Прилог 2
Простор кухиње ресторана се састоји од простора за припрему хране, простора за послуживање,
простора за прање посуђа и магацина. Напред наведени простор кухиње је опремљен следећом
опремом:
Простор
МАГАЦИН
МАГАЦИН

МАГАЦИН

Опис
Сталажа за 4 пуне полице, израђена од инокса AISI 304
дебљина полица 30мм са ојачањима, дебљина инокса
0.8мм, носећа конструкција кутијасти инокс профили
30x30x1.2мм, у комплету са штелујућим PVC ногарицама
Димензије:140x50x160 цм
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Сталажа за 4 пуне полице, израђена од инокса AISI 304
дебљина полица 30мм са ојачањима, дебљина инокса
0.8мм, носећа конструкција кутијасти инокс профили
30x30x1.2мм, у комплету са штелујућим PVC ногарицама
Димензије:140x50x160 цм
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ПРИПРЕМА ХРАНЕ
ПРИПРЕМА
Санитарни умиваоник
ХРАНЕ
Израђен од водоотпорног и киселоотпорног инокса AISI
304 дебљине1.0мм; У комплету са славином; са
погоном на колено
Димензије: 40x40x26цм
ПРИПРЕМА
ХРАНЕ
ПРИПРЕМА
ХРАНЕ

Количина

Канта у иноксу, капацитет 16л, са педалом за подизање
поклопца
димензије: 24.5x44.4цм
Колица за термосе у иноксу 304, једноетажна, са
точкићима, два са кочницом. Димензије: 80х60х15цм
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ПРИПРЕМА
ХРАНЕ

Сталажа за 4 пуне полице, израђена од inoksa AISI 304
дебљина полица 30мм са ојачањима, дебљина инокса
0.8мм, носећа конструкција кутијасти инокс профили
30x30x1.2мм, у комплету са штелујућим PVC ногарицама
Димензије:140x70x160 цм
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Расхладни орман фрижидер , од инокса AISI 304, Темп.
подручје.: -2C / +8C
Број решетки: 3; полиуретанска изолација 60мм
Расхладно средство: Р 134
Прикључна снага: 0.13kW
Прикључни напон: 230V/50Hz
Дим.: 70x71x205
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Неутрални сто, у иноксу AISI 304,
затворен са свих страна и напред клизним вратима,
доња и средња полица, 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: 100x70x85цм
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ПРИПРЕМА
ХРАНЕ

Висећи ормарић, у иноксу AISI 430,конструкција инокс
дебљине 0.8 мм унутрашња облога 0.6 мм. Отворен са
средњом полицом.
Димензије:100x30x60цм
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ПРИПРЕМА
ХРАНЕ

Једноделни судопер, у иноксу AISI 304
Отворен без полица, за смештај канте испод. Носећа
конструкција кутијасти инокс профил 40x40x1.2мм,
увучени на радну плочу 15мм, леђни део подигнут 6 цм,
дебљина радне плоче 40мм,у комплету са штелујућим
PVC ногицама.
Димензије: 70x70x85цм

1

ПРИПРЕМА
ХРАНЕ

ПРИПРЕМА
ХРАНЕ

ПРИПРЕМА
ХРАНЕ
ПРИПРЕМА
ХРАНЕ
ПРИПРЕМА
ХРАНЕ

ПРИПРЕМА
ХРАНЕ

ПРИПРЕМА
ХРАНЕ

ПРИПРЕМА
ХРАНЕ
ПРИПРЕМА
ХРАНЕ

Славина на лакат; мешајућа; дужина луле 25цм
Канта у иноксу, капацитет 50л, са педалом за подизање
поклопца; са точкићима и држачем за уметање кесе;
димензије: 40x50цм
Неутрални сто, у иноксу AISI 304,
затворен са свих страна и напред са клизним вратима,
доња и средња полица, носећа конструкција кутијасти
инокс профил 40x40x1.2мм, увучена на радну плочу
15мм, радна плоча дебљине 40мм, леђни део подигнут
6цм, у комплету са штелујућим PVC ногицама.
Димензије: 60x70x85цм
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Неутрални сто, у иноксу AISI 304,
затворен са свих страна и напред са клизним вратима,
доња и средња полица, носећа конструкција кутијасти
инокс профил 40x40x1.2мм, увучена на радну плочу
15мм, радна плоча дебљине 40мм, леђни део подигнут
6цм, у комплету са штелујућим PVC ногицама.
Димензије: 60x70x85цм
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Неутрални сто, у иноксу AISI 304,
затворен бочно и напред клизним вратима, доња и
средња полица, 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: 190x70x85цм
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Конзолна полица, у иноксу AISI 430,конструкција инокс
дебљине 0.8 мм.
Димензије:125x30x4цм
Индукциони решо Прикључна снага: 3,5kW Прикључни
напон: 230V Димензије: 39х50х12цм
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ПРИПРЕМА
ХРАНЕ
ПРИПРЕМА
ХРАНЕ
ПРИПРЕМА
ХРАНЕ

