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TECHNICKÝ LIST 
nv Požadovane rešení: 

361302 - Stěna úložná pro sálovou obuv - kapacita 10 párů obuvi 

Nabízené řešení: 
Stěna úložná pro operační přezůvky 

0 Stěna obsahuje sedm polic rozměru 440x280 mm, každá 
police umožňuje uložení dvou párů přezůvek. Jsou určeny k 
ukládání operačních přezůvek. 

0 úložnou stěnu tvoří mříž zhotovená Z nerezové oceli a 
přizpůsobená k zavěšení na zed'. Mříž se Zavěšuje na 
nerezové Závěsy upevněné ke zdi vruty. 

vıv . vv 0 na mrız je zaveseno Sedm šikmých polic Zhotovených Z
X nerezové oceli. 
l

l 

Požadované řešení: 
361333 - Systém úložný pojízdný vč. 4 ks modulárních košů 

vv Nabízene rešení: 
Rám modulový pojízdný jednostranný se 4 koši hI.30cm 

0 pojízdný rám je zhotoven Z nerezové oceli 
0 kolečka ‹|› 75 mm, dvě jsou S brzdami 
0 na rámu jsou Zavěšeny čtyři modulové koše O rozměru 

60x30×30cm 
0 rozměry rámu: dxšxv = 60x51×180 cm 
0 provedení: celonerezové, antistatické

l 

Tuıø nabidku vám pręakıáaá divize KOMPLETACEQ
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ıv Požadovane rešení: 
361622 - Vozík skříňkový pro převoz sterilního materiálu 

Nabízené řešení: 
Uzavřený vozík na kontejnery a koše 

ø Dveře S gumovým těsněním zajišťují těsné uzavření. 

0 Dvě pevné police umožňují uložení devíti košů O velikosti 60 x 30 X 30 cm nebo kontejnerů vel. 1/1 
0 Rozměry: d x š X v = 104 x 68 x 143 cm. 

O Masivní nerezová madla usnadňují manipulaci S vozíkem. 

0 Kola jsou průměru 100 mm S brzdami. 
0 Vozík je celonerezový, v antistatickém provedení. 

Požadované řešení: 
393401 - Lehátko vyšetřovací 2-dílné, výškově zdvih., pojízdné

v Nabízené řesení: 
Vyšetřovací lehátko Eleva E 

Konstrukce zjakostní oceli s povrchovou lakovanou úpravou 
Ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru 
Dvoudílná ložná plocha tvořena polohovatelným podhlavníkem a pevnou částí, oboje čalouněno zdravotnickou 
koženkou 

Polohování zádového dílu pomocí plynové pístníce 
Při maximálním zdvihu ložné plochy je zajištěna velmi dobrá stabilita 
Lehátko je vybaveno držákem role hygienického papíru - možnost oboustranného připevnění 
Kolečka 125 mm - kov, centrální brzda, 2x plastový pedál, 

Vnější rozměry: 88 x 208 cm 
Rozměry LP: 72 x 200 cm 
Výška LP: 52 - 89 cm 

__ BZP 230 kg Í 

78 

Tuto nabidku vám predkıááá divize KOMPLETACE9
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Požadované řešení: 
395402, 395403 - Sedačka otočná výšk.zdvih. pojízdná. nosnost 150 kg 

Nabízené řešení: 
Sedačka bez opěradla na kolech 

Sedačka je určena pouze pro operační Sály. Je vyrobena Z nerezových profilů a hydraulický 
systém umožňuje pomocí nožního pedálu nastavení výšky od 550 ımn do 700 mm. U typu SH-l/A je sedák opatřen čemou antistatickou kożenkou. 
Sedačka je osazena antistatickými kolečky 0 75 mm. 
Kruhový čalouněný sedák 0 380 nıın. 
Výška sedáku 60 mm. 
Zatížení 150-200 kg. 
Rozměry: š - 450 x v ~ 550/700 mm.

l Q; 

Požadované řešení: 
396001 - Křeslo Odběrové 

Nabízené řešení: 
Křeslo FYSIO Elegant 3 

Polohovatelné křeslo s možností mechanického 
nastavení polohy plynule v rozsahu - Poloha kolmý sed, poloha vodorovná Nastavení se provádí plynule pomocí plynových pružin nebo mechanicky. Čalounění dílů je provedeno koženkou, bezešvé provedení, snadno omyvatelné a desinfikovatelııé 
Barva koženky volitelná dle vzorníku. 
Výhoda - nepotřebuje el. Napájení 
Možnost použítí: Vyšetřovací lehátko 

Infuzııí křeslo I) Odběrové křeslo 

Vybavení: Nastavitelné podpěry rukou, výškově i úhlově a odnímatelné 
Područky volitelné jako čalouněné nebo PU tvarované Na přání s phpravními kolečky 75mm S brzdou za příplatek Držák infuze na přání za příplatek 

Rozměry: š/d 190 x 68 cm 
Výška 45-55 cm 
Poloha zádového dílu O-80° 
Polohovárıí středováho dílu 0“ až -12° 
Poloha nožního dílu -45 - 0“ K- vv-z-y _v._.

