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“Prestavba, dostavba a nadstavba MŠ na DSS Kanianka“ – technológia kuchyne  s 
príslušenstvom 

Por.č. Pozícia* 

 

Produkt Množstvo 
(ks) 

1. 03 Vstupný stôl umývačky 1200x780x850mm vrátane umývadla a oplachovej 
sprchy 

- Drez 500x400x250 vpravo 
- Napojenie podľa typu umývačky, dráha na koše 
- Pracovná doska AISI 304, 1,25 mm. Nohy stolov AISI 304, profil 40x40, 1,25 

mm. Police AISI 304, 1,00 mm. Hrúbka pracovnej dosky 50 mm. Možnosť 
nastavenia výšky nôh +- 50 mm. Spodná polica s výstuhou vo výške 190 mm. 
Všetky police spevnené nerezovými výstuhami. 

- Oplachová sprcha stolová s ramienkom výška 1300 mm 

1 

2. 04a Priemyslová umývačka riadu poklopová 
- Uzavretý kryt po všetkých stranách, ktorý udržuje energiu a vlhkosť v 

systéme a ušetrí až 3 kW energie 
- Hloboko ťažená vaňa pre jednoduchšie čistenie 
- Rotujúce umývacie a oplachové ramená zaisťujú rovnomerné rozptýlenie 

vody 
- Opačným smerom orientované vodné trysky chránené proti zablokovaniu 
- Funkcia Thermo-stop pre zaistenie požadovaných teplôt 
- Samočistiaci program zaisťujúci hygienicky čisté prostredie v stroji 
- Zabudovaný zmäkčovač vody, odpadové čerpadlo, dávkovače detergentov 
- Možnosť napojenia na 230V -  nutná podmienka 
- 2 cykly umývania 75/150 s a viac 
- Výkon viac ako 48 košov/hodinu   
- Min. objem bojlera 21 l    
- Max. spotreba vody 2,8 l na kôš 
- umývacie čerpadlo 0,4 kW  a viac   

1 

3. 04b Výstupný stôl z umývačky 800x750x850mm s policou napojený sprava 
- Napojenie podľa typu umývačky 
- Dráha na koše 
- Pracovná doska AISI 304, 1,25 mm. Nohy stolov AISI 304, profil 40x40, 1,25 

mm. Polica AISI 304, 1,00 mm. Hrúbka pracovnej dosky 50 mm. Možnosť 
nastavenia výšky nôh + 50 mm. Spodná polica s výstuhou vo výške 190 mm. 
Všetky police zpevnené nerezovými výstuhami. 

1 

4. 05 Nerezový regál 1100x500x1800mm s plnými policami 
- Zaťaženie police 80kg. 5x plná polica s výstuhou 
- Nohy AISI 304, profil 40x40, 1,25 mm. Police AISI 304, 1,00 mm.  Možnosť 

nastavenia výšky nôh + 50 mm. Spodná polica s výstuhou vo výške 190 mm. 
Všetky police spevnené nerezovými výstuhami 

1 

5. 06 Delený drez na čierny riad 1100x700x900mm 
- Umývací lisovaný drez z nerezovej ocele AISI304, rozmer drezu 

950x550x300 
- Pracovná doska AISI 304, 1,25 mm. Nohy stolov AISI 304, profil 40x40, 1,25 

mm. Hrúbka pracovnej dosky 50 mm, možnosť nastavenia výšky nôh + 50 
mm 

1 

6. 07 Nerezový regál 1300x500x1800mm s plnými policami 
- Zaťaženie police 80kg. 5x plná polica s výstuhou 
- Nohy AISI 304, profil 40x40, 1,25 mm. Police AISI 304, 1,00 mm.  Možnosť 

nastavenia výšky nôh + 50 mm. Spodná polica s výstuhou vo výške 190 mm. 
Všetky police spevnené nerezovými výstuhami 

1 

7. 08 Šokový schladzovač a zmrazovač 
- Vonkajší rozmer 790x800x1630mm, vnútorný 668x418x791mm 
- Napájanie 230V/0,9 kW 
- Z vnútra aj z vonka vyrobené zo špeciálneho materiálu PET s ochranným 

povlakom silver-Ice, odolné a čisté voči odtlačkom prstov. Polyuretánová 
izolácia celá lisovaná pod vysokým tlakom. Hygienický dizajn, vnútorná 
komora jednotky vo vnútri z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 pre ľahšie 

