
  

 

 

 

 

 

Kupní smlouva
uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Prodávající Kupující

Č. smlouvy Č. smlouvy
59/180/2019

Kůppersbusch spol. s r.o. Česká republika -
Nejvyšší kontrolní úřad

Se sídlem Bělohorská 45/257, Praha 6 Se sídlem Jankovcova 1518/2, Praha 7
PSČ 169 00 PSČ 170 04
Zastoupena Jaroslavem Hodkem Zastoupena PhDr. Radkem Haubertem
Funkce jednatel Funkce vrchním ředitelem správní sekce
IČ 18630502 IČ 49370227
DIČ CZ18630502 DIČ není plátce DPH
Zapsaná 
v OR

Vedeného Městským soudem 
v Praze, vložka 3158

Kontaktní
osoba/y

Jaroslav Hodek Kontaktní
osoba/y

Ing. Vladimír Sloup
Ing. Ema Bendová

Funkce
jednatel

Funkce ředitel odboru hospodářské 
správy
vedoucí školicího střediska

Tel. +420 602 310 531
Tel. 233 045 185, +420 602 375 942 

233 045 102, +420 602 696 147
E-mail info@kuppersbusch.cz E-mail vladimir.sloup@nku.cz

ema.bendova@nku.cz
Fax 233 356 119 Fax 233 044 251
Bank. spojení 90789323/0300 Bank. spojení 30027001/0710

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka profesionálních gastro přístrojů a příslušenství v rámci 
akce „Obměna kuchyňské technologie 2019":

1) plynový rychlovarný kotel s elektronickou termoregulací s uzavřeným topným systémem bez 
doplňování - 1 ks

2) univerzální myčka na bílé a černé nádobí (stojanová jednotanková) s dalším vybavením - 1 ks
3) univerzální kuchyňský stroj - 1 ks
4) škrabka brambor s nerezovým profilem - 1 ks
5) originální kompaktní nerezový odkládací mezikus do varného bloku -1 ks

ve specifikaci podle katalogového (technického) listu v příloze č. 2 této smlouvy včetně dopravy, 
zaškolení obsluhy a odstraňování záručních vad po dobu záruky.
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2. Součástí předmětu plnění je i instalace, připojení, integrace a montáž do současného varného 
bloku a prostor, hygienické zalištování, revize připojení a zaškolení obsluhy (dále též "související 
činnosti").

3. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané, zprovozněné, připojené, integrované do současného 
varného bloku a prostor a hygienicky zalistované (s provedenou revizí připojení) gastro přístroje s 
příslušenstvím s řádně a včas provedeným zaškolením obsluhy v místě plnění převzít a zaplatit 
prodávajícímu kupní cenu podle článku IV. způsobem podle článku V. této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Termín kompletní dodávky gastro přístrojů s příslušenstvím včetně instalace, připojení a integrace 
(s hygienickým zalištováním, s provedenou revizí připojení, a zaškolením obsluhy) do stávajícího 
varného bloku a prostor kuchyně v místě plnění, tj. termín splnění předmětu této smlouvy je 
nejpozději do 10 týdnů od podpisu kupní smlouvy.

2. Splněním předmětu této smlouvy se rozumí den protokolárního předání a převzetí řádně a včas 
dodaných gastro přístrojů s příslušenstvím včetně instalace, připojení a integrací (s provedenou 
revizí připojení a zaškolením obsluhy) do stávajícího varného bloku a prostor kuchyně v místě 
plnění. V rámci protokolárního předání a převzetí bude rovněž předána revizní zpráva (či zprávy) o 
provedení revize připojení a návody k obsluze a údržbě ke každému přístroji s příslušenstvím 
v českém jazyce. Protokolární předání a převzetí bude stvrzeno podepsáním předávacího 
protokolu kontaktními osobami obou smluvních stran.

3. Prodávající se zavazuje písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby kupujícího uvedenou 
v záhlaví této smlouvy oznámit nejméně 3 pracovní dny předem přesný termín dodávky gastro 
přístrojů s příslušenstvím včetně instalace, připojení, integrace do stávajícího varného bloku a 
prostor kuchyně, revize připojení a proškolení obsluhy. Kupující potvrdí termín písemně e-mailem 
na adresu kontaktní osoby prodávajícího uvedenou v záhlaví této smlouvy.

III.
Místo plnění

Místem plnění pro dodání gastro přístrojů s příslušenstvím včetně instalace, připojení, integrace do 
stávajícího varného bloku a prostor kuchyně, hygienického zalištování, revize připojení a proškolení 
obsluhy je školicí středisko NKÚ, Přestavlky 288, 252 08 Slapy (dále jen „školicí středisko"). Školicí 
středisko je zároveň i místem případného předání gastro přístrojů s příslušenstvím do opravy či 
k výměně gastro spotřebičů s příslušenstvím a opětovného předání gastro přístrojů s příslušenstvím po 
opravě či výměně.

IV.
Cena

1. Celková kupní cena za kompletní dodávku gastro přístrojů s příslušenstvím včetně instalace, 
připojení, integrace do stávajícího varného bloku a prostor kuchyně, revize připojení a proškolení 
obsluhy ve výši 1403 787 Kč vč. DPH podle cenové nabídky prodávajícího (tisk z e-tržiště 
Tendermarket) je stanovena jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady spojené
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s dodávkou gastro přístrojů s příslušenstvím včetně instalace, připojení, integrace do stávajícího 
varného bloku a prostor kuchyně, revize připojení a proškolení obsluhy, dopravy, manipulace, 
ekologické likvidace odpadu a odvozu obalového materiálu a záruky za jakost.

2. Cenová nabídka prodávajícího (tisk z e-tržiště) tvoří přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí.

V.
Platební podmínky

1. Celková kupní cena za dodávku gastro přístrojů s příslušenstvím včetně instalace, připojení, 
integrace do stávajícího varného bloku a prostor kuchyně, hygienického zalištování, revize 
připojení a za proškolení obsluhy bude uhrazena po řádném a včasném splnění předmětu této 
smlouvy na základě vystaveného daňového dokladu - faktury, jejíž přílohou musí být předávací 
protokol podepsaný kontaktními osobami obou smluvních stran.

2. Faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
právními předpisy a dále číslo smlouvy kupujícího (číslo smlouvy kupujícího vyznačené v jejím 
záhlaví).

3. Splatnost kupní ceny za dodávku gastro přístrojů s příslušenstvím včetně instalace, připojení, 
integrace do stávajícího varného bloku a prostor kuchyně, hygienického zalištování, revize 
připojení a za proškolení obsluhy je stanovena na 15 kalendářních dní ode dne doručení faktury 
kupujícímu. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch 
účtu prodávajícího uvedeného na faktuře.

4. Pokud faktura nebude mít sjednané náležitosti podle této smlouvy, nebo bude-li obsahovat 
nesprávné údaje, nebo nebude-li k faktuře doložena požadovaná příloha, je kupující oprávněn 
fakturu vrátit se zdůvodněním prodávajícímu k doplnění nebo novému vystavení. Lhůta splatnosti 
počíná běžet v celé sjednané délce až dnem doručení doplněné nebo nově vystavené faktury 
obsahující všechny správné údaje a náležitosti dle této smlouvy kupujícímu.