_ Nosnost 1.35 kg 

Područky přìzpůsobítelné a 
otočitelné ve 3D směrech k 
pacientům 

Tniø nabidku vám pięákıádá divize KOMPLETACEÚ
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Požadované řešení: 
396107 - Křeslo odpočinkové s podnožkou (na kojení) 

vv Nabízene rešení: 
Multifunkční křeslo SELLA 

Výškové nastavení uSnodrˇıu|e rúcı ošotřovcırołům P I 

proíożo umożñuie pohodlné přemístění poclerıkı 
Z křeslo na posbí. 

Hydraulický Zdvıłı pro nckíopení Seflrárıkn 
cz nastavení podrućek pro vzepřenı 
rukou Zcela e|ımınu|í Íyzıckcxı rıćımurıın 
personálu nezbytnou pro monıpulcıcı 
S pocıeníem 

Sešlđpnutim bezpečnostního Síupółkn 
navíc dochází k cuíomoíıckému 
zobrżdëní křeslo 

K pohodínému írunsponu pñspívú neíen 
nízká hmotnost kíesío, Ole také 

ergonomıclıé owlódónı' 

Tuıø nabidku vám prędkıáóá divize KOMPLETACE9 
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Požadované řešení: 
399014 - Zástěna 7-dílná, podvozek skládací 

Nabízené řešení: 

Sìlentia typ 6107 - 1,45 x 1,75m - barevná - 7 dílná 

Požadované řešení: 
399016 - Zástěna 9-dílná, podvozek skládací 

Nabízené řešení: 

Sìlentia typ 6109 - 2,25 x 1,45m - barevná - 9 dílná 

in z 
/`,"9\`.` 

~..‹ı. 

Tuıø nabidku vám přędkıádá divize KOMPLETACE°
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Požadované řešení: 
401002 - Lůžko 4-dílné el. polohování, výšk.zdvih., pojízdné, vč. matrace 

(výška matrace min. 15 cm) 

401010 - Lůžko 4-dílné el. polohování, výšk.zdvih., pojízdné 

Nabízené řešení: 
lůžko Image 3 

Systém °°'°hWá"Í '°Ž"é 0'0ChV '/"“à-`,-lf‹:;.\.-am mi-:~rıa . . . . 
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Požadované řešení: 
402000 - Postýlka novorozenecké pojízdná 

Nabízené řešení: 
lůžko MiMi 

P7-ìI›1-Pl Sest M :ˇ “ el ` í 
ˇ' %5~~*"“" J ra _ aıageın n 

Q Q D 
' ,` 

Pra ktická ve všech ohledech 
- Postýlkajepoízmáavełnisrıamosesd 

mmixlułe. llňminko Izetakbapmblemů ° prernlsfltnqıflldadmaipokoieın 
vyàetľovnou. 

- Püslýlku ie mođné lethođıàe výškové 
Dolohovat. Ať DID vyšetføvací polohu 
nebo pro zqefl postýlky płfmo nad lůžko ø maminky. 

Technickádata 0 
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Pohtvlkıı, \/anlťšku 
I manaczlızøııønøønvvn 
ıcbflı.Mıracarnđv0dOodo|ny 
nøwı. 

Výška postylky 
ıa ınecfıınıohy nnaımaırıı pomocí 
nlynovđ ıııüıy. 

Manuálrflı naklvn 
Dosıvıxv oo TH/Am nnıøhv 

Kolečka 
1 brzàri pro bflnfićná zilıànl 
øømıq. 
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Požadované řešení: 
405002 - Stolek noční oboustranný S jídelní deskou pojízdný 

nv Nabízene rešení: 
Pacientský stolek k lůžku - Eleganza Classic 
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Skříňky jsou přistupne Z oela i zadní strany 
stolku a zásuvky jsou výsuvné oběma směry. 
Mechanismus výklopné jídelní desky je inte- 
grován do korpusu stolku. 
Stolek je vybaven horní zásuvkou. níkou 
a spodní skfíňkou S poličkou a dviřky. 
Modely bez jídelní desky maji v korpusu 
umístěn integrovaný držák na plastové lahve 
a přihrádku na časopisy. 
Stolky jsou vybaveny čtyřmi dvojitymı ko 
iećky (2 jsou vybavena brzdou). 

Tuıø nabidku vám předkládá divize KOMPLETACEÚ 

lužka při Zachování všech funkcí. 

