
INVESTICE

SO02B - ZAŘÍZENÍ BUFETU - investice

OZN. Specifikace požadavku zadavatele/parametry zboží obr m.č. materiál barvy
ŠÍŘKA 

(mm)

DÉLKA 

(mm)

VÝŠKA 

(mm)

HLOUBKA 

(mm)

TLOUŠŤKA 

(mm)

POČET 

(ks)

jednotková cena 

bez DPH

cena celkem bez 

DPH

A

Chladící vitrína obslužná cukrářská

- chlazená verze

- ventilované chlazení s odvlhčováním

- vestavěný agregát, čelní i boční sklo dvojité

- automatické odtávání

- digitální termostat, automatické odtávání

- automatické odpařování kondenzátu

- chlazená výstavní plocha nerezová

- 3 skleněné chlazené police

- osvětlení polic a vitríny

- zadní posuvná izolační skla, oblé čelní sklo, výklopné

- napětí 230V/50Hz

- chladící výkon 1000W/1bm

- odpařovací teplota -10°C

- rozsah teplot +4°C až 12°C

- opláštění dřevěné - dub slavonský 

- barva světelných profilů, lemování skel - stříbrná barva

01039 viz specifikace 850 945 1350 1 54 181,00 Kč 54 181,00 Kč

B

Chladící vitrína obslužná cukrářská

- chlazená verze

- ventilované chlazení s odvlhčováním

- vestavěný agregát, čelní i boční sklo dvojité

- automatické odtávání

- digitální termostat, automatické odtávání

- automatické odpařování kondenzátu

- chlazená výstavní plocha nerezová

- 3 skleněné chlazené police

- osvětlení polic a vitríny

- zadní posuvná izolační skla, oblé čelní sklo, výklopné

- napětí 230V/50Hz

- chladící výkon 1000W/1bm

- odpařovací teplota -10°C

- rozsah teplot +4°C až 12°C

- opláštění dřevěné - dub slavonský 

- barva světelných profilů, lemování skel - stříbrná barva

01039 viz specifikace 850 1340 1350 1 63 450,00 Kč 63 450,00 Kč

C Výdejový pult viz dokumentace 01039 850 1150 900 1   

c-3 Vozík na tácy viz dokumentace 01039 lamino dub Slavonsky/Graphite Grey 350 850 600 1   

CH Pojízdný snídaňový pult viz dokumentace 01037 lamino dub Slavonský/Graphite Grey 800 1600 1000 1   

I-1
Odpadkový koš - komplet

- objem 3x12l+1x3,3l

-složení kompletu: 4x plastová nádoba, kovový rám, 2x víko 

montáž k čelu zásuvky
01038

plast

ocel
šedý 555 295 400 1   
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OZN. Specifikace požadavku zadavatele/parametry zboží obr m.č. materiál barvy
ŠÍŘKA 

(mm)

DÉLKA 

(mm)

VÝŠKA 

(mm)

HLOUBKA 

(mm)

TLOUŠŤKA 

(mm)

POČET 

(ks)

jednotková cena 

bez DPH

cena celkem bez 

DPH

M
Nerezový pracovní stůl se dvěma policemi

- provedení se zadním lemem výšky 40mm

- tl. pracovní desky 40mm

- výšková stavitelnost o 30mm

- světlost dolní police s podélnými výztuhami 105mm

01037 celonerezové provedení 600 1400 850 1 14 170,00 Kč 14 170,00 Kč

N Kombinovaná chladnička

- objem chladničky min. 188l

- objem mrazničky min. 91l (umístěna dole)

- police z tvrzeného skla

- zaměnitelné nastavení dveří

- hlučnost max. 43 dB

- bezproudový režim min. 1hod

- energetická třída min. A+

- 1 kompresor

- mrazící kapacita  min. 6 kg/24hod 

01037 bílá 600 1700 600 1 11 743,00 Kč 11 743,00 Kč

O Chladící skříň  - plné dveře - jednokřídlové 

- automatické odtávání

- 5 výškově nastavitelných skleněných polic /tvrzené sklo/

- energetická třída min. A+

- osvětlení chladícího prostoru

- hlučnost max. 43dB

- bez mrazáku

01037 bílá 600 1700 600 1 15 880,00 Kč 15 880,00 Kč

TA Vozík na použité nádobí 

- nerezový pojízdný vozík na GN plechy a tácy (16 zášupů) 
01039 nerez 393 1400 550 1 10 710,00 Kč 10 710,00 Kč

Cena za technologii 170 134,00 Kč
Pozn.: Před provedením nebo objednáním dodávek nutno výběr nechat odsouhlasit objednatele. Veškeré dodávané prvky z tohoto výpisu je nutné proměřit před výrobou na stavbě a nechat případné změny odsouhlasit objednatele.
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