VI.
Sankce

1. Pro případ prodlení se splněním předmětu této smlouvy, tj. dodávkou gastro přístrojů 
s příslušenstvím včetně instalace, připojení a integrace (s hygienickým zalištováním, provedenou 
revizí připojení a zaškolením obsluhy) do stávajícího varného bloku a prostor kuchyně smluvní 
strany sjednávají slevu z kupní ceny bez DPH ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

VII.
Podmínky dodávky včetně souvisejících činností

1. Kupující umožní prodávajícímu přístup na určené místo plnění ve školicím středisku a dále poskytne 
prodávajícímu parkovací místo pro parkování vozidla či vozidel.

2. Kupující umožní prodávajícímu užívat ve školicím středisku určené prostory nutné pro plnění
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předmětu této smlouvy.

3. Kupující rovněž umožní prodávajícímu použití nákladního výtahu pro transport gastro přístrojů s 
příslušenstvím, pracovních nástrojů apod.

4. Prodávající je povinen při plnění předmětu této smlouvy dodržovat příslušné české technické normy 
(ČSN, ČSN EN, ČSN ISO) stanovené touto smlouvou za závazné a obecně závazné právní předpisy, 
zejména předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, požární ochraně, ekologické 
předpisy a rovněž bezpečnostní, protipožární a případně další vnitřní předpisy kupujícího, se 
kterými bude kupujícím seznámen.

5. Prodávající je povinen ve všech prostorách tzn. v určeném místě plnění a na přístupových trasách 
ve školicím středisku a na prostranství (tzn. v bezprostředním okolí školicího střediska a na 
parkovacím místě pro parkování vozidla či vozidel) průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé 
při plnění předmětu této smlouvy.

6. Prodávající je povinen řídit se při manipulaci s gastro přístroji s příslušenstvím, instalaci, připojení a 
integraci do stávajícího varného bloku a prostor kuchyně, hygienickém zalištování, revizi připojení 
a proškolení obsluhy příkazy kupujícího stím, že na případnou nevhodnou povahu příkazu je 
prodávající povinen kupujícího upozornit.

7. Úhrada energií (el. energie, vodné a stočné) spotřebovaných prodávajícím během plnění předmětu 
této smlouvy ve školicím středisku jde za kupujícím.

Vlil.
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k dodaným gastro přístrojům s příslušenstvím resp. dodané, instalované, 
připojené a integrované kuchyňské technologii (s provedenou revizí připojení a zaškolením 
obsluhy) s hygienickým zalištováním do stávajícího varného bloku a prostor kuchyně nabývá 
kupující podepsáním předávacího protokolu přebírající kontaktní osobou kupujícího.

2. Nebezpečí škody na dodaných gastro přístrojích s příslušenstvím resp. dodané, instalované, 
připojené a integrované kuchyňské technologii (s provedenou revizí připojení a zaškolením 
obsluhy) s hyhienickým zalištováním do stávajícího varného bloku a prostor kuchyně přechází z 
prodávajícího na kupujícího podepsáním předávacího protokolu přebírající kontaktní osobou 
kupujícího.

IX.
Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje na předmět plnění této smlouvy, tj. kompletní dodávku gastro přístrojů 
s příslušenstvím včetně instalace, připojení a integrace (s provedenou revizí připojení a zaškolením 
obsluhy) s hygienickým zalištováním do stávajícího varného bloku a prostor kuchyně záruku za 
jakost po dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne podepsání předávacího protokolu 
kontaktními osobami obou smluvních stran.

2. Kupující je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady 
prodávajícímu na adresu: P. V. SERVICE spol. s r.o., Libušská 118/246,142 00 Praha 4-Libuš, email: 
votruba@pvservice.cz, mobil: +420602324970.
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3. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují.

4. Reklamované vady na dodaných gastro přístrojích s příslušenstvím a/nebo instalaci, připojení a 
integraci s hygienickým zalištováním do stávajícího varného bloku a prostor kuchyně se prodávající 
zavazuje odstranit bezplatně bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace, nejpozději do 24 
hodin, pokud nebude dohodnuto jinak.

5. Bude-li to z povahy vady a zároveň z estetického hlediska možné, reklamace bude vyřízena 
odstraněním vady opravou, jinak bude vadný gastro přístroj s příslušenstvím prodávajícím 
vyměněn za stejný, nový, nepoužitý gastro přístroj s příslušenstvím bez vad. Výměnou gastro 
přístroje s příslušenstvím se rozumí i instalace, připojení a integrace s hygienickým zalištováním do 
stávajícího varného bloku a prostor kuchyně. Nebude-li ani tento způsob odstranění vady možný, 
poskytne prodávající kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Pro případ sporu o příčině nebo 
důvodu vady je rozhodující znalecký posudek soudního znalce z oboru gastro zařízení, na kterém 
se obě smluvní stany předem dohodnou.

6. Záruční doba se prodlužuje generálně, tj. na kompletní dodávku gastro přístrojů s příslušenstvím a 
instalaci, připojení a integraci s hygienickým zalištováním do stávajícího varného bloku a prostor 
kuchyně o dobu vyřizování reklamace.

7. Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodbornou manipulací kupujícím či třetí osobou.

8. V případě, že prodávající nebude schopen či ochoten odstranit reklamované vady ve lhůtě písemně 
dohodnuté smluvními stranami, je kupující oprávněn nechat odstranit vady jinou odborně 
způsobilou osobou na náklady prodávajícího, aniž by tím došlo k narušení záruky za jakost.

X.
Odpovědnost za škody

1. Prodávající je odpovědný za vzniklou škodu, kterou způsobil kupujícímu nebo třetí osobě 
porušením zákonné povinnosti, smluvní povinnosti nebo porušením zásad dobrých mravů.

2. Prodávající se zavazuje, bude-li to možné a účelné, k náhradě škody uvedením do předešlého 
stavu. Možnost a účelnost náhrady škody uvedením do předešlého stavu posoudí kupující a bez 
zbytečného odkladu rozhodne o náhradě škody buďto uvedením do předešlého stavu, přičemž 
současně stanoví způsob uvedení do předešlého stavu nebo o peněžní náhradě škody.

3. Jestliže kupující jako poškozená strana musel vynaložit náklady v důsledku porušení zákonných 
nebo smluvních povinností prodávajícího nebo v důsledku porušení zásad dobrých mravů 
prodávajícím (na odstranění či zmírnění takto vzniklých následků), zahrnují se tyto náklady 
do škody a prodávajícímu jako povinné smluvní straně vzniká povinnost i k jejich náhradě.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v těchto případech:

• Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti
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ze strany prodávajícího, kterým je prodlení prodávajícího se splněním předmětu této 
smlouvy překračující 14 dní.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti 
ze strany kupujícího, kterým je prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny za kompletní 
dodávku gastro přístrojů s příslušenstvím, instalaci, připojení, integraci s hygienickým 
zalištováním do stávajícího varného bloku a prostor kuchyně, revizi připojení a za 
proškolení obsluhy překračující 14 dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě 
poskytnuté kupujícímu prodávajícím v písemné upomínce (urgenci) doručené kupujícímu.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit 
od smlouvy druhé smluvní straně.

