
Varna                                      
(Původně uvažované vybavení varny spotřebiči  pro 500 lidí je uvedeno pouze jako 
příklad možného vybavení.  Potřebné vybavení varny bude navrženo ve  spolupráci 
vybraného provozovatele, kraje, dodavatele a projektanta na optimální kapacitu 
provozovaných prostor.) 
 
G.01 Varna    G.02 Studená kuchyň    G.07 Hrubá přípravna zeleniny 
multifunkční zařízení Cucimix CBTE 60 

zabudované nerez umývadlo s bezdot. 
baterií pracovní stůl s dřezem 500/500 mm 

nerez podlahový rošt police nástěnná nádoba na odpad 

el. vařič těstovin 42 l 
chladící stůl s dřezem 300/500mm 
atyp škrabka na brambory 

neutrální kus pracovní stůl betonový sokl - dodávka stavby 
el. tál nářezový stroj lapač slupek a škrobu, podlah. rošt 
napouštěcí baterie pracovní stůl dřevěný rošt - truhl. výrobek 
el. sporák 2plotýnkový kráječ na chleba rohové umývadlo - dodávka stavby 
multifunkč. zařízení BetterpanDBRE 110A doměrek regál comaxit 
nerez podlahový rošt nádoba na odpad  G.09 Chlazený sklad potravin 
multifunkční zař. Baskett PRIE070M digitální váha lednice bílá 361 l 
nerez podlahový rošt výdejní stůl se zás. blokem atyp mrazák 
centrální odsávač par stolový nástavec chladící box vč. regálů 
el. sporák 4-plotýnkový výdejní stůl atyp se zabud. chl. vanou mrazící box vč. regálů 
změkčovač vody pro konvekromaty G.03 Přípravna masa G.12 Fast food 

neutrální kus 
chladící stůl s dřezem 300/500mm s 
bezdot. baterií výdejní stůl pro zabudované zásobníky 

napouštěcí baterie police nástěnná zásobník na plata a příbory 
neobsazeno pracovní stůl výdejní stůl s policemi na nádobí 
el. gril. deska mechanická váha pojízdný zásobník na talíře vyhřívací 1tub. 
el. fritéza dvoukošová nádoba naodpad hygienický zákryt 
el. konvektomat 10x1/1 GN pracovní stůl se zás. blokem nádoba na odpad 
el. konvektomat 6x1/1 GN krájecí deska vykrývací stěna nerez 
podlahový rošt šokovač podstolový pojízdná vodní lázeň 2xGN1/1 
zavážecí vozík ke konvektomatu chladící stůl pojízdná vodní lázeň 3xGN1/1 
centrální odsávač par police nástěnná chladící stůl s vanou 2xGN1/1 
výdejní stůl atyp mycí stůl s dřezem 500/500 mm chl. vitrína bez vl.agregátu 
stolový nástavec  G.04 Umývárna nádobí  výdejní stůl 
výdejní stůl atyp nerez kombivýlevka s bezdot. baterií stůl pod kasu 
výdejní teplý stůl 3xGN1/1 atyp mycí stůl s dřezem 900/500mm kasa 
stolový nástavec oplachová sprcha zábradlí popř. jiný prvek 
chladící stůl změkčovač vody pro myčku zábradlí popř. jiný prvek 
police nástěnná myčka pojezdová dráha 
nádoba na odpad podlahový rošt pojezdová dráha 
pracovní stůl s dřezem 300/500mm nádoba na odpad výdejní stůl na nápoje 
police nástěnná regál nerez na stolní nádobí kávovar 
pracovní stůl s žulovou deskou regál nerez na stolní nádobí postmix 
dělička těsta  G.06 Přípravna zeleniny zásobník na šálky a skleničky 
robot RE 22 pracovní stůl s dřezem 400/400 mm lednice kombinace 650 l 
ker. umývadlo s bezdot. b. - dod. stavby police nástěnná el. konvektomat 6xGN1/1 
mrazák nerez 650l nádoba na odpad změkčovač vody pro konvektomat 
pracovní stůl se zás. blokem řezačka zeleniny odsávač par 
police nástěnná chladící stůl neutrální kus 
 krájecí deska el. fritéza jednokošová 
  el. grilovací deska 
  el. sporák 2plotýnkový 
  napouštěcí baterie 

  
pracovní stůl s dřezem 300/500mm a zás. 
blokem 

  police nástěnná 



  krájecí deska 

  
ker. umývadlo s bezdot. baterií - dodávka 
stavby 

 
Vybavení barů   G.13 Umývárna nádobí  
lednice prosklená pojízdný příjmový stůl 
zabudované nerez umývadlo s b.b. - dod. 
stavby příjmový stůl s rolnami 
zabudovaný dřez 300/500 mm nádoba na odpad 
výrobník ledu oplachová sprcha 
podstolový mrazák drtič odpadků 
kávovar se změkčovačem zatáčka 90° 
výrobník šlehačky průchozí myčka AC101AS se suš. zónou 
chladící stůl na nápoje podlahový rošt 
výčepní zařízení - pivo - CO2 zatáčka 90° 
výčepní zařízení - nealko - CO2 výstupní stůl s rolnami 
kasa police na koše 
 pojízdný zásobník na talíře vyhřívací 1tub.
 změkčovací set k myčce 
 pojízdný vozík na plata 

 
 

 

 

 

 
 


