
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

2. 

Sporák plynový s 

rúrou a skrinkou 

so 6 horákmi

Sporák plynový CG7-61, vyrobený z nerez ocele AISI-304 (18/10)  s 

príslušenstvom,napojením, otvorené horáky s bezpečnostným 

ventilom a termočlánkami, večný plameň pre zapaľovanie,liatinové 

mriežky a horáky, horáky : 2 x 6,9 + 4 x 5,25 kw, rúra na GN 2/1 plechy 

s nerezovými

horákmi, večným plameňom a termočlánkami, ovl.teploty 130-350°C,

neutr. skrinka,

horák rúry : 7,8 kw

1 ks

elektrický s príslušenstvom, napojením 10 GN - 2/1 - 20GN - 1/1

Ovládanie funkcií prostredníctvom dotykovej obrazovky "touch 

control"

- 5 režimov varenia: para, para regulovateľná (nastaviteľná vlhkosť 

počas varenia), regenerácia, zmiešaný a horkovzdušný (až do 300°C)

- možnosť predohriatia komory

-Fagor Easy, spôsob jednoduchého ovládania konvektomatu

 - Fagor Cooking, varenie podľa vložených receptov a ich adminstrácie

 - Fagor Multi-Tray System, kontrola varenia podľa jednotlivých 

gastronádob

- odložené zahájenie programu: varenie/varenie pri nízkej 

teplote/umývanie

- historia: ukladanie dát z rôznych režimov varenia použitých 

posledných 31 dní

 - 3 rýchlosti ventilátoru - 3 výkony ohrevu

 - systém Cold-Down rýchleho ochladzovania varnej komory

 - systém "auto-reverse" pre zmenu smeru otáčok ventilátora

 - 5 programov mytia varnej komory

 - vpichovacia viacbodová ihla pre meranie teploty v jadre pokrmu

 - software pre PC ovládanie: história receptov, HACCP, návodov, ...

 - systém HACCP pre registráciu údajov o varení

 - generátor pary s detekciou vodného kameňa

 - automatické vypäšťanie generátoru pary po 24 hodinách jeho 

prevádzky

 - systém odvápňovania poloautomatický

 - systém detekcie chýb

 - systém kontroly správnosti funkcie hlavných dielov stroja

 - ochrana IPX-5

 - samonavíjacia sprcha

príkon: 31,20kW/400V

rozmery: 1130x1063x1117mm

 Súčasťou: 

- podstavec pod konvektomat  - jednorázové vedenie pre GN, 

zmäkčovač vody s napojením - automatický, objemovo riadený objem 

katexu: 10L

1. Konvektomat

bal.Gastrotechnika Požadované parametre/funkcionalita špecifikácia tovaru/služieb mn.
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3.
Trojpodlažná 

elektrická pec

Pec el. s nútenou cirkuláciou PCE-930 SC 3x rúra GN 2/1  s 

príslušenstvom,napojením, teplotný rozsah: 50 - 320°C, rozmery 

rúry:600x740x360 (šxhxv), príslušenstvo:

3x pekáč smaltovaný GN2/1-65

3x plech smaltovaný GN2/1-20

3x rošt GN2/1

príkon: 12,3kW / 400V

rozmery: 900x900x1710mm (šxhxv)   

1 ks

s infralampou KOS 2 s príslušenstvom,napojením    

2x infračervená lampa

hygienický sklenený zákryt

sklokeramická servírovacia doska

s reguláciou teploty 0°C - 90°C

príkon: 1 350 kW / 230 V

rozmery: 75 x 60 x 69 cm (š x h x v)

ME-710 BM s príslušenstvom,napojením    

vyrobený z nerez ocele AISI-304(18/10)

obsah : 80 l,duplikátor,vyvážené sklápacie veko,telesá z nerez ocele,

kontrolky činnosti,termostatické ovl. teploty,

napúšťací kohút pre studenú a teplú vodu,nap.a vyp.kohút pre 

udržovanie

hladiny vody v duplikátore,vodoznak,pretlakový bezp.ventil

vypúšťací kohút

CA- 1440 ACG

rozmer: 750x780x1770mm(hxšxv)