Oboustranný pacientsky stolek Eleganza Classic v provedeni s nebo bez 
vý opné ji' e ní esky umoznuje umístění na levé nebo prave straně 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
Vnèjši rozměry 
(bez jídelní desky) 
Rozměry jıdelnı desky 
(mezi hranamı) 

n VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ v,Š.‹„z„zk„<n„„fløø5n,, 
ANAKLONJIDELNI DESKY Xřšëäfíìťľ-I.ŽŤ$.'šˇøn> 

. Max Zaliľım jıdelni desky 
n SNADNA MANIPUIACE (ve 5„„ø„ ø„.„,, 

. DVOJITÄ KOLEČKA 
- SNADNÁ ÚDRŽBA 

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ KOMFORTNÍ PROVEDENÍ 
Mechanismus vyklopnè jídelní desky urnoż- 
ňuje snadnou manipulaci a nastavení. 
Prášková lakování kovových částí stolku Za- 
ručuje vysokou odolnost proli korozi a me~ 
chanickemu oděru. 
Vrchní í jídelní deska a oela zásuvek jsou vy- 
robeny Z vysokotlakeho lammátu. odolného 
profi mechanickému poškození. 
Vrchní deska stolkuje opatřena galerii, sloužící 
také jako madlo pro manipulací se stolkem. 
Vrchní ı jídelní deska jsou opaìřeny Zvýknymí 
hranami. 

Kolečka 
Hmolnost

Q 
21“ 

.,“„ı~“.‹zš=:**zˇ‹'~=~“' 

*z~v
` 

à_ Vręfirríę
Á 

..ą=_v- 

50× 51.5cm 

60 x 34.5 cm 
86,5 cm 

72-108cm 

9kg 
7,5 cm 
35 kg
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Požadovane rešení: 
410010 - Vozík nástrojový 2-podlažní 

Nabízené řešení: 
Vozík střední bez madel se dvěma tácy, kostra nerezová 

0 kostra vozíku je bezspárově svařena Z trubek Z nerezové oceli 

0 dvě patra vozíku jsou tvořena nerezovýmí tácy S prolisem O rozměru d×š×hl=68×48×1,5cm 

0 tácy jsou vyjímatelné 

0 vozík pojı'ždi na kolech průměru 100 mm " 

0 kola jsou pryžová S ochranou proti namotávání nití 

0 dvě kola jsou vybavena bızdami 

0 rozměry vozíku: dxšxv = 73×54x88 cm 
0 provedení je celonerezové,antiStatické 

Požadované řešení: 
410012 - Vozík nemocniční (2x zásuvka) 

Nabízené řešení: 
Vozík nemocniční - Nerez Plato 2734 

' základní rozměry vozíku bez piíslušcnství: 76 x 58 x I IZ cm 
0 eeloııcreıove pmvedenı' konstrukce vozıku vcetne plat Z nerez oceli AlSl304 
0 pro ošetření nerezové oceli AlSI304 nepoužívejte čistící prostředky. obsahující agresivní chemii (napriklad chIór)! 
0 2× samonosnć platu S prolisem. nosnost jednoho platzı: max. 50 kg 
' antirezonančnı' výztuha 
0 lx vyjímatelný drzitený nerezový koš, nosnost nerezového koše: max. l5 kg 
' 2x zásuvka velikost M (výška l2 cm) S MS plzuštovým vyjímatelným košcm S dotahem 
0 nosnost zásuvky S plastovým košem: 20 kg - snadné dělení vnitfnflıo prostoru Zásuvky Zu poınoci jednotlivých příček 
' Zásuvka je kryta kompaktním čelem Z tvrzeného plzıstu tABS) se zzıoblenýnıi rohy zı hranaıııi 
0 možnost volby barvy plastového čela zásuvky (viz RAL vzorník v galerii) 
0 dokonalá prııchotěsnost zásuvek - čela Zıíšuvekjsou uvnitl' po celém obvodu vybuvcnzı pryžovýın profilem 
0 centrální Zzımykám' zásuvek 
0 madla zásuvky a vozíku jsou Z nerezové oceli AlSl304: ıııadlaı zásuvky jsou vsčızenć do plzuštových úchytek (ABS) 0 4x otočné kolo d= l2.5 cııı. 2x brzda - antistzıticke' provedení: 4x rohový plıwtový nárazník 
I celková nosnost vozíku: l55 kg 

Tuıø nabidku vám preákıááá divize KOMPLETACEÚ
Jo
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Požadované řešení: 
410030 - Stolek instrumentační výšk. zdvih. 