XII.
Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českými obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Prodávající prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh 
a případných dodatků na internetových stránkách kupujícího a na elektronickém tržišti a profilu 
zadavatele.

3. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků této smlouvy 
podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne - 5 "08" 2019
31 -G7- .C19

V Praze dne

PhDr. Radek Haubert 
vrchní ředitel správní sekce 

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad

Jaroslav Hodek 
jednatel

Kúppersbusch spol. s r.o.
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Příloha č. 1
CENOVÁ NABÍDKA

Kalkulace nabídkové ceny

Qoábyjss (poiadovek na tinah-rď1• wé-fcí, i
pláce vč, materiálu

Parametry Místo plněni uena 1 ks 
včlDPH" Počet ks aj Cena za » kusů - , 

vč. BPf“

Plynový rychlovarný kotel s elektronickou 
termoregulací a uzavřeným topným systémem OGS 060 příloha č. 2 471 900,00 Kč 1 471 900,00 Kč

Integrace, instalace, připojeni (plyn, ei. energie, vodaj 
a hygienické zalištování plynového rychlovarného kotle 
do stávajícího varného bloku včetně revize připojení

14 520,00 Kč 1 14 520,00 Kč

Univerzální myčka bílého a černého nádobí s 
příslušenstvím <doplnte typ výrobku > příloha č. 2 500800,00 Kč 1 580800,00 Kč

Integrace, instalace, připojení (el. energie, voda, 
změkčovač, dávkovač chemie) a příp. stavební 
hygienické začištění či zalištování myčky včetně revize 
připojení

12100,00 Kč 1 12 100,00 Kč

Univerzální kuchyňský stroj SP 60 SPAR příloha č. 2
NKÚ - ŠS

171 215,00 Kč 1 171 215,00 Kč

Instalace, připojení stroje včetně revize připojení Přestavlky 288 
252 08 Slapy

4 840,00 Kc 1 4 840,00 Kč

škrabka brambor ŠKBZ12 + NEREZOVÝ profil 30 x 80 
mm, tloušťka stěny 1,5 mm příloha č. 2 34 622,00 Kč 1 34 672,00 Kč

Instalace, připojení škrabky včetně revize připojení + 
Instalace a montáž nerezového profilu (vč. demontáže 
původního profilu)

4 840,00 Kč 1 4 840,00 Kč

Originální kompaktní odkládací mezikus do varného 
bloku /šířka odkládací plochy min. 500 mm/ s 
příslušenstvím zajišťujícím vodotěsné a hygienické 
spojení /nasazovací lišty/ FUA 050

příloha č. 2 96800,00 Kč 1 96 800,00 Kč

Integrace, instalace originálního kompaktního 
odkládacího mezikusu do stávajícího varného bloku 
včetně úpravy uspořádání varného bloku a odpojení 
plynové grilovací desky (pečícího plátu)

12 100,00 Kč 1 12100,00 Kč

Celková nabídková cena* 1403 787,00 Kč

* doplňuje se skutečná prodejní cena gastro spotřebiče a odkládacího mezikusu vč. dopravy, manipulace, ekol. likvidace odpadu, odvozu obal. 
materiálu, zaškoleni a záruky za Jakosti
plátce DPH doplňuje ceny vč. DPH, nepiátce DPH doplňuje ceny vč. DPH, tzn. plátce i neplátce DPH doplňuji cenu do stejného sloupce v tabulce 
(buňky D7, D8, D9, DIO, Dll, D12, D13, D14, D15 a D16).

UPOZORNĚNÍ

Účastník nesmí v tabulce nic měnit (rozšiřovat či redukovat buňky, sloupce nebo řádky, cokoli mazat, přepisovat, doplňovat).
Účastník pouze doplní své nabídkové ceny do příslušných buněk.

Celkovou nabídkovou cenu ze zailucené buňky F17 doplňte do elektronického nabídkového formuláře do políčka "Nabídková cena s DPH". 
Celkovou nabídkovou cenu doplňují do tohoto políčka "Nabídková cena s DPH" i neplátci DPH,

V Praze dne 11.7.2019

Kúpporsúusch ape!, e /.>.
c doplňte jména/jména osaby/osob opráiměně/ých jednat jménem (i za líčosSMÍOuCrská 45/ 257, ‘69 00 rt'af icl

» 233 36 70 60,233 35 61 23
i7AW.kupporsbusch.c7, fax 233 3 i 6! 10 
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PnJoha.cZ

minimální požadavky na parametry a záruku nabízeného plynového rychlovarnčho kotle S ELEKTRONICKOU 
TIRMORÍGULACÍS UZAVŘENÝM TOPNÝM SYSTÉMEM BEZ DOPLŇ OVÁNÍ

TYP PLYNOVÉHO KOTU (NÁZEV): O6S OM
eypán <M«Wfta AMD Mbe

VÝROBCE: Kíip|Mnbii«ch

poulili: profesionální, vařeni, duiwsl ANO
rozměr: šířka maximálně 800 mm; hlosrbka maxlmáíně 750 mm; výŽka 900 mm ANO
způsob provedeni vnějkl tvar hranatý, vnitřní kulatý ‘NO
ulitný crbíwTV minimálně 63 ((4 cm pod horním oxiajem kolt*} ANO
zkapalněly uhlovodíkový píyn • propan uo
přiKonel. energie: do 0.1 kW AMD
el. energi*: 23ŮV1N ACÍJfl Hz »*!
doba dosaženi varu. medmálně 40 minut AND
provedeni kolte v chromniLkwé oceli, tskiei krycí deska, vnéjlek kolla, poklop a
úchyt kotle, povrch přístroje, nosně profily, výtokové šito, stejně lek vnitřní rím 
/CrNI ocel 1.4301/ AMD
vnJtfak kotle z kvalitníjli oceli n»f ostatní matena! konstrukce přístroje /CrNiMcTii 
ocel 1.4571/ AND
vr4;íl plochy v provedani, aby zaručily snadnou íntitalrsost a údržbu povrchů,
hrubost nejvýše 180 AND
otočný kloub poklepu meuzny a pochromovaný • NO
vodovodní potrubí z Cu AND
víko {poklop} dvojitě* t*p*lnou Izolaci, odpruianá, vyváta ně a vybaveně rukojeti;
víko musí být konstruováno tak, aby po J*ha otevřeni nedocházelo ke stékáni 
kondenzátu po přistrojí ANC
lepelná izolace kotle bude provedena ze iklotaxtilní pliti dle platných předpisů pro
nehezpečnt látky ANC

přírod vody pro nepovitém kolle bude proveden přes pohyblivou otočnou armaturu 
(mťaiíl bata rie pro teplou a studenou vodu » vantSem) umístěnou na prali soya,i é 
krycí desce. napoustid otočné armatura bude provedena tak, Jo svojí konstrukci 
nebude překážet při zavíráni víka kotle respektive, i* při zavírániyíka bude be zpotili 
pohyblivá otočná armatura Mikem kotle vytočena mimo tak, aby při neopatrném 
t«házení s víkem kotle nedošlo k po Jkozeni armatury ani vlka kotle

