
jedn.PočetNázev položkyPoz.:

01. PŘÍPRAVA
1Výlevka kombinovaná 01.01 ks

nerez,páková baterie stojánková,sklápěcí rošt

Rozměr:  500x700x850 mm

1Stůl pracovní s dřezem nad lednice01.02 ks

nerez,zadní lem,1x dřez

Rozměr:  1300x700x900 mm

1Baterie stojánková01.03 ks

páková

1Police nástěnná jednopatrová 01.04 ks

nerez,1x plná police

Rozměr:  1300x300x300 mm

1Skříň chladící podstolová01.05 ks

provedení nerezové opláštění, ventilované chlazení, digitální termostat,
automatické odtávání, 2 výškově nastavitelné rošty, zabudovaný
zámek, snadno vyměnitelné těsnění, chladivo R134a, teplota 0 až +10
°C,

Rozměr:  600x637x850 mm

Příkon:  0,150 kW/230 V

1Stůl pracovní s dřezem nad lednice01.06 ks

nerez,zadní lem,1x dřez

Rozměr:  1300x700x900 mm

1Baterie stojánková01.07 ks

páková

1Police nástěnná jednopatrová 01.08 ks

nerez,1x plná police

Rozměr:  1300x300x300 mm

1Skříň chladící podstolová01.09 ks
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provedení nerezové opláštění, ventilované chlazení, digitální termostat,
automatické odtávání, 2 výškově nastavitelné rošty, zabudovaný
zámek, snadno vyměnitelné těsnění, chladivo R134a, teplota 0 až +10
°C,

Rozměr:  600x637x850 mm

Příkon:  0,150 kW/230 V

1Robot univerzální, 20 l01.10 ks

volitelné 3 rychlosti, planetové uložení nástavců, dokonalé promísení
nádoby bez její rotace, odnímatelná nerezová nádoba, total stop,
snadno vyměnitelné nástroje, bezpečnostní mikrospínače, objem
nádoby 20 l, ve výbavě: metla, hák, míchač, nerezový kryt pracovního
prostoru, možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a
kotlíku 10 l s redukcí

Rozměr:  540x490x840 mm

Hmotnost: 98 kg

Příkon:  0,375 kW/230 V

1Stůl - podstavec01.11 ks

nerez,zadní lem

Rozměr:  600x700x600 mm

1Nástavec mlýnek na maso01.11a ks

jednosložení, matrice RM/TS

1Nástavec krouhač zeleniny01.11b ks

plátkovače - řezací kotouče o síle 1, 2, a 3 mm
struhadla - strouhací plechy o průměru otvoru 2, 3, 7 a 12 mm

1Pracovní stůl skříňový - Stávající zařízení01.12 ks

1Police nástěnná - Stávající zařízení01.13 ks

1Pracovní stůl skříňový - Stávající zařízení01.14 ks

1Police nástěnná - Stávající zařízení01.15 ks

1Nářezový stroj - hladký nůž01.16 ks
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tlakový odlitek z hliníkové slitiny, průměr nože 250 mm, tloušťka řezu
0-15 mm, max. průměr řezu 190 mm, rozměr stolu 210x170 mm, řezný
stůl uložen šikmo, šnekový převod, nerezový nůž, přidavné brusné
zařízení v ceně, speciální antiadhesní úprava nože, motor s
ventilátorem a pojistkou proti přehřátí, vhodné pro menší provoz do
200 lidí

Rozměr:  420x520x380 mm

Příkon:  0,2 kW/230 V

1Mixér ruční ponorný01.16a ks

maximální zpracovatelné množství do 30 l, délka ramene 300 mm, délka
metel 220 mm, 
rychlost mixéru - plynulá regulace rychlosti 2300-9600 ot./min.
rychlost šlehače - plynulá regulace rychlosti 500-1800 ot./min.

Rozměr:  celk. délka mixéru 700 mm, šlehače 610 mm

Hmotnost: 3,2 kg

Příkon:  0,3 kW/230 V

1Skříň chladící podstolová01.17 ks

provedení nerezové opláštění, ventilované chlazení, digitální termostat,
automatické odtávání, 2 výškově nastavitelné rošty, zabudovaný
zámek, snadno vyměnitelné těsnění, chladivo R134a, teplota 0 až +10
°C,

Rozměr:  600x637x850 mm

Příkon:  0,150 kW/230 V

2Regál čtyřpolicový 01.18 ks

nerez,4x plná police,nosnost police max. 80kg

Rozměr:  1400x400x1400 mm

1Mikrovlnná trouba - Stávající zařízení01.19 ks

02. VARNA
1Konvektomat elektrický02.01 ks

stránka 4/815.12.2015 číslo nabídky: 15S0021



jedn.PočetNázev položkyPoz.:

