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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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NAZWA

OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Ilość/j.m
[szt.]

Kocioł warzelny przechylny elektryczny
(pojedynczy) z podstawą bez półki

Elektryczny kocioł warzelny przechylny w obudowie okrągłej - urządzenie
wolno stojące. Pojemność 30 l. Możliwość przechylenia kociołka zapewnia
funkcjonalne, bezpieczne i higieniczne użytkowanie.
Dwupłaszczowa konstrukcja kotła wykonana z wysokogatunkowej stali
nierdzewnej kwasoodpornej i system pośredniego grzania znacznie skraca czas
zagotowania potrawy i zapobiega przypalaniu potraw. Orientacyjny czas
zagotowania nominalnej ilości wynosi 25 minut. Specjalne blokady i
zabezpieczenia chronią przed przypadkowym wylaniem zawartości czy
uszkodzeniem urządzenia.
Skrócona instrukcja obsługi na urządzeniu ułatwia obsługę.
Dane techniczne - Wymiary kotła (szer. x głęb. x wys.) 710x460x890 mm
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Mikser ręczny

Ręczny mikser o zwartej budowie i płynnej regulacji obrotów. Długość ramienia
25 cm. To urządzenie tzw. zanurzeniowe służące do miksowania potraw w
garnkach bez konieczności przekładania zawartości. Można miksować potrawy
w naczyniach o pojemności do 15 l.
Mikser ręczny jest urządzeniem bardzo ergonomicznym. Specjalnie
opracowany kształt uchwytu umożliwia wygodne i pewne trzymanie miksera
bez zbędnego wysiłku. Przycisk regulacji obrotów umieszczony w widocznym
miejscu na górze ramienia pozwala na łatwą obsługę. Prosty i szybki demontaż
poszczególnych części sprawia, że urządzenie łatwo utrzymać w czystości. Nóż,
dzwon i ramię wykonane ze stali nierdzewnej.
Mikser ręczny jest dostarczany z uchwytem do zamocowania na ścianie, dzięki
czemu urządzenie łatwo przechowywać.
Dane techniczne - Wymiary (dł; szer; wys): dł. 65. śr. 9.4 mm
Zasilanie: 230 V
Moc: 0.27 kW
Długość ramienia: 25 cm
Wyposażenie: końcówka miksująca
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Sokowirówka

Sokowirówka przeznaczona do przygotowania świeżych soków owocowych i
warzywnych. Zarówno obudowa silnika jak i kosz są wykonane ze stali
nierdzewnej – zapewnia to większą wytrzymałość i łatwe utrzymanie produktu
w czystości.
Sokowirówka posiada obracany kranik zapobiegający kapaniu soku po
napełnieniu szklanki. Kranik można ustawić w pozycji pionowej- ułatwi to
nalewanie soku prostu do dzbanka/szklanki.
Pojemnik na odpadki ma dużą pojemność - aż 6,5 l. Idealnie daje się umieścić
pod otworem wylotowym pokrywy w celu uniknięcia zabrudzenia powierzchni
roboczych.
Dzięki systemowi automatycznego otworu wsadowego sokowirówka ma
możliwość ciągłego podania owoców i warzyw o średnicy do 7,9 cm. Oznacza
to, że sokowirówka sama "wciąga" owoce - nie jest potrzebne używanie
popychacza. Można zatem szybko i bez wysiłku przygotować duże ilości
wyśmienitych soków.
Sokowirówka posiada przemysłowy silnik asynchroniczny o dużej mocy i
wytrzymałości - pracuje z prędkością 3 000 obrotów na minutę co zapobiega
utlenianiu się soków. Silnik jest bardzo cichy, a więc nic nie stoi na
przeszkodzie, aby używać go przy klientach.
Silniki asynchroniczne, dzięki swej wyjątkowej trwałości i niezawodności,
nadają się do intensywnej eksploatacji. Ustawiane są na łożyskach kulkowych,
co zapewnia cichą pracę i eliminuje drgania. Wał napędowy silników
asynchroniczny jest wykonany ze stali nierdzewnej.
Dane techniczne - Wymiary (dł; szer; wys): 23.5x42x50.5 cm
Zasilanie: 230 V
Wydajność orientacyjna: do 120 kg/godz.
Waga: 12.8 kg
Moc: 0.7 kW
Prędkość obrotów: 3000 obr/min
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Garnek wysoki z pokrywką 17 l

