
Pokyny pre predkladateľa cenovej ponuky:
uchádzač vypĺňa žlto vyznačené čast

Obchodné meno: ARMO-SK s.r.o.
IČO: 51838362

Charakteristika výdavku

1 262. ks 1,000

2 263. ks 1,000

3 269. ks 6,000

4 269/A ks 3,000

porad
ové 

číslo

interné 
číslo

Názov výdavku 
- do súťaže

Merná 
jednotka

celkové 
množstvo

quiltovací stroj 
Minerva 
LongArm 

Profesional

Charakteristka dopytu :
šijací stroj domáci určený pre patchwork a 
quiltng. 
Požiadavka :
Automatcký odstrih nite.
Dotykový displej, ktorý slúži na jednoduché a 
rýchle ovládanie stroja 
Veľkosť ramena od tela po ihlu minimálne 30,5 cm
Manuálna regulácia napäta nití v závislost na 
hrúbke spracovávaného materiálu.
Praktcké a ergonomické rozmiestnenie 
ovládacích tlačidiel zaručujúce pohodlné 
ovládanie.
Dvojité LED osvetlenie pracovnej plochy.
Kolenná páka.
Automatcké vytahnute spodnej nite.
Navliekač ihly, 500 druhov stehov

vyšívací stroj 
priemyselný 
HappyJapan 
HCH-701-30 

Plus

Charakteristka dopytu :
vyšívací stroj priemyselný
Vyšívací stroj, ktorý je minimálne sedemihlový 
vyšívací automat. 
Požiadavka :
Vyšívacia plocha minimálne 150 x minimálne 250 
mm.
Automatcká zmena farby vo výšivke.
LED osvetlenie, vstavaná funkcia WiFi
Fonty písma v pamät automatu.
Možnosť dokúpenia vyšívacích rámikov na 
vyšívanie čiapok, topánok, rukavíc, vstavaný 
cievkovač, max. rýchlosť – 1000 stehov / min
Priehľadný veľký farebný dotykový LCD displej.
Úprava vzorov na displeji.
Možnosť kombinovania a skladania vzorov 
vrátane funkcie na priame vkladanie znakov.
Všestranné prvky - jednofarebné výšivky, 
jednoduchý prevod z viacfarebnej výšivky na 
jednofarebnú.
Odstrih spodnej aj hornej nite.
Automatcké navliekanie všetkých ihiel.
Musí byť kompatibilný s internou položkou č. 
266 -softvér pre textilný dizajn.

krajčírska 
figurína ženská 

nastaviteľná

Charakteristka dopytu :
figurína ženská
pevná figurína s mäkkým povrchom (umožňujúca 
špendlenie na figuríne)

krajčírska 
figurína mužská

Charakteristka dopytu :
figurína mužská
pevná figurína s mäkkým povrchom (umožňujúca 
špendlenie na figuríne)



5 272/A pletací stroj ks 1,000

6 273. ks 3,000

7 274. ks 3,000

8 276. ks 10,000

9 277. ks 1,000

Charakteristka dopytu:
stroj na pletenie
jednolôžkový pletací stroj, rozteč ihiel 9 mm, 
počet ihiel 110 kusov, dĺžka minimálne od 100 cm, 
šírka od 20 cm, výška od 9 cm, minimálna 
hmotnosť 12 kg, minimálne 8 druhov vzorov a 
ďalšie kombinácie

šijací stroj typ 1 
Jack E4S-4-

M03/333 
overlock

Charakteristka dopytu:
šijací stroj typ 1 overlock priemyselný
Základné funkcie:
2-ihlový, 4-nitný overlock pre šite ľahkých a 
stredných materiálov
LCD displej
možnosť regulácie rýchlost
nastavenie polohy ihly
úzky steh s obrubovaním
tchý chod
LED osvetlenie pracovnej plochy
maximálna rýchlosť šita až 7000 otáčok za 
minútu
diferenciálne podávanie
priamy pohon ihlovej tyče
centrálny systém mazania

šijací stroj typ 2 
Jack W4-
D01GBX 
coverlock 

Charakteristka dopytu:
šijací stroj typ 2
Šijací stroj coverlock priemyselný 
5-nitný, 3-ihlový, servomotor v hlave stroja, LED 
osvetlenie
Plynulá regulácia napäta nití, dĺžky stehu, 
diferenciálneho podávania. Regulácia prítlaku na 
pätku – vhodné pri šití rôznych materiálov v 
rôznom vrstvení, regulácia rýchlost, rýchlosť šita 
až 5500 stehov / min, spodné a vrchné kryte 
(možné vypnúť), tchý chod.

