
KÚPNA ZMLUVA
uzavretá v sútade s § 409 a nas[. zákona č, 513/ 1991 ný zákonník v znení neskorŠÍch

predpisov medzi zmluvnými stranami :

Názov organizácie:
Sídto:

V jeho mene konajúci:
Bankové spojenie:
lBAN:
lčo:

(d'atej ten,,kupujúci")

a

obchodné meno:
Zapísaný v:
Sídto:
79stúpená:
lCO:
lČ opn:
Bankové spojenie:
lBAN:
E-mai[:
Te[:
Fax:
lnternetová adresa:

Domov sociálnych služieb Slatinka
Dolná Slatinkač.27L/t, Lučenec, PsČ 984 01

00632210

ARJO - HUMAN|C SK s,r.o.
v OR okr. Súdu Prešov 27 .9.?:006, odd SRO, vložka č. 17804/P
št<otst<á 4z8, o59 35 Batizovce
lng. Jánom Hudákom - konatetbm spoločnosti
36679607
sKz022249757
Čsoa poprad

sK86 7500 0000 0040 04187501
obchod@arjo-humanic.sk
0903 903 588. 0903 601 897
o52/77565,10
www.arjo-humanic.sk

(d'atej ten,,predávajúci")

(kupujúci a predávajúci.d'atej spolu ako ,,zmluvné strany" a jednotlivo ako ,,zmtuvná strana")

PREAMBULA

Kupujúci a predávajúci uzatvárajú túto zmluvu ako rnýstedok zadávania podtimitnej zákazky -
verejnej súťaže s názvom predmetu Zavíšenie transformačného procesu s ciel'om sociálnej
integrácie občanov s mentálnym postihnutím v Domove sociálnych služieb 'SLATINKA" -

vnútorné vybavenie zadávanej na základe výany na predktadanie ponúk, ktorá bola uverejnená vo
Vestníku verejného obstarávania č.54lZOZO dňa ó.3.2020 pod značkou 10999-WYT

l. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je závázok predávajúceho dodat' kupujúcemu predmet zm[uvy:

Čast': 4 - Relaxačná miestnost' a previest' na kupujúceho vlastnícke právo k uvedenému
predmetu zmluvy a závázok kupujúceho predmet zmtuvy prevziat' do vlastníctva a zaplatit'
predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu, a to všetko za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

2. Predmet zmluvy je podrobne špecifikovaný v Prítohe č. 1 k tejto zmtuve, ktorá je jej
neoddelitelhou súčasťou.

3. Súčasťou dodania požadovaného predmetu zmluvy je inštatácia a uvedenie do prevádzky,
odskúšanie a odovzdanie doktadov potrebných na užívanie predmetu zmluvy a výkon
vlastníckeho práva kupujúceho. Zaškolenie zamestnancov kupujúceho ohlhdne obsluhy
zabezpečí predávajúci na vlastné náktady. Závázok predávajúceho dodat' predmet zmluvy sa
považuje za splnený až riadnym splnením závázkou podth tohto ods. zmluvy.

ll. MlEsTo A čAs DoDANIA



1.

2.

3,

4.

Miestom dodania predmetu zmluvy je: Domov sociálnych služieb Statinka - prístuŠný predmet
zmluvy bude dodaný do jednottinich prevádzok organizácie v zmysle a v mnoŽstve uvedenom
v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Predávajúci sa zavázuje dodat' predmet zmluvy v rozsahu závázku podt'a Čt. l. tejto zmluvy
najneskór do 4 mesiacov od vystavenia objednávky kupujúceho predávajúcemu.
Presný dátum a čas dodania predmetu zmluvy si dohodne predávajúci s kupujúcim najmenej tri
kalendárne dni vopred.
V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy (v rozsahu závázku podl]a Čt. l.
tejto zmtuvy) má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo rnýške 0,0ZoÁ denne zceny nedodaného
alebo neskoro dodaného predmetu zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok
kupujúceho na náhradu škody. Pokiať predmet zmluvy nebude dodaný ani v dodatoČnej lehote
určenej kupujúcim, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpit' ohl'adne nedodaného
predmetu zmluvy a má nárok na náhradu škody, ktorá mu nedodaním predmetu zmluvy vznikla;
škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenu podta Čt. lV. tejto zmluvy a
kúpnou cenou, za ktorú kupujúci obstaral predmet zmluvy u iného dodávatel'a z d6vodu
omeškania predávaj úceho.

