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technická specifikace předmětu veřejné zakázky 

Elektrický Konvektomat na 20 x GN 2/1  - 1ks 
Konvektomat na 20 GN 2/1 nebo 40 GN 1/1. 
5 režimů vaření (horký vzduch - 300 ˚C, smíšený, pára, 
regulovatelná pára, regenerace). 
Delta vaření, vícebodová vpichovací jehla. 
Dotykový ovládací displej s možností práce v režimu EASY. 
Možnost předehřevu varné komory. 
Programovatelný modul  
Systém HACCP – zaznamenávání kritických hodnot. 
PC software pro správu receptů a HACCP. 
Funkce MULTI-TRAY SYSTEM – sledování vaření v 
jednotlivých GN zásuvech. 
Odložený start vaření / mytí. 
Mycí systém komory - 5 programů 
Systém COOL DOWN – ochlazování komory. 
3 rychlosti turbíny v komoře, 2 výkony ohřevu. 
Auto reverz turbíny v komoře. 
Generátor páry s detekcí vodního kamene, 
poloautomatický systém odvápňování. 
Automatické vypouštění generátoru páry. 
Dveře s rychlouzavíracím systémem, dvojité vyklápěcí sklo. 
Stupeň ochrany IP-x5. 
Samonavíjecí integrovaná sprcha. 
Systém detekce poruch. 
Servisní menu SAT. 

Zavážecí vozík v ceně zařízení 

Příkon: Minimálně 60kW – maximálně 62,4 kW 

Rozměr: + - 5 % 1162 x1074 x1841 

Ostatní specifikace předmětu veřejné zakázky: 

Součástí dodávky bude doprava zboží na místo, kompletní instalace zařízení, veškerý 

instalační materiál, předání platných certifikací veškerého zboží a návodů k obsluze, předání 

záručních listů, zaškolení kuchařem v délce 8 hodin, záruka minimálně 24 měsíců, dále pak 

odvoz stávajícího zařízení a jeho následná likvidace.  

Dodávka zboží proběhne nejpozději do 22.12.2021 včetně fakturace. Ze strany kupujícího se 

musí bezpodmínečně jednat o náklad roku 2021!  

Smlouva bude uzavřena pouze za podmínky poskytnutí účelového investičního příspěvku ve 

výši 1 000 000,- Kč ze strany zřizovatele příspěvkové organizace. 
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Parní kotel hranatý duplikátor 200L 2 ks 

Varný parní kotel pro vaření polévek, příloh apod. 

Vyroben z nerezové oceli 

Dvouplášťový kotel  

Dvojitý bezpečnostní systém 

Ohřev: nepřímý  

Plnění vodou: ruční  

Velikost: Maximální velikost 1350x900x900 mm 

Užitná kapacita: 200 L 

Regulace teploty parním ventilem 

Připojení také na studenou vodu 

 Spotřeba páry za hodinu provozu maximálně 70 kg 

Doba ohřevu na 90 °C maximálně do 59 minut 

Nastavitelné nohy 

Vyvážené sklápěcí víko, 

Vypouštěcí kohout 
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