ANO
hrana proBsované krytí desky bud* vzadu kotlá zsýlana a na ostatních hranách
sruz*n>, vpředu s pravoúhlou hranou  ‘NO ..
odvodněni kryd dříky bude zajlltíno pomoci odtokové trubky ANO
uvnitř kotle bude ukazatel obsahu (titrate) ANO
zařízeni pro zobrazeni flaku v kotil bude umístěno na viditelném mi tě ‘NO
kotel bude omen manuální reguiad teploty; knoilik k přepnuti mezi stup Im zahřát) 
a stupněm udrieni tepinry ANC
kotel bud* mít moJnoil připojení ídoli nebo zezadu ANC
připojení kotle na rozvod vody bude provedeno s vy ulitím 1 akové hadice obalené 
ocalovou síti ANC
připojení koti* na rozvod plynu bude provedeno za pomoci bezpečnostní plynová
hadice ANC
kotel bude proveden jako bezúdUtwvý.i uzavřeným ohremým systémem, ber
nutnosti dooiňování . ANO
kotel bude vybaven ochranou prali chodu na sucho (bezpečnostní armatura bude 
Integrována! ANC
oii/ev generátoru páry bude zajištěn za pomod trubkového plynového hořáku 3 
instalovaným plynovým regulačním ventilem s vysoko-rupéťevým zapalováním, s 
thermo-elektrickou pojistkou zapalování ANC .

pl.pojk a plynu ■ uzavírací vaotíi hudou integrovány a zepředu kúile lehce plistupní ANC
večkerou údrjfcu kotíc bude možná provádět zepředu; přední pand kotle bude 
možné sejmout pro účeíy servisních prací také při zastrčeném ventilu a naplněném 
kotil ANC
fcůtd bude vybaven ochranou proti vodě AND
vyprázdněni vnltlxu kotle bude molné provádět za pomoci bezpečnostního 
výtokováho Víntdu, který bude pochromován, ventil bude nastrčen a zvenku 
zabezpečen šroubem ANO 
kotel bude umožňovat sestavení s ostatními kuchyňskými přístroji do hygienického 
bloku ANO
připojeni na odtah spalin dle platných ČSN

2 tlaková hadice obaleně ocelovou sítí pro připojeni pitná vody ANO

1 bezpečnostní plynově had.ee ANO
1 výfukový komín bez přerušovače tahu ANO

návod k obsluze a ůdrřbě a komunikace V iekém jazyce ANO

technický lio potvrzený výrobcem ANO

v případě poruchy siryndo 24 hsdln od nahlalení závady ANO
minimální záruk a za Jakost 24 měiíeú ANO
Vyobrazení PLYNOVÉHO KOTLE nebo odkal nu vyobraz*™* parametry n« wwvr :

a* •
- i o 

ft
i i
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Příloha č, 2

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PARAMETRY A ZÁRUKU NABÍZENÉHO UNIVERZÁLNÍHO KUCHYŇSKÉHO STROJE

TYP UNIVERZÁLNÍHO KUCHYŇSKÉHO STROJE (NÁZEV): SP 60 SPAR
vyplní účastník ANO nebo

VÝROBCE: SPAR MIXER údaj dfe skutečných parametru nabíleného UNIVERZÁLNÍHO 
KUCHYŇSKÉHO STROJE

použití: profesionální, pro přípravu lehkých až těžkých těst, šleháni smetany, bliků,
majonézy, bramborové kaše apod. ANO

rozměr: šířka maximálně 1000 mm; hloubka maximálně 750 mm; výška maximálně 
1400 mm ANO
el. energie: 400 V ANO
příkon el. energie: minimálně 2 kw, maximálně 3 kW ANO
objem kotlíku: 301 a 601 ANO
hmotnost: maximálně 300 kg ANO
regulace: 3 rychlosti (rychlost 1/2/3: minimálně 99/176/320 ot/min) ANO
kotlík na 30 a 601 včetně zavážecího vozíku, metly, háku, míchače, adaptéru k 
příslušné velikosti kotlíku ANO
mechanické ovládání s časovačem, signalizaci a stop tlačítkem ANO
včetně přídavného zařízeni (mlýnek na maso) ANO
návod k obsluze a údržbě a komunikace v čekém jazyce ANO
v případě poruchy servis do 24 hodin od nahlášeni závady ANO
minimální záruka za jakost 24 měsíců ANO
Vyobrazení UNIVERZÁLNÍHO KUCHYŇSKÉHO STROJE nebo odkaz na vyobrazeni s parametry na www: vypli í

V Praze

Jaroslav Hodek

Dne 11.7.2019
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Příloha t, 2

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PARAMETRY A ZÁRUKU NABÍZENÉHO ORIGINÁLNÍHO KOMPAKTNÍHO ODKLÁDACÍHO NEREZOVÉHO MEZIKUSU

TYP ORIGINÁLNÍHO KOMPAKTNÍHO ODKLÁDACÍHO NEREZOVÉHO MEZIKUSU 
(NÁZEV): ©UA050

vyplní účastník ANO nebo

VÝROBCE: Kůppersbusch údaj dle skutečných parametrů nabíleného ORIGINÁLNÍHO 
KOMPAKTNÍHO ODKLÁDACÍHO NEREZOVÉHO MEZIKUSU

šířka odkládací plochy 500 mm, hloubka odkládací plochy 750 mm (výška dle
stávajícího el. sporáku a el. grilovaci pánve) ANO

pracovní deska mezíkusu z nerezové oceli min. 1.4301; tloušťka minimálně 1,5 mm;
vespod opatřená zvukovou Izolaci ANO
jednodílná skříňka ve stabilním provedení, s vnitřním rámem z nerezových profilů a
zepředu otevřeným výklenkem s možností odkládání gastronádob ANO
hygienické provedení výklenku H2 ANO
možnost zabudováni vodovodní baterie ANO
součásti budou originální nerezové lišty s těsněním pro vodotěsné spojeni se
sousedním el. sporákem a pánvi; vodotěsné spojeni s el sporákem a pánvi bez 
nutnosti vytvářet toto spojeni s využitím silikonu s následným provozně a hygienicky 
nestabilním a nevyhovujícím spojem ANO
návod k údržbě v českém jazyce ANO
technický list potvrzený výrobcem ANO
odstraněni závad do 24 hodin od nahlášeni ANO
minimální záruka za jakost 24 měsíců ANO
Vyobrazení ORIGINÁLNÍHO KOMPAKTNÍHO ODKLÁDACÍHO NEREZOVÉHO MEZIKUSU nebo odkaz na vyobrazeni s parametry
na www : vyplní účastník

_______ ,

v v

V Praze Dne 11,7.2019

Cer.;iu.n tíob.é kuohynč 
Kůppersbusch spot, s r.c. 

