
Kúpna zmluva č. Z202117876_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Sídlo: Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 00610411
DIČ: 2020705038
IČ DPH: SK2020705038
Bankové spojenie: IBAN: SK53 8180 0000 0070 0051 0467
Telefón: 00421 42 4304491

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SZP SK, s. r. o.
Sídlo: Pílová 13, 85110 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30774691
DIČ: 2020459188
IČ DPH: SK2020459188
Bankové spojenie: IBAN: SK1275000000000584800123
Telefón: 0903211033

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Žehliaci lis tvarovej bielizne univerzálny
Kľúčové slová: žehlenie
CPV: 42718200-4 - Žehliace lisy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Žehliaci lis tvarovej bielizne univerzálny

Funkcia

žehlenie tvarovej bielizne

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Priemyselný žehliaci lis - napríklad LAV-R1V alebo 
ekvivalent ks 1

šírka tvarovky mm 440 600

dĺžka tvarovky mm 1200 1400

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Priemyselný žehliaci lis Pneumaticky ovládaný, prítlak hornej tvarovky sa spúšťa 
prostredníctvom dvoch tlačidiel.

Priemyselný žehliaci lis Model určený pre pripojenie na centrálny prívod pary a stlačený 
vzduch.

Priemyselný žehliaci lis Spodná tvarovka vybavená nábalom a poťahom z teplu odolných 
materiálov.

Priemyselný žehliaci lis Pripojenie pary 1/2", odporúčaný tlak pary 400-800kPa.

Priemyselný žehliaci lis odvod kondenzu 1/2"
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Priemyselný žehliaci lis pripojenie na stalačený vzduch 3/8", tlak 4-7 bar

Priemyselný žehliaci lis tvarovka obdĺžnikového tvaru

Doprava na miesto dodania, montáž vrátane jeho 
montáže na jestvujúce rozvody príp. potrebné 
prispôsobenie jestvujúcich rozvodov , skúšobná 
prevádzka, uvedenia do riadnej prevádzky a zaškolenie 
obsluhy, revízne správy.

áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s obstaraním predmetu plnenia, vrátane dopravy na miesto plnenia, 
balné, montáž zariadenia, montáž na jestvujúce rozvody ( para 2", kondenz 6/4") príp. potrebné prispôsobenie jestvujúcich 
rozvodov, uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu, revízne správy.

Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude nový, doposiaľ nepoužitý

Na predmet kúpnej zmluvy objednávateľ neposkytne žiadne preddavky ani zálohové platby.

Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy (vygenerovaním zmluvy funkcionalitami EKS) zaslať 
elektronicky kontaktnej osobe objednávateľa:

-  typové označenie tovaru, výrobcu, zoznam predmetov v súprave, popisy, návody, technické listy a iné doklady a dokumenty 
k tovaru v slovenskom alebo českom jazyku, ktoré musia obsahovať popis funkcie, technických vlastnosti, parametrov a 
hodnôt tovaru tak, aby na ich základe mohol objednávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých technických parametrov a 
požiadaviek kladených na predmet zákazky,

- všetky platné certifikáty k tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike 
(zvlášť Certifikát , vyhlásenie o zhode, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenia a pod.).

- technická dokumentácia so všetkými technickými údajmi potrebnými k vykonaniu stavebnej a technickej pripravenosti na 
strane objednávateľa pred inštaláciou prístroja, pokiaľ tieto kompletné technické údaje neobsahuje prospektový materiál.

Objednávateľ umožňuje dodať ekvivalent zariadenia za nasledovných podmienok:

- ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku,  patent alebo typ, obstarávateľ
požaduje dodanie produktov, alebo ekvivalentov s deklarovateľnou  úplne identickou špecifikáciou. Objednávateľ si na základe
podrobného porovnania vyhradzuje právo rozhodnúť, či predkladaný ekvivalent spĺňa požadované vlastnosti.

- rovnocenný ekvivalent odberateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické 
použitie v zmysle funkčnej a technickej špecifikácie a požadovaného účelu špecifikovaného tovaru.

Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, objednávateľ to bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok a nárokom na odstúpenie od zmluvy.

Dodaním ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného 
predmetu zmluvy.

Objednávateľ vyžaduje, aby bol tovar do miesta plnenia dodaný v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 13,00 hod.

Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku 
prostredníctvom finančných úradov zmluvných strán, po dodaní a prevzatí tovaru a podpísaní preberacieho protokolu 
oprávnenými zástupcami objednávateľa a dodávateľa na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na 30 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového 
dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti dodávateľovi na 
doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej 
faktúry objednávateľovi.

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy ak pri jeho prevzatí zistí vady alebo ak predmet zmluvy 
nebude zodpovedať technickej špecifikácií požadovanej a odsúhlasenej objednávateľom.