lll. PoDMIENKY DoDANIA

Predávajúci sa zavázuje predmet zmluvy zabatit'a vybaviť na prepravu, priČom náktady s tým
spojené nie sú zahrnuté v kúpnej cene a znáša ich kupujúci. Predmet zmluvy musí byt'dodaný,
príp. zabalený takým spósobom, ktoný dostatočne zabezpečí jeho ochranu a uchovanie.
Predávajúci je povinný po dodaní predmetu zm[uvy do miesta dodania predmet zmluvy uviest'
do prevádzky, vykonať skúšobnú prevádzku a riadnym spósobom zaškotit' poverených
zamestnancov kupujúceho oht'adne obstuhy predmetu zmluvy. O zaŠkolení spíšu oprávnení
zástupcovia predávajúceho a kupujúceho relevantný doktad. Až riadnym splnením povinností
podth tohto ods. zmluvy sa závázok predávajúceho dodať predmet zmluvy povaŽuje za
splnený.
O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu predávajúci a kupujúci alebo ich poverení
zástupcovia v mieste dodania preberací protokol, ktoryí obsahuje najmá, nie vŠak výluČne:
dátum odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy, záznam z prvej vonkajŠej obhliadky predmetu
zmtuvy, súpis zjavných vád zistitethých na predmete zmluvy zistiteťných pri vonkajŠej
obhliadke a podpisy predávajúceho a kupujúceho alebo ich poverených zástupcov.
Spotu s predmetom zmluvy je predávajúci povinný odovzdat'kupujúcemu vŠetky doklady, ktoré
sa k nej vzt'ahujú a ktoré sú potrebné na užívanie a na výkon vlastníckeho práva, a to najmá,
nie však rnýtučne návod na obsluhu v slovenskom príp. českom jaalku, dodací [ist, záruČný list a
iné relevantné dokumenty.
Momentom uvedenia predmetu zmluvy predávajúcim do prevádzky v mieste jej dodania podtá
tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy a vlastnícke právo
k predmetu zmtuvy na kupujúceho.
Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto závázkového vzt'ahu a z tejto zmluvy im nevznikajú
žiadne práva a povinnosti. Za ich činnost' v plnom rozsahu zodpovedá predávajúci, ako keby
predmet zmluvy ptnil sám.
V prípade neuvedenia subdodávatelbv v zmluve musí celý predmet zmluvy podth čtánku l. tejto
zmluvy dodat' predávajúci. Predávajúci uvedie všetkých známych subdodávateťoch, Údaje o
osobe oprávnenej konat'za subdodávate[a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia.
Predávajúci je povinný oznámiť akúkotVek zmenu údajov o subdodávatetbvi kupujúcemu.
Zmena subdodávateth je možná len na záktade jeho písomného odsúhtasenia kupujúcim formou
dodatku k tejto zmluve.

tV. KÚPNA CENA A PLAToBNÉ PoDMIENKY

Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podt'a zákona č.18l1996
7. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhtášky MF SR č, 8711996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 18/19967, z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Kúpna cena za predmet zmluvy v rozsahu podta čt. l tejto zmluvy je uvedená v PrÍlohe Č. 2,
ktorá je neoddeliteťnou súčast'ou tejto zmtuvy. K cene bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v
súlade s príslušnými predpismi.
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3.
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V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náktady predávajúceho spojené s prevodom vlastníckeho
práva, skúšobnej prevádzky a pod.
Dohodnutú kúpnu cenu je možné menit' len na základe písomného dodatku k zmluve
podpísaného zmluvnými stranami. Takáto zmena nesmie byť v rozpore s § 18 zákona Č.

