
FURGON L2H2P2
Sanitní vestavba typ A2 - DRNR

doprava raněných nemocných a rodiček

Vybraný typ sanitní vestavby A2 do vozidla Renault 
Master FURGON L2H2P2 s celk. hmotností 3 300kg 
vyhovuje max. obsaditelnosti, tj.8 osob ( 3 v kabině 
řidiče, 4 v ambulantním prostoru + 1 lůžko ), dále 
únosností předepsané zdravotnické výbavy a 
transportní techniky a min. daným rozměrům 
ambulantního prostoru dle  ČSN EN 1789+A1. Tím 
splňuje podmínky stanovené vyhl. MZ ČR č. 221/2010 
Sb. a normou ČSN EN 1789 + A1. 

SANITNÍ VESTAVBA PEVNÁ
dle požadavků normy EN1789+A1 pro typ A2

1. Výstražné světelné a zvukové zařízení - dva rotační majáky HELLA typ KL 710, siréna s repro typ M42 na střeše vozidla

2. Stropní osvětlení ambulantního prostoru dvěma žárovkovými světly DUO s ovládáním přímo na světle nebo u řidiče

3. Osvětlení prostoru za vozidlem pevné v zadních dveřích, nebo otočný hledáček

4. Příprava pro montáž radiostanice do prostoru palubní desky

5. Teplovodní trojrychlostní závislé topení ambulantního prostoru sa ovládáním u řidiče včetně termostatu a ovládáním u řidiče

6. Střešní obousměrný ventilátor v ambulantním prostoru SIROCO

7. Výklopný nerezový  schod pod bočními dveřmi – na 1x sklopený

8. Montáž posuvného okna do přepážky vč. neprůsvitné roletky ze strany řidiče

9. Výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby

10. Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým desinfikovatelným materiálem – ALTRO

11. Obložení dveří, boků a stropu plastovým dezinfikovatelným materiálem – FOREX

12. Zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru

13. Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru

14. 1x pevné samostatné sedadlo INTAP ERGOBUS M1 s integrovanými opěrami hlavy a tříbodovými pásy umístěno vedle     
odklopného sedadla

15. 1x sedadlo INTAP ERGOBUS M1 odklopné dopředu ( pro nastupování pacientů z boku do zadního prostoru ) s integrovanou 
opěrou hlavy a tříbodovým pásem u bočních dveří vedle pevného sedadla

16. Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinkou s nerez lištami + příprava pro uchycení ROLFIX

17. Příprava pro uchycení CLUBFIX pro pojízdné křeslo u zadních dveří ve směru jízdy

18. Nakládací teleskopické lyžiny pro najíždění transportního křesla zezadu – odnímatelné, včetně úchytu pro přepravu

19. Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří a stropní madlo pro sedící osoby ( po celé délce nosítek )

20. Úchyt lahve na kyslík 2L na levé stěně u hlavy pacienta

21. Držák na infuzní lahve a vaky nerez - odnimatelný

22. Odpadní nádoba v ambulantním prostoru

23. Hasicí přístroj 2 kg u řidiče

24. Zmatnění oken ambulantního prostoru kouřovou fólií

25. Výstražný červený (standardní) pruh po obvodě vozidla

26. Volací znak radiostanice na zadní části střechy

s.r.o. Ivančices.r.o. Ivančice

Telefon / Fax: +420 546 452 912 Mobil: +420 608 628 034 E-mail: fosan@fosan.cz Webové stránky: http://www.fosan.cz

IČO: 64509214 DIČ: CZ64509214 Čísla účtů: 1049580207/0100 (CZK) 35-1441160207 (EUR)

Fakturační adresa
Řeznovice 86

664 91 Ivančice

Obchod a výroba
Tovární 3/1 Alexovice

664 91 Ivančice

FURGON L2H2P2
Sanitní vestavba typ A2 - DRNR 

doprava raněných nemocných a rodiček
Vybraný typ sanitní vestavby A2 do vozidla Renault 
Master FURGON L2H2P2 s celk. hmotností 3 300 kg 
vyhovuje max. obsaditelnosti, tj. 8 osob (3 v kabině 
řidiče, 4 v ambulantním prostoru + 1 lůžko), dále 
únosností předepsané zdravotnické výbavy a trans - 
portní techniky a min. daným rozměrům ambu-
lantního prostoru dle ČSN EN 1789 + A1. Tím 
splňuje podmínky stanovené vyhl. MZ ČR č. 
221/2010 Sb. a normou ČSN EN 1789 + A1. 