Profesjonalny garnek wysoki o pojemności 17 l. Garnek wykonany ze stali
nierdzewnej satynowanej. Masywne, nitowane uchwyty garnka nie nagrzewają
się i zapewniają maksymalne bezpieczeństwo użytkowania. Wielowarstwowe
dno typu sandwich (stal-aluminium-stal) o grubości 4 mm gwarantuje
równomierne rozprowadzanie ciepła, przez co skraca czas gotowania. Dane
techniczne – Pojemność 16 l
Wysokość – 280 mm
Średnica – 280 mm
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Garnek średni z pokrywką 14 l

Profesjonalny garnek wysoki o pojemności 14 l. Garnek wykonany ze stali
nierdzewnej satynowanej. Masywne, nitowane uchwyty garnka nie nagrzewają
się i zapewniają maksymalne bezpieczeństwo użytkowania. Wielowarstwowe
dno typu sandwich (stal-aluminium-stal) o grubości 4 mm gwarantuje
równomierne rozprowadzanie ciepła, przez co skraca czas gotowania. Dane
techniczne – Pojemność 14 l
Wysokość – 200 mm
Średnica – 300 mm
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Garnek do duszenia z pokrywką

Garnek satynowy ze stali nierdzewnej, technologia wielowarstwowego dna
zapewnia dobre przewodzenie ciepła, kapsułowe dno gwarantuje odporność
na korozję, nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty, garnek
posiada wzmocnioną krawędź górną i dodatkowo wzmocnione uchwyty
Dane techniczne - Wysokość - H: 110 mm
Średnica: 360 mm
Pojemność - V: 11.2 l
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Patelnia 28 cm
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Miska 36 cm
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Deska do krojenia - czerwona
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Deska do krojenia - zielona
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Deska do krojenia - niebieska
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Koszyk na pieczywa
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Dzbanek 1 l

Zastawa stołowa:
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Profesjonalna patelnia aluminiowa z powłoką teflonową. Patelnia jest kryta
potrójną warstwą oryginalnego teflonu z logo Dupont zapobiegającą
przywieraniu. Płaski epoksydowany stalowy uchwyt nitowany do patelni.
Ścianki o grubości 4 mm.
Dane techniczne - Pojemność: 2 l
Wysokość: 4.5 cm
średnica: 28 cm
Miska stalowa o pojemności 11,5 l.
Dane techniczne - Pojemność: 11.5 l
Wysokość: 16 cm
średnica: 36 cm
Deska HACCP w kolorze czerwonym - do mięsa. Jedna strona gładka, druga z
wyżłobieniem wzdłuż krawędzi.
Dane techniczne - Wymiary (dł; szer; wys): 32.5x26.5x1.2 cm
Deska HACCP w kolorze zielonym - do warzyw i owoców. Jedna strona gładka,
druga z wyżłobieniem wzdłuż krawędzi.
Dane techniczne - Wymiary (dł; szer; wys): 32.5x26.5x1.2 cm
Deska HACCP w kolorze niebieskim - do surowych ryb, owoców morza. Jedna
strona gładka, druga z wyżłobieniem wzdłuż krawędzi.
Dane techniczne - Wymiary (dł; szer; wys): 32.5x26.5x1.2 cm
Owalny koszyczek na pieczywo wykonany z polipropylenu.
Dane techniczne - Wymiary (dł; szer; wys): 37.5x15x7 cm
Wysokość: 7 cm
Dzbanek szklany duży.
Dane techniczne - Pojemność: 1 l
Wysokość: 20.1 cm
średnica górna: 9.7 cm
średnica dolna: 7.2 cm
Materiał: szkło
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Kubek 0,25 l

Kubek wykonany z hartowanego szkła. Wytrzymały na wstrząsy, zarysowania,
uszczerbienia i mycie w zmywarkach gastronomicznych, dodatkowym atutem
jest uniwersalny kształt.
Dane techniczne - Pojemność: 250 ml
Wysokość: 8.9 cm
średnica: 7.2 cm
Materiał: arcoroc
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Talerz mały płytki (deserowy)

Talerz płytki (deserowy) wykonany z hartowanego szkła. Zastawa stołowa jest
bardzo wytrzymała na wstrząsy, zarysowania uszczerbienia i mycie w
zmywarkach gastronomicznych, a jej dodatkowym atutem jest uniwersalny
kształt.
Dane techniczne - Wysokość: 2.2 cm
średnica: 19.5 cm
Rodzaj talerza: płytki
Materiał: arcoroc
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Talerz (duży) płytki