1 
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udržiavanie čistoty. Dno s odtokom a s odnímateľnou odtokovou nádobou. 2 
ventilátory nainštalované na zadnej strane. Ľahko demontovateľný držiak na 
GN nádoby. Mäkký a tvrdý chladiaci cyklus. Tvrdý mraziaci cyklus.. Sonda 
jadra. Jednoduché ovládanie. Kapacita 10x GN 1/1 a viac alebo 10x EN  
400x600 a viac. Chladivo R452A, Výkon chladenia 32kg (+90C/+3C)   90 min 
a viac, výkon mrazenia 22kg (+90C/-18C)   240 min a viac. 

8. 09d Digestor pre konvektomat  - nástenný odsávač pár vrátane odsávacieho 
potrubia  SPIRO 250mm, filtrov 

- Rozmer 1000x1300x450mm 
- Vyrobený z AISI 304 
- Vertikálne odlučovače tuku labirintové, 400x400, AISI 304 
- Výpustná miska na kondenzát 
- Úchyty na zavesenie digestora 
- Motor k digestoru, 1800 m3/hod  a viac, 147 W  a viac 
- Regulátor otáčok kompatibilný s motorom 

1 

9. 10 Stôl na múčnu prípravu 1500x700x900mm, rada zásuviek 
- Pracovný stôl s kamennou doskou s 3 vertikálnymi zásuvkami na GN1/1 a 2 

policami 1500x700x900mm 
- Pracovná doska kameň hrúbky 30 mm. Nohy stola AISI 304, profil 40x40, 1,25 

mm. Police, výstuhy, dvierka, zásuvy, krytovanie AISI 304, 1,00 mm. Hrúbka 
pracovnej dosky 50 mm. Možnosť nastavenia výšky nôh + 50 mm. Spodná 
polica s výstuhou vo výške 190 mm. Všetky police spevnené nerezovými 
výstuhami. 

1 

10. 11 Univerzálny robot 40 litrov 
- Rozmery: 630x910x1370 mm a menej 
- Kapacita:  40 l +- 5 l 
- Príkon: 2,2 kW a viac/400 V 

1 

11. 12 Pracovný stôl s umývadlom vpravo 1800x700x850 
- Umývací stôl s drezom . Bez police. 
- Umývadlo lisované 500x400x300 mm 
- Pracovná doska AISI 304, 1,25 mm. Nohy stolov AISI 304, profil 40x40, 1,25 

mm. Police, výstuhy, dvierka, zásuvy, krytovanie AISI 304, 1,00 mm. Hrúbka 
pracovnej dosky 50 mm. Možnosť nastavenia výšky nôh + 50 mm. 

1 

12. 12c Batéria páková 
- Prevedenie Profi 
- Pevné uchytenie do stola 
- Dlhá páka pre jednoduchšie ovládanie 
- Pevné telo batérie 

1 

13. 13 Pracovný stôl s umývadlom vľavo 1800x700x850mm 
- Umývací stôl s drezom . Bez police. 
- Umývadlo lisované 500x400x250/300 mm. 
- Pracovná doska AISI 304, 1,25 mm. Nohy stolov AISI 304, profil 40x40, 1,25 

mm. Police, výstuhy, dvierka, zásuvy, krytovanie AISI 304, 1,00 mm. Hrúbka 
pracovnej dosky 50 mm. Možnosť nastavenia výšky nôh + 50 mm. 

1 

14. 13c Batéria páková 
- Prevedenie Profi 
- Pevné uchytenie do stola 
- Dlhá páka pre jednoduchšie ovládanie 
- Pevné telo batérie 

1 

15. 14 Príborník s otváravými dverami so 4 policami 1100x500x1800 
- Zaťaženie police 80kg. 4x plná polica s výstuhou 
- Nohy AISI 304, profil 40x40, 1,25 mm. Police, výstuhy, dvierka, zásuvyAISI 

304, 1,00 mm.  Možnosť nastavenia výšky nôh + 50 mm. Spodná polica s 
výstuhou vo výške 190 mm. Všetky police spevnené nerezovými výstuhami. 

