v učebně 

 lavice je opatřena povrchová 

úprava kovové části je řešena 

použitím vysoce odolné barvy  

vůči otěru, která je hygienicky 

nezávadná 

 odkládací deskou 



ŽIDLE  ŠKOLNÍ  

 je vyráběna ve dvou velikostech, 

 výška lavice 690 mm, určená pro židle výšky 

340 mm a 380 mm je vhodná pro žáky I. Stup-

ně, 

 výška lavice 760 mm, určená pro židle výšky 

420 mm a 460 mm je vhodná pro žáky II. 

Stupně, 

 bezbariérový přístup k lavici ze strany sedící-

ho, 

 veškeré  hrany jsou osazeny plastovými lišta-

mi a koncovkami, 

 lavice je seřiditelná z důvodu nerovnosti pod-

lah v učebně, 

 lavice je opatřena povrchová úprava kovové 

části je řešena použitím vysoce odolné barvy 

 je vyráběna rovněž ve čtyřech velikostech výška 340 

mm, 380 mm, 420 mm, 460 mm, 

 její předností je možnost uskladnění po vyučování na 

spodní odkládací desce lavice  

 veškerý materiál použitý při výrobě splňuje 

nejpřísnější kritéria ekologických, hygienických a 

bezpečnostních norem, 

 způsob konstrukce zamezuje ničení podlah ve třídách 

a prodlužuje životnost výrobku. 

LAVICE ŠKOLNÍ — JEDNOMÍSTNÁ 

 

 výška 460 mm, 

 je vybavena drátěným košíkem, 

 je vhodná do učeben s omezenými prostorový-

mi možnostmi. 

ŽIDLE ŠKOLNÍ 
 s odklápěcí deskou  

 polohovací  

Nabízíme tyto barevné odstíny kovů:  

zelená –  červená – modrá – červená - kovová šeď 



 

 je vyrobená s vrchní a spodní deskou, 

 výška katedry je 740 mm a její kovová část je vyro-

bena z trubek, 

 tvarově a konstrukčně shodná jako lavice dvoumístná, 

 katedra je opatřena odkládací deskou, 

 konce kovových částí jsou ukončeny plastovými koncovkami, 

 katedra je seřiditelná z důvodu nerovnosti podlahy, 

 

 výška katedry je 740 mm a její kovová 

část je vyrobena z trubek, 

 tvarově a konstrukčně shodná jako la-

vice dvoumístná, 

 katedra je opatřena odkládacím koší-

kem, 

 konce kovových částí jsou ukončeny 

plastovými koncovkami, 

 katedra je seřiditelná z důvodu nerov-

nosti podlahy, 

 barevné sladění s lavicemi a židlemi ve 

třídě. 

 provedení  police s bočnicemi 

 provedení košík bez bočnice 

 provedenívedení  police 

s uzamykatelným šuplíkem bez 

bočnic   

UČITELSKÁ  KATEDRA 

 
 výška 1000 mm, šířka 800 mm, hloubka 

450 mm 

 materiál - lamino 

 barva dřeva a počet  polic dle vlastního vý-

běru 

 lze vyrobit jako uzamykatelná 

 vhodná pro uložení  jakéhokoliv  materiálu 

SKŘÍŇKA  POLICOVÁ  

Nabízíme tyto barevné odstíny kovů:  

zelená –  červená – modrá – červená - kovová šeď 

UČITELSKÁ  KATEDRA  



VENKOVNÍ „HNÍZDO“ 

SKŘÍŇ VE TVARU TROJÚHELNÍKU 

 výška 2000 mm, šířka 1250 mm, hloubka 615 mm 

 materiál – lamino 

 barva dle vlastního výběru 

 vhodná pro uložení propagačního a výstavního materiálu 

SKŘÍŇ ŠATNÍ 

 výška 1700 mm, šířka 1000mm, 

hloubka 565 mm 

 v provedení - 2/3 šatní a 1/3 policová 

 materiál – lamino 

 tato skříň uzamykatelná 

 barva dle vlastního výběru 

 je vyrobeno z jäklového profilu v kombinaci s masivními dřevěnými částmi zajiš-

ťujícími stabilitu, 

 jednotlivé komponenty jsou vzájemně sešroubovány, čímž je zajištěna dokonalá 

stabilita, 

 velmi vhodné pro zahradní prostory. 
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Objednávky:  

Tomáš Karkoška 

tel.: 725 595 399  

E-mail: cwierz.jan@dakol-karvina.cz 