Objednávateľ požaduje spísanie a odovzdanie odovzdávajúceho a preberacieho protokolu, ktorým objednávateľ potvrdí 
prevzatie kompletnej zákazky vrátane dokumentácie - odovzdanie vyhlásenia o zhode alebo certifikátu, návod na obsluhu a 
údržbu, písomné potvrdenia o zaškolení personálu a údržby, montážne a revízne správy a iné.

Dodávateľ je povinný odovzdať doklady a dokumentáciu k predmetu zákazky v slovenskom alebo českom jazyku.

Odborné zaškolenie a zaučenie personálu na obsluhu zariadenia odborne spôsobilou osobou s písomným potvrdením o 
zaškolení.

Ak je potrebné technické zaškolenie pre údržbu odborne spôsobilou osobou s písomným potvrdením o zaškolení.
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Dodávateľ garantuje, že dodaný tovar bude po dobu záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel, resp. na obvyklý 
účel a zachová si dohodnuté, resp. inak obvyklé vlastnosti. Záruka za akosť dodávateľom dodaného tovaru sa vzťahuje na 
všetky jeho vlastnosti po dobu záručnej doby. Dodávateľ poskytne záručnú dobu v trvaní minimálne 36 mesiacov na 
kompletné zariadenie okrem častí majúcich povahu spotrebného materiálu odo dňa kedy je zariadenie uvedené do riadnej 
prevádzky.

Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny zariadenia vykonávať predávajúci autorizovaným 
servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadení, za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej 
špecifikácií zariadenia. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:

- oprava vád a porúch predmetu zmluvy, t.j. uvedenie predmetu zmluvy do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho 
technickým parametrom,

- dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu
dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná predávajúcim, a to vrátane všetkého 
nevyhnutného spotrebného materiálu (nábaly, vosky,mazací a čistiaci materiál),

- dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadenia, vrátane 
demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,

- vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného 
manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím 
záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky

- vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto 
oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,

- práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov predávajúceho z /a do miesta inštalácie zariadenia v rámci 
zabezpečenia záručného servisu,

- vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami.

Záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z 
dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.

Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na 
obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.

V prípade, ak počas trvania záručnej doby, dôjde k vade, ktorá nespadá pod záručný servis, predávajúci poskytne kupujúcemu
telefonické poradenstvo, ktoré zahŕňa telefonické konzultácie pri riešení incidentov a problémov a hľadania riešenia pre 
odstránenie problému. V prípade, ak by kupujúci ani po telefonickom riešení problému, nevedel tento problém odstrániť, 
predávajúci zabezpečí vyslanie servisného technika do miesta inštalácie zariadenia, pričom servisný zásah je do jednej hodiny
od nastúpenia na odstránenie problému poskytovaný bezplatne vrátane dopravy do/z miesta inštalácie zariadenia.

V prípade, ak servisný zásah trvá dlhšie ako jednu hodinu od nástupu a súčasne sa nejedná o vadu spadajúcu pod záručný 
servis, je predávajúci oprávnený si účtovať cenu servisnej hodiny za každú ďalšiu hodinu trvania servisného zásahu vrátane 
do/z miesta inštalácie zariadenia, maximálne však 30 EUR bez DPH za každú ďalšiu hodinu.

Dodávateľ zodpovedá za vady , ktoré má tovar v okamihu keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na objednávateľa 
aj keď sa stane zjavnou až po tomto čase.

Objednávateľ je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu dodávateľovi všetky vady tovaru, zistené pri preberaní dodaného 
tovaru, alebo bezprostredne, najneskôr do 7 dní po zistení vady, v písomnej forme prostredníctvom pošty, telefonicky alebo 
e-mailom.

Dodávateľ je povinný oznámené vady odstrániť bez zbytočného odkladu, na vlastné náklady a bez nároku na kompenzáciu 
týchto nákladov voči objednávateľovi, pričom odstránením vád sa rozumie výlučne dodanie náhradného tovaru za vadný tovar,
dodanie chýbajúceho tovaru.

Požadujeme zásah pre záručný a pozáručný servis do 24 hod. od nahlásenia poruchy telefonicky alebo e-mailom.

Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť poruchu najneskôr do 48 hodín od nástupu servisného technika na servis pre zariadenie, 
pokiaľ sú náhradné diely dostupné u dodávateľa. V prípade že diely nie sú dostupné u dodávateľa, odstránenie poruchy 
najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa nástupu servisného technika na servis, alebo dodávateľ bezodplatne zapožičia 
náhradné zariadenie technicky a funkčne porovnateľné.

