
1.  Povandeninio masažo vonia su perlinio masažo funkcija - 1 vnt. 

Eil. 

Nr. 
Kriterijaus pavadinimas 

Reikalaujamos parametrų 

reikšmės 

1. Vonios paskirtis: viso kūno masažui vandens srove po vandeniu 

specialia žarna ir perliniam masažui 

Būtina 

2. Vonios vidus pagamintas iš akrilo, tinkamo darbui su natūraliu 

mineraliniu vandeniu, atsparaus dezinfekuojančioms 

cheminėms medžiagoms ir temperatūrai, išorė – iš stiklo 

audinio skydų (ar lygiaverčių medžiagų) 

Būtina 

3. Vonios viduje turi būti suformuotos atramos kojoms skirtingo 

ūgio pacientams 

Ne mažiau 3-jų lygių 

4. Pasilaikymo rankenos vonios vidiniuose šonuose Būtina 

5. Galimos masažo rūšys:   

5.1. Vandens masažas srove iš specialios žarnos  

5.1.1 Reguliuojamas vandens slėgis masažinėje žarnoje Ne mažiau kaip 4,0 bar 

5.1.2 Reguliuojamas oro padavimas į vandens srovę masažinėje 

žarnoje 

Būtina 

5.1.3 Vonios viduje privalo būti įmontuotas laikiklis povandeninės 

žarnos įtvirtinimui po procedūros 

Būtina 

5.1.4 Integruotas vandens slėgio masažinėje žarnoje indikatorius Būtina 

5.2 Perlinis masažas   

5.2.1 Perlinis masažas iš oro purkštukų Nuo 200 iki 220 oro pūtimo 

skylučių 

5.2.2 Oro purkštukai pagaminti iš plastiko ar lygiavertės medžiagos Būtina 

5.2.3 Pastovus perlinio masažo režimas Būtina  

5.2.4 Galimybė reguliuoti perlinio masažo intensyvumą  Būtina 

5.2.5 Orapūtėje privalo būti asinchroninis variklis be šepetėlių Būtina 

6. Integruotas vandens temperatūros indikatorius Būtina 

7. Integruotas skaitmeninis procedūros laikmatis Būtina 

8. Apsaugos sistema nuo siurblio darbo nesant vonioje vandens Būtina 

9. Vonios maksimali talpa Nuo 450 litrų iki 480 litrų 

10.  Vonios naudinga talpa Nuo 340 litrų iki 360 litrų 

11.  Vonios išoriniai matmenys:  

11.1. Ilgis  Nuo 2450 mm iki 2550 mm 

11.2. Plotis  Nuo 990 mm iki 1010 mm 

11.3. 

 

Aukštis  Nuo 1055 mm iki 1080 mm 

12.  Vonios kojelių aukščio reguliavimas stabilumui užtikrinti  Būtina 

13.  Galimybė pasirinkti vonios vidaus spalvą ≥ 4 spalvų pasirinkimas 

14.  Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą  ≥ 20 spalvų pasirinkimas 

15.  Integruotas dušo komplektas vonios plovimui Būtina 

16.  Valdymas lietimui jautriu valdymo pultu Būtina 

17.  Elektrinis maitinimas  220V/50Hz elektros tinklas 

18.  Komplektavimas:   

18.1 Dviejų pakopų neslidūs laipteliai su turėklu pasilaikymui, 

pagamintu iš nerūdijančio plieno 

Būtina 

18.2 Plastikinė nuimama pagalvėlė paciento galvai Būtina 

18.3 Įvadai šaltam, karštam vandentiekio vandeniui bei natūraliam 

mineraliniam vandeniui 

Būtina 

18.4 Dviejų padėčių išimama atrama kojoms Būtina 

19. Atitiktis medicininei direktyvai 93/42/EEB  Būtina, pateikti sertifikato 

kopiją 

20. Garantinio aptarnavimo laikotarpis voniai ir visoms 

sudedamosioms dalims 

Ne mažiau 24 mėn. 

21.  Vonios pristatymo, montavimo darbai ir personalo apmokymas 

pirkėjo nurodytu adresu Maironio 22, LT-66166 Druskininkai 

Būtina 



2.  Balneologinė vonia - 2 vnt. 

Eil. 

Nr. 