343l2015 7.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektonich zákonov.
Kúpnu cenu za predmet zmluvy sa kupujúci zavázuje zaplatit' predávajúcemu na záktade
faktúry riadne vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený
vystavit'faktúru po splnení závázku v rozsahu podtá čt. l. tejto zmluvy. Splatnost'faktúry je ó0
katendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, a to prednostne bezhotovostným
prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre, prípadne iným spósobom v súlade s
ptatným právom.
Prítohou každej faktúry vystavenej predávajúcim musí byt' dodací tist, preberací protokol a
doklad zo zaškolenia obsluhy.
Faktúra musí obsahovat' náležitosti daňového dok[adu podth § 71 ods. 2 ákona Č. 22Zl2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že výŠka kúpnej ceny na
faktúre bude nesprávna, alebo ak doručená faktúra nebude obsahovat' všetky náleŽitosti
daňového dokladu, alebo k nej nebude priložená príloha podla ods. ó vyŠŠie, kupujúci je
oprávnený vrátig faktúru predávajúcemu na jej opravu atebo doplnenie. V tomto prípade zaČÍna
plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opátovnom doručení kupujúcemu.
V prípade, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny za technológiu, predávajúci
má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02To z dtžnej sumy za každý aj začatý deň omeŠkania.

V. ZODPOVEDNOSŤZAVADY, ZÁRUKA

Predávajúci je povinný dodat' kupujúcemu predmet zmluvy v mnoŽstve a akosti podla
podmienok tejto zmtuvy a plne spósobitý na užívanie na určený účet vypt;ivajúci z povahy
predmetu zmluvy. Predávajúci sa zavázuje, že predmet zmluvy ku dňu dodania bude v jeho
rnýtučnom vlastníctve a nebude zaťažený žiadnymi právami tretích osób a Že zároveň bude
sp(ňat' všetky všeobecne záváznými právnymi predpismi a technickými normami stanovené
požiadavky na akost', kva[itu, funkčnost' a prevádzkyschopnost', ako aj vŠetky bezpeČnostné,
požiarne, hygienické a zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, má predmet zmluvy
vady.
Preáávajúci týmto poskytuje na predmet zmluvy záruku v d(žke, najmenej po dobu 12
mesiacov. 7áručná doba bude uvedená v záručnom liste, ktoď bude súČast'ou odovzdávajúcej
dokumentácie. Záručná doba začína ptynút' dňom uvedenia predmetu zmluvy predávajúcim do
prevádzky v mieste dodania. Zárukou preberá predávajúci zodpovednost' najmá za to, Že
predmet zmluvy bude po dojednanú dobu spósobilý na užívanie na dojednaný ÚČet a bude bez
vád.
Záručná doba neptynie po dobu, po ktorú nemohol kupujúci predmet zmluvy uŽÍvať pre vady,
za ktoré zodpovedá predávajúci.
Záruka sa nevzt'ahuje na vady spósobené neodbornou manipuláciou s predmetom zmluvy v
rozpore s návodom na obsluhu, prípadne násitným a neoprávneným zásahom do predmetu
zmluvy.

Vl. ozNÁMENtE VÁD A NÁRoKY zvÁD PočAs zÁnučHrJ oogv

Vady predmetu zmluvy je kupujúci povinný písomne reklamovat' u predávajúceho bez
zbytočného odkladu po ich zistení, najneskór však do konca záručnej doby. Pre dodrŽanie
podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu faxom, resp. emailom.
Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady predmetu zmluvy, predávajúci je povinný
zabezpečiť, že servisný technik sa dostaví na opravu max. do 72 hodin od nahlásenia poruchy.
Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku
oznámenom kupujúcim, pričom dni pracovného volha a pracovného pokoja sa do uvedenej
lehoty nezapočítavajú. Predávajúci je povinný zabezpečit' odstránenie vady v zmysle jeho
ptného sfunkčnenia na vtastné náktady, s odbornou starostlivost'ou, najneskór do siedmich
pracovných dní od nahlásenia vady.
Pokiať si kupujúci neuplatní konkrétny spósob odstránenia vady, alebo pokiať je vada
neodstránitelhá spósobom, ktoryi arotit kupujúci, predávajúci sa zavázuje, že zvotí taký spósob
odstránenia vady, ktoný je najefektívnejší a najviac zodpovedá potrebám kupujúceho.
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5.

