Názov

Technické parametre

Číslo miestnosti

Počet ks

Jedn. Cena

Cena bez DPH v EUR

Cena s DPH v EUR

Poznámky - nepovinné

Centrum sociálnych služieb MIKÁDO

Stolička do sprchy

Výškovo nastaviteľná stolička do sprchy.
Nehrdzavejúci hliníkový rám. Nosnosť minimálne
110kg.

Elektrické masážne kreslo

Elektrické masážne kreslo. Sklápacie. Minimálne 8
masážných bodov na uvoľnenie chrbta, sedacích
svalov a nôh. Minimálne 3 možnosti intenzity. Funkcia
vyhrievania ON/OFF. Poťah čierna koža.

Polohovacie kreslo

Kreslo polohovateľné z masívneho buku. Hygienická
medzera medzi operákom a sedákom. Sedák
potiahnutý bezpečnostnou spodnou vrstvou koženky
pre zabránenie znečisteniu sedáku od tekutín.
Súčasné polohovanie chrbtovej a nožnej opierky.
Čalúnenie - látka. Snímateľný a prateľný poťah.
Podrúčky uľahčujúce vstávanie. Výška sedu
minimálne 45 cm. Šírka min. 70 cm. Drevo dekor buk. Nosnosť min. 150 kg.

Pasívny antidekubitný matrac pre IV. stupeň rizika
vzniku preležanín. Horná vrstva visco pena, spodná
vrstva studená PUR pena hustoty min. 40 kg/m3.
Paropriepustný vodeodolný snímateľný prateľný poťah
so zipsom zakrytým chlopňou pre zabránenie vniknutiu
nečistôt. Ohňovzdornosť poťahu a jadra min. CRIB 5.
Výška minimálne 14 cm. Rozmery podľa ponúknutého
lôžka. Nosnosť minimálne 200 kg.

Matrac

Polohovacia posteľ

Elektrické lôžko pevné neskladacie. Elektrické
polohovanie chrbtového, stehenného dielu a zdvihu
ložnej plochy motormi integrovanými pod ložnou
plochou. Kolieska min. 4x100 mm s brzdou,
nepresahujúce pôdorys lôžka v žiadnej polohe.
Autokontúra (súčasné polohovanie chrbtového a
stehenného dielu). Dvojitá autoregresia chrbtového a
stehenného dielu 16 cm. Celodrevené čelá a
celodrevené pozdĺžne bočnice v dekore dub.
Štvordielna ložná plocha z vyberateľných kovových
mriežok. Pacientský ručný ovládač s možnosťou
zablokovania. Bezpečné pracovné zaťaženie min. 200
kg. Rozmery vonkajšie max. 208x106 cm. Hrazda s
nosnosťou 75 kg. Plastová rukoväť ku hrazde. Lôžkový
stolík k posteli.

El. výškovo nadstaviteľné ležadlo

Dvojdielna ložná plocha. Elektrický zdvih minimálne
52-87 cm. Ručný ovládač elektromotoru. Podhlavník
polohovateľný plynovou pružinou. Nosnosť min. 150
kg. Ústny otvor s krytom. Nepojazdné

NÁZOV UCHÁDZAČA

ADRESA UCHÁDZAČA

Artspect spol. s r. o.