V prípade nedodržania vyššie uvedených lehôt nástupu na servis alebo na odstránenie vady tovaru (záručnej alebo 
pozáručnej), sa dodávateľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý aj začatý deň 
omeškania, pričom popri tejto zmluvnej pokute si objednávateľ môže voči dodávateľovi uplatniť aj nárok na náhradu celej 
skutočne vzniknutej škody, ktorá mu vznikla v príčinnej súvislosti s týmto omeškaním dodávateľa.

Dodávateľ je povinný poskytovať záručný servis technikmi hovoriacimi slovensky alebo česky, ktorí sú oprávnení 
navykonávanie servisu v súlade s techn. normami.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný prevziať zariadenie v sídle objednávateľa na vlastné náklady a po oprave 
zariadenie doručiť do sídla objednávateľa na vlastné náklady. Toto neplatí v prípade, ak je možné stroj opraviť na mieste.

Sankcie:
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- v prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru sa dodávateľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi (na jeho výzvu) zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % denne z kúpnej ceny s DPH za každý aj začatý kalendárny deň omeškania, pričom popri tejto 
zmluvnej pokute si objednávateľ môže voči dodávateľovi uplatniť aj nárok na náhradu celej skutočne vzniknutej škody, ktorá 
mu vznikla v príčinnej súvislosti s týmto omeškaním dodávateľa.

- objednávateľ má nárok na voľbu nárokov uvedených v § 436 ObZ ods.1 písmen. a) až d) ak ju oznámi dodávateľovi včas v 
zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.

Objednávateľ má popri nárokoch uvedených vyššie, aj nárok na náhradu škody a zmluvnú pokutu.

Dodávateľ môže požadovať úrok z omeškania s úhradou faktúry vo výške aktuálnej sadzby zákonných úrokov z omeškania 
podľa § 369 ods. 2 a § 369a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z.

Dodávateľ zodpovedá za porušenie povinností za vyslané fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na plnení zmluvy v mene 
dodávateľa v priestoroch objednávateľa.

Dodávateľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté z tejto zmluvy, podľa § 524 a nasl. Zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“), výlučne iba s 
predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že právny úkon dodávateľa, ktorým 
budú jeho pohľadávky voči objednávateľovi postúpené v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, považovaný podľa § 
39 Občianskeho zákonníka za absolútne neplatný.

Súhlas objednávateľa podľa dvoch predchádzajúcich viet je platný len za podmienky, že bol na takýto právny úkon udelený 
predchádzajúci písomný súhlas zriaďovateľa objednávateľa.

V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje uvedené považovať za naplnenie dôvodov 
hodných osobitného zreteľa a verejné obstarávanie zrušiť podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (v súlade so 
Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 3-2018).

Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky objednávateľa uvedenej v tomto opisnom formulári sa bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvných povinností dodávateľa, pričom objednávateľ:  ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s OPET z 
dôvodu, že dodávateľ podstatne porušil svoje povinnosti , môže vystaviť dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS,  môže 
vystaviť dodávateľovi negatívnu referenciu pre Úrad pre verejné obstarávanie, v ktorej objednávateľ úradu pre verejné 
obstarávanie oznámi, že došlo k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinností 
dodávateľom.

V prípade, že dôjde k podstatnému porušeniu povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z celkovej ceny predmetu zmluvy s DPH, a to najneskôr do 10 dní odo dňa 
doručenia písomného upozornenia na podstatné porušenie zmluvy, pričom tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na 
odstúpenie od tejto zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Obec: Považská Bystrica
Ulica: Nemocničná 986

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.10.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
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IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 850,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 850,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202117876

V Bratislave, dňa 02.09.2021 09:54:02

Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
SZP SK, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202117876


Zákazka


Identifikátor Z202117876


Názov zákazky Žehliaci lis tvarovej bielizne univerzálny


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/311633


Dodávateľ


Obchodný názov SZP SK, s. r. o.


IČO 30774691


Sídlo Pílová 13, Bratislava, 85110, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 30.8.2021 13:16:32


Hash obsahu návrhu plnenia koMKGiM0lmC2V5kmXrIg7aRkE1FMujJ3ATda8wnDvLg=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Pneumatický lis Ghidini P88 RTL AB


Prílohy:
LisP87P88pre vsetky druhy-ted.pdf (Prospekt pre viaceré druhy pneumatických lisov - ponúkany typ:
P88 RTL na externý zdroj pary a stlačeného vzduchu)










ŽEHLIACA TECHNIKA



P87/88











KNOW HOW v ŽEHLENÍ
Zobrazené lisy sú vďaka svojmu pneumatickému spôsobu obsluhy 
mimoriadne ľahko použiteľné. Majú vysokú tlakovú kapacitu a 
schopnosť regulovať tlak. Na požiadanie sú k dispozícii aj rôzne 
žehliace plochy. Široký otvor žehliacich plôch zjednodušuje proces 
žehlenia a uľahčuje používanie žehličky. 