1 

16. 15 Stôl na dohotovenie jedál 1700x700x850 
- Pracovný stôl s 3 vertikálnymi zásuvkami na GN 1/1, 2 policami a zadným 

límcom 
- Pracovná doska AISI 304, 1,25 mm. Nohy stolov AISI 304, profil 40x40, 1,25 

mm. Police, výstuhy, dvierka, zásuvy, krytovanie AISI 304, 1,00 mm. Hrúbka 
pracovnej dosky 50 mm. Možnosť nastavenia výšky nôh + 50 mm. Spodná 

1 



Príloha č. 4: Minimálna technická špecifikácia a parametre 
 

polica s výstuhou vo výške 190 mm. Všetky police spevnené nerezovými 
výstuhami. 

17. 17 Digestor - Priestorový odsávač pár. 2800x1755x500mm vrátane odsávacieho 
potrubia  SPIRO 250mm, filtrov 

- Vyrobené z AISI 304, Výška digestora 450 mm. 
- Vertikálne odlučovače tuku labirintové, 400x400, AISI 304 
- Záchytná miska na kondenzát 
- Úchyty na zavesenie digestora 
- Osvetlenie digestora z oboch strán vyhovujúce bezpečnostným štandardom 

1 

18. 18 Panvica výklopná elektrická 60 L  
- Výklopná panvica elektrická - INFRA články,  
- objem 60 litrov, 
- samostatne stojaca, manuálne sklápanie, dno zo špeciálnej nerezovej 

zliatiny DUOMAT alebo obdobné, vr. napúšťania SV 
- príkon 9.5 kW , napájanie el. 400V 3N 50/60 Hz 
- Infračervené špirály umiestnene priamo pod varnou doskou. Teplota 

nastaviteľná v rozmedzí od 120 C do 280 C. Tepelná izolácia znižuje 
vyžarované teplo a znižujú spotrebu energie. Presný manuálny sklápací 
mechanizmus. Hladké povrchy, ľahko prístupné pre potreby čistenia. IPX 4 - 
ochrana proti prieniku vody. Nastaviteľné nerezové nožičky (+50 mm). 

- Duomat hrúbka 10 mm, vysoká odolnosť voči korózii a teplotným šokom. 
Nerezové víko pre zníženie úniku tepelnej energie. Vnútorný povrch vane je 
zabrúsený a leštený, vnútorné rohy oblé pre ľahké čistenie. Nerezové 
vonkajšie plechy s leštením Schotch Brite. Horná doska hrúbky 1,5 mm 
vyrobená lisovaním z jedného kusu nerezu. Bočné strany pravouhlé, 
zaručujúce presné zostavenie bloku s minimálnou hygienickou spárou 

1 

19. 18a Kotol elektrický s výpustným ventilom 60 l 
- Kotol elektrický, 60 litrov - nepriamy ohrev s presostatom,  
- okrúhla vložka, dno z AISI 316, nesklopný, prívod TV a SV s ovládáním na 

prednom paneli,  
- AUTOFILL - AUTOMATICKÉ plnenie duplikátora.  
- príkon 9.4 kW  
- napájanie el. 400V 3N 50/60 Hz  
- Rozmery 800x730x850 mm  
- Váha kg: 115  
- Uzavretý tepelný systém - žiadne tepelné straty. Vypúštací ventil a trubka 

ľahko čistiteľné. Ergonomický pomer priemeru  a hĺbky vane uľahčuje 
miešanie. Presne doliehajúce víko skracuje dobu varenia a znižuje náklady 
na energie. Univerzálne použitie kotla prevarenie, dusenie a naparovania 
rozličných pokrmov. Presné držanie teploty, rýchla reakcia na zmenu 
nastavenia. Tlakový spínač - presostat regulujúci spotrebu energie a vody. 
Nepriamy systém ohrevu pre rovnomerne ohrievanie pokrmov nielen na dne, 
ale tiež cez bočné strany kotla. Toto je zaistené pomocou saturovanej pary o 
teplote 110 C. Solenoid ventil pre napúšťanie teplej a studenej vody. 3 špirály 
s vysokou účinnosťou (9,4 kW). Nožičky nastaviteľné (+50 mm). IPX 4 - 
ochrana proti prieniku vody. Víko a nerez vložka vyrobené z kyselinovzdornej 
nerezovej ocele AISI 316. Vnútorná vložka s povrchovou úpravou SatinFinish 
pre ľahké čistenie. 