Talerz płytki wykonany z hartowanego szkła. Zastawa stołowa jest bardzo
wytrzymała na wstrząsy, zarysowania uszczerbienia i mycie w zmywarkach
gastronomicznych, a jej dodatkowym atutem jest uniwersalny kształt.
Dane techniczne - Wysokość: 2.6 cm
średnica: 23.5 cm
Rodzaj talerza: płytki
Materiał: arcoroc
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Talerz głęboki
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Łyżka stołowa
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Łyżeczka do deserów
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Widelczyk stołowy
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Nóż stołowy

Inne:
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Talerz głęboki wykonany z hartowanego szkła. Zastawa stołowa jest bardzo
wytrzymała na wstrząsy, zarysowania uszczerbienia i mycie w zmywarkach
gastronomicznych, a jej dodatkowym atutem jest uniwersalny kształt.
Dane techniczne - Pojemność: 690 ml
Wysokość: 3.5 cm
średnica: 22.5 cm
Rodzaj talerza: głęboki
Materiał: arcoroc
Łyżka wykonana ze stali nierdzewnej 18/0. Można myć w zmywarkach
gastronomicznych.
Dane techniczne - Długość: 18.7 cm
Stal: 18/0
Łyżeczka do deserów wykonana ze stali nierdzewnej 18/0.
Dane techniczne - Długość: 13.3 cm
Stal: 18/0
Widelczyk stołowy wykonana ze stali nierdzewnej 18/0.
Dane techniczne - Długość: 17.2 cm
Stal: 18/0
Nóż stołowy wykonana ze stali nierdzewnej 18/0.
Dane techniczne - Długość: 18.2 cm
Stal: 18/0
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Sterylizator do butelek i smoczków

Kolor: Biały
Długość kabla: 1 m
Wymiary urządzenia (sz x w x g): 28 × 37 × 17 cm
Wymiary w opakowaniu (sz x w x g): 30,1 × 40 × 18,6 cm
Masa urządzenia: 1,4 kg
Waga brutto: 1,8 kg
Moc przyłączeniowa: 600 W
Zasilanie: 220-240 V 50/60 HZ
Pojemność sterylizatora: 6 butelek, 6 smoczków
Akcesoria: w zestawie szczypce, dozownik
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Podgrzewacz do butelek i słoiczków

Inteligentny podgrzewacz do butelek.
Mleko podczas podgrzewania jest delikatnie mieszane, dzięki czemu
temparetaura mleka jest taka sama w całej butelce. Czujnik w podgrzewaczu
reguluje temparaturę mleka zapobiegając jego przegrzewaniu.
Informacje o podgrzewaniu mleka są wyświetlane na wbudowanym wskaźniku.
Podgrzewacz utrzymuje stałą temparaturę mleka po podgrzaniu przez 20 min,
po czym się wyłącza.
Podgrzewacz posiada kilka ustawień podgrzewania do wybranej temperatury.
Łatwo i bezpiecznie rozmrozi mleko i inne pokarmy dla dziecka.
Parametry techniczne:
Rozmiar produktu (szer. x wys. x gł.): 160,4 × 139,9 × 48,55 mm
Rozmiar opakowania (szer. x wys. x gł.): 175 × 185 × 160 mm
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Pralko suszarka

Wolnostojąca pralko-suszarka; Maksymalny wsad: 9 kg; Maks. prędkość
wirowania: 1600 obr./min.; Suszarka kondensacyjna: wilgoć jest
kondensowana w pojemniku na wodę, nie jest wymagane odprowadzanie
powietrza.; Maksymalny wsad suszenia: 6 kg; Wyświetlacz LCD; Opcja
opóźnienia startu; Specjalny program do jedwabiu z łagodnym cyklem
piorącym i odpowiednim cyklem wirowania; Specjalny program do prania
wełny umożliwiający pranie w pralce rzeczy oznaczonych etykietą „wełna”;
Czas suszenia
System płukania zapobiegający powstawaniu piany; Programy: +; Silnik
inwerterowy zwiększa wydajność i zapewnia niezwykle cichą pracę; Kontrola
zrównoważenia wsadu; Zabezpieczenie przed dziećmi; Zabezpieczenie przed
zalaniem; Nóżki: 4 regulowane stop
Wymiary:
Wysokość [cm] 85
Szerokość [cm] 60
Głębokość [cm] 60.5
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Lodówka z zamrażalnikiem