Rybničná 40, 831 06 Bratislava, IČO: 47760265

106,141,145,149

4,000

72,00 €

288,00 €

345,60 €

115

4,000

414,00 €

1 656,00 €

1 987,20 €

120,121,122,125

15,000

467,00 €

7 005,00 €

8 406,00 €

125,142,146,150

10,000

292,00 €

2 920,00 €

3 504,00 €

125,142,416,150

10,000

1 037,00 €

10 370,00 €

12 444,00 €

152

1,000

1 257,00 €

1 257,00 €

1 508,40 €

CENA SPOLU BEZ DPH

CENA SPOLU s DPH

23 496,00 €

28 195,20 €

PODPIS A PEČIATKA UCHÁDZAČA

Elektrické masážne kreslo. Sklápacie. 8 masážných
bodov na uvoľnenie chrbta, sedacích svalov a nôh.
3 možnosti intenzity. Funkcia vyhrievania ON/OFF.
Poťah čierna koža.
Polohovateľné kreslo s pevnou konštrukciou z
masívneho buku. Operák Classic. Nastaviteľné
operadlo a podnožka pomocou plynovej pružiny ovládanie od sediaceho. Podrúčky. Pod čalúnením
sedáku je tekutinám nepriepustný materiál.
Hygienická medzera medzi sedákom a operákom.
Morenie dreva - buk. Rozmery: Šírka 70 cm. Hĺbka
78 cm. Výška kresla 98 - 114 cm. Výška sedáku 47
cm. Čalúnenie - látka podľa vzorkovníka. Materiál
čalúnenia - PUR pena nehorľavá podľa CRIB 5.
Nosnosť 150 kg.
Antidekubitný matrac CLINICARE 20 s
paropriepustným vodovzdorným poťahom.
Rozmer 200x86x14 cm. Dvojvrstvové jadro spodná vrstva PU peny, horná vrstva 7-zónová
Visco pena. Horná vrstva matraca členená pre
lepšiu cirkuláciu vzduchu medzi pokožkou a
matracom a lepšie rozloženie tlaku. Bočné výstuhy
matraca pre vyšší komfort pri sedení na okraji
matraca. Jadro matraca - ohňovzdornosť CRIB 5.
Poťah - ohňovzdornosť CRIB 7. Zips (360 st.)
poťahu zakrytý krycou chlopňou pre zabránenie
zatekaniu tekutín do jadra. Nosnosť 230 kg.
Elektricky polohovateľné lôžko MOVITA akčný
model 2021. Ložná plocha 4-dielna 200x90 cm.
Výplne ložnej plochy: Vyberateľné kovové mriežky.
Elektrické polohovanie: Chrbtový a stehenný diel,
zdvih ložnej plochy v rozsahu 36 – 78 cm. Lýtkový
diel polohovaný mechanicky. Antidekubitné
funkcie: Dvojitá autoregresia chrbtového a
stehenného dielu (16 cm); Autokontúra - súčasné
polohovanie chrbtového a stehenného dielu
jedným tlačidlom. Kolieska 4x100 mm individuálne
zabrzditeľné. Ovládacie prvky: Ručný ovládač so
zámkom proti nechcenému polohovaniu. Čelá:
Nevyberateľné drevené čelá design „D“ .
Postranice: Pozdĺžne celodrevené spustiteľné
postranice s bezpečnostnou aretáciou. Ostatné:
Držiaky na hrazdu a infúzny stojan. Bezpečné
pracovné zaťaženie lôžka 205 kg. Prevedenie:
Dekor čiel a postraníc – buk prírodný R5320, alebo
dub lindberg R4223. Farba rámu lôžka – RAL 9006
strieborná. Vonkajšie rozmery lôžka 206x103 cm.
LÔŽKO V SÚLADE S NAJPRÍSNEJŠOU
BEZPEČNOSTNOU NORMOU STN EN 60601-2-52.
Hrazda nosnosť 75 kg + plastová rukoväť.
Drevený nočný stolík. Prevedenie: zásuvka,
skrinka, spodná polica na prezúvky. Materiál: LDTD
18 mm, hrany ABS 0,5 mm a 2 mm. Pojazdný.
Vyšetrovacie lehátko, dvojdielna ložná plocha.
Nepojazdné. Elektricky nastaviteľná výška výška
ložnej plochy 52 - 87 cm. Ručný ovládač
elektromotoru. Polohovateľný podhlavník
pomocou plynovej pružiny v rozsahu -75 st. až +45
st. Ústny otvor s krytom. Rozmery plochy 200 x 65
cm. Nosnosť 150 kg. Farebné prevedenie
(štandard) - biela kostra RAL 9016. Farba koženky
(štandard) - biela (možnosť výberu podľa
aktuálneho vzorkovníka. Široké možnosti
voliteľného príslušenstva: kolieska s brzdou, držiak
na hygienický papier atď.