Nabízené řešení: 
Stolek nástrojový S hydraulickou pumpou 

Stolek je celonerezový, antistatìcký, má 4 kola průměru 75 mm Z toho dvě S brzdou. Kolečka 
jsou odolná proti otěru a nezanechávají barevné pruhy. 
Rozměry stolku: d x Š x v =750 x 540 x ( 950-1350 ) mm 
Pracovní plocha je otočná O 360° s aretací a je tvořena nerezovým tácem se Zaoblenými 
rohy. Tác má vnitřní rozměr d x Š x hloubka 680x480×15mm. 
Dovolené rovnoměrné zatížení pracovní plochy je 40 kg. 
Přesné polohování výšky se provádí pomocí nožního pedálu umístěného na podvozku stolku. 
Tento pedál slouží k pohonu hydraulické pumpy umístěné v teleskopickém sloupku stolku. 

Tnıø nabidku vám predkıádá divize KOMPLETACEQ



flllSP|MEll” 
5„„„<ć„z.‹„‹.‹„ı‹., 

øv Požadovane rešení: 
410050 - Vozík pro ošetření novorozence (4x zásuvka) 

ø v Nabízene rešení: 
Zdravotnický vozík BASIC ZV1251N 

0 základní rozmery vozíku bez pľíslušeııslví: .§75 cııı x h55 cm x vlll5 cm ‹ vysokıí verze 0 konstrukce vozíku 7. occli S przíškovoıı barvou RAL7042 S zııılivihrzıćní vý/.tuhou 0 pracovní deska Standardně z nerezové ocelí AISIJO4 S proliscın I.2 cm se čtyřmi ıaoblcnýıııí ochrannými prvky z plaıfllu (ABS) umístěnýıni v rozích platu 
0 pro ošetření nerezové oceli AlSl304 nepoužívejte žádné čistící prosıtedky. obsalıujícı' agresivní chcıııii ınaptíklııd ehlúrll 0 nnsııosl pracovní desky max. 20 kg 
0 madla zúsııvck. včetně llaćnćho. 7. nerezové oceli AlSl3(l-1. vsazena do plastových ıìclıytck 0 2x MS 'Lzísııvka M (výška l2 cm). 2× MS zásuvka L (výška 20 cm) 
0 zásuvka vybavena vyjínıalclnýnı plzuštovýnı MS košem 
0 nosnost plastového MS koše max. ZU kg 
0 MS koš jc nıożnć rozdelìı pomocí vyjínıalclných plastových příček 
0 zásııvka kryla kompaktním čelcııı I. tvr/:ného plastu (ABSI se zaoblcııýıııi rohy a lıranaıııí 
0 čelo zásuvky je možno v různém barevném provedení víz vzorník 
0 čelo zásuvky je vybaveno pıyžovým profilem po cclćııı obvodu, zarııćtıjící prxıclıolèsııosl 0 z:i.‹uvka je osazena ıeleskopickým kulíđkovýnı plnovýsuvcın S dolalıcııı a ıloıluıııcııíııı 0 centrální zamykání zásuvek 
0 4× rohový nairazııık Z odolného lPE) plastu 
0 4x kvalitní oloćnc' plastové kolo proli namotıivıiııí nití ıı vlasu. d=l2,5 cnı. 2x brı.da 
0 celková nosnost vozíku ıııaııt. ISO kg 
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nv Požadovane rešení: 
410051 - vozík víceúčelový (lx zásuvka uzamyk., police, nástavba) 

nv Nabízene rešení: 
Vozík víceúčelový Nerez Plato 2734 
0 základní rozměry vozíku bez příslušenství: 76 x 58 x l l2 cııı 
0 ccloneıezovć provedení koııstnıkce vozíku včetně plat 7. nerez oceli AlSl3()4 
0 pro ošcttenı' nerezové oceli AlSl304 nepoužívejte žádné čístící prostředky. obsahující agresivnícheıııii tnapffltlad ch|ór)! 0 2x Samonosnć plalo S prolíscııı. nosnost jednoho plata: max. 50 kg 
0 antircıonančnf V ýzıuha 
0 Ix vyjímatelný drzíıéný nerezový koš. nosnost ncrczovćho koše: max. 15 kg 0 2× zásuvka velikost M (výšku I2 cııı) S MS plastovým vyjfnıaıclnýıu košcnı S doıalıcııı 0 nosnost zásuvky S plastovým košcıııx 20 kg - snadné dělení vnitřního prostoru zásuvky za pomoci jednotlivých příček 0 zásuvkajc krytu kompaktuíın čelem z Ivrzcnćho plastu (ABS) se zaohlenýıııí rohy a hranami 0 možnost volby barvy plastového čela zásuvky (víz RAL vzorník V galerií) 0 dokonalá prachotèsnost zásuvek - čela zásuvek jsou uvnitr po celém obvodu vybavena pryžovým profilcnı 0 centrální zamykání zásuvek 
0 madla zásuvky a vozíku jsou Z nerezové occlí AlSl304; madla zásuvky jsou vsazcne' do plastových úchytek (ABS) 0 4x otocııć kolo d= |2,5 cııı. 2x brııla: 4x rohový plastový náraıııík 
' Celková nosnost vozíku: ISS kg 