úíioiiorská 45/257 IůSOOPíEmCG 
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Příloha č. 2

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PARAMETRY A ZÁRUKU NABÍZENÉ ŠKRABKY BRAMBOR a NEREZOVÉHO PROFILU

TYP ŠKRABKY BRAMBOR (NÁZEV): ŠKBZ 12
vypinl ůiastník ANO nebo

VÝROBCE: VARES Mnichovice a.s. údaj dle skutečných parametrů nabílené ÍKRABKY 
BRAMBOR a NEREZOVÉHO PROFILU

použiti: profesionální pro loupáni (škrábáni) brambor, přfp. očistění kořenové
zeleniny a cibule ANO

rozměr: šířka maximálně 700 mm; hloubka maximálně 700 mm; výška maximálně
1000 mm ANO
el. energie: 400 V, IP 54 ANO
příkon el. energie: maximálně 600 W ANO
náplň: 12 kg ANO
výkonnost: minimálně 200 kg/hod. ANO
spotřeba vody: maximálně 3 l/kg ANO
délka loupání: 1,5 - 3 min. ANO
pracovní cyklus: 6 min. ANO
hmotnost: maximálně 65 kg ANO
celonerezové provedeni ANO
návod k obsluze a údržbě a komunikace v čekém jazyce ANO
nerezový profil bude obdélníkového průřezu 20/80/š./v./ mm (příp. dle 
konstrukčních možnosti), s možnosti přivrtání přes těsnění do podlahy (rozměry cca 
1300 x 1020 mm, před dodávkou bude nutné provést skutečné zaměřeni dle 
konkrétního dodaného typu škrabky) tak, aby byl vytvořen těsněný spoj a aby dělící 
profil zabránil rozlítl vody do dalších části místnosti ANO
v případě poruchy servis do 24 hodin od nahlášení závady ANO
minimální záruka za jakost 24 měsíců ANO
Vyobrazeni ŠKRABKY BRAMBOR nebo odkaz na vyobrazeni s parametry na www : výplni úča:

V Praze Dne 11.7.2019

Ccnuu.Ti tíobró kmhynu 
Kúpporsbusch cpa’. s r.:\ 
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PMohai 2

MINIMÁLNÍ požadavky na parametry a záruku nabízené univerzální myčky na bílé a ČERNÉ NÁDOBÍ 
(STOJANOVÁ JEDNOTANKOVA) S DALŠÍM VYBAVENÍM

TYP UNIVERZÁLNÍ MYČKY (NÁZEV):
vypfru úéosmdr 4«ú nebo

VÝROBCE: HOBART eUt tOe skutečných parametrů nobuent IMHnAZAlM 
MYÓČY

použiti: profesionální, myti bílého a Černého nádohi ANO

rozměr sestavy vČ, stolů: Sífka maximální 4280 mm (včetně vstupního a výstupního
stolu); hloubka maximálně 750 mm ANO
výška: nutní integrovat pod stávající odtah, digestoř VZT; spodní hrana digestoře ve 
výíce 2000 mm od podlahy ANO
příkon el. energie: maximální 12 kW, topení tanku cca 2,5 kW, bojler cca 6 kW ANO
el. energie: připojeni na 400 V ANO
teoretické maximální kapacita pro nejkratíi délku mycího programu - min. 70
koíú/hod. .  . .. ANO
rozměr koiů 600 x 500 mm ANO
provedení jako cetonerezová dvouplášťová konstrukce ANO
mycí tank lisovaný v bezespárovém provedeni ANO
víko myčky ze 4 stran uzavřené, izolované nebo dvou plášťové ANO
automatické zvedání víka po ukončeni cyklu ANO
systém zajišťující kondenzaci par v mycím prostoru po ukončeni mycího programu
před otevřením myčky ANO
elektronické ovládání s možnosti zobrazeni aktuálního stavu myčky (teplot) ANO
aktuální zobrazovaní táze programu ANO
USB - konektor ANO

aktivni filtr odlučováni nečistot zajišťující při každém cyklu odtok hrubých nečistot
ANO

vestavěné dávkovače chemických prostřodkú se signalizaci docházející chemie ANO
vestavěný 2měkčovač vody ANO
vestavěné odpadní čerpadlo ANO
vestavěné zpětné získávání tepla z odpadni vody ANO
dvě mycí čerpadla každé min. 1 kW ANO
oplachove čerpadlo ANO
mycí ramena dvojitá (ve tvatu kříže nebo oválu] ANO
mycí progra my 52 / 70 / 170 sec., nekonečný program ANO
zesílený mycí program na příbory a varné nádobí (program s použitím páry J 
zvýšeného tlaku mvcf vodvl ANO
hygienický, samočisticí program pro myti mycí komory ANO

spotřeba vody maximálně 1,5 hlru/koš ANO

připojovací sada ANO
vstupní stůl s rozměry - minimálně 1900 a maximálně 2000 mm s dvěma dřezy
Qeden větší a jeden menší tak, aby bylo možné oplachovat i černé nádobí 
/gastronádoby ap./, s oplachovou sprchou, se zvýšeným zadním lemem výšky 300
mm ANO
výstupní stůl s rozměry - minimálně 1400 mm a maximálně dle požadovaného 
rozměru sestavy stolů s myčkou, s roštovou polici ANO
návod k obsluze a údržbě a komunikace v Čekém Jazyce ANO

technický list potvrzený výrobcem ANO
v případě poruchy servis do 24 hodin ad nahlášeni závady ANO
minimální záruka za Jakost 24 měsíců ANO
Vyobrazeni UNIVERZÁLNÍ MYČKY nebo odkaz na vyobrazeni s parametry na www : vyplut ú. • ni*

V Pule



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

  

 

C€ Gas-Schnellkochkessel OGS 060 (KCO 0075) Geráteausfuhrungsblatt
Nr. 2925

Anschlusspunkte
Am Gerat
® Blende abnehmbar 

Potentiaiausgleich’

Elektro-Anschlusskasten*

Fůllhahn Druckbehalter*

Anschlussschlauch Trinkwasser warm' (Innengewmde DN 20 G %“) 

Anschlussschlauch Trinkwasser kalt* (Innengewinde DN 20 G W} 

Segment fůr Anschluss TWw durch Růckwand 0 60 mm **

Segment fúr Anschluss TWk durch Růckwand 0 60 mm "

Segment fúr Anschluss Gas durch Růckwand 0 60 mm **

Segment fůr Anschluss Elt, durch Růckwand 0 60 mm **

* Erreichbar nach Abnahme von Blende ®

’* Nur bei Anschluss durch die Růckwand

Bauseitig
Anschluss Trinkwasser kalt (AuSengewinde DN 20 G %“)

Anschluss Trinkwasser warm (AuGengewinde DN 20 G %“) 

Gas-Anschluss (AuSengewinde DN 15 R V2")

Elektro-Anschlusspunkte (siehe Tabelle)
(freie Kabellánge 1,5 m Uber OKFF)

Boden-Ablauf

uš
31

n o
Ifl tu 
U. O

23

Wichtige Hinweise
- Die Anschlusse konnen von unten oder von hinten durch die Geraterůckwand er- 

folgen. Bel Anschluss durch die Geraterůckwand můssen die Zuleitungen und Lei- 
tungseinfůhrungen durch Installationskanale oder Geráteverkleidungen geschútzt 
werden.

