Załącznik 1

Specyfikacja zamówienia:
1. Szafa mroźnicza 600l biała (1szt.):
Specyfikacja produktu:








Moc min. 0.35 kW
Zasilanie 230 V
Wymiary min. (mm) 775x695x1890 h
Pojemność min.600 l
Zakres temperatur -10/-25 °C
Wykonanie z blachy metalowej
Cichy agregat

2. Szafa chłodnicza galwanizowana 2 x drzwi pełne (1szt.):

Specyfikacja produktu:


pojemność całkowita: min. 1400 l,



pojemność użytkowa: min. 1300 l,



długość całkowita: min. 1400 mm,



głębokość całkowita: min. 800 mm,



wysokość całkowita: min. 2025 mm,



liczba półek: 2×3,



liczba drzwi: 2,



zakres temperatury: 0 do +80C,



zasilanie: 230 V,



moc: 0,704 kW,



materiał obudowy: stal galwanizowana,



materiał wnętrza: stal nierdzewna,



termostat elektroniczny,



wyświetlacz cyfrowy,



chłodzenie wymuszone.

3. Termos stalowy 25 l (3 szt.):
Specyfikacja produktu:







Wysokość- min. H: 330 mm
Średnica: min. 390 mm
Pojemność – min. V: 25l
Wewnętrzna wysokość- Hw: 280 mm
Wewnętrzna średnica : 350 mm
Wykonanie ze stali nierdzewnej

4. Pralka automatyczna (1 szt.):
Specyfikacja produktu:









Pojemność wsadu min. 6 kg
Klasa energetyczna A+
Wysokość min. 85 cm
Szerokość min. 60 cm
Głębokość min. 50 cm
Zużycie energii 1.02 kWh/cykl
Zużycie wody 49 l na cykl
11 programów

5. Krajalnica do wędlin i serów (1szt.):
Specyfikacja produktu:







Waga - M: 16.5 kg
Wysokość – H: 380 mm
Głębokość – D: 460 mm
Szerokość – W: 520 mm
Napięcie- U: 230 V
Moc elektryczna: 0.15 kW

6. Maszynka do mielenia mięsa (1 szt.):
Specyfikacja produktu:






Wysokość – min. H: 410 mm
Głębokość – min. D: 328 mm
Szerokość – min. W: 517 mm
Napięcie- U: 230 V
Moc elektryczna: 0.80 kW









Wydajność na godzinę: 220 kg/h
Podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej
Rewers w celu łatwiejszego odkręcenia sitka
Praca ciągła do 8 godzin
W komplecie sitka
Średnica sitka- 68 mm
Regulowane antypoślizgowe nóżki

7. Mięsiarska do ciast (1szt.):
Specyfikacja produktu:











Waga - M: 105 kg
Wysokość – min. H: 885 mm
Głębokość – min. D: 630 mm
Szerokość – min. W: 415 mm
Napięcie- U: 230 V
Moc elektryczna: 0.75 kW
Prędkość obrotów: 91-164-294 obr/min
Do lekkich ciast i ubijania piany
Części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej
Dzieża o pojemności 20l oraz zestaw trzech końcówek

8. Frytkownica (podwójna) (1 szt.):
Specyfikacja produktu:













Wysokość – min. H: 270 mm
Głębokość – min. D: 420 mm
Szerokość – min. W: 550 mm
Napięcie- U: 230 V
Moc elektryczna: 6.4 kW
Temperatura minimalna: 60 °C
Temperatura max.: 190 °C
Ilość komór: 2 szt.
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
Wyjmowane pojemniki na fryturę
Termostat bezpieczeństwa
Kosze ze składaną rączką

9. Patelnia uchylna (1 szt.):
Specyfikacja produktu:

 Moc całkowita: 5,4kW
 Powierzchnia robocza: 0,25m2







Napięcie zasilania: 400V
Przechył misy: ręczny
Wymiary: min. 800 x 700 x 950
wyposażona 9 elementów grzewczych - każdy o mocy 600W
patelnia elektryczna