- Nerezové vonkajšie plechy s leštením Schotch Brite. Horná doska hrúbky 1,5 
mm vyrobená lisovaním z jedného kusu nerezu. Bočné strany pravouhlé, 
zaručujúce presné zostavenie bloku s minimálnou hygienickou spárou. 

1 

20. 19 Šporák plynový bez podstavy, 4 horáky 
- Plynový šporák 4x5,5kW, bez podstavy, 1/1 modul - 800mm, celkový plynový 

výkon 22kW 
- Určené pre inštaláciu na otvorenej podstavbe, systém premostenia alebo 

konzolový Cantiveler systém. 4 plynové horáky Flower Flame, každý o výkone 
5,5 kW. Konštrukcia horákov poskytujúca správny a účinný ohrev nádob od 
malých až po väčšie priemery. Odolné sporákové mriežky  vyrobené zo 
zliatiny, prispôsobené pre bezproblémové varenie ako v malých tak aj vo 
veľkých nádobách. Liatinové sporákové mriežky možno umývať v 

1 
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umývačkách riadu. Horáky s reguláciou plameňa. Chránený štartovací 
plamienok. IPX 4 - ochrana proti prieniku vody. 

- Nerezové vonkajšie plechy s leštením Schotch Brite. Horná doska hrúbky 1,5 
mm vyrobená lisovaním z jedného kusu nerezu. Bočné strany pravouhlé, 
zaručujúce presné zostavenie bloku s minimálnou hygienickou spárou. 

21. 19a Neutrálny diel bez podstavby 
- Modul 1/2 400mm, s otvoreným čelným panelom 
- Nerezové vonkajšie plechy s leštením Schotch Brite. Horná doska hrúbky 1,5 

mm vyrobená lisovaním z jedného kusu nerezu. Bočné strany pravouhlé, 
zaručujúce presné zostavenie bloku s minimálnou hygienickou spárou. 

1 

22. 19b Otvorená podstavba 1+1/2 modul 
- Rozmery: 1200x550x600mm 
- Hmotnosť: 31 kg 
- Nerezové vonkajšie plechy s leštením Schotch Brite. Bočné strany pravouhlé, 

zaručujúce presné zostavenie bloku s minimálnou hygienickou spárou. 

1 

23. 20 Plynová stolička 14 kW 
- Silný 14 kW horák 
- Rozmery 565x605x380 mm (pripúšťajú sa aj iné možnosti rozmerov) 
- Liatinový rošt. Telo z nerezu. Pre hrnce do 100 l. Odporúčaný priemer hrnca 

45 - 50 cm. Dvojitý okrúhly horák. 5 stupňová regulácia výkonu, s pilotným 
plameňom. 

1 

24. 21 Nerezový regál 1300x600x1800mm s plnými policami 
- Zaťaženie police 80kg. 4x plná polica s výstuhou 
- Nohy AISI 304, profil 40x40, 1,25 mm. Police AISI 304, 1,00 mm.  Možnosť 

nastavenia výšky nôh + 50 mm. Spodná polica s výstuhou vo výške 190 
mm. Všetky police spevnené nerezovými výstuhami. 

1 

25. 22 Pracovný stôl s umývadlom vpravo 1300x700x850 
- Umývací stôl s drezom . Bez police. 
- Umývadlo lisované 500x400x300 mm 
- Pracovná doska AISI 304, 1,25 mm. Nohy stolov AISI 304, profil 40x40, 1,25 

mm. Police, výstuhy, dvierka, zásuvy, krytovanie AISI 304, 1,00 mm. Hrúbka 
pracovnej dosky 50 mm. Možnosť nastavenia výšky nôh + 50 mm. 

1 

26. 22a Batéria páková 
- Prevedenie Profi 
- Pevné uchytenie do stola 
- Dlhá páka pre jednoduchšie ovládanie 
- Pevné telo batérie 

1 

*(Viď. Rozmiestnenie technického vybavenia) 


