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SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Umývárna stolního nádobí

TECHNOLOGIE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU

STUDIE

š. hl. v.
příkon 

kW/ks 

230V

příkon 

kW/ks 

400V 

příkon kW 

celkem 

230V

příkon kW 

celkem 

400V

příkon 

kW/ks

příkon 

kW 

celkem

SV TV odpad DN

01. nerez Nerez Nerezová pracovní deska upevněná na konzolách 
Nerezová pracovní deska upevněná na konzolách, 

vč.konzol (nutno doměřit)
1450 660 40 2 - - -

02.
provozovate

l
Provozovatel

Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška, 

včetně víka

Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška, 

včetně víka
2 - - - Dodávka provozovatele

03. nerez nerez Parapetní deska Parapetní deska (nutno doměřit) 1200 500 40 1 - - -

04. nerez nerez Vstupní stůl k myčce, dřez, vedení košů

Vstupní stůl k myčce, spodní prostor volný, dřez 

400x400mm, vedení košů (koš500x500mm), zadní 

ostřiková stěna 300mm

1100 700 900 1 - - - ●

05. nerez nerez Police na koše do myčky
Celonerezová nástěnná police na koše do myčky, 

jednopatrová
540 540 40 2 - - -

06.
ostatní 

technologie

ostatní 

technologie
Tlaková sprcha

Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a 

napouštěcím ramenem
1 - - - ● ●

připojovací armatura k 

baterii je součástí dodávky 

gastra (roháčky v dodávce 

stavba/ZTI)

mytí
HOBART 

AMXX

Myčka na nádobí průchozí, výkon košů: 60 

košů/hod, koše 500x500mm

Myčka na nádobí průchozí, výkon košů: 60 

košů/hod, koše 500x500mm, zásuvná výška 440 

mm, spotřeba vody: 2 l/koš, elektronické ovládání, 

dávkovače chemie

635 742 1995 1 15,9 - 15,9 - ● ●

HOBART Základní sada košů k myčce Základní sada košů k myčce 1 - - -

08. Stavba/VZT Stavba/VZT Odsavač par nástěnný 
Odsavač par nástěnný, včetně tukových filtrů a 

vypouštěcího kohoutku
1000 1000 1 - - - Dodávka stavby/VZT

09. nerez Nerez Výstupní stůl k myčce, vedení košů
Výstupní stůl k myčce, spodní prostor volný, vedení 

košů, zadní ostřiková stěna 300 mm
550 700 900 1 - - -

10.
ostatní 

technologie
HOBART SE-H Změkčovač vody Automatický změkčovač vody 230 400 572 1 0,03 0,03 - - ● ● ●

230V

400V

poz. kategorie
model / ref. 

typ
stručný popis podrobný popis

rozměry [ mm ]

ks

připojení elektro připojení plyn připojení ZTI
změkčená 

voda
Poznámka

plyn: 0,0 kW

Předpokládaná současnost: 0,65

1. NP

elektro:
0,0 kW

PŘÍKON CELKEM 15,9 kW

07.

VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o.

Nupaky 164
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