Příloha č. 1
Výčet jednotlivých poptávaných položek, rozdělený do 4 samostatných částí:
Část A
položka
nerezový mycí stůl s 2 dřezy (šxhxv) 1300x600x850
pozinkovaný policový regál (šxhxv) 1000x500x2000;
5 polic výškově stavitelných
pozinkovaný rohový policový regál (šxhxv)
1000x500x2000; 5 polic výškově stavitelných
nerezový pracovní stůl s policí (šxhxv) 800x600x850;
nerezový mycí dvoudřez (šxhxv) 1200x600x850;
hloubka vany 300mm se spodní policí
nerezový pracovní stůl s policí (šxhxv)
2800x600x850
nástavba na pracovní stůl - police dvoupatrová
(šxhxv) 2800x250x600
Komaxitový regál bílý s 6-ti policemi (šxhxv)
1000x500x2000
nerezový pracovní stůl s trnoží (šxhxv)
1900x600x850
nerezový pracovní stůl skříňový s policí, otevřený
(šxhxv) 1900x600x850

kusy
1
2
1
1
1
1
1
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Část B
položka
lednice podpultová malá bílá 130l (600x600x850),
energetická třída min. A++
impulsní svářečka folií s úzkým svárem, kovová, délka
sváru 30cm, s ořezem
mraznička podpultová malá bílá 100l - 120l
(600x600x850), energetická třída min. A++
Elektrická grilovací deska hladká, nerezová, délka prac.
plochy 60 - 65cm; šířka 40 - 50cm; samostatně ovládané
poloviny
stolní vodní lázeň s výpustí 2x GN 1/1(hloubka 150mm)
š:660 x h:540 x v:220; 2x výpustný kohout; samostatné
ovládání pro každou vanu; 230V
vestavná chladící vana nerezová 3x1/1GN s výpustí; pro
gastronádoby s hloubkou 150mm; s regulací; 230V
Chladící vitrína pultová; objem 150l – 180l; vestavěný
agregát, regulace, automatické odtávání; všechna skla
dvojitá; min. 2 nastavitelné police; zadní posuvné dveře;
230V
gastro digitální kuchyňská váha, rozsah do 6kg - 10kg,
přesnost 1 - 2g
mrazák pultový bílý, užitný objem min. 210l, energetická
třída min. A++

kusy
3
1
1
1

1
1

1

2
2
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chladnička bílá, užitný objem min. 300l, energetická třída
min. A++
plynový nerezový sporák 4-potýnkový se spodní plnou
policí; odnímatelné litinové rošty; síla vrchní desky min
1,3mm; celkový výkon min 20kW
Elektrická pekařská pec, velikost min. 4x GN 1/1,
nastavitelné programy; vč. 4x plech
šokový zchlazovač a zmrazovač, velikost min. 3 x GN 1/1
nebo 3x rošt 60x40cm; včetně min. 4 hliníkových plechů
manuální balicí stroj pro zatavování jídel v plastových
krabičkách folií; nerezový; elektronická regulace teploty
tavných ploch; aretace přítlaku; pracovní plocha stroje
235 x 190mm ±6%
Gastro ruční ponorný mixér 30cm
Nerezová komorová vakuová balička se svařovací lištou
min. 25cm; sací výkon min. 5m3/hod
kombinovaný kuchyňský robot (krouhač + kutr) + základní
sada 5 disků, kovová nádoba kutru min. 3,5l; pulsní
tlačítko

1
1
1
1

1
1
1
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Část C
položka
Kávovar jednopákový profesionální, s připojením
k vodovodnímu řádu
mlýnek na kávu automatický freshový;
mikrokegulace hrubosti; nastavení času mletí
Změkčovač vody manuální nerezový 10 – 12l
Tamper kovový
pryžová podložka pod tamper

kusy

odklepávač kávy nerezový, šuplíkový, pod mlýnek
konvička na šlehání mléka cca 350ml
konvička na šlehání mléka cca 250ml

1
1
1
1
1
1
1
1

Část D
položka

kusy

nůž příborový nerezový

30

vidlička příborová nerezová
lžíce příborová nerezová
vidlička desertní nerezová
lžička kávová nerezová
lžička kávová nerezová espresso
lžičká kávová nerezová dlouhá latté
hrnec na polévku nerezový, zesílené dno, vhodný i na
indukci, objem 18l, vč. poklice
sada nerezových hrnců s kovovými pokličkami, min. 6ks,
různý objem od 2l do 8l
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nerezová gastro nádoba GN 1/2 265*325mm v=150mm

8

2
1
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nerezová gastro nádoba GN 1/3 176*325mm v=150mm

4

nerezová gastro nádoba GN 1/9 176*108mm v=100mm

6

víko nerezové na gastro nádobu GN 1/2

4

víko nerezové na gastro nádobu GN 1/3

2

Naběračka na polévku nerezová 0,25l kratší

4

naběračka na polévku nerezová 0,45l

1

Nůž kuchyňský profesionální široký, čepel 18 - 20cm

2

Nůž kuchyňský profesionální špičatý, čepel 16cm
Nůž kuchyňský profesionální špičatý, čepel 10-11cm
Škrabka na zeleninu univerzální
vařečka nylonová 350 - 380mm
obracečka krátká
kvedlačka
struhadlo čtyřhranné nerezové
nerezová mísa 4 - 5l
pánev nepřilnavá nízká, 20-25cm
pánev nepřilnavá nízká, 14-18cm
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