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Príloha č. 2 

Popis, špecifikácia a množstvo učebných pomôcok 

 

Číslo položky: 2.2.9. Šijací stroj v počte 6 kusov 

Špecifikácia: Jednoihlový plochý priemyselný šijací stroj so spodným ponorným alebo 

ihlovým podávaním.  

Číslo položky: 2.2.10. Žehliaci stôl s odsávaním v počte 3 kusov 

Špecifikácia: Žehliaci stroj s odsávaním, antikorózny povrch, s možnosťou prídavných 

zariadení. 

Číslo položky: 2.2.11. Žehliaci stôl v počte 6 kusov 

Špecifikácia: Žehliaci stôl s ohrevom dosky a odsávaním, s plynulou reguláciou teploty 

dosky, turbo odsávanie 110x39mm. Plynulé nastavenie ohrevu žehliacej dosky, nožné 

ovládanie odsávania. 

Číslo položky: 2.2.12. Elektroparná žehlička v počte 6 kusov 

Špecifikácia: Špeciálna labyrintová technika žehliaca parnými komorami zabraňuje zrážaniu 

pary i pri dĺžke parného vedenia 5m. Štandardná dĺžka parného vedenia je 2,7 m, používa sa 

pri pripojení k vyvíjaču pary alebo k rozvodu pary. 

Ďalšie parametre: 

 chránič proti opareniu parou 

 korkové držadlo 

 teplotná poistka 

 príkon 800W 

 bimetalová regulácia teploty 

 váha 1,7 kg 

Číslo položky: 2.2.13. Krajčírska busta v počte 6 kusov 

Špecifikácia: Veľkosť A (veľkosť 36- 42) hodnotná panna na masívnom drevenom stojane. 

Nastavenie veľkosti sa nastavuje pomocou 12-tich dobre ovládateľných zapustených 

otáčavých kotúčov. Široké ramená zaručujú perfektné rukávy. 

 Nastavovacie kotúče s okienkami 

(pri otáčaní kotúčov sa v okienkach zobrazia požadované miery). 

 Nastaviteľný obvod pásu a jeho výška. 

 Robustná a súčasne ľahká viacdielna krajčírska panna. 

 Nylonový povlak z penového materiálu, ktorý uľahčuje prácu zo špendlíkmi a 

značenie materiálu. 

Číslo položky: 2.2.14. Obnitkovací stroj v počte 3 kusov 

Špecifikácia: Trojniťový priemyselný šijací stroj. 

Číslo položky: 2.2.15. Podlepovací stroj v počte 3 kusov 

Špecifikácia: Ručný podlepovací a žehliaci stroj s naparovaním dĺžka 800mmx280mm. 

Číslo položky: 2.2.16. Polohovací stroj v počte 3 kusov 

Špecifikácia: Stôl z dreva 2000mmx2000mm. 

Číslo položky: 2.2.17. Remosy – samostatné rozvody pre elektrické šijacie stroje v počte 

12 kusov 
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Špecifikácia: samostatný rozvod – remos pre elektrický šijací stroj. 

Číslo položky: 2.2.18. Rezačka pásová v počte 3 kusov 

Špecifikácia: Univerzálna ručná rezačka kotúčová pre jemné a stredne hrubé materiály, výška 

rezanej nálože 25mm. 

Číslo položky: 2.2.19. Stroj na obšívanie gombíkových dierok v počte 2 kusov 

Špecifikácia:  Priemyselný šijací stroj na automatické obšívanie dierky podľa veľkosti 

gombíkov, 3 typy obšívania gombíkovej dierky: bežné, posteľné, s očkom. 

Číslo položky: 2.2.20. Tvarovky v počte 9 kusov 

Špecifikácia: Tvarovka s vyhrievaním,  s automatickým odsávaním a ofukom, pre všetky 

typy stolov, pohyblivé časti sú hliníkového odliatku a uložené na teflonových prstencoch. 

Číslo položky: 2.2.21. Uzávierkový šijací stroj v počte 2 kusov 

Špecifikácia: Šijací stroj s osvetlením, so stolom a motorom na 220V. Štyridsaťdva stehová 

uzavera šitia a  šírka 20mm.  

Číslo položky: 2.2.22. Vyvíjač technologickej pary v počte 2 kusov 

Špecifikácia: Automatický vyvíjač pary pre dve žehličky 