šijací stroj typ 3 
Jack A2-CHZ-M

Charakteristka dopytu : šijací stroj typ 3
Jednoihlový šijací stroj so servomotorom v hlave s 
pozíciou ihly.
Požiadavka :
automatcký odstrih
polohovanie ihly
regulácia rýchlost 
šite tenkého a stredného materiálu
max. zdvih pätky 5-13mm
max. otáčky 4000ot./min.
dĺžka stehu 0-5mm
LED osvetlenie
centrálne mazanie

Stojan s 
vertikálnou 
žehličkou 

Steamer TEXI 
Master Plus

Charakteristka dopytu:
Stojan s vertkálnou žehličkou 
Technické špecifikácie:
Napájanie 220 - 240 V, Príkon 2200 W
12 stupňov intenzity naparovania
Rýchle nahrievanie do pracovného procesu - 50 
sec
Veľká nádrž na vodu 3,8 l umožní až 70 minút 
nepretržitej prevádzky
Dĺžka kábla 2,2 m, Dĺžka hadice 1,7 m
Šetrný ku všetkým materiálom
Nenáročný na prevádzku a údržbu, v prevádzke za 
50 sekúnd



10 278. ks 1,000

11 279. ks 1,000

Spolu

žehliaca doska 
so žehličkou 

Rotondi Mini 9 a 
Rotondi Mini 3 

Inox

objem kotla 3,2 litra
Možnosť používať obyčajnú vodu z vodovodu!
objem vody 2,15 litra, výkon generátora 1300 W
pracovný čas bez pridania vody cca 5 – 6 hodín
pracovný tlak 3 bar, 800 W výkon vyvíjača pary,      
                              žehliaca doska :vyhrievanie 
600W
odsávanie 70W
nastavenie teploty
rozmer 113 x 38 x 26cm
napájanie 240V
hmotnosť 20kg

dierkovačka 
Jack JK-T781E-

Q

Charakteristka dopytu - Dierkovačka priemyselná 
na gombíky: 
Automatcký priemyselný dierkovací šijací stroj, 
ktorého súčasťou je zabudovaný servomotor s 
precíznym posunom. 
rýchlosť šita: 3 600 stehov / min
dĺžka gombíkovej dierky - priesečník 6,4 
minimálne 
dĺžka gombíkovej dierky - lem 9,4 minimálne 
šírka gombíkovej dierky - páskovanie 2,5 
minimálne
zdvih pracovnej svorky: 12 mm
dĺžka stehu: 0,2 - 2,5 mm



Príloha č. 4 
Odevný dizajn

uchádzač vypĺňa žlto vyznačené čast

1165,83 eur 1165,83 eur 1399,- eur

9000,-  eur 9000,-  eur 10800.- eur

249,166 eur 1494,99 eur 1794,- eur

291,66 eur 874,98 eur 1050,- eur

Ponuka uchádzača 
(uchádzač doplní 

parametre 
ponúkaného 

predmetu zákazky)

Cena za 
jednotku v 

Eur bez DPH

Cena spolu v 
EUR bez DPH

Cena spolu v 
EUR s DPH



249,16 eur 249,16 eur 299,- eur

749,166 eur 2247,49 eur 2697,- eur

939,166 eur 2817,49 eur 3381,- eur

624,16 eur 6241,6 eur 7490,- eur

208,33 eur 208,33 eur 250,- eur



706,66 eur 706,66 eur 848,- eur

2333,33 eur 2333,33 eur 2800,- eur
Spolu 27.340,- eur 32.808,- eur


	ODEVNY DIZAJN