6.

V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vady oproti tehote uvedenej v ods. 2 tohto
čtánku zmluvy, je predávajúci povinný zabezpečit' kupujúcemu náhradný predmet zmluvy, resp.
časť predmetu zmluvy použiteťný na rovnaký úče[, ako vadný predmet zmluvy, v opaČnom
prípade má kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči predávajúcemu vo qÍŠke 5,-
EUR za každý deň omeškania predávajúceho s odstránením vady alebo poskytnutím náhradného
predmetu zm[uvy. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v ptnej výške.
Ak predávajúci neodstráni vadu alebo neposkytne náhradný predmet zmluvy ani v dodatočnej
primeranej lehote, ktorú mu kupujúci urči[, alebo ak vyhlási, že vadu neodstráni, alebo ak je
vada neodstránitelhá, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpit'.
Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu v dósledku toho, Že predmet
zmluvy mal vady. Predávajúci zároveň zodpovedá za škodu spósobenú kupujúcemu
nepravdivost'ou a/alebo neúplnost'ou ktoréhokolVek z vyhlásení predávajúceho v tejto Časti
zmluvy.

Vlt. oDsTÚPENtE oD ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že predávajúci podstatne
poruší zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa povaŽuje, ako je
uvedené v tejto zmluve, najmá, nie však v}í[učne, nedodanie predmetu zmluvy v zmys[e
dohodnutých podmienok riadne a včas a v kvalite podtá dohodnutých podmienok a jej
neodovzdanie kupujúcemu v zmluvne dohodnutej lehote, ako aj neodstránenie vád predmetu
kúpy za podmienok uvedených v tejto zmluve.
Pokiať predmet zmluvy nebude spÍňat' podmienky a technické parametre požadované kupujúcim
v procese obstarávania, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpit'a má nárok na náhradu
škody, ktorá mu v dósledku toho vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi
kúpnou cenou podl'a čt. lV. tejto zmluvy a kúpnou cenou, za ktorú kupujúci obstaral predmet
zmluvy u iného dodávatel'a z dóvodu nesplnenia podmienok predávajúcim týkajúcich sa
technických parametrov predmetu zmluvy.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí dohodnutú
kúpnu cenu v zmysle zmluvne dohodnutých ptatobných podmienok ani do 30 dní od uplynutia
dojednanej tehoty splatnosti.
Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy
oprávneným účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia sa
spravujú prístušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Kupujúci móže od zmluvy odstúpit'aj v nasledovných prípadoch:

a) ak v čase jej uzavretia existoval dóvod na vytúčenie dodávatelh pre nesplnenie
podmienky účasti podta § 32 ods. 1 písm. a)

b) ak táto nemata byt'uzavretá s dodávatelbm v súvistosti so závažným porušením
povinnosti vyptývajúcej z právne závázného aktu Európskej únie, o ktorom
rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej
únie,

c) ak došlo k podstatnej zmene póvodnej zmluvy, ktorá by si vyžadovala nové
verejné obstarávanie.

d) Ak predávajúci nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov
verejného sektora alebo ak bot vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

Vlll. zÁvenrČNÉ USTANoVENIA

Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmá prístušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj d'atšími relevantnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.

2. Táto zmluva nadobúda účinnost'po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok ÚČinnosti,
ktoré spočívajú v tom, že

a) dójde naptneniu povinnosti v zmysle § 47a ods.'l Občianskeho zákonníka,
teda účinnost' kúpna zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej
zrerejnenia a zároveň dójde k schváleniu postupov realizovaného verejného
obstarávania zo strany poskytovateťa NFP.