Tuıø nabidku vám pfedkıáaá divize KOIVIPLETACEÚ
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Turn nabidku vám predkıádá divize KOMPLETACE°
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ıv Požadovane rešení: 
410060 - vozík vizitový (na porodopisy, uzamykatelný) 

øv Nabízene rešení: 
Zdravotnický vozík PROFI ZV1362N 

° Zákludııí rozměry vozíku bez pñslušcnslvíz š78 cm x h65 cnı x vlll8 cm - vyšnká vcrıc 
° konstrukce vozıku Z ncrczovć oceli AISBM s zıntivihrrıćnı' výztııhnu 
' przıcovııı' dcskčı htııııdžırdııě Z nerezové occli AISISO4 S proliüeın l_2 cm se člyl"mi Zzıohlcnýıııi ochrêınnýıni prvky Z plaıslu (ABS). 
ıııııístěııýıııi v roziclı plaıtxı 
' pro oăclľcııl ııcrczovć oceli AlSl3()4 ncpoufivcjıc żzìdnć čisticí prostreılky. obsahujíci agresivní chemii lnııptiklad chlórll ' nosnost pracovní desky ııızıx. 20 kg 
' ıniıdlčı ızixuvck. včetně llžıđnćho. 7. nerezové oceli AlSl3U-l. vsáııcnzi tlu plastových ıichytck 
0 lx MS zzisuvkzı S (výšku 6.5 cm). 2x MS ızisuvkáı M (výška I2 cnıl. Ix ncclovıi ızihuvkzı XL in poñıdućcııı [výška 36 cm) 0 ocelová záisuvkšı S pohıdııćcııı ıızı lb slożck zdržıvotnı' dokumcnlzıcc (formát A4) - příčky jsou vyjíıııuıclnć pro vložení objcınnèjšı'ch dokıımcntù 
^ nosnost Ocelové Zásuvky S pofiıdiıćcnı ıııčıx. -li) kg 
~ .VIS zásuvka vybavena vyjímıılclnýın plastovým MS košcııı 
0 nosnost plastového MS košc m;ı.\. 20 kg 
0 MS koš je možné nozdèlìt pomocí vyjiınalclných plzwtových přićck 
0 Zásuvkáı krytn kompaktním čelem Z tvmznćho plastu (ABS) Sc Zııoblcnýıni rohy ıı hrunanıi 
I telo uisuvky je možno V rùznéııı hııncvnćııı provedení viz vzomík 
I cclo Zásuvky jc vybaveno pryžovým profilem po celém obvodu. zaručující pmchotèsnosı 
~ Zásuvka je osıızcnu ıcleskopickým kulićkovýın plnovýsuvcııı h doláıhcııı ıı dotluıııcníııı 
“ occlovıi Zásuvka S dokumentaci' jc osazcnzı tclcskopickýnı kuličkovým plnovýsuvcm S dotahcııı - urćcııć pro větší zaılížcní ~ ccııtrøilni ıaııııykání zásuvek 
- voıık jc ve spodni části vybaven rozšitcnýııı podvozkcm '/. nenˇıovć oøcli AlSl3(l-nl. ııııjišfııjícı' stabilitu při plném Iıııíżcnı' áı Iıirovcù 
při ınaximıilním vysunuıı' Zásuvky 
° 4x rohový nárazník Z odolného (PE) plastu 
- 4× kvalitní otočné plııstovć kulo proti nuınoızivám' niıı' zı vlaısıl. d=l 2.5 cın. 2× hı“ı_‹lžı 
0 celková nosnost vozíku max. l50 kg 
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Tuıø nabidku vám předkládá divize KOMPLETACEÖ
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Požadovane rešení: 
410201 - vozík servírovací 2-podlažní nerez 

Nabízené řešení: 
Vozík nerezový senıírovací VSN-2-800 

Vozík pojízdný je vyroben z nerezových prolìlu se dvěma policeıż 
S ohrádkou. klerćjsou Snadno omývalelnć. Vozíkje opatřen dvčır 
nebrzdčnýıni kolečky ø l25 mm. Vzdálenost mezi plaıy : 300 mır 
Rozmčr plata : 800x600 ınm 
Rozměry: d-920 x š-700 x v-1060 mm 