10. Naświetlarka do jaj (1 szt.)
Specyfikacja produktu:











Wysokość – min. H: 245 mm
Głębokość – min. D: 530 mm
Szerokość – min. W: 360 mm
Napięcie- U: 230 V
Moc elektryczna: min. 0.077 kW
Urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj i noży
Czas naświetlnia (sterylizacji): 150 sekund
W cyklu naświetlania ginie do 100% bakterii Salmonella, E.Coli, ziarenkowców, laseczek
tlenowych, pałeczek okrężnicy i grzybów z powierzchni skorupki
Automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie
Kratka ze stali chromowanej

11. Stoły gastronomiczne (4 szt.)
Specyfikacja produktu:









Wysokość- min. H: 850 mm
Głębokość – min. D: 700 mm
Szerokość – min. W: 1200 mm
Materiał wykonania: stal nierdzewna
Ilość półek: 1 szt.
Stół skręcany
Nogi oraz półki łączone za pomocą śrub
Możliwość zamontowania podwieszanej szuflady

12. Bemary (3 szt.):
Specyfikacja produktu:




Pojemność: 2 x GN 1/1 150
Wymiary: min. 660x530x220 mm
Moc: 2 x 1,5 kW





Zasilanie: 230 V
Regulacja temperatury: 30-90 oC
Oddzielnie sterowane komory

13. Okap gastronomiczny (1 szt.):
Specyfikacja produktu:






Szerokość: min.200 cm
Głębokość: min.70 cm
Wysokość: min.40 cm
Łapacze tłuszczu (Filtry)
Wentylator 350 m3/h (53db)

14. Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa ze spryskiwaczem i wylewką (1 szt.):
Specyfikacja produktu:





Bateria zlewozmywakowa stojąca
Jednootworowa ze spryskiwaczem
Otwór w zlewie 3/4''
Wężyki w standardzie z końcówką 1/2''

15. Regał z atestem PZH (46x46x182cm) (2szt.):
Specyfikacja produktu:









regał pokryty wysokiej jakości powłoką chromową
szybki montaż i demontaż
regulacja wysokości półek co 25 mm
duża stabilność i sztywność regału
możliwość wypoziomowania
duża wytrzymałość na obciążenia: półki do 250 kg, cały regał do 800 kg
wymiary-min. 46x46x182cm

16. Regał z atestem PZH (46x66x182cm) (2 szt.):
Specyfikacja produktu:






regał pokryty wysokiej jakości powłoką chromową
szybki montaż i demontaż
regulacja wysokości półek co 25 mm
duża stabilność i sztywność regału

 możliwość wypoziomowania
 duża wytrzymałość na obciążenia: półki do 250 kg, cały regał do 800 kg
 wymiary-min. 46x66x182cm

17. Taboret elektryczny podwójny (1 szt.):
Specyfikacja produktu:










Wysokość – min. H: 380 mm
Głębokość – min. D: 580 mm
Szerokość – min. W: 1160 mm
Napięcie - U: 400 V
Zasilanie: prąd
Moc elektryczna: min. 10 kW
konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
wyposażony w płytę grzejną o średnicy 400 mm o mocy 5kW
przystosowany do dużych garnków 50 i 100 l

18. Kuchnia wolnostojąca 4 palniki/elektryczna (1szt.)
Specyfikacja produktu:
- Moc: min. 9,8 kW
- Zasilanie: 400 V
- Wymiary: min. 800x700x850 mm
- Ilość płyt: 4
- Rodzaje płyt: 2,6 kW + 2,0 kW
19. Zlewozmywak (1 szt.):
Specyfikacja produktu:








Komora basenu o wymiarach min. 500x500x300
Wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
Grubość blachy 1,5 mm
Maskownica z przodu basenu
Szlif mokry
Rant tylni 30 mm
4 nogi 40x40

