Hulpdienst van :
Op 01 augustus 2011 werd volgende markt gegund :
Lastenboek n° II/MAT/A26-267-10
Geldigheidsduur van de aanbesteding tot 01-08-2016

PERSSLANGEN Ø 45 MM VOOR BUNDELTOEPASSING
(SLANGENBUNDELS)
LEVERANCIER :

FIRE TECHNICS NV/SA
Solvaylaan, 6
8400 Oostende
Tel: 059-34.03.40
Fax: 059-34.03.41
www.firetechnics.be

EENHEIDSPRIJS ZONDER BTW:
Voor bestellingen van 1 tot 400 slangen:
Voor bestellingen van 401 en meer slangen:

210,00 €
203,00 €

Op voorwaarde dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht om jaarlijks een
prijsherziening te vragen. Voor de bestellingen van 5/05/2016 tot en met 1/08/2016 is, wegens een
prijsherziening, de eenheidsprijs verhoogd met 15,30 € zonder BTW

ALGEMENE BESCHRIJVING:
Slangen voorzien van half koppelstukken aan de twee uiteinden.
a) SLANGEN:
Binnenmantel: 3 lagen - polyester weefsel met aan beide zijden geëxtrudeerd synthetisch rubber
Buitenmantel: Polyester weefsel 100 %
Lengte: 20 m
Gewicht: +/- 0,5 kg/m
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Kleur van de buitenmantel: geel/wit en groen/wit voor de brandweer en blauw/wit voor de civiele
bescherming (zie foto).
Markering van de slang aan de twee uiteinden duidelijk leesbaar en onuitwisbaar:
- Naam van de fabrikant of zijn handelsmerk
- Handelsnaam van de slang
- Diameter
- Werkdruk
- Jaar en trimester van vervaardiging
- Identificatie productielot
- Naam van de hulpdienst waarvoor de slang bestemd is
b) HALF KOPPELSTUKKEN:
Half koppelstukken type DSP met grendel zijn een aluminiumlegering met een hoge mechanische weerstand
van de kwaliteit EN AC-AlSi7Mg0,6-KT6.
Vasthechting van de half koppelstukken aan de slangen door verbinding in roestvrij staaldraad van 1,5 mm
diameter, 1 x 10 windingen en beschermingsboord
Markering van de half koppelstukken: Onuitwisbaar logo van de fabrikant.

GARANTIE:
Garantie van 5 jaar op fabricagefouten

TE VERMELDEN BIJ DE BESTELLING:
De gewenste kleur.
De precieze naam van de hulpdienst dewelke men als identificatiemarkering op de slangen wenst.

ADMINISTRATIE:
Te :

Handtekening :

Datum :

Naam :
Functie :

De technische fiche moet volledig ingevuld en voor akkoord ondertekend worden. Ze dient bijgevoegd
te worden bij de bestelbon (of bij de beslissing van de gemeenteraad) of bij het antwoord op onze
toezeggingsbrief.
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