SANiTNí VESTAVbA PEVNá
dle požadavků normy EN1789+A1 pro typ A2

 1. Výstražné světelné a zvukové zařízení - dva rotační majáky HELLA typ KL 710, siréna s repro typ M42 na střeše vozidla

 2. Stropní osvětlení ambulantního prostoru dvěma žárovkovými světly DUO s ovládáním přímo na světle nebo u řidiče

 3. Osvětlení prostoru za vozidlem pevné v zadních dveřích, nebo otočný hledáček

 4. Příprava pro montáž radiostanice do prostoru palubní desky

 5. Teplovodní trojrychlostní závislé topení ambulantního prostoru sa ovládáním u řidiče včetně termostatu a ovládáním u řidiče

 6. Střešní obousměrný ventilátor v ambulantním prostoru SiROCO

 7. Výklopný nerezový schod pod bočními dveřmi - na 1x sklopený

 8. Montáž posuvného okna do přepážky vč. neprůsvitné roletky ze strany řidiče

 9. Výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby

10. Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým desinfikovatelným materiálem - ALTRO

11. Obložení dveří, boků a stropu plastovým dezinfikovatelným materiálem - FOREX

12. Zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru

13. Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru

14. 1x pevné samostatné sedadlo iNTAP ERGObUS M1 s integrovanými opěrami hlavy a tříbodovými pásy umístěno vedle od-
klopného sedadla

15. 1x sedadlo iNTAP ERGObUS M1 odklopné dopředu (pro nastupování pacientů z boku do zadního prostoru) s integrovanou 
opěrou hlavy a tříbodovým pásem u bočních dveří vedle pevného sedadla

16. Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinkou s nerez lištami + příprava pro uchycení ROLFiX

17. Příprava pro uchycení CLUbFiX pro pojízdné křeslo u zadních dveří ve směru jízdy

18. Nakládací teleskopické lyžiny pro najíždění transportního křesla zezadu - odnímatelné, včetně úchytu pro přepravu

19. Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří a stropní madlo pro sedící osoby (po celé délce nosítek)

20. Úchyt lahve na kyslík 2L na levé stěně u hlavy pacienta

21. Držák na infuzní lahve a vaky nerez - odnimatelný

22. Odpadní nádoba v ambulantním prostoru

23. Hasicí přístroj 2 kg u řidiče

24. Zmatnění oken ambulantního prostoru kouřovou fólií

25. Výstražný červený (standardní) pruh po obvodě vozidla

26. Volací znak radiostanice na zadní části střechy



SANiTNí VESTAVbA TYPU A2 DO VOZiDLA: rozměry ambul. prostoru
 (délka1 x šírka x výška)

FURGON L2HP2 30301 x 1765 x 1894
1 měřeno ve výšce matrace nosítek

VÝbAVA NA PŘáNí
 1. Nakládací rampa pojízdného křesla CLUbMAN K115 u zadních dveří sklopná (náhrada za bod 18)