nv Požadovane rešení: 
411526 - vozík na čisté prádlo drátěný nerez 

Nabízené řešení: 
Vozík na čisté prádlo drátěný nerez - VELMAN 060 

0 rozměry: 140 x 50 x I l I cm 
- konslmkce vozíku: ocel; povrchová úpravu: chrom 
0 l x velká vana Z nerezové oceli AlSl304 00056A 
0 2 x rozpèrný chromový drátěný velký koš OOOZSV; ruvnoıııèrnć zıılížeııí rozpérnćho koše: 20 kg ' 

l x rovný závěsný chromový nosič ()0057A: rovnoměrné zatížení závěsného koše n nosiče: 6 kg 0 l x závěsný chromový clnitěný koš 00023 S plastovým dnem 
0 l x mřížka nn Saponáty 00040; l x plıısl. dno do podvozku 
0 4 x oloćná kola d= l2.5 cm: 4 x plastový nárazník 
0 celková nosnost vozíku: 60 kg 

IQ! Q 
. č, 

Tuıø nabidku vám predkıádá divize KOIVIPLETACEQ
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ıv Požadovane rešení: 

413606 - vozík resuscitačnf 

Nabízené řešení: 
Zdravotnický vozík BASIC ZV1205N 

- ćáklzxdııı' rıı7.ıııèı`y vu/.ı"ku hc/. ptı'›`lııšcnsıvı'; §75 cııı Ä h55 cııı K V89 cın ~ ııízkzi vcr/c 
I knmšınıkısc vozíku Z oceli S práškuvuu bzırvmı šcdai RAL7042 a amıivibrčıćní výzluhuu 
0 pmcovní deska sıčıııdáırdııè Z ncrczovć uv.-cli AlSl30-1 S proliscın L2 cııı Sc ćıyrıııì ı.áıı›hlı:nýıııi ochrzınnýıni prvky 7. plzıslu (ABS) unııˇslénýıııi v rolích plzılzı 
I pro Ošcıľcııf nerezové oceli AIS1304 ııcp‹›užı'vejıc žádné čisıící prosırcdky. obszıhujícı' aıgrcsivııı' chcıııii (ııčıptfkliıd chlón! ' nosnost pmcovní desky mzıx. 20 kg 
° nuıdlfl zásuvek. vćclné ılaćnćhn. Z nerezové oceli AISIROJ. v:~:ı;/.ı:n:i dn pláıżáınvých úchyıck - lx MS /.úsuvkzı M (výšku 12 cm). 2x MS ıímııvku Lwýškzı 20 cm) 
I zzìšuvkzı vybaıvcnıı vyjíıııaııclııýııı plčısıovýın MS košcın 
I nosnosl pláıslovćho MS koše ınnx. 20 kg 
0 MS koš je možné rozdělil poıııocí vyjíınuıclııých plastových ptíčck 
I Zıíflııvkzı krytu knnıpakıníın čelem 1. ıvrćcnćhn plzısıu (ABS) Sc Zzınhlcnýmì rohy u hnınaınıi 
I ćcln Zásuvky jc nıožıın V různém bıırcvnćın provedení viz vzorník 
~ ćclu Zzisııvky jc vyhııvcno pryžovýııı prolìlcın po celém obvodu. ı.;ıı1ıèujı'cı' prııchotèxııosı 
I Zásuvka je osazcııaı lclcskopickým kulićkovýııı plnovýsuvcm S dıııııhcııı čı dnıluıııcnínı 
I cemrálm' ıamykání zásuvek 
0 4x rohový niírazııfk '1. odolného (PE) plastu 
0 4x kvaıliıní otočné phısıovć kolo proti nuınuızivainí niıíıı vlasů. d=I2.5 cm. 2x brı.L|;ı 0 celková nnxıınxı vuzíkıı nızııı ISO kg 
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Turn nabidku vám preakıáaá divize KOMPLETACEQ



ıv Požadovane rešení: 

414428 - stojan na mısky S ohrevem pojızdny 

Nabízené řešení: 
Vyhřívaná miska VMO - 06 

HÍISPIMEIJ 
ž““*<4*-*4‹**W“f 

Vyhřivaná miska VMO 06 Sioužı k ohřevu aplıkačnıch roztoku přı operačnıch 
zákrocích. Aplikační roztoky se pouzıvajı zejmena k vyplachu teinıch dutın, 
ran a dále k přípravě roušek a obkladu napr pro ıastavenı kapılarnıho 
plošného krvácení. 

Š4'-:Ě “- = 

pis grıstrop 

Vyhrıvana mıska se Sklada Z petıramenneho 
pojızdneho stojanu, vyhrıvacıho telesa S reg - 

iacı teploty a vlastnı nerezové mısky_' 
Autodiagnostika přístroje zaiistuje nepretržıtou kontrolu provoznıch 
parametrů a správné funkce prıstroje 
V případě odchylky od nastavenych parametru nebo poruchy prıStro|e, 
je aktivován optíckoakustıcky alarm Jedna-lı se o zavaznou poruchu dojde 
k bezpečnému vypnutı prıstroje 
Pro servisní diagnostiku je prıstroj vybaven USB portem umožňujıcı prıpojenı 
k PC. 