- Bauseitig einen Gasabsperrhahn vorsehen.

Bauseitig vorzusehen:

Lastleitungen 3 x 1,5 mm2

signalisierung 3x1,5 mm2

Wasseranschluss 2 edelstahlummantelte Druckschlauche
Lange 1200 mm

OGS 060
Geráteabmessungen B x T x H 800 x 750 x 900 mm
Approbation
Kategorie siehe Tabelle náchste Seite
Bauart B11 oder B21
C € - Baumusterprůfung CE-0085BQ0201
Feuchteschutz IPX5 (Strahlwasserschutz)

Anwendungsspezlfische Daten
InnenkesselmaGe D x H 484 x 410 mm
Nenninhalt 60 I

Nutzinhalt bei 4 cm Kochrand 63,5 I

Ankochzeit nach DIN 18855 37,5 mino
- Der Gasanschluss muss durch einen zugelassenen Installateur nach den ortlich 

geltenden Vorschriften vorgenommen werden,
- Das Gerat darf nur in einem ausreichend belufteten Raum betrieben werden. Die 

Auslegung von raumlufttechnischen Anlagen ist nur von entsprechenden Fach- 
leuten durchzufuhren.

- Gerat nicht an Wande, Kůchenmóbel, Dekoratíonen oder áhnliches aus brennba- 
rem Material stellen. Mindestabstand nach hinten 30 mm und zu Seítenwánden 
50 mm! Sonst besteht Brandgefahr! Ortliche Brandschutzbestimmungen einhalten!

- Der Netzanschluss muss mindestens mit eíner Anschlussleitung Typ NYM oder 
H07RN-F erfolgen.

- Bauseitig ist eine allpoiig wirksame Trenneinrichtung mit mindestens 3 mm Kon- 
taktbffnung vorzusehen, z.B. Sicherungslasttrenner, durch die bei Reparatur- und 
Installationsarbeiten das Gerat vom Stromnetz getrennt werden muss.

- Anschlussmoglíchkeit an ein Potentialausgleichsystem vorhanden. Anschluss ge- 
máG VDE 0100 T 410 oder órtlichen Vorschriften vornehmen.

- Bei Anschluss von unten muss die Rohriánge Ober Standflache 50 mm betragen.
- Bei Anschluss von hinten důrfen die Installationsrohre nicht in das Gerat ragen.
- Das Gerat ist bezůglich der Abgasabíůhrung ein Gerat der Bauart B11 oder B21, 

d.h. die entsprechenden MaSnahmen zur Abgasabfůhrung sind zwingend vorge- 
schrieben, und ůrtliche Bestimmungen zur regelmaBigen Kontrolle der abgasab- 
fúhrenden Anlagen sind zu beachten!

- Bodenabláufe můssen gemSss lokaler Bestimmungen ausgetulirt werden. Die 
Masse in der obigen Zeichnung sind nur Mindestempfehlungen.

Anschlussdaten
Gas: Erdgas Flůssiggas

H, E (G20) tLL20mbar/L 
20 mbar | 25 mbar (G25)

Butan Propan
(G3Q) (G31)

ixennwarmcueiastung 12,5 kW

Durchfluss 1,32 ňP/h 1,54 m-/T j 0,99 kg/h 0.97 kg/h

Teillast in Fortkochstufe ca. 55 %

Anschluss AuSengewinde R !4* (DN 15)

Mindestluftmenge 13 md/h (Verbrennungsverbrauch)

Elektro: Nennaufnahme 0,05 kW

Anschluss
Absicherung

230 V 1N AC 50 Hz
4 A

Anschlussklemmen 10 mm2

Wasser Anschlussschlauch TWk Innengewinde G y<“
(DN 20)Anschlussschlauch TWw

Ergánzende technische Daten
Druckraumvolumen 28,4 I
fljllmenqe Dampferzeuger 19,6 I
Gerategewicht ind. Verpackung 120 kg
Abw3rme (VDI 2052) gesamt 2,85 kW

sensibel 1,81 kW
latent 1,04 kW
Dampfabgabe 1,53 kg/h

Zugelassene Gase und Kategorien auf der 2. Seite 
Umstelldůsensátze sowie Zubehor auf der 3. Seite.
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Gas-Schnellkochkessel OGS 060 (KCO 0075) ccGeráteausfiihrungsblatt
Nr. 2925

Erdgas H, E 

(G20)

/ mbar

Erdgas LL 

(G25)

/ mbar

Erdgas L 

(G25)

/ mbar

Druckpaar

Erdgas

(G20/G25)

/ mbar

Propan

(631)

/ mbar

Druckpaar

(Butan/Propan)

(G30/31)

/ mbar

Butan

(Butan/Propan)

(G30)

/ mbar

Kategorie

Deutschland (DE) 20 20 50 •bELLSB/P

Danemark (DK)
Finnland (Fl)
Schweden {SE)
Island (IS)
Norwegen (NO)
Estland (EE)
Litauen (LT)
Lettland (LV)
Slovenien (Sl) 
Slowakische
Republik (SK)
Tflrkei (TR) 
Tschechische
Republik (CZ)

20 28-30

^2H3B/P

Niederiande (NL) 25

25

50

28-30

^2L3P

••2L3B/P

Frankreich (FR)
Belgien (BE) 20/25 28-30/37

"2E+3+

Ver. nonigrech (GB) 
Spanien (ES)
Italien (IT)
Portugal (PT)
Irland (IE)
Griechenland (GR)

20 28-30/37

"2H3+

Osterreich (AT)
Schweiz (CH) 20 50

"2H3B/P

Polen (PL)
Luxenburg (LU)

20 •2E

Luxenburg (LU) 28-30/37 I3+

Zypern (CY)
Malta (MT)
Ungarn (HU)

28-30
'3B/P

Ungarn (HU) 50 *3B/P

Armaturen

© Wasserzulauf mit Knebeln fur Kalt- und Warmwasser 

© Leistungsregler

@ Leuchtmelder grun (Betriebsbereitschaft)

© Anzeige / Drucktaste Stůrung rot 

© Wahlschalter Ankochstufe/ Fortkochstufe/ Aus

© Manometer (Druckanzeige Druckbehalter)

® Sicherheitsauslaufhahn 11/>"



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Gas-Schnellkochkessel OGS 060 (KCO 0075)C€ Geráteausfiihrungsblatt 
Nr. 2925