 2. Střešní okno výklopné v prostoru pro pacienty

 3. Nezávislé teplovzdušné naftové/benzínové topení Eberspacher Airtronic D/b 4 o výkonu 4 kW

 4. Nezávislé teplovodní naftové nebo benzínové topení Eberspacher Hydronic D/b 4WSC o výkonu 4 kW

 5. Uzavírací ventil pro letní období pro závislé topení v ambul. prostoru (doplněk k bodu 5)

 6. Klimatizace přídavná střešní vzadu v ambul. prostoru automat. typ DELPHi

 7. Výklopný schod pod bočními dveřmi nerez - na 2x sklopený (náhrada za bod 7)

 8. Elektricky výsuvný schod od firmy ital Accessori (náhrada za bod 7)

 9. Plastové obložení podběhu bílé

10. Obložení stěn a výplní dveří plastovým desinfikovatelným materiálem FOREX

11. Obložení stěn a stropu RAL plechem bílým (náhrada bodu 11 - FOREXU)

12. Úložný prostor nad kabinou řidiče

13. Nouzová sklopná sedačka na vnitřní příčce u bočních dveří

14. Duralová podstropní skříňka s přesuvnými skly na stěně

15. Nábytková skříňka nad podběhem otevíratelná shora - krátká

16. Nábytková skříňka nad podběhem otevíratelná shora - dlouhá

17. Nábytkový nosný podstavec pod nosítky s dvířky s úložným prostorem pro zdravotnický materiál

18. Uchycení pro láhev 10l. - homologováno dle ČSN EN 1789

19. Uchycení pro kyslíkovou láhev 2l. - homologováno dle ČSN EN 1789

20. Panel s jednou rychlospojkou na stěně s vedením kyslíku mezi lahví v a rychlospojkou

21. Tlaková nádoba na kyslík s obsahem 2l.

22. Tlaková nádoba na kyslík s obsahem 10l.

23. Redukční ventil s rychlospojkou a úhlovým nástavcem na kyslíkovém vedení + průtokoměr

24. Výstražný pruh standardní velikosti z reflexní nebo fluorescenční fólie (náhrada červeného pruhu)

25. Montáž reproduktorů do ambulantního prostoru

26. Zásuvka 12 V

27. Flexibilní lampička u spolujezdce

28. Stropní osvětlení jedním LED pásem po celé délce nosítek (náhrada za bod 2)

29. Oranžová světla blikající na zadní hraně střechy HELLA - 2ks.

30. Modrá světla blikající čirá HOLOMÝ typ b10 v přední mřížce vozidla - 2 ks

31. Rotační maják HELLA 1 kus (doplněk bodu 1)

32. Rotační rampa PREMiER HAZARD typ OPTiMAX včetně repro a sirény (náhrada za před. maják a repro)

33. Záblesková rampa PREMiER HAZARD typ MiDiMAX včetně repro a sirény (náhrada za přední maják a repro)

34. Rampa s LED technologií PREMiER HAZARD typ MiDiMAX vč. repro a sirény (náhrada za před. maják a repro)

35. Rotační rampa FEDERAL SiGNAL typ PHOENiX včetně repro a sirény (náhrada za před. maják a repro)

36. Záblesková rampa FEDERAL SiGNAL typ PHOENiX včetně repro a sirény (náhrada za před. maják a repro)

37. Rampa s LED technologií FEDERAL SiGNAL typ PHOENiX vč. repro a sirény (náhrada za před. maják a repro)

38. Rotační rampa HOLOMÝ typ VNL 012 bSb včetně repro a sirény (náhrada za před. maják a repro)

39. Záblesková rampa HOLOMÝ typ VNL 012F bSb včetně repro a sirény (náhrada za před. maják a repro)

40. Rampa s LED technologií HOLOMÝ typ VNL 012LV bSb včetně repro a sirény (náhrada za před. maják a repro)

41. Maják s LED technologií FEDERAL SiGNAL typ PiLOT SL 1N (náhrada majáku HELLA)

42. Maják s LED technologií PREMiER HAZARD typ Lb745 (náhrada majáku HELLA)

43. Maják s LED technologií HOLOMÝ VML 012L (náhrada majáku HELLA)



TRANSPORTNÍ NOSÍTKA
1. Komplet nosítek VIVERA CLINIC-EXTERO - nosítka bez podvozku typ  CLINIC N114 s poloh. podhlavníkem       

+ poloh. záhlaví, poloh. nohou ( šok. poloha ) vč. lomení v kolenou, paralelogramová boční madla, výsuvná madla 
na nošení,  nožní oblouk, s anatomickou matrací a čtyřbodovými ramenní pásy + dva příčné pásy, podvozek pod 
nosítka odnimatelný se sklopn. nohama a poloh. výškou (7 poloh) s fixov. polohy otoč. koleček typ EXTERO P113 
- homologováno dle ČSN EN 1789

83 900*

2. Komplet nosítek VIVERA SANIC-EXTERO - nosítka bez podvozku typ  SANIC N116 s poloh. podhlavníkem + 
poloh. nohou ( šok. poloha ) bez lomení v kolenou,  výklopná boční madla, výsuvná madla na nošení, nožní 
oblouk, s anatomickou matrací a dva příčné pásy,  podvozek pod nosítka odnimatelný se sklopn. nohama a 
poloh. výškou ( 7 poloh ) s fixov. polohy otoč. koleček typ EXTERO P113 – homologováno dle ČSN EN 1789

