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Nærværende Supplementsblad er præciseringer og tilføjelser til inventarudbuddet vedr.
tilbygning til Patologisk Institut Randers. Nærværende ydelser og leverancer skal være
indeholdt i inventarleverandørens samlede tilbud.
Generelt:
I tilbuddet skal der være indeholdt 30 montørtimer afsat til flytning og opsætning af
diverse inventar som ikke er beskrevet i udbuddet, men leveres af bygherren.
Præcisering af entreprisegrænser:
El og VVS arbejder udenfor skabene, samt tilslutning til skabene ligger hos
totalentreprenøren, men installationer i skabene ligger hos inventarleverandøren.
Stinkskabe skal være med færdige trukket installationer og klar til at totalentreprenøren
kan tilslutte.
Ventilationsstyring, tilkobling og sporgas afprøvning er totalentreprenørens leverance, vi
er på nuværende tidspunkt ikke i stand til at sige hvilken type styring der bliver valgt,
men det vil blive oplyst inden kontrakten indgås.
Præcisering / tilføjelse til inventarliste af 15.04.2010:
Generelt
Bagkant på bordplader udføres med postformet opkant.
Alle skabe lukkes fra overkant skabe og op over det nedhængte loft med
lamineret plader.
F06

2 stk. underskabe, bredde 657mm, dybde 650 mm, højde 805 mm. Skabe
udføres trukket 50 mm ud fra væg incl. 700 mm dyb bordplade. Skabe
leveres med 2x2 flytbare laminathylder.

F10

2 stk. højskabe, bredde 457 mm, dybde 650 mm højde 2000 mm udført med
ABS sider.

F12

2 stk. højskabe, bredde 457 mm, dybde 650 mm højde 2000 mm udført med
udtrækshylder.

F13

1 stk. højskab, bredde 457 mm, dybde 650 mm højde 2000 mm udført med
ABS sider og sug / ventilation.

F14

2 stk. højskabe, bredde 457 mm, dybde 650 mm højde 2000 mm udført med
ABS sider.
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Præcisering / tilføjelse til datalister for stinkeskabe:
Generelt.

Alle skabe udføres 2400 mm højde.
Alle skabe lukkes fra overkant skabe og op over det nedhængte loft med
lamineret plader.
Alle interne rørføringer skal udføres som fleksible rørinstallationer, som nyt
Broen koncept.
Stik / el i skal monteres indvendigt i kabine og udføres som type Opus 74
IP55.
Alle bordplader leveres med integreret air-foil i bordforkant. Bordforkanten
udføres ca. 80 mm.
Underskabe under bordplader udføres tilpasset 40/60 modul med indbygget
ABS-sider.
Hvis andet ikke er nævnt udføres skabene med manuelt løft, med remtræk.
Hvis andet ikke er beskrevet udføres med låger med skrå front.
Frontglas udføres som 6 mm hærdet glas. Ved knæk funktion udføres
glasset i plast.
Lys i skabene udføres med T5 rør med dæmpning.
Kemikalieaffald udføres med fast rørinstallation. Installationen tilsluttes
centralanlæg af totalentreprenøren.
Huller for fast affald udføres ca. ø150 mm og udføres med låg. Under alle
huller / udskæringer for affald leveres et underskab med sug / ventilation og
spildbakke.
Hvor andet ikke er nævnt udføres vaske i mål 450x400 mm udført med
slubsi og overløb.
2 stk. af de beskrevne vaske skal leveres og udføres for udskæring og frys
med ventileret vask, skæreplade og underliggende perforeret vask

S33

1 stk. vask 450x400 mm, 1 stk. vask 650x450 mm.
Frontlåge udføres med knæk funktion for optimering af siddende arbejde.
Der må ikke forekomme kanter eller stållister der spærre for indsigten.
Frontlågen udføres motorstyret med fjernbetjening.
1 stk. vask skal leveres og udføres for udskæring og frys med ventileret
vask, skæreplade, underliggende perforeret rist, frontspul og slubsi.

