
 

  

Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky  

Výškovo nastaviteľné ošetrovateľské vane – 3 ks 

Funkcia  

Dodanie nových, nepoužívaných a nevystavovaných výškovo nastaviteľných 

ošetrovateľských vaní   

  

Popis: Kúpací systém pre imobilných prijímateľov sociálnej služby 

Funkčné a technické vlastnosti: 

• Prelisy vnútri vane dovoľujú nastavenie opierky nôh do rôznych polôh podľa veľkosti 

klienta. 

• Vaňa z polyesteru zosilneného sklolaminátom, ktorý musí spĺňať hygienické 

požiadavky. 

• Korpus vane s uchytením a zdvíhaním na jednej strane. 

• Ovládací panel obsahuje elektronicky riadené funkcie. zobrazenie teploty vody vo 

vani, indikátor sieťového napájania, sprcha, napúšťanie, dezinfekčný prostriedok, 

zdvíhanie a spúšťanie vane, tlačidlo nastavenia teploty a pod. 

• Digitálny displej teploty vody vo vani a teploty napúšťania/sprchovania. 

• Vstavaná hydromasáž s nastaviteľnou hydromasážnou tryskou a s hydromasážnou 

hadicou.  

• Elektro-hydraulický zdvíhací mechanizmus. 

• Integrovaný čistiaci a dezinfekčný systém. 

• Autonapúšťanie. 

• Ochrana pred obarením horúcou vodou. 

• Osobitná sprcha pre dezinfekciu. 

• Okraj vane s obrubou  - slúži ako madlo po celom obvode. 

• Korpus vane s uchytením a zdvíhaním na jednej strane 

• Zdvíhacia odpadová zátka vrátane zabudovaného prietoku a pružná odpadová hadica 

pre napojenie do podlahy alebo steny. 

• Podhlavník a opierka nôh. 

 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Vnútorná dĺžka vane mm 1750 1900  

Vnútorná šírka vane mm 670 760  

Celková dĺžka vane mm 1970 2300  

Celková šírka vane mm 820 860  

Celková váha vane kg 440 480  

Rozsah zdvihu mm 450 550  



 

  

Spotreba vody l 100 280  

Napúšťací čas, 300 kPa sec 200 270  

Vodovod: studená voda "   G3/4 

Vodovod: teplá voda "   G3/4 

Vypúšťanie L/min 90   

 

Celková cena v EUR bez DPH a s DPH. 

• Vrátane inštalácie, montáže na pripravené prívody, na mieste plnenia a uvedenie 

do prevádzky. 

• Vrátane prípojných káblov elektroinštalácie. 

• Vrátane balného, dopravy a vyloženia na mieste plnenia.  

• Vrátane zaškolenia min. 3 osôb v rozsahu min. 1 hod.  

• Požaduje sa návod na obsluhu v slovenskom jazyku. 

• K cenovej ponuke prosíme priložiť aj technickú špecifikáciu. 


