Příloha č. 1A VÝZVY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
„Průmyslová, profesionální vysokootáčková pračka a průmyslový, profesionální, bubnový sušič
prádla“

Pračka- technická specifikace
ANO
1.

Vysokootáčková, elektrická pračka s kapacitou 10-11 kg suchého
prádla

2.

odpružená konstrukce

3.

elektrický ohřev, el. výkon max. 12,0 kW

4.

objem bubnu min. 100 litrů

5.

průměr bubnu min. 550 mm

6.

otáčky odstředění 60 až 1.050 ot./min.

7.

G-faktor min. 400- zbytková vlhkost

8.

materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli

9.

dotykový, snadno programovatelný displej

NE

10. možnost nastavení min. 8-mi impulsů pro dávkovač tekutých pracích
prostředků
11. Menu a návod v českém jazyce
12.
Seřizovací nožičky v ceně výrobku
13. vypouštění vody vyp. ventilem min. s ø 75 mm
14. Jištění 16A
15. Možnost programace na poloviční dávku prádla
16. možnost dávkování sypkých pracích prostředků
17. možnost napojení tek. pracích prostředků
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18. ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií
19. plně automatický proces praní s výbornou prací schopností
20. přesné nastavení požadovaných teplot a časů
21. velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku
prádla min.460 mm
22. max. rozměry 1500x1000x1000mm (v x š x h)
23. Záruční doba 24 měsíců. Pozáruční servis, náhradní díly po dobu
10let
24. Ekologická likvidace stávajícího zařízení (doloženo potvrzením)

Sušič – technická specifikace
ANO
1.

Bubnový, elektrický sušič s kapacitou min. 14 kg suchého prádla

2.

Objem bubnu min. 250 l

3.

Nerezový buben

4.

Systém kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu

5.

Odvod zplodin průměr150mm

6.

Elektrický ohřev max. 18,5kW

7.

Snadno ovladatelný mikroprocesor

8.

Snadno přístupný filtr

9.

Možnost nastavení dobu sušení a ochlazování i rozvolňování prádla

NE
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