
№ Наименование Спецификация/технически параметри Брой

1 Болнично легло- 

механично

двусекционно

*Размери: 2080/970/450мм

*Размери на вътрешна рамка : 2000/900мм  

*Тегло : 70кг.

*Максимално натоварвате: 180кг

*Стоманена рамка и основи на отделните секции от напречни стоманени профили- прахово боядисване

*ABS табли с по две дръжки - подвижни с възможност за поставяне на табелка,декорация-син цвят

*Регулируема/във височина/ стойка за инфузия от неръждаема стомана с възможност за поставяне от 

към горната част от двете страни на леглото

*Възможност за лесно разглобяване на краката при транспортиране на леглото

32

2 Болнично легло- 

механично

двусекционно

*Размери: 2080/970/450мм

*Размери на вътрешна рамка : 2000/900мм  

*Тегло : 70кг.

*Максимално натоварвате: 180кг

*Стоманена рамка и основи на отделните секции от напречни стоманени профили- прахово боядисване

*Алуминиеви странични прегради с механизъм за сваляне и вдигане 

*ABS табли с по две дръжки - подвижни с възможност за поставяне на табелка,декорация-син цвят

*Повдигане на секция гръб посредством механичен винт при таблата на краката

*Движение на секциите:

          - повдигане при гърба 0°-80°

*4бр. колела въртящи се на 360° с крачни спирачки - шумоизолирани

*Регулируема/във височина/ стойка за инфузия от неръждаема стомана с възможност за поставяне от 

към горната част от двете страни на леглото

*Възможност за лесно разглобяване на краката при транспортиране на леглото

10

3 Болнично легло- 

механично

двусекционно

*Размери: 2080/970/450мм

*Размери на вътрешна рамка : 2000/900мм  

*Тегло : 70кг.

*Максимално натоварвате: 180кг

*Стоманена рамка и основи на отделните секции от напречни стоманени профили- прахово боядисване

*Алуминиеви странични прегради с механизъм за сваляне и вдигане 

*ПДЧ табли  - неподвижни 

*Повдигане на секция гръб посредством механичен винт при таблата на краката

*Движение на секциите:

          - повдигане при гърба 0°-80°

*4бр. колела въртящи се на 360° с крачни спирачки - шумоизолирани

*Регулируема/във височина/ стойка за инфузия от неръждаема стомана с възможност за поставяне от 

към горната част от двете страни на леглото

*Възможност за лесно разглобяване на краката при транспортиране на леглото

6

4 Болнично легло- 

механично

двусекционно

*Размери: 2080/970/450мм

*Размери на вътрешна рамка : 2000/900мм  

*Тегло : 70кг.

*Максимално натоварвате: 180кг

*Стоманена рамка и основи на отделните секции от напречни стоманени профили- прахово боядисване

*Алуминиеви странични прегради с механизъм за сваляне и вдигане 

*ABS табли с по две дръжки - подвижни с възможност за поставяне на табелка,декорация-син цвят

*Повдигане на секция гръб посредством механичен винт при таблата на краката

*Движение на секциите:

          - повдигане при гърба 0°-80°

*Регулируема/във височина/ стойка за инфузия от неръждаема стомана с възможност за поставяне от 

към горната част от двете страни на леглото

*Възможност за лесно разглобяване на краката при транспортиране на леглото

4

5 Болнично шкафче

модел
*Размери: 48/48/76см

*Цвят - предпочитан - комбинация от синьо и бежово

*Изработено от ABS пластмаса

*4бр. колела въртящи се на 360° с крачни спирачки при две от тях

*Шкафче с две отделения

*Чекмедже

*Подвижна табла

*Закачалка за кърпа - 4бр.

*Поставка за чаша

*Поставка за термометър

*Материал лесен за дезинфекция

52

6 Матрак за 

болнично легло
*Размери: 1900/850/80мм

*Цвят на калъф - предпочитан - син

*Непромокаем, антибактериален калъф

*Четирисекционен

*Основа от два пласта

       - дунапрен с висока плътност

       - твърда бамбукова част
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КОЛИЧЕСТВЕНО-ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