b) atebo dňom doručenia písomného jednostranného rozhodnutia kupujúceho
predávajúcemu o nadobudnutí účinnosti tejto Kúpnej zmluvy.
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3,

n na základe písomného dodatku podpísaného

[y/auditu súvisiaceho s dodávaným . 
tovarom,

utými sUžbami kedykotVek počas platnosti a

ÓsŘytnúr im všetku potrebnú súčinnost"

aJma:

e) Poskytovateť NFP a ním poverené osoby,

f)ÚtvarvnÚtornéhoaudituPoskytovateťa/Útvarvnútornejkontro[y
sprortr"áŘáuateltXétro orgánu a n,imi poverené osoby,

g) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

h)orgánauditu,jehospolupracujúceorgány(Úradvtádnehoauditu)aosoby
poverené na výkon kontroly/auditt,

i)SplnomocnenízástupcoviaEurópskejKomisieaEurópskehodvoraaudítorov,
j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

k)osobyprizvanéorgánmiuvedenýmivpísm.a\ažf\vsúladesprístušnýmiprávnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EU,

8. Neoddeliteťnou súčast,ou tejto zmluvy sú nastedujúce prílohy:

prítoha č, 1 - podrobný technický opis"; il;řd"ktJrulúcá technické parametre dodávaného

predmetu zákazky
Príloha č. 2 - Cena dodávaného predmetu zákazky a jej potožkyv listinnej

pričom kupujúci obdrží tri vyhotovenia zmIuvy a

ečíta|,i, jej obsahu porozumeli a súh|,asia s ním a

tt;ku, ;á znak čoho pripájajú svoje podpisy,

4.

5.

6.

7,

V Batizovciach, dňa: 1 5.6,2021

Predávajúci:

.liU[íl\NlC S[(, s,r.l
::.1 42,8, 059 35 Batizc"

t-,\ \:' 11 

" 
Sl<?-o Z 22 4g7 5"
11|; i|-/g 607 t

j;;.' izi i;;ii' : i|iiáLit} spoíočnos, i

v... -"*1 .., dáa:eL-+ ď-o^/
Kupujúci:

Dom<rr sociálnych služi€ý§LATINKA"
---'^ 

. -^*v" 98{ 01 Lučeíec
u



Príloha č. 3 Kúpnej zmluvy

Predmet dodóvok, próc olebo
služieb

Úaaie o osobe opróvnenej
konat' za subdodóvate lh

(meno o priezvisko, adresa
pobytu, dótum narodenia)

Nózov firmy a sídlo
subdodóvotetd, tčo

Lučenec, dňa:

Kupujúci:

Mgr. Renáta Šimová

zoznam subdodávatelov



časť 4: Relaxaěná miestnosť

Vypracoval: lng. Ján Hudák

V Batizovciach. dňa t5,6.2o2t
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lngJán Hudák - konatel spw,-'_

zavíšenie
transformaěného
procesu s ciel'om
sociálnej
integrácie
oběanov s
mentálnym
postihnutím v
Domove
sociálnych služieb
"sLATlNKA,,-
vnútorné
vybavenie

Bublinkový valec Maxi t t47o,oo L47o,oo 20% t764,oo

Hudobná vibračná vodná
postel' jednoitá t 2393,60 2393,60 20% 2872,32

Optické vlákna so svetelným
zdrojom t t254,oo t254,oo 20% 15o4,8o
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Špecifikácia i DSS Slatinl<a Lučenec

1. Bublinkový valec 1,75 m vrátane upevnenia na stenu, WiFi ovládača pre osem
farieb, vyprázdňovacej sady a BCB prísady proti tvorbe rias

ldeálny pre terapiu pomocou rozptýlenia a sociálnu interakciu.
Bublinkový valec využívajúci najnovšiu LED technológiu.
Bublinkový valec má zabudovaný upokojujúci režim, v ktorom sa postupne pomaly mení8 farebných tónov. Po
pripojení interaktívneho ovládača si móže klient sám meniť farby podsvietenia valca pomocou 9 tlačidiel,
pričom 8 tlačidiel slúži na zmenu farby a 1 tlačidlo pre vypnutie a zapnutie bubliniek vo valci.
Valec je dodávaný aj s balíčkom umelohmotných rybičiek, ktoré zvýrazňujú efekt valca a BCB prísada proti
tvorbe rias
Výška: 1,75 cm (celková výška valca)
Priemer: 20 cm
Pre jeho bezpečnú inštaláciu je potrebný nástenný držiak - súčasť balenia

