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LIST : 02 - PRACOVISKO UČITEĽA  (K1) - ŠPECIFIKÁCIA
POLYTECHNICKÁ UČEBŇA - PROJEKT INTERIÉRU - NÁBYTOK

K1 -  Pracovisko učiteľa

         - rozmery :  675-805*1200*600 mm

    - stolový plát je laminotriesková doska v dekore svetlosivá, hr. 25mm, 

     - hrany ABS 2mm

    - kovová podnož v tvare písmena “A”

    - nohy – oceľová rúrka s priemerom 40mm

    - samonosná stolová podnož spojená teleskopickým káblovým 

     mostom

    - povrchová úprava kovových častí podnože je vypaľovaná 

      prášková farba v odtieni RAL9006 – hliník 

    - plastové pätky z tvrdeného plastu umožňujúce plynulú výškovú 

      reguláciu v rozpätí 675 až 805mm

             -  spodná časť rektifikovateľných pätiek s priemerom 70mm

Prevedenie mobilného kontajnera:
- laminotriesková doska hrúbka 18mm s ABS hranou 2mm
- dekor čielok - biela
    dekor korpusu -svetlosivá 
-   zásuvka 4x
-   uzamykanie
-   bezpečnostná zapustená úchytka  ( farba oranžová - RAL 2008 )

Prevedenie bezpečnostnej zapustenej plastovej dverovej úchytky:
  - má tvar pozdĺžne predeleného oválu. Je riešená ako zapustené dverové madlo, 
montované do vyfrézovaného otvoru dvierok (tvar frézovaného otvoru má tiež tvar 
pozdĺžne predeleného oválu). Úchytka je k dverám fixovaná bez použitia kovových 
spojovacích prvkov a konštrukčné riešenie uchytenia madla  je riešené bez 
akýchkoľvek zvonka viditeľných spojovacích prvkov. Vonkajšie rozmery úchytky sú 
200 x 63 x 22 mm. Vonkajší rádius zaoblenia je 62 mm a rádius otvoru pre 
uchopenie (vnútorný rádius prednej plochy úchytky) je 47mm. Všetky vonkajšie 
hrany úchytky sú zaoblené pre maximálnu elimináciu akéhokoľvek zranenia aj pri 
náhodnom kontakte s úchytkou. Vnútorný priestor madla určený pre samotné 
uchopenie pri otváraní dverí je hlboký 13mm a spolu lemovaním s vnútornou šírkou 
8mm zabezpečujú pohodlnú a bezpečnú manipuláciu.

(farby na obrázku sú ilustračné)
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S1 - Stolička k pracovisku učiteľa
    -   veľkosť 6 ( podľa normy EN 1729 ):

- stolička so sedadlom a operadlom integrovaným do jedného škrupinového 

tvaru a s oceľovou nosnou konštrukciou

 

Sedadlo a operadlo :

- materiál: štruktúrovaný fúkaný dvojvrstvý polypropylén, ktorý vytváta uzavretý 

vankúšový efekt 

- škrupina má kruhový otvor v operadle pre jednoduché uchopenie stoličky

- operadlo má smerom k sedadlovej časti zúžený tvar umožňujúci aj pohodlné 

„obrátené“ sedenie 

- sedadlo má sklon 3° vzhľadom k horizontálnej rovine

    -   farebné prevedenie sedadla je oranžová - odtieň v stupnici RAL 2010

Nosná konštrukcia

- je stabilná voľne kmitajúca C-forma – takzvaná pružinová podnož z jedného 

kusa pedpätej oceľovej rúrky  s priemerom 22mm

- tvar konštrukcie tvorí 5 ohnutí oceľovej rúrky

- v spodnej časti je tvar doplnený výstuhou fixovanou dvoma zvarovými spojmi 

k základnej konštrukcii

- povrchová úprava podnože je vypaľovaná prášková farba v RAL 9006

- plastové klzáky s plstenou úpravou

LIST : 03 - STOLIČKA K PRACOVISKU UČITEĽA (S1) - ŠPECIFIKÁCIA
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LIST : 04 - MOBILNÉ PRACOVISKO UČIETĽA (T1) - ŠPECIFIKÁCIA
POLYTECHNICKÁ UČEBŇA - PROJEKT INTERIÉRU - NÁBYTOK

    SÚSTRUH
Vhodný pre modelárov, hračkárstvo, výrobu marionet a tisíce iných vecí v klasickom  modelárstve.