príkon elektro: 1,6kW/230V

max. teplota: 60°C                                                                            

kapacita: 96 tanierov

priemer tanierov: 250 až 310mm

4 x dvere plexisklo

4 kolieska, 2 brzdené

PACOJET 2 PJ02 s príslušenstvom,napojením    

Grafický TFT dotykový display

Rozšírené programové vybavenie

Otáčky motora 6000 ot/min

Otáčky noža: 2000 ot/min

Tlak vzduchu: 1.2 Bar

Váha 15,7 kg

rozmery: 182x360x498mm

Rozšírené programové vybavenie

Otáčky motora 6000 ot/min

Otáčky noža: 2000 ot/min

Tlak vzduchu: 1.2 Bar

Váha 15,7 kg

rozmery: 182x360x498mm

Otáčky motora 6000 ot/min

Otáčky noža: 2000 ot/min

Tlak vzduchu: 1.2 Bar

Váha 15,7 kg

rozmery: 182x360x498mm                     

Sada pacotizačných pohárov- misiek SP16
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Kotol elektrický5. 1

Dranžírovacia 

lampa
4.

1Ohrevná skriňa6. 
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kuchynských 

robotov
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2-zónové 600306 s príslušenstvom,napojením    

priemer varnej zóny: 180mm

sklokeramická doska Ceran - 4mm

počet varných zón: 2                                                                                                                   

ovládanie na krátkej strane

displej zobrazujúci výkonový stupeň

tlačítko pre uloženie rýchlej predvolby výkonu

tlačítko pre spustenie max.výkonu

elektrický príkon varnej zóny: 2x1,8kW

príkon elektro: 3,6kW/230V

rozmer: 325x600x130mm(šxhxv)

SP 22 (400V) s príslušenstvom,napojením  

3 voliteĺné rýchlostis príslušenstvom,napojením    

ĺahko vymeniteĺné nástroje,bezp. Mikrospínač

odnímateĺná nerezová nádoba                                                                                            

objem nádoby : 24 l,nerezový kryt

vo výbave : hák,metla,šĺahač

príkon: 0,6kW / 400V

rozmery: 570x560x910mm

s privlhčovaním a dotykovým panelom EKL-1264 konštrukcia, 

elegantný design

Kysiareň pre 12 plechov s rozmermi 600x400mm,  

vzdialenosť medzi plechmi 75mm, nerezová 

Na vrch zariadenia sa dá uložiť pec alebo iné zariadenie.

s príslušenstvom,napojením                                                                        

Teplota: 30-60 °C                                                                                                                         

Príkon: 2,4kW/230V

Rozmery: 935 x 910 x 800 mm

T-OPN-1 vrátane tukových filtrov s príslušenstvom,napojením    

vrátane ventilátora a regulátora otáčok

rozmery: 1400x1400x430mm

vyrobený z nerez ocele 

Umývačka riadu CO-502 B DD s príslušenstvom a napojením  

odpadu,vody   

umývacie cykly: 90, 120 a 180"

max. kapacita: 40 košov/hod.

dávkovač oplachového prostriedku

dávkovač umývacieho prostriedku

odpadové čerpadlo

spotreba vody na cyklus: 2,4l

1x kôs na taniere

1x kôš univerzálny

2x košík na príbor

príkon: 2,8kW/230V - 6,2kW/400V

rozmery: 600x600x850mm

CO-402 B DD s príslušenstvom a napojením  odpadu,vody   

umývacie cykly: 90, 120, 180"

dávkovač oplachového prostriedku

dávkovač umývacieho prostriedku

odpadové čerpadlo

rozmer koša: 400x400mm

funkcia TERMOSTOP

spotreba vody: 2,0 l / cyklus

príkon: 3,06kW / 230V

rozmery: 470x520x720

1Varidlo indukčné8.
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Odsávač s 

kondenzátorom 

pary nad 

konvektomat
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Box chladiaci vrátanie napojenia a príslušenstva

Cantina-1S

Popis: rozmer: 665x650x1950mm(šxhxv)

príkon elektro: 0,29kW/230V

kapacita fliaš: 72ks

uloženie fliaš: šikmé

počet roštov: 6

prevedenie roštov: drevené

chladenie: ventilované

vonkajšie prevedenie: drevo

vnútorné prevedenie: biela

počet teplotných zón: 3

prev. teplota: +6/+18°C

elektronická riadiaca jednotka

max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.

4 kolieska

chladič fliaš vstavaný VK vrátanie napojenia a príslušenstva

rozmer: 510x373x475mm(šxhxv)

príkon elektro: 0,2kW/230V

rozmer vane: 350x265x230mm(šxhxv)

kapacita: 12ks fliaš 

chladenie: statické

prev. teplota: 0/+10°C

možnosť zabudovania do pracovnej plochy

rozmer otvoru pre zabudovanie: 478x350mm(šxh)

1Chladiaci box15.
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