O

asI

Gerátebeschreibung OGS 060
Gerát auf hóhenversteHbaren Fiiflen aus Kunststoff (Durchmesser: Oberteil 70 mm, 
Einschraubteil 50 mm) oder zuř Aufstellung auf 150 mm hoben bauseitigen Be- 
tonsockel, (Sockeltiefe siehe Blatt .Gerateaufstelungsubersicht")
Gerateausruhrung in CrNiSt: Deckplatte, Kesseldeckel und -griff, Gerateverklei- 
dung, tragende Profile, Auslaufsieb sowie Innenkesselzarge aus CrNiSt 1.4301; In- 
nenkesselboden und AuBenkessel aus CrNiMoTiSi 1.4571.
Kesseldeckel doppeiwandig und isollert, federentlastet und ausbalanciert mlt her- 
untergezogener Griffstange. Wasserleitungen aus Kupfer, Innenkesselentleerung 
uber Sicherfieitsauslaufhahn DN 40 (1 1/2") aus Neusilber verchromt; Hahn ge- 
steckt und mlt Schraube von auBen fixiert.
Standgerát mit Grundrahmen; der Gerátekbrper besteht aus einem Geratemantel 
mit Quertraverse, sowie je einer Schalter- und SockelWende. Alle Umkantungen im 
Zugriffsbereich sind durch Profile geschlossen. Geratemantel emteilig in stabiler 
selbsttragender Ausiúhrung, dreiseitíg geschlossen und mit dem Grundgestell ver- 
schweiBt. Schalterblende mit Bedien- und Signalelementen uni 14° geneigt. 
Deckplatte hinten 20 mm aufgekantet, dreiseitíg 50 mm abgekantet, vorn mit 
rechtwinkliger Kante oben und an der linterkante ais Tropfkante ausgebildet. 

AuBeníláchen mit 240er-Kom geschliffen und zusatzlich gescotcht. 
Gerateverbindung uber eingesteckte und verdeckt verschraubte U-Zwischenrinnen 
oder Aufsteckleisten, jeweils mit senkrechten Zwischenblenden aus CrNiSt (Son- 
der-Zubehór).
Innenkesselabmessungen: Durchmesser 484 mm, Hohe 410 mm; Nutzinhalt bei 
4 cm Kochrand: 53,5 Liter. Fůllstandsmarkierungen mit 5-Liter-Teílung in der Kes- 
selwand.
Wassereinlauf fůr Innenkessel uber deckelbetátigte Schwenkarmatur auf der Deck
platte. In der Frontblende Míschbatterle DN 20 (3/4") mit TWw- und TWk-Vemil 
sowie Analog-Manometer zur Anzeige des Druckes im Dampferzeuger. 
Wartungsfreies, geschlossenes und patentíertes PERMAPRESS-Beheizungssystem. 
Trockengehschutz, Pressostat und Sicherheitsarmatur eingebaut. Beheizung des 
Dampferzeugers durch Rohrbrenner fůr Erd- und Flússiggase; Gasregelventíl, 
Feuerungsautomat mit Hochspannungszúndung. Zúndsícherung durch lonisations- 
ůberwachung.
Manuelle Regulierung der Gargut-Temperatur. Knebel zum Umschalten von An- 
koch- auf Fortkoohstufe.
Rechts hinten auf der Deckplatte eine Abgassáule mit Zugunterbrecher bei Fest- 
anschluss, oder eine Abgassaule ohne Zugunterbrecher, mit Abweiserblech, bei 
Aufstellung unter einer bauseitigen Abzugshaube oder unter einer Lůftungsdecke. 
Geráteanschluss von unten oder durch die Rúckwand. Alle Wartungsarbeiten sind 
von vorn durchfůhrbar.

Gerat strahlwassergeschůtzt (Schutzart IPX5). CE-Zeichen.

Flir anderes Gas ais werkseitig eingestellt zusatzlich entsprechenden 
Diisensatz bestellen und Gerát durch zugelassenen Installateur 
umstellen lassen.

Umstelldůsensátze
Erdgas H, E 20 mbar* DSA 809
Erdgas LL 20 mbar (DE) DSA 810
Erdgas L 25 mbar (NL) DSA 811
Butan/Propan 50 mbar DSA 812
Butan/Propan 28-30/37 mbar DSA 813
Propan 50 mbar (NL) DSA 814
* Werkseinstellung. Diese Dusen gelten auch fúr Lánder mit Erdgas- 

Druckpaar 2E+ 20/25 mbar.

Zubehor:
1 Auslaufsieb

1 Abgassaule mit Zugunterbrecher (ZUB 420) oder 1 Abgassaule ohne 
Zugunterbrecher (ZUB 418) Die Abgassaule muss separat bestellt 
werden.

Zubehor (ZUB) gegen Mehrpreis
ZUB 320 1 Paar Aushebehaken
ZUB 322 Tragring fúr Kocheinsatze
ZUB 382 Kocheinsatz 8 mm Lochung, Durchmesser 465 mm, 

Hohe 150 mm (bis zu 2 Stock pro Gerat)
ZUB 392 Kocheinsatz 2,5 mm Lochung, Durchmesser 465 mm, 

Hohe 150 mm (bis zu 2 Stuck pro Gerat)
ZUB 787 Doppelmantel fúi Abgassaule, nachrůstbar
ZUB 832 Sicherheits-Gasschlauch DN 15 (1/2"), Lange 600 mm
ZUB D80 1 Satz hohenverstellbare CNS-FůBe

TECHNIKKUPPERSBUbCH g/o:
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Anschlusspunkte
Am Gerát
® Blende abnehmbar

® Potentiaiausgleich*

© Segment fúr Anschluss durch Růckwand 0 60 mm**

* Erreichbar nach Abnahme von Blende ®
“ Nur bei Anschluss durch die Růckwand

OUA 030 040 050 060 070
Geráteabmessungen B x T x H B x 750 x 900 mm

Approbation

Průfzeichennachweis C€

Strahlwasserschutz entfálít

Anwendungsspezifische Daten
Bauteilbreite B 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm

Schrankraumbreite S 233 mm 333 mm 429 mm 537 mm 637 mm

Innenraumabmessungen S x T x H S X 575 x 400 mm

FuBabstand F 160 mm 260 mm 360 mm 460 mm 560 mm

Ergánzende technische Daten
Gerategewicht inkl. Verpackung 40 kg 45 kg 50 kg 55 kg 65 kg

Sicherheit ZíA
- Anschlussmóglichkeit an ein Potentialausgleichsystem vorhanden. Anschluss ge- 

maB VDE 0100 T 410 oder órtlichen Vorschriften vornehmen.

Gerátebeschreibung (fúr OUA 030,040,050,060,070,
Gerát auf hohenverstellbaren Fúfien aus Kunststoff (Durchmesser: Oberteil 70 mm, 
Einschraubteil 50 mm) oder zur Aufstellung auf 150 mm hohen bauseitigen Be- 
tonsockei (Sockeltiefe siehe Blatt „Geráteaufstellungsiibersicht“).
Gerátekorpus, tragende Teile und Schraubverbindungen sowie Boden, Decke und 
Wánde des Schrankraumes komplett aus CrNiSt 1.4301.
Standgerát mit Grundrahmen; der Geratekorper besteht aus einem Gerátemantel 
mit Quertraverse, sowie je einer Front- und Sockelblende. Gerátemantel einteilig 
in stabiler selbsttragender Ausfůhrung, dreiseltig geschlossen und mit dem Grund- 
gestell verschweiBt
Schalterblende ais Pultblende ausgefůhrt, mit 14° Neigung zum Bedienpersonal. 
Blende ohne sichtbare Schrauben und Spalte.