Max. šírka: 250mm; max výška: 40mm; výška ponad suport: 25mm; motor: 220 - 240V; výkon: 100W; frekvencia: 50/60Hz; 

plynulo regulovateľné otáčky: od 1 000 - 5 000 ot./min; otvor vretena: 10mm; zdvih koníka pinoly: 20mm; šírka: 250mm; výška: 

40mm; štvorhrotový unášač a 10 mm upínacia stopka; štabilná, do výšky a do všetkých strán nastaviteľná plocha na náradie; 

stabilné hliníkové lôžko; súčasťou dodávky je čelný unášací kotúč pre väčšie obrobky a šesť oceľových klieštin: 2 - 3 - 4 - 6 - 8 – 

10 mm; moment aj pri nižších otáčkach; uloženie vretena v kvalitnom guľôčkovom ložisku.

MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE
Plynulou reguláciou predvoľby počtu kmitov je možné prispôsobiť povahe materiálu; so 4-stupňovým hĺbkovým dorazom na 

obmedzenie hĺbky rezu; možnosť pripojenia viacúčelových vysávačov na brúsenie bez prachu; ergonomický dizajn.  
Technické údaje: 
Menovitý príkon: 190W; výkon: 89W; voľnobežné otáčky: 15000-21000 min-1; uhol oscilácie vľavo / vpravo: 1,4°; 
hmotnosť: 1,2 kg
Súčasťou dodávky: 
pílový list na rezy so zanorením na tvrdé drevo (32 x 40 mm), p ílový list na rezy so zanorením na kov, (32 x 30 mm), 

segmentovaný pílový kotúč na drevo a kov (85 mm),súprava brúsnych listov v tvare delta, drevo (93 mm), B rúsna doska v 

tvare delta (93 mm), HCS flexibilná škrabka (52 x 45 mm), HCS pílový list na rezy so zanorením na drevo (32 x 40 mm), H M -

RIFF segmentový pílový kotúč (85 mm), i mbusový kľúč, ·kufor z plastu, 4-stupňový hĺbkový doraz pre segmentové pílové 

kotúče

T1 - Mobilné pracovisko učiteľa na obrábanie kovov 

a dreva

        - rozmery :  1860 (880)*1500*740 mm (v * š * h )

    - stolový plát - buková škárovka hrubá 40 mm - ošetrená roztokom
                           ľanového oleja

     - elektronoha s úložným priestorom  - 840*150*603 mm
                 - oceľová konštrukcia ošetrená práškovou farbou - RAL 7035
                 - uzamykateľné dvierka -  RAL 5012
                 - 2x zásuvka s bezpečnostnou klapkou 2 x 230V/50Hz
    - uzamykateľná skrinka  - 840*578*578 mm - dvierka 
                     - oceľová konštrukcia ošetrená práškovou farbou -    
                    korpus RAL 7035 , dvierka RAL 5012
    - nadstavbový stĺpik - 2 x RAL 7035
    - perforovaný kovový panel pre závesný systém 1440*304 mm - 2x  
                    - vo farbe RAL 5012
    - kovová polica zavesená na nadstavbových stĺpikoch - hĺbka 206mm
                    - vo farbe RAL 5012
    - sada kovových držiakov náradia na perforovaný panel 

VYBAVENIE PRACOVISKA:

sada kovových držiakov

náradia na perforovaný panel 

  (ilustračný obrázok)
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LIST : 05 - MOBILNÉ PRACOVISKO ŽIAKA NA OBRÁBANIE DREVA (T2) - ŠPECIFIKÁCIA
POLYTECHNICKÁ UČEBŇA - PROJEKT INTERIÉRU - NÁBYTOK

    SÚSTRUH
Vhodný pre modelárov, hračkárstvo, výrobu marionet a tisíce iných vecí v klasickom  modelárstve.

