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Cenová nabídka a specifikace mobilního bazénového zvedáku č. C014HM320013
 
 

Antonie hotel 
ul. Mánesova, Frýdlant, okr. Liberec 

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 

Popis: Mobilní bazénový zvedák 

Typ: HM 3200 

Výrobce: HANDI-MOVE, Belgie 

Ovládání: elektrické na zvedáku 

 a pneumatické ovládání  

Zdvihání: elektrické pomocí baterií 

Nosnost: 135 kg 

 

Napájení: 24 V 

Délka ramene:  1300 mm 

Výška zdvihu:  1880 mm 

Výška složeného zvedáku: 1657 mm 

Kotvení: 1x nerezový nosný čep 316 

Konstrukce:  nerez RVS 316 

Povrchová úprava: KOMAXIT barva bílá

POPIS ZAŘÍZENÍ 

Bazénový zvedák je mobilní – díky kolečkům-pojezdu -  je možno jej využít na více místech bazénu, 

popřípadě u vícero bazénů. Zvedák je v provozu ihned po zasunutí nerezového čepu umístěného na spodní straně 

zvedáku do objímky zabudované v zemi. Možno použít se závěsnými úchyty nebo s podpěrným úchytem. 
 

Instalace objímek se provádí při budování /rekonstrukci podlah, objímku lze samozřejmě umístit i do stávající 

podlahy. V případě stávající stavby se objímky vkládají do vyvrtaného otvoru o průměru 110 mm a hloubce 165 

mm. Pro zabudování objímky jsou použity chemické složky, které je nutno cca 14 dnů nechat vytvrdnout. 

Odběratel je povinen s dodavatelem konzultovat umístění nerezové objímky. 

 

CENA KOMPLETNÍ ZAKÁZKY         
  153200 

  Celková cena bez DPH:            153 300,00 Kč 

 21% DPH:   32 193,00 Kč  

 Celková cena s DPH*:  185 493,00 Kč  

* DPH bude účtováno dle platných zákonů v době realizace.  

Vybavení: 

mobilní bazénový zvedák vč. ovládání; 1 x objímka /čep/ pro zabudování do země, nabíječka, podpěrný (nerez) 

úchyt a 1 pár - úchyty nohou nebo 1x závěsný úchyt s opěrkou zad a hlavy a závěsná hrazdička. 

1x doplňkový  čep -  při objednávce s bazénovým zvedákem 9750Kč + 21% DPH, doobjednání po instalaci 

bazénového zvedáku - 12 350 Kč bez 21%DPH, každá další závěsná hrazda a síťka – 9 600 Kč + 21% DPH. 
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Zahrnuty tyto náklady: 

Zaměření místa instalace; zhotovení návrhu smlouvy o dílo; doprava zařízení; dodávka a umístění zařízení; 

zaškolení obsluhy; zhotovení předávací dokumentace; příslušné certifikáty; 1 x servisní prohlídka  během 

záruční doby. 

 

Dodání bazénového zvedáku vyžaduje pouze zabudování čepu – není součástí cenové nabídky. Nutno 

předvídat pro uskladnění bazénového zvedáku suchou místnost se zásuvkou na 230V – místo na nabíjení.  

 

Náš sortiment obsahuje i alternativní způsoby úchytných sítěk, lze kdykoliv doobjednat a tyto výrobky 

jsou kompatibilní s tímto bazénovým zvedákem. 

 

Tato cenová nabídka je navrhována a vyčíslena na tento konkrétní druh zařízení v této technické specifikaci. 

Případné změny technologie nebo změny rozsahu prací, které budou objednatelem dodatečně požadovány  

nad rámec této cenové nabídky, půjdou na vrub objednatele. 

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

- 50 % platba předem, 50% po dodání a předání zařízení bez vad a nedodělků 
Po uhrazení faktury se splatností 7 dní bude odběrateli předána předávací dokumentace včetně manuálu. 

Uhrazením celkové částky s DPH přechází vlastnické právo na odběratele. V případě neuhrazení celkové částky 

s DPH v termínu dojde ze strany dodavatele k demontáži zařízení.  

 

PLATNOST CENOVÉ  NABÍDKY, DOBA PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

Cenový návrh je platný do 31.12.2013 ode dne vyhotovení.  Dodávka cca 3 týdnů od podpisu smlouvy o dílo. 

 

24 měsíců; na baterii záruka 6 měsíců 

 
Věřím, že Vás naše cenová nabídka zaujme.  

 
 

S pozdravem 

 

Jiřina Dehierová 

 

vedoucí  HORIZONT-NARE s.r.o. 

Široká 3 

736 01  Havířov - Město 

tel: 604687730 

www.horizont-nare.com 
 

* členka poradního orgánu ministra MPSV  
 Pracovní skupina pro pomůcky pro osoby se zdravotním postižením 

 

* 1. místopředsedkyně Cechu MOBILITY  
 poradenství, zajištění bezbariérovosti 

 

* odborná  konzultantka  NIPI bezbariérové prostředí o.p.s., 
Národní institut pro osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace České republiky 

(mj. i stanoviska pro územní a stavební řízení) 

 

Cenová nabídka č. C014HM320013 zpracována v Havířově dne 21.1. 2013 