Тостер дупли, 1/2 ребраст, 1/2 раван.Прикључна снага:
3,6kW Прикључни напон: 230V Димензије: 57х37х21цм
Микроталасна пећница Димензија пећнице:
37х38.5х23цм. Капацитет: 34лит. Прикључна снага: 1,5
kW Прикључни напон: 230V Димензије:
55.3х48.8х34.3цм
Сталажа за 4 пуне полице, израђена од инокса AISI 304
дебљина полица 30мм са ојачањима, дебљина инокса
0.8мм, носећа конструкција кутијасти инокс профили
30x30x1.2мм, у комплету са штелујућим PVC ногарицама
Димензије:70x70x160 цм

ПОСЛУЖИВАЊЕ
ПОСЛУЖИВАЊЕ Расхладни орман фрижидер , од инокса AISI 430, Темп.
подручје.: -2C / +8C, двоја стаклена врата
Број решетки: 6; полиуретанска изолација 60мм,
капацитет: 1200лит.
Расхладно средство: R 134
Прикључна снага: 0.30kW
Прикључни напон: 230V/50Hz
Дим.: 140x70x205cm
ПОСЛУЖИВАЊЕ Орман за хлеб у иноксу АИСИ 430, Носећа конструкција
инокс кутијасти профили 40џ40џ1.2 мм. са 4 полице за
хлеб од дрвених дасчица дебљине 2цм, двоја врата на
шаркама израђеним од дуплог инокс лима дебљине
0.6мм са унутрашње стране и 0.8мм са спољне стране, у
склопу врата направити целом висином ручку за
отварање, врата радити са перфорацијом у горњој и
доњој зони, све у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама
Димензије: 80x70x200цм

1
1

1

1

1

ПОСЛУЖИВАЊЕ Једноделни судопер, у иноксу AISI 304
Отворен без полица, за смештај канте испод. Носећа
конструкција кутијасти инокс профил 40x40x1.2мм,
увучени на радну плочу 15мм, леђни део подигнут 6 цм,
дебљина радне плоче 40мм,у комплету са штелујућим
PVC ногицама.
Димензије: 70x70x85цм
ПОСЛУЖИВАЊЕ Славина на лакат; мешајућа; дужина луле 25цм
ПОСЛУЖИВАЊЕ Канта у иноксу, капацитет 50л, са педалом за подизање
поклопца; са точкићима и држачем за уметање кесе;
димензије: 40x50цм
ПОСЛУЖИВАЊЕ Неутрални сто, у иноксу AISI 304,
затворен бочно, доња и средња полица, 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: 130x70x85цм
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ПОСЛУЖИВАЊЕ Висећи ормарић, у иноксу AISI 430,конструкција инокс
дебљине 0.8 мм унутрашња облога 0.6 мм. Отворен са
средњом полицом.
Димензије: 130x30x60цм
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ПОСЛУЖИВАЊЕ Колица 4 пуне полице за чисто посуђе, израђена од
инокс AISI 304 дебљина полица 30мм са ојачањима,
дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција кутијасти
инокс профили 30x30x1.2мм, у комплету са точкићима,
два са кочницом
Димензије:70x82x160 цм
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ПОСЛУЖИВАЊЕ Топли сто
у иноксу AISI 304; са регулатором температуре;
затворен обостраним клизним вратима, доња и средња
полица; централни без руба на задњој страни
прикључна снага: 2.5 kW монфазни прикључак
дим. 120x82x90 цм
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ПОСЛУЖИВАЊЕ Надградна полица за топли сто у иноксу за смештај гн
посуда за есцајг. Носећа конструкција инокс кутијасти
профили 30х30х1,2мм. У комплету са 6 ГН 1/3
Димензије: 120х35х30цм
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ПОСЛУЖИВАЊЕ Топла линијска водена купка са грејаним ормарићем
Капацитет базена: 4хГН 1/1-200 клизна врата, без ГН
посуда пуњење са прекидачем прикључна снага: 6,25
kW Прикључни напон: 400V 3N AC
+
једноетажна полица за издавање полица од нерђајућег
лима хигијенска заштита од плекси стакла димензија:
137х36.7х40цм
Димензије:
140х82х88.5цм
ПОСЛУЖИВАЊЕ Расхладни линијски салат бар Капацитет базена: 4хГН
1/1-100 статично хлађење, 1х врата ГН 2/1 без ГН
посуда дим. Расхладног базена: 128x51x10цм темп.
Подручје хлађења: од 0 до +15С Прикључна снага:
0,605kW прикључни напон: 230V AC + једноетажна
полица за издавање, полица од нерђајућег лима,
хигијенска заштита од плекси стакла Димензије:
137x36.7x40цм + Димензије: 140x82x88.5цм
ПОСЛУЖИВАЊЕ Сталажа за 4 пуне полице, израђена од инокса AISI 304
дебљина полица 30мм са ојачањима, дебљина инокса
0.8мм, носећа конструкција кутијасти инокс профили
30x30x1.2мм, у комплету подесивим ногарицама,
Димензије:90x70x160 цм
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ПОСЛУЖИВАЊЕ Расхладни орман фрижидер , од инокса AISI 430, Темп.
подручје.: -2C / +8C, стаклена врата
Број решетки: 3; полиуретанска изолација 60мм
Расхладно средство: R 134
Прикључна снага: 0.17kW
Прикључни напон: 230V/50Hz
Дим.: 70x71x205cm
ПРАЊЕ ПОСУЂА
ПРАЊЕ
Неутрални сто, у иноксу AISI 304,
ПОСУЂА
отворен са свих страна, са две рупе, испод стола су
предвиђене две канте, 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: 105x70x85цм
ПРАЊЕ
ПОСУЂА
ПРАЊЕ
ПОСУЂА

