PRÍLOHA Č. 3 VÝZVY

PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
PREDMET

Nafukovací
Raft 400

KS

4

PARAMETER

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PARAMETER

Dĺžka

400 - 420 cm

Šírka
Priemer bočných valcov

170 - 180 cm
51 cm

Max. dovolený počet osôb

7

gramáž materiálu

1000 g/m2

samovylievacie dno

áno

trojnásobné prekrytie švov

áno

na dne raftu protioderové zdvojené vrstvy
Minimálna výbava raftu: ručná dvojčinná
pumpa, bezpečnostné laná po obvode lode,
pretlakový ventil na dne lode, úchyty pre
bagáž, lepiaca súprava, prepravný vak
Dĺžka

áno

Šírka

Nafukovací
Raft 450

4

Nafukovací
kajak

1

2

450 - 470 cm

Priemer bočných valcov

170 - 180 cm
51 cm

Max. dovolený počet osôb

9

gramáž materiálu

1000 g/m2 a 1500 g/m2

samovylievacie dno

áno

trojnásobné prekrytie švov

áno

na dne raftu protioderové zdvojené vrstvy
Minimálna výbava raftu: ručná dvojčinná
pumpa, bezpečnostné laná po obvode lode,
pretlakový ventil na dne lode, úchyty pre
bagáž, lepiaca súprava, prepravný vak
Dĺžka

áno

Šírka

Nafukovací
Raft 500

áno

áno
500 - 520 cm

Priemer bočných valcov

170 - 180 cm
51 cm

Max. dovolený počet osôb

11

gramáž materiálu

1000 g/m2 a 1500 g/m2

samovylievacie dno

áno

trojnásobné prekrytie švov

áno

na dne raftu protioderové zdvojené vrstvy

áno

Minimálna výbava raftu: ručná dvojčinná
pumpa, bezpečnostné laná po obvode lode,
pretlakový ventil na dne lode, úchyty pre
bagáž, lepiaca súprava, prepravný vak

áno

Určenie

voda / rieky / jazerá / rekreácia / outdoor / uni

Dĺžka

410 - 430 cm

Šírka

80 - 90 cm

Max. nosnosť

min. 270 kg
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Nafukovacie
kanoe

Pádlo
nedelené

Pádlo
dvojdielne

2

77

4

Materiál

NITRILON®

Max. počet osôb
Posuvná predná a zadná opierka nôh (pre
konverziu na singlkajak)

2 dospelí + 1 dieťa

Nafukovacia sedačka s chrbtovou opierkou

áno

Pružná sieť pre upevnenie batožiny

áno

Madlo na prednej a zadnej časti

áno

Bezpečnostné laná na prednej a zadnej časti

áno

Úchyt pre smerovoú plutvu

áno

Smerová plutva
Minimálna výbava kajaku: Push-push ventily,
Kľúč na Push-Push a pretlakový ventil,
Pretlakový ventil na dne lode, Lepiaca súprava,
transportný vak
Určenie

áno

divoká voda / turistika / outdoor / uni

Dĺžka

445 - 455 cm

Šírka

90 - 100 cm

Max. nosnosť

min. 450 kg

Max. počet osôb

3

Materiál
sedačky z vodovzdornej preglejky s
protišmykovou úpravou
madlo na prednej i zadnej časti

NITRILON®

bezpečnostné laná na prednej a zadnej časti

áno

uväzovacie lano v prednej aj v zadnej časti
Minimálna výbava kajaku: Push-push ventily,
Pretlakový ventil na dne lode, Lepiaca súprava,
transportný vak
Určenie

áno

rafty, kanoe, nafukovacie člny

Druh

nedelené

Materiál listu

polyetylén

Plocha listu

min. 673 cm2

Materiál hlavičky

polyetylén

Materiál žrde

dural

Dĺžka/farba

130 cm (7ks)/žltá
150 cm (40ks)/žltá
160 cm (21ks)/žltá
170 cm (9ks)/červená

Určenie

kajak

Druh

dvojdielne

Materiál listu

polyetylén

Plocha listu

min. 617 cm2

Materiál hlavičky

polyetylén

Materiál žrde

dural

áno

áno

áno
áno

áno
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Vodotesný
súdok - 6,4

Vodotesný
súdok - 3,6

Elektrická
pumpa

Hádzacie
vrecko

Plávacie
vesty

Vodácka
prilba

Neoprénová
obuv

5

8

1

13

81

81

10

Uhol natočenia

R60

Dĺžka

240 cm (2ks)
230 cm (2ks)

Objem

6,4 l

Priemer otvoru

136 mm

Hmotnosť

0,4 kg

Materiál

s certifikátom pre styk s potravinami (HDPE)

Vodotesné a vzduchotesné

áno

Objem

3,6 l

Priemer otvoru

136 mm

Hmotnosť
Materiál
Vodotesné a vzduchotesné

0,4 kg
s certifikátom pre styk s potravinami (HDPE)
áno

Funkcia nafúknutia a vyfúknutia

áno

Výkon

1700 L / min.

Napätie

230 V

Hadica a redukcie

áno

Dĺžka kábla

3m

Plávajúce lano

áno

Pevnosť lana

1000 kg

Kónický tvar

áno

Dĺžka
Ergonomický strih vesty so zipsom v prednej
časti
Centrálny pás a doťahovanie na bokoch a cez
ramená
Vybavená reflexnými prvkami

20 m

Určenie

kanoe, raft, kajak

Vonkajší a vnútorný materiál
Vnútorná výplň
Veľkosť
Vodácka prilba s ochranou uší

technická polyesterová tkanina
PE pena s uzavretou štruktúrou
XS (10ks), S-M (31ks), L-XL (31ks), XXL (9ks)
áno

Maximálne ergonomicky tvarovaná pena

áno

Štvorbodový doťahovací systém

áno

Popruh pod bradou s gumovou poduškou
Veľkosť
Farba

áno
XS (6ks), S-M (35ks), L-XL (35ks), XXL (5ks)
oranžová

na zips

áno

zosilnenie na špičke, päte a prihlavku
Materiál

áno
Neoprén hrúbky 5 mm

Určenie
Veľkosť

kanoe, rafting
36 (1ks), 38 (2ks), 40 (2ks), 42 (4ks), 44 (1ks)

áno
áno
áno