Kriterijaus pavadinimas Reikalaujamos parametrų 

reikšmės 

1.  Vonios paskirtis: viso kūno perliniam masažui  Nurodyti modelį ir gamintoją 

2.  Vonios vidus patogios anatominės formos, su atrama paciento 

nugarai, galvai ir alkūnėms 

Būtina 

3.  Rankenos paciento pasilaikymui vonios vidiniuose šonuose  Būtina 

4.  Vidaus medžiaga – akrilas, tinkamo darbui su natūraliu 

mineraliniu vandeniu, atsparus dezinfekuojančioms cheminėms 

medžiagoms ir temperatūrai, išorė – iš stiklo audinio skydų (ar 

lygiaverčių medžiagų) 

Būtina 

5.  Vonios maksimali talpa Nuo 340 litrų iki 360 litrų 

6.  Vonios naudinga talpa Ne mažiau kaip 300 litrų 

7.  Perlinis masažas:  

7.1 Perlinis masažas iš oro purkštukų Nuo 170 iki 200 oro pūtimo 

skylučių 

7.2 Pastovus perlinio masažo režimas Būtina  

7.3 Oro purkštukai pagaminti iš plastiko ar lygiavertės medžiagos Būtina 

7.4 Galimybė reguliuoti perlinio masažo intensyvumą  Būtina 

7.5 Orapūtėje privalo būti asinchroninis variklis be šepetėlių Būtina 

7.6 Oro purkštukų prapūtimo ir džiovinimo funkcija Būtina 

8.  Privalo būti apsauga nuo vonios perpylimo Būtina 

9.  Integruotas temperatūros indikatorius, rodantis vonioje esančio 

vandens bei įtekančio vandens temperatūras 

Būtina 

10.  Integruotas procedūros laikmatis  Būtina 

11.  Vonios valdymas – elektroninis lietimui jautriu valdymo pultu Būtina 

12.  Elektrinis maitinimas  220V/50Hz elektros tinklas 

13.  Integruotas dušo komplektas vonios plovimui Būtina 

14.  Galimybė pasirinkti vonios spalvą ≥ 4 spalvų pasirinkimas 

15.  Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą  ≥ 20 spalvų pasirinkimas 

16.  Vonios išoriniai matmenys:   

16.1 Ilgis  Nuo 2150 mm iki 2170 mm 

16.2 Plotis  Nuo 970 mm iki 1000 mm 

16.3 Aukštis  Nuo 900 mm iki 920 mm 

17.  Komplektavimas:   

16.1 Dviejų pakopų neslidūs laipteliai su turėklu pasilaikymui, 

pagamintu iš nerūdijančio plieno 

Būtina 

16.2 Plastikinė nuimama pagalvėlė paciento galvai Būtina 

16.3 Įvadai šaltam, karštam vandentiekio vandeniui, natūraliam 

mineraliniam vandeniui bei angliarūgšte prisotintam vandeniui 

Būtina 

16.4 Dviejų padėčių išimama atrama kojoms Būtina 

18.  Atitiktis medicininei direktyvai 93/42/EEB  Būtina, pateikti sertifikato 

kopiją 

19.  Garantinio aptarnavimo laikotarpis voniai ir visoms 

sudedamosioms dalims 

Ne mažiau 24 mėn. 

20.  Vonios pristatymo, montavimo darbai ir personalo apmokymas 

pirkėjo nurodytu adresu Maironio 22, LT-66166 Druskininkai 

Būtina 

 

 

 

 



3. Keturių kamerų vonia – 1 vnt. 

Eil. Nr. Kriterijaus pavadinimas  Reikalaujamos parametrų 

reikšmės 

1.  Vonios paskirtis: visų keturių galūnių sūkuriniam ir perliniam 

masažui atlikti vienu metu:  

Būtina 

1.1 Masažo rūšys kojų kameroje:  

1.1.1 Sūkurinis masažas srove iš vandens purkštukų:   

1.1.1.1 Vandens purkštukai Ne mažiau kaip 15 vandens 

purkštukų 

1.1.1.2 Elektroninis intensyvumo reguliavimas Būtina  

1.1.1.3 Masažo režimai – pastovus ir pulsuojantis. Būtina 

1.1.2 Perlinis masažas:  

1.1.2.1 Oro pūtimo skylutės Ne mažiau kaip 40 oro 

pūtimo skylučių 

1.1.2.2 Perlinio masažo zonos Ne mažiau kaip 3 

1.1.2.3 Masažo režimai – pastovus ir pulsuojantis Būtina 

1.2 Masažo rūšys rankų kameroje:  

1.2.1 Perlinis masažas  

1.2.1.1 Oro pūtimo skylutės Ne mažiau kaip 24 oro 

pūtimo skylutės 

1.2.1.2 Masažo režimai – pastovus ir pulsuojantis Būtina 

2.  Dvi atskiros vonelės rankoms Būtina  

3.  Viena vonelė kojoms  Būtina  

4.  Vidaus medžiaga tinkama darbui su natūraliu mineraliniu 

vandeniu, atspari dezinfekuojančioms cheminėms 

medžiagoms ir temperatūrai, išorė – iš stiklo audinio skydų 

(ar lygiaverčių medžiagų) 