Tuto nabıdku Vám předkládá dıvıze KOMPLETACEG
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Požadované řešení: 

414430 - nádoba na odpad vč. pojízdného stojanu nerez 

øv Nabízene rešení: 7 

Stojan S odhazovací nádobou nerezovou 
0 provedení je antístatické 

0 kostra je nerezová 

0 5 pryžových koleček 

0 rozměry: pnìměr podvozku 52 cm, výška 75 cm 
I čtyřhranná nerezová nádoba objemu 17 litrů je vyjímatelná, má rozměry dxšxhl133x30x20 cm 

Požadované řešení: 

415403 - váha kojenecká digitální 

` w. . Nabízené řešení: 
Kojenecká elektronická váha FOX-I-BABY15 

6/15 kg 15/30 kg 30/45 kg 
2/5 g 5/10 g 10/20 g 

LCD displej S výskou číslic 22mm s modrým LED podsvícením 
- Max. (v celém rozsahu) 

AC 230VIDC 12V 
Ni-MH baterie 1.2V/1200mAh x 6 

max. 35hodin 

600x390x125mm 

600x280 

IP-54 
cca. 4,3kg 

Plast 
Plastová konstrukce, plastová kojenecká miska 

-10°C až +40'C 
_ 

III. pro obchodní vážení, číslo ceriifikátu: DK0199331 

Tuto nabídku Vám předkládá divize KOMPLETACEO
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Požadované řešení: 

419301 - schůdky Z-stupňové nerez 

Nabízené řešení: 
Schůdek nerezový dvoustupňový SN-2 

Celoııereıové provedeni schudku, u kterých jsou nášlapné desky potažcny šcdivou 
protiskluzovou pryží. 
Rozměry : d-450 x š-500 x v-400 mm 

Tuto nabídku Vám předkládá divize KOMPLETACEQ



HUSPIMEW 
›‹‹›×‹«/flz 

Požadované řešení: 

492115 - nádoba na odpad kovová 

Nabízené řešení: 
Odpadkový koš S pedálem SILENT 

Popis produktu i 

- pomalé a velmi tiché zavírání vılra 
- povrch koše je odolný proti otiskům prstů - povlak antifingerprint 

-vyjímatelná vnitřní nádoba 

- pevné úchyty na přenášení koše 

-Skrytý mechanismus zvedání vılra 

-velmi Stabilní, neodírá podlahu 

Parametry 

výška: 29 cm 
průměr: 20,5 cm 
objem: 5 l 

Provedení: nerez mat 

Požadované řešení: 

492120 - nádoba na třídění odpadu nášlapná, 2 vnitřní nádoby 

nv Nabízene rešení: 
Hailo Oko duo plus L 

Pokud třídíte bio odpad od ostatního odpadu, nabízí vám Hailo Oko duo PILS L 17+9 optimální řešení. Menší 
hnědý vnitřní koš pojme až 9 litrů, to je ideální pro bio odpad. Do většího černého vnitřního koše se vejde až 
17 litrů odpadu. To se vyplatí, pokud nebydlíte práve v přízemí. Koše se naplní poměrně ve Stejnou dobu a 
tak můžete jít vyprázdnit oba koše najednou. 

Objem:1x17+ 1X9litrů 
Výška: 44 cm 
Šířka: 47 cm 
Hloubka celková z včetně pedálu a kloubu víka je 34 cm 
Hloubka těla koše: 25 cm 
Víko Z černého plastu 
Ergonomický široký nášlapný pedál Z černého plastu 
Vnitřní nášlapná rnechanıka 
Tlumený zavírací mechanismus víka 
2 vyjímatelné vnitřní koše Z hnědého a čeměho plastu 
Těkso: Ušlechtiiá ocel ,nerez 

Tuıø nabidku vám předkládá divize KOMPLETACEÖ
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Požadované řešení: 

495103 - vozík úklidový 

ıv Nabíıene rešení: 
Vozík úklìdový KLASIK VP17 

0 rozměry: IO4 x 52 x IO7 cm 
0 2 x vědro l7l S odkzılovzıcı' ıı _ l x ždíıııııč mopu 
0 možnost barvy věder: čen/cnzi. modrá, Zťlcııá. Žlutá 
0 l X příchytkzı násáıdy; l x podpěra mopu 
0 l X vak 801 S vflšcm: l X chromový drátěný koš k podvozku 
0 vak není Součástí vozíku - nutno objednat Zvlášť! 
0 možnost barvy plastového víka: červená. modrá. Zelená. Žlutá 
0 4 x otočné kolo d= 7.5 cm: 4 x plastový nzírzıZnı'k 
0 možnost barvy plastových náı'zıZnı'ků: červená. modrá, šedá, Zelená. žlutá 
0 celková hmotnost voZfl‹u: l l.85 kg 

