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37 500,00 лв.     
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29 350,00 лв.      

66 850,00 лв.

13 370,00 лв.

80 220,00 лв.

1  Срок за доставка и монтаж - 65 календарни дни

2

Съставил: /................................/

външна облицовка от Панели и НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА  - антивандализъм

ДДС, 20%

ДИЗАЙН - с индивидуално проектиране по задание на клиента (Еко, НАТУРАЛЕН, Модерен, Стълко, Техно и др.)

външни, ясно четими надписи + светещо лого "ОБЩИНА БУРГАС"

външно осветление и навес 

дюзи работещи под високо налягане за измиване на пода както от мръсотия, така и от по-големи предмети (кутия, спринцовка и др.)

автоматични мивка, дозатор за сапун и сешоар за ръце

*забележки

основа с всички прилежащи инфраструктурни връзки

КАБИНА - 1 унисекс помещение пригодено за хора в неравностойно положение

вътрешна облицовка от HPL панели и неръждаема стомана

кабината е пригодена за достъп на хора в неравностойно положение (по - широка врата, определен размер на помещението, дръжки и пр.)

покрив с капандура за пропускане на дневна светлина и естествена вентилация 

разделителна стена м/у помещениeто за ползване и техническо помещение от метална конструкция и стоманени листи AISI 304

под от специален материал

основа и стени от термо панели с укрепваща помежду им метална контрукция

Цена без ДДС

инж. Маринов

ТЕХНОЛОГИЯ  
тоалетна чиния направена от инокс с допълнителна функция за по-добро почистване след всяко ползване

дюзи за измиване на стена зад тоалетна чиния

авариен бутон свързан със система за аварийно реагиране

вентилация 

Авансово плащане в размер на 60%, 20% при готовност за доставка и 

монтаж, 20% след преминаване на тестове

ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЧНА САМОПОЧИСТВАЩИ СЕ ТОАЛЕТНИ 

енергоспестяващо осветление с часовник за дневна светлина

контролно табло (управление в реално време чрез специализиран софтуер)

ОБЩО

Цена без ДДС

ОБЩО

дисплей с таймер - показва времето, което остава на потребителя за ползване

кошче за отпадъци (почиства се от техническо помещение)

датчик за отчитане на присъствие + таймер

технология за измиване, дезинфектиране и подсушаване на тоалетната седалка в отделно техническо помещение гарантиращо за безупречно ниво на хигиена

UPS - поддържа тоалетната в режим на готовност до 1 час след прекъсване на електрозахранването

GSM модул за изпращане на SMS при настъпило събитие от всякакъв вид

врата с механизъм против блокиране и едва 2 кг. сила на натиск  

монетен апарат

Автоматичната самопочистваща се тоалетнa се състои от две части: 1. Сърцето на системата за почистване - Технология за самопочистване 2. различни по вид (с един, два или три 

входа) кабини. За достигане на пълен обем от възможности, АСТ е оборудвана с монетен апарат, плъзгаща се врата, самопочистваща се тоалетна седалка и под, и др. Разполагането и 

монтаж става сравнително лесно благодарение на изведените от фундаментната плоча връзки към прилежащата инфраструктура. 
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