Max. šírka: 250mm; max výška: 40mm; výška ponad suport: 25mm; motor: 220 - 240V; výkon: 100W; frekvencia: 50/60Hz; 

plynulo regulovateľné otáčky: od 1 000 - 5 000 ot./min; otvor vretena: 10mm; zdvih koníka pinoly: 20mm; šírka: 250mm; výška: 

40mm; štvorhrotový unášač a 10 mm upínacia stopka; štabilná, do výšky a do všetkých strán nastaviteľná plocha na náradie; 

stabilné hliníkové lôžko; súčasťou dodávky je čelný unášací kotúč pre väčšie obrobky a šesť oceľových klieštin: 2 - 3 - 4 - 6 - 8 – 

10 mm; moment aj pri nižších otáčkach; uloženie vretena v kvalitnom guľôčkovom ložisku.

CHVOSTOVÁ PÍLA
Vhodné na pílenie dreva aj kovov. Použiteľné sú všetky štandardné pílové listy. Vysoký komfort obsluhy vďaka modernému 

dizajnu chvostovej píly, optimálny pomer hmotnosti a rozmerov, ergonomická rukoväť a optimálne usporiadanie spínačov . 

Výkonný 710-wattový motor – veľký výkon aj pri tých najťažších prácach. Konštrukcia umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu 

pílového listu – úplne bez použitia nástrojov.
Píla je vybavená odolný krytom a rukoväťou s dizajnom oblúkového držadla – na bezpečnú manipuláciu a ľahkú prácu
V rámci dodávky je  aj1 pílový list na drevo a kov.
     
 

T2 - Mobilné pracovisko žiaka na obrábanie dreva

        - rozmery :  1860 (880)*1500*740 mm (v * š * h )

    - stolový plát - buková škárovka hrubá 40 mm - ošetrená roztokom
                           ľanového oleja

     - elektronoha s úložným priestorom  - 840*150*603 mm
                 - oceľová konštrukcia ošetrená práškovou farbou - RAL 7035
                 - uzamykateľné dvierka -  RAL 5012
                 - 2x zásuvka s bezpečnostnou klapkou 2 x 230V/50Hz
    - uzamykateľná skrinka  - 840*578*578 mm - dvierka 
                     - oceľová konštrukcia ošetrená práškovou farbou -    
                    korpus RAL 7035 , dvierka RAL 5012
    - nadstavbový stĺpik - 2 x RAL 7035
    - perforovaný kovový panel pre závesný systém 1440*304 mm - 2x  
                    - vo farbe RAL 5012
    - kovová polica zavesená na nadstavbových stĺpikoch - hĺbka 206mm
                    - vo farbe RAL 5012
    - sada kovových držiakov náradia na perforovaný panel 
     
 

VYBAVENIE PRACOVISKA:

sada kovových držiakov

náradia na perforovaný panel 

  (ilustračný obrázok)
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LIST : 06 - MOBILNÉ PRACOVISKO ŽIAKA NA OBRÁBANIE KOVOV (T3) - ŠPECIFIKÁCIA
POLYTECHNICKÁ UČEBŇA - PROJEKT INTERIÉRU - NÁBYTOK

T3 - Mobilné pracovisko žiaka na obrábanie kovov

        - rozmery :  1860 (880)*1500*740 mm (v * š * h )

    - stolový plát - buková škárovka hrubá 40 mm - ošetrená roztokom
                           ľanového oleja

     - elektronoha s úložným priestorom  - 840*150*603 mm
                 - oceľová konštrukcia ošetrená práškovou farbou - RAL 7035
                 - uzamykateľné dvierka -  RAL 5012
                 - 2x zásuvka s bezpečnostnou klapkou 2 x 230V/50Hz
    - uzamykateľná skrinka  - 840*578*578 mm - dvierka 
                     - oceľová konštrukcia ošetrená práškovou farbou -    
                    korpus RAL 7035 , dvierka RAL 5012
    - nadstavbový stĺpik - 2 x RAL 7035
    - perforovaný kovový panel pre závesný systém 1440*304 mm - 2x  
                    - vo farbe RAL 5012
    - kovová polica zavesená na nadstavbových stĺpikoch - hĺbka 206mm
                    - vo farbe RAL 5012
    - sada kovových držiakov náradia na perforovaný panel 
     
