
 
 

Прилог 3 

 

Простор Кафе-Бара налази се приземљу Објекта НТП Ниш иза главне рецепције на главном улазу у 

Објекта НТП Ниш. Укупна површина Кафе-Бара је 96м2. Простор 2 поседује потпуно опремљен шанк: 

Простор Опис Количина 

 ШАНК У КАФЕ-БАРУ 

ШАНК 
БАР 

Расхладни сто,  у иноксу AISI 304 
3 хладионичка стаклена врата, агрегат стола са десне стране. 
Полиуретанска изолација зидова 50мм Расхладни режим -2 - 
+8 C Прикључна снага: 0.18kW Прикључни напон: 220V/50Hz 
Руб на задњој страни 6 цм 
Димензије: 186.5x60x90цм 

1 

ШАНК 
БАР 

Неутрални сто, у иноксу AISI 304, 
отворен, у десном делу простор за ледомат, на левој страни 
соц фиока, носећа конструкција  кутијасти инокс профил 
40x40x1.2мм, увучена у односу на радну плочу 15мм, радна 
плоча дебљине 40мм, леђни део подигнут 6цм, у комплету са 
штелујућим PVC ногицама. 
Димензије: 123x60x90цм 

1 

ШАНК 
БАР 

Ледомат ,водено хлађење, производња леда на дан 45кг 
Прикључни напон: 220-240/50/1  Димензије: 50х60х69цм 

1 

ШАНК 
БАР 

Постоље за ледомат у иноксу AISi 304 Димензије постоља по 
угледу на димензију ледомата са висином 15цм 

1 

ШАНК 
БАР 

Дводелна судопера, у иноксу AISI 304 
Отворен без полица, носећа конструкција  кутијасти инокс 
профил 40x40x1.2мм, увучени у односу на радну плочу 15мм, 
леђни део подигнут 6 цм, дебљина радне плоче 40мм,у 
комплету са штелујућим PVC ногицама. 
Димензије: 120x60x90цм 

1 



 
 

ШАНК 
БАР 

Славина на лакат; мешајућа; дужина луле 25цм 
1 

ШАНК 
БАР 

Канта  у иноксу, капацитет 50л, са педалом за подизање 
поклопца; са точкићима и држачем за уметање кесе; 
димензије: 40x50цм  

1 

ШАНК 
БАР 

Неутрални сто у иноксу AISI 304, 
отворен, носећа конструкција  кутијасти инокс профил 
40x40x1.2мм, увучени на радну плочу 15мм, леђни део 
подигнут за 6цм,дебљина радне плоче 40мм, са подесивим 
PVC ногарицама. 
Димензије: 95x60x90cm 

1 

ШАНК 
БАР 

Машина за прање белог посуђа и чаша са два режима 
испирања 65°c и 85°c 
Теоретски капацитет min.40/30/26 корпи/сат као и брзи 
програм min. 66 корпи/сат. Три основна програма прања и 
интензивни програм, економични програм , тихи програм , за 
скидање каменца, за промену воде у танку индивидуални – 
специјални програм(прилагођен захтевима корисника) и 
програмом за отклањањем каменца. 
Димензије max. 600x650x780mm 
Напон 380 V – 415V/3N, 
 –укупна прикључна вредност 6,0 kW- 7,9 kW  
Висина уметања посуђа мин.309mm 

1 

ШАНК 
БАР 

Патрона ТЕ - регенерација 
1 



 
 

ШАНК 
БАР 

Расхладни сто,  у иноксу AISI 304 
 4 хладионичка стаклена врата, агрегат стола са десне стране. 
Полиуретанска изолација зидова 50мм Расхладни режим -2 - 
+8 C Прикључна снага: 0.18kW Прикључни напон: 220V/50Hz 
Руб на задњој страни 6 цм 
Димензије: 233x60x90цм 

1 

ШАНК 
БАР 

Неутрални сто у иноксу AISI 304, 
отворен за смештај бурића и точилица,носећа конструкција  
кутијасти инокс профил 40х40х1.2мм, увучени на радну плочу 
15мм, леђни део подигнут за 6цм,дебљина радне плоче 40мм, 
са подесивим PVC ногарицама. 
Димензије: 135х60х90цм 

1 

ШАНК 
БАР 

Неутрални сто у иноксу AISI 304, 
затворен са обе бочне стране,са клизним вратима, носећа 
конструкција  кутијасти инокс профил 40x40x1.2мм, увучени на 
радну плочу 15мм, леђни део подигнут за 6цм,дебљина радне 
плоче 40мм, са подесивим PVC ногарицама. 
Димензије: 80x60x90цм 

1 

 