Chłodziarko-zamrażarka; Typ: Wolnostojące; Ilość drzwi: 2; Położenie
zamrażalnika: Na dole; Poziom hałasu [dB]: 43; Moc [W]: 130; Zdolność
utrzymywania temp. [h]: 18; Konstrukcja: Drzwi ze stali nierdzewnej;
Regulowane nóżki, Zawiasy drzwi prawostronne; Możliwość przełożenia drzwi:
TAK; Oświetlenie wnętrza: LED
Zastosowane technologie: FreeStore TwinTech Frost Free
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 59.5 x 200.5 x 64.7 cm
Pojemność netto chłodziarki/zamrażarki: 228l / 91l
Klasa energetyczna: A++
Pojemność całkowita netto [l]: 334
Pojemność chłodziarki netto [l]: 228
Pojemność zamrażarki netto [l]: 91
System No-Frost w chłodziarce: Tak
Ilość półek: 3; Ilość regulowanych półek: 2; Klasa zamrażania: ****; System NoFrost w zamrażarce: Tak; Zdolność zamrażania [kg/24h]: 4
Kolor: Biały
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Lodówka mała na jajka (do zabudowy)
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Kuchenka mikrofalowa 30 l
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Odkurzacz piorący
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Rodzaj produktu: Chłodziarka bez zamrażalnika
Ilość drzwi: 1
Poziom hałasu [dB]: 38
Możliwość przełożenia drzwi: TAK
Oświetlenie wnętrza: TAK
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 54 x 87.3 x 54.9 cm
Klasa energetyczna: A+
Zużycie energii [kWh/24h]: 0.336
Zużycie energii [kWh/rok]: 123
Pojemność chłodziarki netto [l]: 146
Ilość półek: 3
Pojemność [l]: 30
Średnica talerza obrotowego [cm]: 31.5
Kierunek otwierania: W lewo
Napięcie [V]: 230
14 programów automatycznych
Rozmrażanie: TAK
Moc mikrofali [W]: 900
Moc grilla [W]: 1050
Zegar czasu rzeczywistego: TAK
Wysokość [cm]: 31.9
Szerokość [cm]: 53.9
Głębokość [cm]: 40
Kolor: Srebrno-czarny
Wydajność teoretyczna (m²/h/m²/h) 30 / 45
Wydatek powietrza (l/s) 54
Podciśnienie (mbar) 220 / 22
Wydajność spryskiwania (l/min) 2
Ciśnienie spryskiwania / tłoczenia (bar) 2
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 10 - 9
Moc turbiny (W) 1250
Moc pompy (W) 80
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Ciężar (kg) 11,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 705 x 320 x 435
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Radioodtwarzacz CD

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 435 x 270 x 170
Waga (bez baterii) 3
Dźwięk Stereo
Moc wyjściowa RMS 2 W
Typ głośników 2 drożne
Podbicie basów Tak
Wyświetlacz Tak
Standardy odtwarzania MP3, WMA, CD-R/RW, CD-Audio
Uchwyt do przenoszenia Tak
Wejścia/wyjścia USB, Wyjście słuchawkowe, Wejście liniowe audio AUX
Zasilanie Sieciowe 220-240 V 50/60 Hz, 6 baterii R20
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Wózek do sprzątania 2 x 25 l + prasa do
mopów

Wózek wykonany z tworzywa sztucznego, na kółkach samoskrętnych,
przekładany uchwyt wykonany z aluminium, dwa wiadra o pojemności 25
litrów każde, prasa do wyciskania mopów
szerokość 48 cm
wysokość 90 cm
długość 103 cm
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Stelaż do mopów (uchwyt + kij)

Uchwyt do mopów kieszeniowych:
Wymiary stelaża: szerokość: 11 cm, długość: 40 cm
Średnica pasującego kija: 25 mm
Stelaż wykonany z polipropylenu
Przycisk zwalniający wykonany z polioxymetylenu
Przegub wykonany z polioxymetylenu/polipropylenu
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Kij aluminiowy do stelaży kieszeniowych
Długość: 140 cm
Średnica kija: 25 mm
Kij wykonany z rury aluminiowej
Gryf wykonany z polioxymetylenu
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Mop bawełniany

Mop wykonany z bawełny, oznaczony kodem kolorów, pozwalającym oddzielić
sektory czystości, odporny na kwasy i ługi, mocowany do stelaża za pomocą
zakładek, przeznaczony do wielokrotnego użytku.
Wymiary: dł. 40 cm, szer. 11 cm.
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