Autism/Autizmus (AUT), Asperger's Syndrome/Aspergerov syndróm (ASP), Autistic Spectrum Disorder/Porucha
autistického spektra (ASD), Attention Deficit Hyperactivity Disorder/Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD),

Attention Deficit Disorder/Porucha pozornosti (ADD), Dyspraxia (DCD), Sensory Processing Disorder/Porucha spracovania
zmyslov (SPD), Severe Learning Difficultles/ Závažné poruchy učenia (SLD), Moderate Learning Difficulties/ Stredné
poruchy učenia (MLD), Profound and multiple learning difficulties/ Hlboké a viacpočetné poruchy uČenia (PMLD), Cerebral
Palsy/ Mozgová obrna (CP), Physical Difficulties/ Fyzikálne ťažkosti (PHY DlFF), Emotional and Behavioural Disorder /
Poruchy správania a emocionálne poruchy(EBD), Visual lmpairment/Zhoršenie zraku (Vl), Epilepsy/EpiIepsia (EPl), Brain
lnjured/ Poranenia mozgu

Prísada do bublinových valcov
Zabraňuje vzniku rastu baktérií a rias v bublinkovom valci

Sada umožňujúca vyprázdňovanie bubIinkového valca jednoducho a rýchlo.
Nožnú pumpu opakovane stláčate, kým z valca nevypumpujete všetku vodu
Táto sada obsahuje 6 m hadicu a nožnú pumpu

Záruěná lehota: 24 MESIACOV
Dodacia lehota:4 týždne od zadania objednávky
Dopravaamontážvcene
V Batizovcia ch, 15.6.202I Vypracoval: Martin Hudák
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Špecifikácia

Hudobná vodná postel' 140x2O0x45cm
Prispósobí sa telu - EVEREST matrac - vodný matrac rozložítlak tela
a garantuje podporu celého tela,

DSS Slatinka Lučenec

na hydraulickom princípe

DETAILY DlzAJNU

0 - Vrchný poťah matraca
1- Vodné jadro
]_.3 - Predelenie
2 - Bezpečnostná stena
3 - penová stena
4 - vyhrievací systém
5 - základňa zo základových dosiek
a distribútorov hmotnosti

Pod platňou s vyhrievacím
systémom sa nachádzajú
zabudované SOUND - SYSTÉMY
(reproduktory na šírenie vibrácií
pomocou pripojenia k
štandardnému audiosystému, čo
prispieva k stimulácii klienta)

Bezpečnostná stena
Je umiestnená pod vodným jadrom zo zosilneného vinylu a pritláča ho k hornej hrane, ČÍm

predchádza úniku vody v prípade, že by sa zjadra nejaká dostala von

KLASICKÝ MATRAC

EVEREST MATRAC



Nl Tel/Fax:o5277565to E_mail:obchod@ario-humanic.sk www.ario_humanic.sk
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ARJo-HUMANlc SK, s.r.o., Školská 428, O59 35 Batizovce
t čo : g s 67 9 6o7 ; Dló 20222497 57 ; lč D p H ; S K 20222497 57

Kancelária: +42í-gO3601897; +42I9O3903588; +42LgO3630037

Každý vodný matracje zapuzdrený do penovej steny, ktorá sa obvykle skladá zo 4 klinov, ktoré sú

priskrutkované kzákladným doskám. Penová stena slúži k pridrŽiavaniu vodného matraca voforme

a zjednodušuje vyliezanie a zliezanie z matraca. Penové kliny sú pokryté plastovým vláknom, ktoré ich

chráni pred oslabením. Zvyčajne sú kliny kónického tvaru o hrúbke 6 cm v hornej Časti a 16 cm

v dolnej časti.

Vyhrievanie
Vodné postele sú vyhrievané a chladené pomocou integrovaného systému. TePlota vodnej Postele sa

dá nastaviť individuálne pomocou analógového alebo digitálneho dial'kového ovládania. Zvolená

úroveň tepla je konštantná teplota bez kolísania. Vyhrievanie má minimálnu spotrebu elektrickej

energie, nízku úroveň vyžarovania a dlhú životnosť.