Būtina 

5.  Purkštukai pagaminti iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės 

medžiagos 

Būtina 

6.  Visos kameros privalo turėti išleidimo angas Būtina 

7.  Kojų kameros naudinga talpa  Nuo 40 litrų iki 50 litrų 

8.  Rankų kamerų bendra naudinga talpa Nuo 20 litrų iki 30 litrų 

9.  Skaitmeninis temperatūros indikatorius Būtina 

10.  Elektroninis vonios valdymas lietimui jautriu valdymo pultu Būtina 

11.  Integruotas procedūros laikmatis Būtina 

12.  Įvadai šaltam, karštam vandentiekio vandeniui bei natūraliam 

mineraliniam vandeniui 

Būtina 

13.  Integruotas dušo komplektas vonios plovimui Būtina 

14.  Galimybė pasirinkti vonios spalvą ≥ 4 spalvų pasirinkimas 

15.  Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą  ≥ 20 spalvų pasirinkimas 

16.  Vonios išoriniai matmenys:   

16.1 Ilgis  Nuo 930 mm iki 950 mm 

16.2 Plotis  Nuo 1100 mm iki 1300 mm 

16.3 Aukštis  Nuo 990 mm iki 1100 mm 

17.  Įrangos maitinimui naudojamas (tinkamas) elektros energijos 

šaltinis 

220V±10%, 50Hz el. tinklas  

18.  Atitiktis medicininei direktyvai 93/42/EEB  Būtina, pateikti sertifikato 

kopiją 

19.  Garantinio aptarnavimo laikotarpis voniai ir visoms 

sudedamosioms dalims 

Ne mažiau 24 mėn. 

20.  Vonios pristatymo, montavimo darbai ir personalo 

apmokymas pirkėjo nurodytu adresu Maironio 22, LT-66166 

Druskininkai 

Būtina 

 



4.  Sūkurinė vonia kojoms - 1 vnt. 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Reikalaujamos parametrų 

reikšmės 

1.  Vonios paskirtis – kojų sūkuriniam masažui atlikti Būtina 

2.  Vidus pagamintas iš akrilo, tinkamo darbui su natūraliu 

mineraliniu vandeniu, atsparaus dezinfekuojančioms 

cheminėms medžiagoms, išoriniai skydai – iš stiklo audinio (ar 

lygiaverčių medžiagų) 

Būtina 

3.  Masažo rūšys:  

3.1 Sūkurinis masažas:  Būtina  

3.1.1 Vandens purkštukai Ne mažiau 15 vandens 

purkštukų 

3.1.2 Galimybė reguliuoti vandens srovės kryptį purkštukuose Būtina 

3.1.3 Pastovus ir pulsuojantis masažo režimai Būtina 

3.1.4 Galimybė reguliuoti masažo intensyvumą Būtina 

3.1.5 Vandens slėgio reguliavimas  nuo 0,5 bar iki 3,5 bar 

3.1.6 Oro padavimas į vandens srovę purkštukuose Būtina 

3.1.7 Automatinis sistemos praplovimas ir džiovinimas Būtina 

4.  Siurblio darbo blokavimas, nesant vonioje vandens Būtina 

5.  Vonios maksimali talpa Nuo 95 litrų iki 105 litrų 

6.  Vonios naudinga talpa Nuo 85 litrų iki 95 litrų    

7.  Skaitmeninis temperatūros indikatorius, rodantis įtekančio bei 

vonioje esančio vandens temperatūros vertes 

Būtina 

8.  Elektroninis vonios valdymas lietimui jautriu valdymo pultu Būtina 

9.  Integruotas procedūros laikmatis Būtina 

10.  Įvadai šaltam, karštam vandentiekio vandeniui bei natūraliam 

mineraliniam vandeniui 

Būtina 

11.  Vonios išoriniai matmenys:   

11.1 Ilgis  Nuo 910 mm iki 930 mm 

11.2 Plotis  Nuo 910 mm iki 930 mm 

11.3 Aukštis  Nuo 590 mm iki 620 mm 

12.  Vonios kojelių aukščio reguliavimas stabilumui užtikrinti  Būtina 

13.  Galimybė pasirinkti vonios spalvą ≥ 4 spalvų pasirinkimas 

14.  Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą  ≥ 20 spalvų pasirinkimas 

15.  Integruotas dušo komplektas vonelės plovimui Būtina 

16.  Įrangos maitinimui naudojamas (tinkamas) elektros energijos 

šaltinis 

220V±10%, 50Hz el. tinklas  

17.  Atitiktis medicininei direktyvai 93/42/EEB  Būtina, pateikti sertifikato 

kopiją 

18.  Garantinio aptarnavimo laikotarpis voniai ir visoms 

sudedamosioms dalims 

Ne mažiau 24 mėn. 

19.  Vonios pristatymo, montavimo darbai ir personalo apmokymas 

pirkėjo nurodytu adresu Maironio 22, LT-66166 Druskininkai 

Būtina 

 

Pastabas ir pasiūlymus galite teikti iki 2017 m. kovo 20 d. 17.00 

Kontaktiniai asmenys: Aušra Bagdonavičienė, ausra@centrasdainava.lt, 8 313 59 101 

Ana Krivenokienė, ana@centrasdainava.lt, 8 313 59101 
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