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VZOROVÁ NABÍDKA 210186

nabídka sanitní vestavby A2 DNRR pro přepravu
pacientů na platformě vozu FORD Custom L2H1

Technický popis:
Výstražné světelné a zvukové zařízení
 2x modrý LED maják nebo majáková rampa, 1x reprod. 100W na v přední
masce, třítonová siréna 200W skrytá montáž
Elektroinstalace
 2 řady liniového osvětlení výkonnými LED pásy s ovládáním u řidiče
 Pomocné osvětlení ambulantního prostoru se spínačem v bočních a
zadních dveřích
 Střešní obousměrný ventilátor v ambulantním prostoru, s možností 20-ti
násobné výměny vzduchu
 Zvuková signalizace od přepravovaných pacientů tlačítkem a světelná
signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče
 Elektro: 2x 12V zásuvka v ambulantním prostoru
 Osvětlení LED prostoru za vozidlem
 Topení v ambulantním prostoru vyhovující normě ČSN EN 1789+A2
ovládané z místa řidiče
Vnitřní vybavení
 Pevná tvarovaná přepážka za řidičem s homologovaným posuvným oknem,
se stínící roletkou
 Vyrovnání podlahy, překližková podlaha tl.15 mm, obložena linem Altro
 Výztuha karoserie pro montáž ambulantní výbavy, tepelná a zvuková
izolace ambulantní části
 Obložení stropu a boků tvarovaným bezespárovým desinfikovatelným a
odolným materiálem, na boku úložný prostor s horními výklopnými dvířky
 2x pevné samostatné sedadlo s opěrami hlavy a tříbodovými
bezpečnostními pásy, umístění po směru jízdy za přepážkou
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1x pevné sedadlo u pravých bočních dveří se sklopným sedákem, opěrkou
hlavy a tříbodovým bezpečnostním pásem, otočné provedení
Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinkou s nerez lištami, úložný
prostor pod stolem
Uchycení pro nosítka, s montáží na horní plochu stolu nosítek, schválené
dle normy ČSN EN 1789
Uchycení pro pojízdné křeslo umístěné u zadních dveří po směru jízdy,
schválené dle normy ČSN EN 1789
Výklopný nerezový schod u bočních dveří
Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří
Hliníková sklopná plošina pro najíždění transportního křesla zezadu
neodnímatelné provedení, pevné uchycení před samovolným odjištěním
Odpadní nádoba plastová
Hasicí přístroj 2 kg u řidiče s držákem
Držák na infuzní lahve 2ks nerez provedení pro lahve i PE sáčky
Uchycení pro láhev 2l poblíž hlavy pacienta,
uchycení pro láhev 10l. v zadní části, vedení
kyslíku mezi lahví 10 litrů a rychlospojkou,
panel s rychlospojkou na levé straně poblíž
hlavy ležícího pacienta

Grafické provedení
 Barevné provedení interiéru na přání, volba
barvy stěn stropu, barvy čalounění sedadel,
podlahové krytiny
 Zmatnění
oken
ambulantního
prostoru
celoplošně
kouřovou
fólií
s
atestem,
propustnost světla 5%
 Grafické polepení vozu, červený pruh reflexní +
logo a tel. provozovatele dle zadání, 4ks znaků
života modrá hvězda, znak radiostanice na
střeše, černé provedení textů
Legislativa
 Výbava vozidla splňuje vyhlášku č.361/2000 Sb v platném znění
 Sanitní vozidlo plní požadavek vyhlášky č. ČSN EN 1789 +A2
 Sanitní vozidlo homologováno na základě Směrnice EU 2006/46 ES
Transportní technika


Nosítka s polohovacím podhlavníkem (polohování v kterémkoliv bodě
plynovou vzpěrou), výklopnými bočními madly, výsuvnými madly na
nošení, nožním obloukem, anatomickou matrací s anatomickým
polštářem, dvěma pásy, čtyřbodový ramenní pásový systém, nosnost
nosítek min. 230 kg. Podvozek odnímatelný se sklopnýma nohama a
polohovací výškou (7 výškových poloh) s velkými pojezdovými
pogumovanými koly, nosnost podvozku min. 250 kg
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Pojízdné křeslo, nepolohovatelné s integrovanou opěrou hlavy, sklopnými
loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a
výklopnými vzadu, ergonomická matrace, nosnost křesla min. 230 kg.

Případná realizace se
podmínkami KOV Velim.

řídí

Všeobecnými

prodejními

Pro cenovou nabídku kontaktujte:

za KOV Karoserie Velim

Tomáš Keil

tel. 724 924 566
obchodní oddělení
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