injekční, 6x GN 1/1+ 1 extra zásuv, kapacita 50-150 jídel, rozteč
zásuvů 65 mm, 
EASY COOKING - nabídka kuchařských technologií s možností jejich
úpravy a modifikace, VISION TOUCH - dotykový ovládací panel,
VISION AGENT – virtuální pomocník, barevný dotykový displej,
ACTIVE CLEANING - automatické mytí, horký vzduch 30 - 300 °C,
kombinovaný režim 50 – 300 °C, vaření v páře 99 – 130 °C, BIO
vaření 30 – 98 °C, 4 bodová teplotní sonda, delta T pečení/vaření,
nízkoteplotní pečení, funkce COOK&HOLD, regenerace, banquet
systém, programování až 1000 programů s 20 kroky, 5 rychlostí
ventilátoru, taktování ventilátoru, časovač zásuvů, funkce LEARN,
automatický předehřev/zchlazení, autoklima – kontrola sytosti páry,
automatický start, QuickView – rychlý náhled programu, klapka pro
odtah přebytečné páry, ACM (automatické řízení kapacity), Energy
logic - Využití tepla odpadní páry, rozvírací dvojité dveřní sklo
zabraňující úniku tepla, funkce TURBO STEAM - rychlá pára, oblé
vnější dveřní sklo – snižuje riziko popálení, odkapová vanička pod
dveřmi pro zachytávání kondenzátu, dokonalé osvětlení prostoru
halogenovými žárovkami, Fan stop – okamžité zastavení ventilátoru
po otevření dveří, integrovaná sprcha pro snadné čištění,
nespotřebovává změkčenou vodu, SDS servisní a diagnostický systém
pro automatické vyhodnocení chyb, USB rozhraní, LAN – možnost
připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč, krytí IPX 5,
možnost sestavy 611/611, 611/1011, 611/RG(HC) 

Rozměr:  933x863x786 mm

Hmotnost: 110 kg

Příkon:  10,2 kW/400 V

1Podstavec pod konvektomat 02.02 ks

nerez se 16 vsuvy GN 1/1

1Stůl pracovní jednoduchý02.03 ks

nerez,zadní lem

Rozměr:  600x700x900 mm

1Vestavěná trouba Mora - Stávající zařízení02.04 ks

1Baterie nástěnná02.05 ks

dodávka stavba

Rozměr:  rozteč 15 cm mm

1Sporák plynový se skříňkou02.06 ks
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nerez,4 hořáky (1x 3,5 kW, 2x 5,5 kW,1x 7,5 kW), věčný plamínek,
skřínka otevřená,

Rozměr:  800x700x900 mm

Hmotnost: 76 kg

Příkon:  22 kW/plyn

1Stolička elektrická - Stávající zařízení02.07 ks

1Odsavač par-nástěnný,rovný02.08 ks

nerez,plech 1mm,odlučovač tuku vertikální,osvětlení,výpustný kohout
kondenzátu

Rozměr:  3000x1000x450 mm

Příkon:  0,5 kW/230 V

1Odsavač par-připojovací potrubí02.08a ks

potrubí pr. 315mm s ventilátorem, regulací, tlumičem, zp klapkou
venkovní mřížkou pro digestoř
Příkon:  1 kW/230 V

1Stůl pracovní jednoduchý02.09 ks

nerez,zadní lem, odsazené nohy

Rozměr:  800x700x900 mm

1Stůl pracovní s policí - Stávající zařízení02.10 ks

1Police nástěnná jednopatrová02.11 ks

nerez,1x plná police,3x konzola

Rozměr:  1600x300x300 mm

1Vodní lázeň pojízdná dělená02.12 ks

celonerezové provedení, 2x GN 1/1-200, samostatné ovládání pro
každou vanu, kontrolka zapnutí a vyhřátí, regulace teploty 30-90 °C,
ovládání na kratší straně, 2x výpustný ventil, 4x kolečka z toho 2 s
brzdou

Rozměr:  910x650x900 mm

Příkon:  1,4 kW/230 V

03. MYTÍ  NÁDOBÍ
1Stůl pracovní s dřezem nad lednice03.01 ks
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nerez,zadní lem,1x dřez

Rozměr:  1500x700x900 mm

1Sprcha tlaková - provedení nástěnné03.02 ks

model se směšoací baterií, ovládanou kohouty pro studenou a teplou
vodu, tlakovou sprchou, tlakovou hadicí a pružinou, úchytem na zeď a
háčkem na sprchu, délka hadice 1100 mm

1Úpravna vody automatická03.03 ks

6-20 GN 1/1, automatický změkčovač 10l s regenerací 1-12 dnů

Příkon:  0,1 kW/230 V

1Myčka nádobí a skla03.04 ks

• celonerezové provedení • dávkovač mycího a oplachového prostředku
řízený časově • elektronické ovládání • termostop • kontrolky chodu a
vyhřátí • otočná horní a dolní mycí ramena
• regulovatelný termostat boileru • lisovaná vana
• filtr vany plastový • využitelná výška dveří ... 38 cm • rozměr koše ...
50 x 50 cm

Rozměr:  600x600x820 mm

Příkon:  5,4 kW/ 400 V

1Skříňka interiérová - Stávající zařízení03.05 ks

1Deska pracovní základní03.06 ks

nerez,zadní lem

Rozměr:  1400x700x36 mm

1Police nástěnná jednopatrová03.07 ks

nerez,1x plná police

Rozměr:  1400x300x300 mm

1Regál čtyřpolicový 03.08 ks
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nerez,4x plná police,nosnost police max. 80kg

Rozměr:  700x700x1800 mm

1Dřez svařovaný - Stávající zařízení03.09 ks

1Sprcha tlaková - provedení nástěnné03.10 ks

model se směšoací baterií, ovládanou kohouty pro studenou a teplou
vodu, tlakovou sprchou, tlakovou hadicí a pružinou, úchytem na zeď a
háčkem na sprchu, délka hadice 1100 mm

1Regál čtyřpolicový 03.11 ks

nerez,4x plná police,nosnost police max. 80kg

Rozměr:  1800x500x900 mm

3Koš na tříděný odpad 60 l 03.12 ks

04. CHODBA
1Kombinovaná chladnička - Stávající zařízení04.01 ks

1Vozík pojízdný servírovací - Stávající zařízení04.02 ks

1Boiler na teplou vodu04.03 ks

zásobník TUV 195l s ohřevem na plyn a napojením odtahu spalin

Příkon:  G + 230V
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