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VZOROVÁ NABÍDKA 150646
sanitní přepravní automobil na platformě FORD
Custom L2H1 310 pro přepravu až 6 sedících
pacientů a 1 ležícího pacienta

Charakteristika – sanitní automobil pro přepravu pacientů, raněných,
rodiček splňující normu ČSN EN 1789 +A2 platnou od března 2015.
Sanitní vestavba bude zapsána do VTP na základě homologace od MD
ČR.
Technický popis:
1. Výstražné světelné a zvukové zařízení – 2x modrý rotační maják Hella Kl, dále
1x reprod. 100W na v př. masce, třítónová siréna Tesla 100W skrytá mont.
2. V přední masce 2x integrovaná LED světla Tesla Holomy, modré barvy.
3. 2 řady liniového osvětlení výkonnými LED pásy s ovládáním u řidiče
4. Pomocné osvětlení ambu. prostoru se spínačem v bočních a zadních dveřích
5. Osvětlení prostoru za vozidlem sklopné v horní hraně zadních dveří
6. Teplovodní závislé topení ambulantního prostoru ovládané samostatně u
řidiče, a teplovzdušné Eberspacher D2 dle normy ČSN EN 1789
7. Střešní obousměrný ventilátor v ambulantním prostoru
8. Zvuková signalizace od přepravovaných pacientů tlačítkem a světelná
signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče
10. Pevná přepážka za řidičem s oknem s posuvnými skly, okno je
homologováno. Rozměr 800x300 mm. Stínící neprůhledná roletka.
11. Vyrovnání podlahy, překližková podlaha tl.15 mm, obložena linem Altro
12. Elektro: 1x 12V zásuvka u řidiče, 2x 12V zásuvka v ambu.prostoru
15. Bezespárové
obložení
stropu
a
boků
probarveným
laminátem,
desinfikovatelný a odolný materiál
17. 2x pevné samostatné sedadlo M1 s opěrami hlavy a tříbodovými pásy,
18. 1x otočné sedadlo M1 se sklopným sedákem umístěné vpravo vedle nosítek
19. Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinkou s nerez lištami +
příprava pro uchycení ROLFIX úložný prostor pod stolem
20. Výklopný nerezový schod u bočních dveří
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21. Příprava pro uchycení CLUBFIX pro pojízdné křeslo u zadních dveří vpravo
22. Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří
23. Hliníková sklopná plošina pro najíždění transportního křesla zezadu
neodnímatelné provedení
24. Uzavíratelná schránka integrovaná v levé boční stěně pro zdravot.materiál
27. Držák na infuzní lahve 2ks nerez provedení pro lahve i PE sáčky
28. Uchycení pro láhev 2l poblíž hlavy pacienta, chycení pro láhev 10l. v pravo
30. Na levé straně u hlavy pacienta panel s rychlospojkou pro kyslík.
32. Zmatnění oken ambulantního prostoru celoplošně kouřovou fólií s atestem,
propustnost světla 95%
33. Výbava vozidla splňuje vyhlášku č.361/2000 Sb v platném znění.
34. Vestavba plní požadavek vyhlášky č. ČSN EN 1789 +A2
35. Vestavba bude zapsána na základě národní homologace do VTP.

Záruka na práce a na materiál je 24 měsíců.
Cena nabízené sanitní vestavby …..………......................... 347 990,- Kč
pro sérii do 10 ks objednaných sanitních vozidel
Cena nabízené sanitní vestavby …..……………................... 332 970,- Kč
pro sérii nad 10 ks objednaných sanitních vozidel
Transportní technika za příplatek :
Komplet odnímatelných nosítek a podvozku SANIC Extero N116-P113
- nosítka s oddělitelným podvozkem s poloh. podhlavníkem výklopná boční madla, výsuvná madla
na nošení, nožní oblouk, s anatomickou matrací a polštářem, a dva příčné pásy + čtyřbodový
bezpečnostní pásový systém, podvozek pod nosítka odnímatelný se sklopn. nohami a poloh. výškou
( 7 poloh ) s fixov. polohy otoč. koleček, nosnost podv. 275kg, všechny kolečka jsou otočná, nosnost
nosítek 250 kg. homologováno dle ČSN EN 1789 +A2. Záruka na podvozek a nosítka je 24 měsíců.

Komplet nosítek a podvozku ……………………………………….. 84 120,- Kč
Transportní křeslo MEDIROL typ CLUBMAN K116 nepolohovatelné s integr.
opěrou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými
vzadu – ergonomická černá matrace (originál MEDIROL), nožní brzda vzadu, homologováno dle ČSN
EN 1789 +A2, nosnost křesla 250 kg. Záruka je 24 měsíců.
Transportní křeslo ……………………………..………………………..20 800,- Kč
Za příplatek:
Potisk sanitního vozu dle zadání cca……………………………
Klimatizace ambulantního prostoru ……………………….……

13 000,- Kč
47 490,- Kč

střešní výparník klimatizace napojen na okruh kabinové A/C

Předpoklad nabídky
Případná realizace se řídí všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami
KOV Velim. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.
Za KOV Velim
Tomáš Keil
tel. 724 924 566

© Bohuslav Kolář – KOV

Rev.:0

-2-