Im Oberbau:
Deckplatte hinten 20 mm aufgekantet, dreiseitig 50 mm abgekantet, vorn mit 
rechtwinkliger Kante oben und an der Unterkante ais Tropfkante ausgebildet. 
AuSenfláchen mit 240er-Korn geschliffen. Gerateverbindung uber eingesteckte und 
verdeckt verschraubte U-Zwischenrinnen oder Aufsteckleisten, jeweils mit senk- 
rechten Zwischenblenden aus CrNiSt (Sonder-Zubehůi).
Arbeitsplatte aus 1,5 mm CrNiSt 1.4301, schaildámmend unterlegt mit stabilisier- 
ten Deckplattenunterfůtterung aus 2 mm CNS-Blech,

Anschlussdaten

Elektro; Bei VARS01:
Anschluss 1 X230V1NAC 50/60 Hz

Absicherung 16 A

Anscnlussldemmen 4 mm2

Bei VARS02:
Anschluss 1 X230V1NAC 50/60 Hz

1 x 400V 3N AC 50/60 Hz

Absicherung 16 A

Anschlussklemmen 4 mm2

Bei VARS04:
Anschluss 2 x 230V 1N AC 50/60 Hz

Absicherung 16A

Anschlussklemmen 4 mm2

Im Unterbau:
Offener Schrankraum, (Mafie siehe Tabelle oben) in H2 Hygieneausfůhrung. 
(Ubergánge vom Grundboden zu Růck- und Seítenwánden sind fugenlos mit 
einem Radius 22 mm. Sie sind dicht verschweiBt und weisen Kugelecken auf.) 
Vorgerústet fůr den Einbau von hohenverstellbaren Zwischenbdden (ZUB 
D56-D59).

Bei Aufstellung ais Einzelgerat ist das Gerát (nur OUA 030 und OUA 040) zum 
Schutz gegen Umkippen und Vaoe^gbeBpmittels eines Zubehors am FuBboden 
oderSockel zu befestigen. /,Ki(Nl,
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Gerateausfuhrungsblatt
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Varianten (VAR) gegen Mehrpreis OUA 030 OUA 040 OUA 050 OUA 060 OUA 070

VAR S011x Schuko Steckdose 
in Muide der Bedienblende X X X X X
VAR S021x Schuko und 1xCEE 
Steckdose In Bedienblende X X X X
VAR S04 2x Schuko Steckdose 
in Bedienblende X X X X
VAR 010 Rahmenschublade
GN1/1 eingebaut X X X X
VAR 351 Rahmenschubladenblock 
2x GN 1/1 X X
VAR 352 Rahmenschubladenblock 
3xGN 1/1 X X
VAR 3591x Kastenschublade 
einoebaut X X X X
VAR 354 2x Kastenschublade 
ubereinader X X
VAR 355 3x Kastenschublade 
Qbereinander X X

Zubihor (ZMW&ZUB) 
nenen Mehrpreis OUA 030 OUA 040 OUA 050 OUA 060 OUA 070

ZWM D01 1 FlOgeltúr 
eingebaut - Rechtsanschlag X
ZWM D021 FlOgeltúr 
eingebaut - Linksanschlag X
ZWMD931 FlOgeltúr
eingebaut - Rechtsanschlag X
ZWM 004 1 Flugeltúř
eingebaut - Linksanschlag X
<WM D051 FlOgeltúr 
eingebaut - Rechtsanschlag X
ZWM 0061 FlOgeltúr 
eingebaut - Linksanschlag X
ZWM D071 Paar Flúgeltúren 
eingebaut X
ZWM D081 Paar Flúgeltúren 
eingebaut X

ZUB D801 Satz 
hóhenverstellbare CNS-Fúúe

X X X X X

ZUB D56 Zwischenboden X

ZUB 057 Zwischenboden X

ZUB D58 Zwischenboden X

ZUB D59 Zwischenboden X

ZUB M02 5 Paar Einschubleisten X X
Ků

pp
er

sb
us

ch

<3



 

 

■ Snadné čištění a hygienická bezpečnost automatickým samočisticím cyklem a 
hluboce tažené komory,

• USB připojení pro stažení provozních dat

• Připraveno k instalaci: vč. plnicí a vypouštěcí hadice, napájecí kabel, zpětný ventil, 
dávkovače pro mycí a plachovaci prostředek, oplachové a vypouštěcí čerpadlo

• Volba 4 programů pro mytí 52, 70,170 a 180 sekund
• Velká 440 mm nakladajfci výška
• 2 ploché koše P-18-12
• 1 univerzální plochý koš B-00-07
• 1 plastový koš na příbory CB8
• Připojovací sada

Nabízené doplňkové funkce a vybavení:

• VAPOSTOP -zabraňuje úniku páry při otevření poklopu SEF-14/030
• Automatický zdvih kapoty - zatvoreni stisknutím tlačítka SEF-14/056
• Zpětné získávání tepla z odpadní vody SEF-14/021
• Vstupní stůl s dřezem 1950 mm se dvěma dřezy
• Výstupní stůl 1400 mm - doměrek
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Průchozí myčka nádobí

Model: Profi AUPLS-10A
s integrovaným zmekčovačem vody

Kapacita: až 70 košů za hodinu
Elektrické připojeni standard: 17,5 kW (12,4 kW bojle), 400/50/3/N, 3x35 A

Nabízená var. 11,3 kW (6,2 kW bojler), 400/50/3/N,3x25 A

Mezi standardní funkce patří: •
• PERNAMENT CLEAN - filtrační system který eliminuje manuální předmytí
• XL mycí komora až 24 talířů / koš (600x500 mm)
• VISIOTRONIC - Ergonomické ovládání jedním tlačítkem s barevným info o stavu 

stroje
• Zbývající čas indikace cyklu a akustické signály

• SENCO-ACTIVE - pernametní kontrola kvality mycího roztoku
« Eco programme - oplachový cyklus čerstvou vodou, spotřeba do 1.4 I/ cyklus
• VAPO-ACTIVE - parní mytí
• POWER-PLUS: program mytí s vyšším tlakem pro mytí silně znečištěných předmětů
• Plně uzavřený 4stranný kryt - udržuje páru i energii uvnitř a eliminuje potřebu větrání 

kapoty.
• Plně izolovaný kryt - šetří energii a snižuje hluk
• CLIP-IN - jednoduché nasazování mycích ramen
• Mycí systém ROTOR-X: Samostatná otočná horní a dolní 4 ramena
• 2x mycí čerpadlo 1,1 kW
• Hygienický program ACTIVE a INTENSIVE: odstraňte uhličitan vápenatý a další 

usazeniny z mycí komory
• Vysoké snížení provozních nákladů díky 1,4 I spotřeby vody na cyklus
• Oplachové čerpadlo ACCURINSE: konstantní oplach, nezávisle na rozdílech tlaku na 

místě
• Filtrační systém Genius X2 - každý cyklus čistí mycí roztok a zajišťuje konzistentní 

vysoce kvalitní výsledky mytíí, integrovaná funkce předmytí snižuje spotřebu pracího 
prostředku až o 30%.

• Zabudovaná dávkovači čerpadla mycího a oplachového prostředku
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