75 000*

3. Komplet nosítek VIVERA BASIC-EXTERO - nosítka bez podvozku typ  SANIC N117 s poloh. podhlavníkem, 
výklopná boční madla, výsuvná madla na nošení, nožní oblouk, s anatomickou matrací a dva příčné pásy, 
podvozek pod nosítka odnimatelný se sklopn. nohama a poloh. výškou ( 7 poloh ) s fixov. polohy otoč. koleček typ 
EXTERO P113 – homologováno dle ČSN EN 1789

67 400*

4. Nosítka s neodnimatelným podvozkem Medirol typ  VIVERA SANERO s poloh. výškou (7 poloh), s poloh. 
podhlavníkem, poloh. nohou ( šok. poloha ), výklop. bočními madly, výsuvnými madly na nošení, nožním 
obloukem, s anatomickou matrací a dvěma pásy – homologováno dle ČSN EN 1789 

63 700*

5. Transportní nosítka MEDIROL CONTERO s ergonomickým ovládáním, výsuvnými madly pro přenášení a 
bočními sklopnými madly s odjištěním pomocí jedné ruky. Plně polohovatelný podhlavník pomocí plynové 
pružiny. Polohování do mezipozice pomocí jedné osoby. Přední otočná kolečka a kola o velkém průměru pro 
dokonalé pohlcování otřesů od nerovností. Nastavitelná nájezdová výška. - homologováno dle ČSN EN 1789

44 000*

6. Nosítka s neodnimatelným podvozkem Promeba typ  PC 610 a jednou výšk. mezipolohou, s poloh. 
podhlavníkem, výklop. bočními madly, výsuvnými madly na nošení, nožním obloukem, s plochou matrací a 
dvěma pásy + infuzní stojan stavitelný - homologováno dle ČSN EN 1789

33 000*

7. Nosítka s odnimatelným podvozkem Promeba typ  PC 675 s jednou výšk. mezipolohou, s poloh. podhlavníkem, 
poloh. nohou (šok. poloha), výklop. bočními madly, výsuvnými madly na nošení, nožním obloukem, s plochou 
matrací a dvěma pásy  + infuzní stojan stavitelný,  homologováno dle ČSN EN 1789

52 500*

TRANSPORTNÍ KŘESLA
1. Pojízdné křeslo  MEDIROL typ CLUBMAN K115 nepolohovatelné s integr. opěrou hlavy, loketními opěrami, 

čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými vzadu – ergonomická černá matrace 
(originál MEDIROL) homologováno dle ČSN EN 1789

22 700*

2. Skládací pojízdné křeslo ROLMAN PRO-S K310 (schodolez) 30 500*

DOPLŇKOVÁ ZDRAVOTNICKÁ VÝBAVA
1. Automatický defibrilátor Lifepak CR PLUS 24 000*

2. Radiostanice MOTOROLA CM 340 pevná ( 10 -ti kanálová ) bez montáže 8 500 

3. Transportní plachta - EGO 1 950*

4. Ruční dýchací přístroj s maskami pro děti a dospělé s možností připojení kyslíku FAZZINI s kufříkem 1 950*

5. Účinná odsávačka RES-Q-VAC 2 100*

6. Nůžky na bezpečnostní pásy 1 500

7. Fixační dlahy (kramerovi) - sada (ruka + noha)  450*

8. Pomůcky pro účinné stavění krvácení a na ošetření poranění (škrtidla, sterilní obvazy, sterilní a nesterilní 
rukavice)

310*

9. Souprava pro ošetření popálenin 535*

10. Souprava pro provedení porodu v terénu (porodnický balíček) 435*
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Kompletní doplňkovou a přístrojovou výbavu DRNR dle vyhl. MZ ČR č. 221/2010 sb. a normy ČSN EN 1789 dodáme na přání zákazníka.