 VYBAVENIE PRACOVISKA:

sada kovových držiakov

náradia na perforovaný panel 

  (ilustračný obrázok)

MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE
Plynulou reguláciou predvoľby počtu kmitov je možné prispôsobiť povahe materiálu; so 4-stupňovým hĺbkovým dorazom na 

obmedzenie hĺbky rezu; možnosť pripojenia viacúčelových vysávačov na brúsenie bez prachu; ergonomický dizajn.  
Technické údaje: 
Menovitý príkon: 190W; výkon: 89W; voľnobežné otáčky: 15000-21000 min-1; uhol oscilácie vľavo / vpravo: 1,4°; 
hmotnosť: 1,2 kg
Súčasťou dodávky: 
pílový list na rezy so zanorením na tvrdé drevo (32 x 40 mm), p ílový list na rezy so zanorením na kov, (32 x 30 mm), 

segmentovaný pílový kotúč na drevo a kov (85 mm),súprava brúsnych listov v tvare delta, drevo (93 mm), B rúsna doska v 

tvare delta (93 mm), HCS flexibilná škrabka (52 x 45 mm), HCS pílový list na rezy so zanorením na drevo (32 x 40 mm), H M -

RIFF segmentový pílový kotúč (85 mm), i mbusový kľúč, ·kufor z plastu, 4-stupňový hĺbkový doraz pre segmentové pílové 

kotúče
    

STOLOVÁ VŔTAČKA 
Základ vŕtačky tvorí rovinná, frézovaná pracovná doska 220x120 mm. Paralelne vedený doraz so stupnicou. Masívny 

chrómovaný oceľový stĺp 20x340 mm. Vysoko výkonný motor VDE. Veľmi tichá stolová vŕtačka s dlhou životnosťou. 

Trojstupňová hliníková remenica s plochým remeňom. Presunutím remeňa sa volia tri možné rýchlosti otáčok. Praktický 

ukazovateľ hĺbky vrátania s nastaviteľným dorazom. Špecifikácia a vlastnosti produktu: Napájanie : 220 - 240 V, Príkon : 85W
Tri stupne otáčok: 1800 - 4700 - 8500 ot./min. , Hmotnosť : 3,3kg, Vyloženie od stĺpu k stredu vŕtacieho vretena : 140mm
Zdvih pinoly : 30mm, Upínanie nástrojov do klieštinového puzdra (súčasť dodávky spolu so šiestimi klieštinami) pre klieštiny s 

priemerom: 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 - 3,2 mm
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LIST : 07 - STOLIČKA PRE ŽIAKA (S2) - ŠPECIFIKÁCIA

S2 - Stolička pre žiaka 
   

- stolička bez operadla

-   polyuretánové sedadlo - čierna farba

-   plynový piest na nastavenie výšky sedenia plynovým piestom k nastaveniu 

výšky sedadla,

    -   nylonový čierny kríž s klzákmi - čierna farba

     -  aretačný kruh pre uloženie nôh s nadstavcom piestu pre vyššie sedenie 

POLYTECHNICKÁ UČEBŇA - PROJEKT INTERIÉRU - NÁBYTOK
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LIST : 08 - KOVOVÁ SKRIŇA NA ODKLADANIE NÁRADIA (01) - ŠPECIFIKÁCIA

01 - Kovová skriňa na odkladanie náradia
        - rozmery :  1960*1044*405 mm

    - oceľová konštrukcia ošetrená práškovou farbou -    
                    korpus RAL 7035 , dvierka  RAL 5012 
    - polica - 2x
    - závesný systém
    - uzamykanie

POLYTECHNICKÁ UČEBŇA - PROJEKT INTERIÉRU - NÁBYTOK
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