
 
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace 
Lidická 1863/16, 602 00  Brno 
příspěvková organizace zapsaná v OR vedeném u KS v Brně – oddíl PR., vložka 35 

 
 
HRASPO spol. s r.o. 

Tuřanka 1148/107 
627 00  Brno - Slatina 

            
         V Brně dne 10.6.2021 
 
 
Věc:  Objednávka č. 04/21 
 
 
Dle Vaší nabídky číslo 22100693 ze dne 4.6.2021, která byla vyhodnocena jako cenově 
nejvýhodnější v rámci námi vypsaného výběrového řízení na dodávku gastrozařízení, 
objednáváme u Vás: 
 
1. Regál čtyřpolicový – 1 ks 
Popis: celonerezové provedení, nosnost police regálů 80 kg, nosnost police skříní 50 kg, výšková nastavitelnost 
noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách. Rozměr: 800x600x1800 mm. 
 

2. Mycí stroj na sklo a nádobí – 1 ks 
Popis: profesionální myčka nádobí, skla, gastronádob a táců, automatický dávkovač mycího a oplachového 
prostředku, koš na nádobí 500x500 mm, konstrukce z nerezové oceli a nádrž 18/10 AISI 304. Rozměr: 
600x600x1275 mm, napětí: 203/400 V, výkon: 6,8 kW. 
 

3. Změkčovač vody automatický – 1 ks 
Popis: řídící jednotka RX65, plně automatické objemově řízené změkčovací zařízení, vstup/výstup 3/4“, připojení 
odpadu 1/2", připojení sání soli 3/8“, teplota vody max 43º. Rozměr: 225x440x640 mm, tepl. roz.: max 43ºC. 
 

4. Stůl s dřezem jednoduchý, vsuny na koše – 1 ks 
Popis: celonerezové provedení, umístění dřezu dle požadavku, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech 
celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 
mm, zemní šrouby na zadních nohách. Rozměr: 1300x700x900 mm. 
 

5. Stůl jednoduchý s policí atyp – 1 ks 
Popis: celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou 
deskou), zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 
nohách, police s podélnými výztuhami. Rozměr: 700x700x900 mm. 
 

6. Profesionální chladící skříň bílá, plné dveře – 2 ks 
Popis: bílá barva, ventilované chlazení, vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1, automatické odtávání, 
chladivo R600a, digitální termostat, výškově nastavitelné rošty, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek, 
lze měnit otevírání. Rozměr: 780x700x1895 mm, napětí: 230 V/0,2 kW, kapac.: 570 lt. 
 

7. Stůl s dřezem, policí a zásuvkou – 1 ks  
Popis: celonerezové provedení, umístění dřezů dle požadavku (vlevo, vpravo, uprostřed), zadní lem 40 mm, nohy 
jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, prolis po obvodu desky 2 
mm, police s podélnými výztuhami. Rozměr: 1600x700x900 mm. 
 

8. Police nástěnná jednoetážová – 1 ks 
Popis: celonerezové provedení, nosnost police 70 kg. Rozměr: 1600x300x346 mm. 
 

9. Pracovní deska atyp 3700x700 mm – 1 ks 
Popis: celonerezové provedení, vyztužené, podlepené. 



 

10. Výrobník kostkového ledu, chlazený vzduchem – 1 ks 
Popis: produkce 46 kg za 24 hod., zásobník na 25 kg ledu, celonerezové provedení, chlazený vzduchem (A). 
Rozměr: 500x580x800 mm, napětí: 230 V/600 W. 
 

11. Stůl chlazený barový třísekcový, 6x zásuvka – 1 ks 
Popis: celonerezové provedení s T-PUR izolací, digitální řídící termostat, možnost umístění agregátů vlevo nebo 
vpravo. Rozměr: 2166x700x900 mm, napětí: 230 V/0,5 kW, tepl. roz.: +2ºC až +10ºC, chladivo R404a. 
 

12. Profesionální mrazící skříň nerezová, plné dveře – 1 ks 
Popis: statické chlazení, digitální termostat, chladivo R600a, nerezové opláštění, snadno vyměnitelné těsnění, 
zabudovaný zámek, 2 výparníkové rošty, rozteč mezi mrazícími rošty 20 cm. Rozměr: 603x595x855 mm, napětí: 
230 V/0,15 kW, kapac.: 130 lt. 
 

13. Pracovní deska s umyvadlem atyp 2200x700 mm – 1 ks 
Popis: celonerezové provedení, vyztužené, podlepené. 
 

14. Podstolová myčka nádobí – 1 ks 
Popis: na koše 400x400 mm, vsuvná výška 315 mm, objem nádrže 7,5 l. Rozměr: 460x600x700 mm, napětí:  
400 V/6,7 kW, kapac.: cyklus 90/120/180 s 
 

15. Modul reversní osmózy – 1 ks 
Popis: systém pro úpravu vody na bázi reversní osmózy. Rozměr: 144x550x600 mm, napětí: 230 V. 
 

16. Vitrína skříňová chladící – 1 ks 
Popis: vhodná pro prezentaci zákusků, koláčů, salátů, koktejlů apod., 5 skleněných polic o rozměru 630x455 mm, 
regulace teploty +2ºC až +10ºC, LED osvětlovací systém na každé svislé straně rámu, umístění výparníku a 
ventilátoru v horní části vitríny. Rozměr: 600x600x1850 mm, napětí: 230 V/0,430 kW, tepl. roz.: +2ºC až +10ºC, 
kapac.: 360 l. 
 

17. Stůl se dvěma policemi na kolečkách – 1 ks 
Popis: celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou 
deskou), zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 
nohách, police s podélnými výztuhami. Rozměr: 1200x700x900 mm. 
 

18. Vyhřívaný výdejní vozík – 1 ks 
Popis: 3 samostatně vyhřívané vany 30 - 95ºC, 3 samostatně vyhřívané spodní skříňové prostory 30 - 85ºC, 
plynulá regulace teploty, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, spodní skříňové prostory: 3x GN 1/1-200 + 3x GN 
1/1-65, varianta s posuvným. Rozměr: 1276x714x933 mm, napětí: 2,9 kW, kapac.: 3x GN 1/1 200 mm.   

 

Vše včetně instalačního materiálu, dopravy, odborné montáže certifikovaným technikem, 
uvedení do provozu, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy ve věci běžné údržby a 
bezpečného provozu za cenu vyplývající z nabídky, tedy 659 944,- Kč bez DPH, resp. 
798 532,24 Kč vč. DPH. 

 
  
S díky a pozdravem 
 
Miroslava Butlerová, obchodní referent 

 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Miroslava Butlerová 
tel.: 
e-mail:  
 
Bankovní spojení:          IČO 00101397 
Komerční banka:        DIČ CZ00101397 
           jsme plátci DPH 