Základňa
Vodný matrac je umiestnený na roštovom ráme, distribuuje hmotnosť. Na tento roŠt sa d'alej Pokladá

platforma, ktorá určuje celkovú výšku postele. Výška postele je 45 cm. Farba PlatformY: hnedá

/francúzsky orech/
Poťah
poťahy sú vytvorené špeciálne aby spíňallvšetky nároky kladené na vodné postele, MateriálY

a výplne sú ve1miflexibilné a poťahy sú prešívané okolo zón tela, s ciel'om zlePŠiť najvYŠŠÍbod

elasticity vodného matraca. Tieto poťahy absorbujú vel'ké množstvo vlhkosti a rýchlo ho uvol'ňujÚ,

Jemná dvo.iitá tkanina je vel'mi príjemná

45O elqm kvalitné značl<ové duté vlákno vytvára váčší objem

Horný materiál: Dvojitá tkanina Jersey zo I0O% bavlny

Náplň: 450 g/qm kvalitné značkové polyesterové duté vlákno

Spodný materiál: Mesh pletené PES Rasel 100 mg/m2

1
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ARJ9_HUMANlc SK, s.r.o., školská 428, 059 35 Batizovce
tčo: gs 679 607iDlú2022249757;lčDpH: SK 2022249757
Kancelária : +4Z1, gO3 6Ot897 ; +42l, 9O3 903588; +42]- 9O3 630037

Tel/Fax: 05277565h0 E_mail: www,ario_humanic.sk

Špecifikácia:
- drevená základňa so zabudovanými reproduktormi ktoré prenášajú vibrácie hudbY zo

zvukového systému
- zabudované reproduktory (2 ks) ktoré prenášajú vibrácie zo zvukového sYstému

- zvukový systém vrátane zosilňovača a mikrofónu
- materiál: Jadro matraca z kvalitného zosilneného vinylu _ 0,6 mm hrubý

- materiál: bezpečnostná vaňa z kvalitného vinylu - 0,6 mm hrubý

- vinyl spíňa normu EU EN7]- Part 3

- vynikajúca odolnosť voči praskaniu a extrémne dlhá životnosť vinylu

- antialergický kvalitný poťah Doppeltuch - Medicott s moŽnosťou Prania na 90 "C

_ poťah vyrobený z certifikovaných materiálov óko_Tex, Standard 100

- energeticky úsporné vyhrievanie /karbónová rohožls regulovatel'nou tePlotou

- Farba drevenej základne: viac variant na vyber
- Rozmery:140x2O0x45

Záručná lehota : 24 M ESlACOV
CENA JE VRÁTANE DOPRAVY NA MlESTO URČENlA a MONTAŽE

Dodacia lehota: 30 dní

V Batizovcia ch: L5.6.202I

Vypracoval: Martin Hudák

ARJ0 - [llJi ,"li
školsklr 42,B, ( ,,

lč Dp1,1: st,l-

tčo: l

l

1

ll



NI
0
C

ARJo-HUMANlc SK, s.r.o., Školská 42B, O59 35 Batizovce
tčo: gs 679 6o7iDla2o2224g757ilč DpH: SK 2022249757
Kancelária: +42L9o3 50L897; +42l903903588; +42t9o3 630037

Tel/Fax: o5z77565t0 E-mail:obchod@arlo_humanlc,sk www,ario-humanic,sk

Špec!fikácia DSS Slatinl<a Lučenec

1, optické vlákna vrátane svetelného zdroja 2m l LsO vlákien, súČasťou je WiFi

ov]ádač pre osem farieb

lnterakcia s optickými vláknami 2 m x 150 vlákien pomocou bezdrótového ovládaČa s 8 tlaČidlami

- LED zdroj s upokojujúcim režimom (pomalá zmena farieb - vhodné pre relaxáciu)

- Tento balíček je ideálny pre rozvoj interakcie zručnosti prostredníctvom príČiny a následku,

rozoznávania farieb a omnoho viac
Bezdrótový ovládač s Qi nabíjačkou

Záruéná lehota: 24 MES|ACOV
Dodacia lehota:4 týždne od zadania objednávky
Dopravaamontážvcene
V Batizovcia ch, L5,6.202l Vypracoval: Martin Hudák
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