
Příloha č. 1 

Technická specifikace a podmínky dodávky 

Technická specifikace elektrického konvektomatu: 

- rozměry: š. do 1000 / hl. do 1000 / v. do 1200 mm, 

- příkon: 15 až 20 kW / 400 V, 

- základní provozní režimy: pára, horký vzduch, kombinace horký vzduch a pára, 

regenerace, 

- manuální ovládání, 

- min. 50 programů s až 6 kroky, 

- dynamická výroba páry, 

- trvanlivý hygienický pracovní prostor (materiál vnitřního prostoru DIN 1.4404), 

- volná kombinace až tří provozních režimů při jedné tepelné úpravě, 

- funkce předehřátí / zchlazení varné komory, 

- řídící jednotka množství páry, 

- automatická regulace vlhkosti ve varném prostoru, 

- sonda teploty jádra, 

- program ručního čištění, 

- možnost navýšení kapacity použitím speciálních plechů, 

- vsazené, snadno vyměnitelné těsnění dveří, 

- digitální zobrazení času a teploty, 

- dveře varného prostoru s dvojitým zasklením a aretací polohy, 

- bezdotykový koncový spínač dveří, 

- okapová vanička s trvalým odtokem, 

- zabudovaný systém odlučování tuků bez nutnosti tukového filtru, 

- automatické čištění za pomoci speciálních kartuší, 

- automatická reverzace ventilátoru. 

Referenční typ: MKN FlexiCombi Classic, model 10.1 

Příslušenství: 

- podestavba pro konvektomat, 

- vsuny 2/1- pro rozšíření kapacity na 20xGN1/1 nebo 10xGN2/1, 

- automatický filtr vody, 

- kartuše na mytí konvektomatu. 

Požadované doklady: 

- seznam 3 dodávek elektrického konvektomatu za posledních 12 měsíců, 



- certifikát o proškolení servisního technika pro rok 2018 potvrzený od výrobce, 

- certifikát o proškolení školícího kuchaře pro rok 2018 potvrzený od výrobce, 

- doložení skladu náhradních dílů, 

- doložení technického servisu včetně helplinky nebo online podpory. 

Další podmínky dodávky: 

- doprava na adresu: Pod Táborem 300, Praha 9, 

- instalace, uvedení do provozu, kalibrace a zaškolení obsluhy, 

- ekologická likvidaci stávající nefunkční elektrické třítrubové pece. 

Všechny uvedené podmínky musejí být splněny. V opačném případě bude nabídka komisí pro 

posouzení a hodnocení nabídek vyřazena z výběrového řízení pro veřejnou zakázku. 