Ceny uvedeny bez DPH
Ceny označené * + 14% DPH
Ceník platný od 1.1. 2012

TRANSPORTNí NOSíTKA
1. Komplet nosítek ViVERA CLiNiC-EXTERO - nosítka bez podvozku typ CLiNiC N114 s poloh. podhlavníkem 

+ poloh. záhlaví, poloh. nohou (šok. poloha) vč. lomení v kolenou, paralelogramová boční madla, výsuvná madla 
na nošení, nožní oblouk, s anatomickou matrací a čtyřbodovými ramenní pásy + dva příčné pásy, podvozek pod 
nosítka odnimatelný se sklopn. nohama a poloh. výškou (7 poloh) s fixov. polohy otoč. koleček typ EXTERO 
P113 - homologováno dle ČSN eN 1789

2. Komplet nosítek ViVERA SANiC-EXTERO - nosítka bez podvozku typ SANiC N116 s poloh. podhlavníkem 
+ poloh. nohou (šok. poloha) bez lomení v kolenou, výklopná boční madla, výsuvná madla na nošení, nožní 
oblouk, s anatomickou matrací a dva příčné pásy, podvozek pod nosítka odnimatelný se^ sklopn. nohama a poloh. 
výškou (7 poloh) s fixov. polohy otoč. koleček typ EXTERO P113 - homologováno dle ČSN En 1789

3. Komplet nosítek ViVERA bASiC-EXTERO - nosítka bez podvozku typ SANiC N117 s poloh. podhlavníkem, 
výklopná boční madla, výsuvná madla na nošení, nožní oblouk, s anatomickou matrací a dva příčné pásy, 
podvozek pod nosítka odnimatelný se sklopn. nohama a poloh. výškou (7 poloh) s fixov. polohy otoč. koleček typ 
EXTERO P113 - homologováno dle ČSN EN 1789

4. Nosítka s neodnimatelným podvozkem Medirol typ ViVERA SANERO s poloh. výškou (7 poloh), s poloh. 
podhlavníkem, poloh. nohou (šok. poloha), výklop. bočními madly, výsuvnými madly na nošení, nožním obloukem, 
s anatomickou matrací a dvěma pásy - homologováno dle ČSN EN 1789

5. Transportní nosítka MEDiROL CONTERO s ergonomickým ovládáním, výsuvnými madly pro přenášení a bočními 
sklopnými madly s odjištěním pomocí jedné ruky. Plně polohovatelný podhlavník pomocí plynové pružiny. 
Polohování do mezipozice pomocí jedné osoby. Přední otočná kolečka a kola o velkém průměru pro dokonalé 
pohlcování otřesů od nerovností. Nastavitelná nájezdová výška. - homologováno dle ČSN EN 1789

6. Nosítka s neodnimatelným podvozkem Promeba typ PC 610 a jednou výšk. mezipolohou, s poloh. podhlavníkem, 
výklop. bočními madly, výsuvnými madly na nošení, nožním obloukem, s plochou matrací a dvěma pásy + infuzní 
stojan stavitelný - homologováno dle ČSN EN 1789

7. Nosítka s odnimatelným podvozkem Promeba typ PC 675 s jednou výšk. mezipolohou, s poloh. podhlavníkem, 
poloh. nohou (šok. poloha), výklop. bočními madly, výsuvnými madly na nošení, nožním obloukem, s plochou 
matrací a dvěma pásy + infuzní stojan stavitelný, homologováno dle ČSN EN 1789

TRANSPORTNí KŘESLA
1. Pojízdné křeslo MEDiROL typ CLUbMAN K115 nepolohovatelné s integr. opěrou hlavy, loketními opěrami, 

čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými vzadu - ergonomická černá matrace (originál 
MEDiROL) homologováno dle ČSN EN 1789

2. Skládací pojízdné křeslo ROLMAN PRO-S K310 (schodolez)

DOPLŇKOVá ZDRAVOTNiCKá VÝbAVA
 1. Automatický defibrilátor Lifepak CR PLUS
 2. Radiostanice MOTOROLA CM 340 pevná (10-ti kanálová) bez montáže
 3. Transportní plachta - EGO
 4. Ruční dýchací přístroj s maskami pro děti a dospělé s možností připojení kyslíku FAZZiNi s kufříkem
 5. Účinná odsávačka RES-Q-VAC

 6. Nůžky na bezpečnostní pásy

 7. Fixační dlahy (kramerovi) - sada (ruka + noha)
 8. Pomůcky pro účinné stavění krvácení a na ošetření poranění (škrtidla, sterilní obvazy, sterilní a nesterilní rukavice)
 9. Souprava pro ošetření popálenin
10. Souprava pro provedení porodu v terénu (porodnický balíček)

Kompletní doplňkovou a přístrojovou výbavu DRNR dle vyhl. MZ ČR č. 221/2010 sb. a normy ČSN EN 1789 dodáme na přání zákazníka.