Ovládanie povrchu hornej konzoly sa dá ovládať nožným pedálom 
(verzia AP), takže ruky obsluhy sú voľné. V tomto prípade je lis 
dodávaný s horným bezpečnostným rámom. 



Inak možno platformu horného držiaka ovládať pomocou tlačidiel 
(verzia AB). 



Žehliace lisy môžu byť dodávané so zabudovaným automatickým 
elektrickým kotlom, so zabudovaným sacím a so zabudovaným 
kompresorom alebo s pripojením na externú paru, centrálne sanie a 
centrálny stlačený vzduch. 



Séria P 87 má pri znižovaní hornej žehliacej plochy vyššiu rýchlosť 
ako séria P 88, a je preto zvlášť vhodná na rýchle čistenie, veľké 
žehlenie a textilné spracovanie.



Séria P87 má navyše systém ovládaný pákou, ktorá umožňuje 
spustenie horného povrchu na spodný povrch bez stlačenia, takže 
odevy sú iba čalúnené.



Lisy s lesklým horným povrchom z nehrdzavejúcej ocele AISI 304



RÔZNE ŽEHLIACE POVRCHY PRE KAŽDÉ POUŽITIE



LISY PRE PRÁČOVNE



U3L
Univerzálne tvary s hornou lesklou 
doskou pre práčovne



117



2236 22



128



2741 27



U4L
XL univerzálne tvary s hornou lesklou 
doskou pre práčovne



CP
Tvar na goliere a manžetove spony s 
lesklou hornou doskou



215215



160



465



940



215 215465



V1L
Tvar huby  s hornou 
lesklou doskou



49,5



19,55



RT L
Obdĺžnikový špeciálny 
tvar na košele s hornou 
lesklou doskou



50



135



50



CC
Špeciálny tvar na košele s 
hornou lesklou doskou



46,5



100



MM BB
Špeciálny zaoblený tvar na 
košele s hornou lesklou 
doskou



85



35,5



38



6,5





janko


Cross-Out











 AB



Obsluha povrchu hornej konzoly pomocou dvoch tlačidiel



AP



Horná plocha konzoly sa ovláda nožným pedálom doplneným 
bezpečnostným rámom



Lisovanie s namarovaním spodnej a hornej dosky



LISY PRE CHEMICKÉ ČISTIARNE



U3
Univerzálna žehliace plochy



117



2236 22



V1
V tvare huby



49,5



19,55



U4
XL   univerzálne žehliace plochy



128



2741 27



B
V tvar pásu nohavíc



49,5



19,55



UGP
Kombinovaný - univerzálny tvar na 
žehlenie nohavíc



114



2347 23



GP
Tvar pre nohavice



114



3347



7











1.



2.



3.



7.



4.



5.



9.



6.



10.



8.



Opcie na požiadanie



1. S hornou lesklou žehliacou plochou s
teflonovým povlakom.



2. S naparovacou žehličkou.
3. S detašovacím ramenom
4. S parno-vzduchovou pištoľou.
5. So zabudovaným odsávaním.
6. So zabudovaným kotlom na výrobu



pary.
7. S nastavením pracovného procesu



prostredníctvom časovača.
8. So zabudovaným kompresorom.
9. S nafukovaním.
10. S prídavným pedálom na odsávanie.



Technické údaje PM 87-P88 s kotlom    PM 88-P88 na externú paru    



Elektrický prívod 230V/400V/3/50-60 Hz --
Prívod pary -- 1/2”
Výpust kondenzu -- 1/2”
Prívod vody 3/8” --
Výpust kotla 1/2” --
Prívod zduchu -- Ø 3/8”
Odsávanie centrálne -- Ø 90 mm
Odsávanie Ø 60 mm --
Tlak pary 4 ÷ 5 bar 4 ÷ 5 bar
Tlak vzduchu 6 ÷ 7 bar 6 ÷ 7 bar
Spotreba vzduchu 40 l /min. 40 l /min.
Spotreba pary 12 ÷ 20 Kg/h 12 ÷ 20 Kg/h
Motor čerpadlo   0,75 HP --
Motor odsávania 0,60 HP 0,60 HP
Motor kompresora 2,00 HP 2,00 HP
Ohrev kotla 10-12-15-18 kW --
Pracovná plocha 1370x1080x1250 mm 1370x1080x1250 mm
Čistá hmotnosť 292 Kg 237 Kg
Hrubá hmotnosť 342 Kg 287 Kg
Rozmery 1440x1110x1410 mm 1440x1110x1410 mm
Objem balenia  2,71 m3 2,71 m3



Dealer pre SR: SZP SK, s.r.o. Stroje a zariadenia pre práčovne a chemické čistiarne. www.szpp.sk  














				2021-08-30T15:16:33+0200

		EKS PDF PODPIS









		2021-09-02T09:54:02+0200
	EKS PDF PODPIS




