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Firma KDZ, spol. s r.o. se od svého založení v lednu 
1991 specializuje na technické dodávky odborných 
učeben se zaměřením na elektronické vybavení 
a audiovizuální prvky ve výuce.

Od založení firmy bylo vybaveno velké množství škol 
různými typy technických učeben, nebo vnitřního 
vybavení na území ČR a značná část učeben byla 
exportována.

Společnost KDZ působí na dnes nejdynamičtějším 
a také nejvýznamnějším spektru trhu – v oblasti 
šíření informací. Vyrábí a dodává technické vybavení 
učeben do všech typů škol, přičemž komplexní 
nabídka zahrnuje i prvky vnitřního vybavení jako 
jsou lavice, židle, tabule apod. V nabídce jsou vybrá-
ny speciální učebny – jazykové, chemické, fyzikální, 
multimediální, počítačové, chemické laboratoře 
a ostatní příslušenství. Učebny jsou obvykle dodá-
vány na klíč dle specifických požadavků zákazníka. 
Jednotlivé prvky je možno dodat i samostatně.
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Jazykové učebny

Atypické uspořádání lavicDvoulavice kombinace dřevo/kov Multimediální katedra
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Uspořádání lavic do tvaru U

Jazykové učebny

Zkosené vnitřní hrany lavic Multimediální katedra
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Uspořádání lavic do tvaru U se zkosenými dvoulavicemi

Jazykové učebny

Dvoulavice vložené uvnitř U
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Podélné uspořádání lavic

Jazykové učebny

Dvoulavice kombinace dřevo/kov
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Trojlavice s NN panelem v odklopu. Zdroj napětí pro NN panely Multimediální katedra

Fyzikální učebny
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Trojlavice s NN panelem na lavici Skříňová sestava s kovovými zpevňujícími prvky

Fyzikální učebny
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Trojlavice s elektrickým odklopem pro NN panel Demonstrační stůl s deskou Postforming

Fyzikální učebny
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Trojlavice s manuálním odklopem pro NN panelDemonstrační stůl s deskou Postforming

Fyzikální učebny
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Chemické učebny

Středový médiový díl s umyvadly a volně stojící digestoř Laboratorní stoly s deskou Technistone a laboratorními komíny
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Digestoř na demonstračním stole s deskou PostformingVolně stojící trojlavice s odklopem pro NN panel

Chemické učebny
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Snížený médiový díl s umyvadly Průzor na digestoř ve vedlejší místnosti

Chemické učebny
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Chemické učebny

Středový médiový díl s umyvadly Digestoř na demonstračním stole s deskou Postforming
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Demonstrační stůl s deskou Postforming Volně stojící trojlavice s odklopem pro NN panel

Chemické učebny
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Žákovské pracoviště s povrchem (keramický obklad) a umyvadly Demonstrační pracoviště s povrchem - keramický obklad

Chemické učebny
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Volně stojící trojlaviceDemonstrační stůl s deskou Technistone

Chemické učebny
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Chemické učebny

Středový médiový díl s umyvadly a trojlavice s odklopem pro NN panelSkříňová sestava s vestavěným teráriem
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Chemické laboratoře

Laboratorní komín osazený armaturami Broen Laboratorní stůl s deskou Technistone
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Chemické laboratoře

Celodřevěná digestoř Laboratorní stoly po stranách učebny 
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Chemické laboratoře

Prosklená digestoř Laboratorní stoly s deskou Technistone a vestavěnou myčkou
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Chemické laboratoře

Tabule na elektr. otočném stojanu a vestavěné skříně Prosklená digestoř s deskou Technistone
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Chemické laboratoře

Prosklená digestoř Vysoká skříňová sestavaLaboratorní stoly s deskou Technistone, laboratorními komíny a policemi
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Přírodovědné učebny

Demonstrační stůl s deskou Postforming Uspořádání lavic do tvaru U, kombinace dřevo/kov Mycí pracoviště uprostřed
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Přírodovědné učebny

Demonstrační stůl s deskou Postforming Nábytková sestava s vestavěným teráriem
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Skříňová sestava

Přírodovědné učebny

Interaktivní tabule na otočném elektrickém stojanu Volně stojící trojlavice
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Počítačové učebny

Kombinace lavic dřevo/kov s odvětráváním PC boxu

52



53



Jednolavice s možností zasunutí monitoru

Počítačové učebny
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Varianta uspořádání - stromeček

Počítačové učebny
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Jednolavice celodřevěné

Počítačové učebny
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Dvoulavice celodřevěné

Počítačové učebny
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Počítačové učebny

Varianta uspořádání - stromeček
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Dvoulavice celodřevěné

Počítačové učebny

Katedra v zadní části učebny
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Ostatní realizace

Kmenové učebny

Multimediální učebny

Posluchárny a auly

Cvičné kuchyňky

Kanceláře a kabinety

Výtvarné učebny a dílny

Šatny

Jídelny
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KDZ, spol. s r.o.,  Razov 1256, 763 12 Vizovice 
Tel. :  +420 577 453 104, +420 577 454 338, Fax: +420 577 453 390
WWW.KDZ.CZ