ПРАЊЕ
ПОСУЂА

Канта у иноксу, капацитет 50л, са педалом за подизање
поклопца; са точкићима и држачем за уметање кесе;
Димензије: 40x50цм
Улазни сто за машину за прање белог посуђа, у иноксу
AISI 304 корито са десне стране, без полица, отворен.
Руб на задњој страни 20 цм, у комплету са штелујућим
PVC ногицама.
Димензије: 100x75x85цм
Мешајућа хромирана туш батерија на флексибилном
цреву-уградна,
један улаз, са славином
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ПРАЊЕ
ПОСУЂА

ПРАЊЕ
ПОСУЂА
ПРАЊЕ
ПОСУЂА

ПРОТОЧНА МАШИНА ЗА ПРАЊЕ СУЂА
СА СИСТЕМОМ РЕЦИКЛАЖЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОТПАДНЕ
ВОДЕ И ИЗДУВНОГ ВАЗДУХА
WINTERHALTER PTL+ ENERGY
Са уграђеним дозатором за средство испирања и
средство прања
Теоретски капацитет прања посуђа минимално
44/32/22корпи/сат, минимално 4 програма прања од
којих 1 кратки програм минимално 72 корпе/сат
Вредност електричне енергије –МУЛТИФАЗНАмаксимум 400В/3Н-/50-60Хз, осигурач 25А, укупна снага
прикључка 13,2кЊ
Димензије 735х750х1515/2.195 мм ± 5мм
Висина уметања посуђа мин 440 мм
Хигијенски носач корпи, величина корпе мин. 500х600
мм
Запремина танка макс.35лит
Потребна количина воде за испирање максимум 2,0лит
Омекшивач воде
MONOMATIK 3 WINTERHALTER
Излазни сто за машину за прање белог посуђа, у иноксу
AISI 304, отворен, са леве стране простор за смештај
машине за чаше. Руб на задњој страни 20цм, у комплету
са штелујућим PVC ногицама
Димензије: 100x75x85цм
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ПРАЊЕ
ПОСУЂА

ПРАЊЕ
ПОСУЂА

ПРАЊЕ
ПОСУЂА

Машина за прање белог посуђа и чаша са два режима
испирања 65°c и 85°c
WINTERHALTER UCL
Теоретски капацитет мин.40/30/28 koрпи/сат као и брзи
програм мин. 66 koрпи/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).
Димензије максимално: 600х660х860мм,
Напон 380 V – 415V/3N, укупна прикључна вредност 6,0
kW- 7,9 kW
Висина уметања посуђа мин. 400mm
Температура танка 62°С и испирања 65°С - 85°С
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Санитарни умиваоник
Израђен од водоотпорног и кисело отпорног инокса AISI
304 дебљине1.0мм; У комплету са славином; са
погоном на колено
Димензије: 40x40x26цм
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Канта у иноксу, капацитет 16л, са педалом за подизање
поклопца
димензије: 24.5x44.4цм
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