É, 

l=Ž‹ šà 7:' C C. 

nb 

Tutd nabidku vám předkládá divize KOMPLETACEÖ



Požadované řešení: 

495104 - vozík úklidový 

Nabízené řešení: 
Úklidový vozík M04 

Popls produktu 
- chromovaná konstrukce na Otáčivých kolečkách 
- dvě vědra O objemu 13 Iitrú 
- dvě vědra O objemu 17 litrů 
- ždímać na mopy 
- kovový košík 
- hmotnost 22,4 kg 

Parametry 

výška: 11 5 cm 

hmomosı: 22.4 kg 

délka: 110 cm 

šířka: 54 cm 

Požadované řešení: 

495546 - vozík na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky vč. vík, nožní ovládání 

Nabízené řešení: 
Vako 80 C/ ZN 
0 rozměry: 89 x SI x 95 cm 

HOSPIMEII 
ž“““4“41“*W“/ 

0 konstrukce vozíku: ocel; povrchová úpravu: chrom 
~ možnost výběru barev vík: červená. modrá. Zelená. žlutá 
- 2 x držák vaku objem 801: nosnosı I vaku: 30 kg 
I 4 x otočná kola d= 7.5cm Z toho 2 bızdèná: 4 x plast. nárazník 
0 vak není zahrnul v ceně vozíku ,/'ˇ\~ \

ł̀ 0 celková nosnost vozíku: 60 kg 

Tuıø nabidku vám pređkıáóá øıivize KOMPLETACEQ
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Požadované řešení: 

495547 - vozík na špinavé prádlo/ odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání 

Nabízené řešení: 
Vako 80 C/N 
' rozměry: 45 x Sl x 94 cm ˇ; 

_' 

' konsırııkcc vozfliuz ocel; povrchová úprava: chrom' 
~ možnost výběru baırcv vflız červená. nıodrzí. Zclcná. žlutá ' 

° l .K dıžıík vaku objem 80] 
0 viık není zahrnul v ccnè vozıluı 
0 4 x otočná kola d= Scııı Z toho 2 bıˇLděııií: 4 x plıısl. nćìrzııııílš 
0 celková ııosnosl vozíku: 30 kg

v Požadované rešení: 

496125 - dávkovač mýdla 

ıv Nabízene rešení: 
Dávkovač tekutého mýdla MERIDA TOP 

01:8 . 

Popls produktu 
.,`,_ „„;„ 

- objem 800 ml 
- mýdlo doplňované Z kanystiu 
- barva okénka na kontrolu objemu mýdla: modrá „ 
- vyrobenýz vysoce kvalitního plastu ABS 
- uzamykaıelný na klíček 

Parametry 
1 V __; 

Provedení: bílý plast 

šířka: 11,5 cm 
výška: 25 cm 
hloubka: 11,5 cm 

objem: 800 ml 

Toro nabidku vám prędkıáaá divize KOMPLETACEQ
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Požadované řešení: 

496126 - dávkovač mýdla pákový 
496127 - dávkovač dezinfekce pákový 

ı v Nabízene rešení: 
Dávkovač dezinfekčního roztoku - D9 

Popis produktu 
- objem 500 ml 
- dezinfekční roztoky doplňované Z kanystru 
- dávkovacı' mechanizmus vyrobený Z nerezové oceli, |ednoduchý na demontáž 
- možnost úplné sterilizace ` 

- Snadná obsluha a kontrola objemu roztoku v dávkovačı 
- použití na všechny druhy dezinfekčních roztoků 
- dávkování Ioketním ovladačem 
- možnost nastavení dávky na 0,54-1,5 ml 

Parametry 
objem: S00 ml 
výška: 29.5 cm 
łľfkı: B cm 
hloubka: 22 cm 

Požadované řešení: 

496337 - zásobník papírových ručníků 

ıv Nabízene rešení: 
Zásobník na jednotlivé (skládané) papírové ručníky MERIDA TOP - 
MAXI 

Popis produktu “ 
ø obsah do 500 ks ručníků 

M - 
- vyrobený Z plastu ABS 
0 vybavený průhledným plastovým pnľızorem umožňujícím kontrolu množství rutnlků v zásobníku v barvě: modré "" 
0 uzamykatelný na klíček . 
Parametry

. 

Provedení: bílý plast N--f 
Šířka: 28 cm 
výška: 42 cm 
hloubka: 14.5 cm 

Turn nabidku vám predkıádá divize KOMPLETACEQ
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