
Špecifikácia Cena za ks ks Cena spolu

Stolárske výrobky

lavica interiérová minim. rozmery v. 0,35m, š. 0,2 m, dĺ. 1,10m 4

lavica exteriérová minim. rozmery v. 0,35m, š. 0,2 m, dĺ. 0,9m 8

lavica do výrobných prístreškov minim. rozmery v. 0,35m, š. 0,2 m, dĺ. 1,20m 9

dlhá lavica do edukačného prístrešku minim. rozmery v. 0,5m, š. 0,2 m, dĺ. 3,0m, 4m, 4m 3

krátka lavica do edukačného prístrešku minim. rozmery v. 0,5m, š. 0,2 m, dĺ. 2,0m 5

stoly do objektov a prístreškov minim. rozmery v. 0,8m, š. 0,7 m, dĺ. 0,9m 5

mobilné stoly minim. rozmery v. 0,8m, š. 0,7 m, dĺ. 2,0m 10

police interiérové - obytné objekty minim. rozmery hr. 0,02m,  š. 0,15 m, dĺ. 1,0m 10

stojaté police do prístreškov minim. rozmery v. 1,5m, š. 0,15 m, dĺ. 1,0m 6

Drevené výrobky iné

vozík dvojkolesový 0,8 x 0,9 m, v. 0,6m, priemer plného kolesa 0,6 m 1

vozík štvorkolesový 0,9 x 1,4 x 1m, priemer kolesa s lúčmi 0,8 m 1

pluh obr. 1 2

cepy obr. 2 4

vidly obr. 3a, b 4

motyky drevené z prírodne ohnutého dreva, dĺ. držadla min. 1,2 m 4

vedrá spojené obr. 5, 5a 4

truhlica minim. rozmery v. 0,45m, š. 0,40 m, dĺ. 1,2 m 1

krosná zvislé obr. 6 1

krosná vodorovné obr. 7 1

korýtko rôzne rozmery 4

drobné kuchynské náčinie varecha, naberačka, 2 lyžice, cedidlo, črpák a i. - minim. počet v sade  6 ks 2 sady

drevené misky rôzne rozmery 4

poríská na bronzové a železné sekery, kosáky, motyky a pod. rôzne rozmery, ručná práca 10

Kováčské a kovolejárske výrobky 

1. bronzové

meč liptovského typu obr. 8, 8a 3

pancier  celokovový obr. 9, 9a 1

prilba obr. 9 1

ochrana rúk a nôh obr. 10 1 sada

kosák obr. 11 4

sekerky s tuľajkou a uškom obr. 12 4

vedro kovové (bronzové) obr. 13 2

šálka kovová (bronzová) obr. 13 4

diadém obr. 14, alebo špirálovitý 2

ihlica obr. 15,15a-b a iné z mladšej a neskorej doby bronzovej 6



náramok obr. 16, 16 a a iné 10

súbor pukličiek na konský postroj obr. 17 1

súbor - nákončia opaska (slovanské) obr. 18 1

kríž tepaný veľký, malý obr. 19 2

záušnice slovanské obr. 20, 20a,b - ako inšpirácia - rôzne 10

hudobné nástroje bubny kožené, prípadne drevené a keramické 2

2. železo

meč slovanský obr. 21, 21 a - ako inšpirácia 2

radlica obr. 22, 22a 1

motyka obr. 22, 23, 23a 2

sekera obr. 24 2

kosák obr. 22a 2

kovanie na 4 vedrá (obruče, držadlá) obr. 5, 5a 4 sady

sada ozdôb konského postroja obr. 25 1

Keramické výrobky 

1. v ruke

amfora obr. 26 8

miska obr. 27, rôzne druhy a veľkosti 12

hrniec obr. 27, rôzne druhy a veľkosti 10

šálka obr. 28, rôzne druhy a veľkosti 10

sada drobného náčinia – miniatúrne nádobky, lyžičky, cievky, hrkálky obr. 29, rôzne druhy a veľkosti, min. počet 8 1 sada

mazanicová plastická výzdoba obr. 30 4

slovanský pekáč ploché nádoby s nízkymi stenami, rôzne druhy a veľkosti 5

2. na kruhu

hrniec slovanský obr. 31, rôzne druhy a veľkosti 25

Kožené a kožušinové súčastí 

kožušiny do objektov rôzne, domáce a divo žijúce zvieratá 10

kožušiny do prístreškov rôzne, domáce a divo žijúce zvieratá 10

koža na prekrytie dymového otvoru diviak 1

kožené vaky jednoduché., rôzne druhy a veľkosti 8

konský postroj štandardný, obr. 25 1

Cena spolu bez DPH v EUR (€)

DPH 20 %

Cena spolu s DPH v EUR (€)


