Příloha č. 1

Požadavky k VZMR "Sanitární zařízení a doplňky"

ITechnické

požadavky

II

II

jCharaktensbka

dvoJlteho

,

hacku:

I- 80 ks dvojitého háčku
I- možnost montáže na dveře
I- materiál: kov

I- barva:

stnbrna matna

I

ICharakteristika odpadkového koše volně stojícíhO hranatého o objemu cca 40 - 50 I:
4 ks odpadkového koše volně stOjícího hranatého
I- možnost připevnění na stěnu
objem odpadkového koše cca 40 - 50 litrů (uveďte hodnotu do poznámek)
matenál: kov
barva: stříbrná matná
otevřený odpadkový koš
odpadkový koš s výkyvným víkem

I-

IIIII-

iCharaktenst,ka

odpadkového

kose volne stoJlclho

hranateho

o objemu

cca

SI:

I- 51 ks odpadkového
I- možnost připevnění

II-

I-

I-

koše volně stojícího hranatého
na stěnu
objem odpadkového koše cca 5 litrů
materiál: kov
barva: stříbrná matná
odpadkový koš s víkem

1

I

ICharaktensbka

elektnckeho

I- 10 ks elektrických

bezdotykových

I- montáž na stěnu
I- kotvící materiál
I- elektrické napětí 230 V
I- bezpečnostní krytí min. IP4
I- ochrana proti přehřátí

I- nad proudová

ochrana
I- ochrana před zkratem
I- časová ochrana
I- materiál: plast

bezdotykového
tryskových

tryskoveho

osouseče

osoušečů rukou

rukou:

ANO/NE

poznámky
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ITechnické

požadavky

II

II

• materiál: kov

I· barva:

stříbrná matná

II

II
II
II

I

ICharakteristika
I·
I·
I·
I·
I·
I·

ANO/NE

WC soupravy

II

závěsné:

36 ks WC soupravy závěsné
montáž na stěnu
kotvící materiál
materiál: plast
materiál: kov
barva: stříbrná matná

II
II

I
I

I

ICharakteristika

mechanického

I· 32 ks mechanického

dávkovače

tekutého

mýdla:

dávkovače tekutého mýdla

I· montáž na stěnu
I· kotvící materiál

I· objem

cca 400 - 800 ml (uveďte hodnotu do poznámek)

I

I· uzamykatelný

I· možnost doplňování tekutého mýdla z kanystru
I· průhled pro kontrolu plnění
I· materiál: kov
I· barva: stříbrná matná
I

ICharakterisbka

mechanického

I· 36 ks mechanického

zasobmku

na toaletní

paprr:

zásobníku na toaletní papír

I· montáž na stěnu
I· kotvící materiál
I· zásobník na toaletní papír o průměru role max. 200 mm
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I· uzamykatelný
průhled pro kontrolu plnění

I·

I· materiál:
I· barva:

kov
stříbrná matná

jCharakterlsbka

mechanického

zasobníku

na papírové

rucníky

v rohch:

poznámky

I
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Technické

požadavky

• 11 ks mechanického

O/NE
zásobníku na papírové ručníky v rolích

• montáž na stěnu
ící materiál
k na papírové ručníky o průměru role cca 200 mm a výšce cca 230 mm
• uzamykatelný
• průhled pro kontrolu plnění
• materiál: kov
• barva: stříbrná matná

poz:námky

