
I Обзавеждане кухня Технически характеристики 
мерна 

единица
количество

единична 
цена 

Стойност без 
ДДС

1

Трисекционна фурна + база с щерги за тави;

6 тави 40х60 см, термостат, работна температура: 0-
300° С, трифазен ток, 290 кг, осветление; размер ~  

1225x770x1540мм;  Мощност: 19,2 KW, 380 V, 50 Hz

бр 1.00

2

Аспирационен чадър с вентилационна тръба и канален 

вентилатор- Изработен от поцинкована ламарина с 
прахово-полимерно покритие

Стандартна дължина 1м
островен тип, 4 бр. филтри

бр 1.00

3

Плот работен неръждаем с долен рафт и депо за 
тестобъркачка

- Материал: Неръждаема стомана, Горен плот от 
неръждаема стомана 100 * 70 см. с товароносимост 

160кг.- Долен рафт с регулиране на височината с 
размери 100 * 70 см. с товароносимост 120кг.;- 

Крачета от неръждаема стомана с възможност за 

регулиране на височината от 86 до 90см.;Максимална 
товароносимост 280 kg, - Размери:  1000 x 700 x H 860-

900 mm

бр 2.00

4

Кухненски робот професионален

 - Мощност: 1000 W, Вариращи скорости + пулс, Купа 

от неръждаема стомана: 4,6 л , 3 вида метални 
бъркалки, Кухненски робот с 3 вида дискове за 
нарязване и настъргване, Стъклена шейкър кана: 1,2 л, 

Метална сокоизстисквачка, Цитруспреса, 
Месомелачка    

бр 1.00

5

Пасатор професионален
-Мощност: 800 W
-5 скорости с функция „Турбо“
Контрол на оборотите за по-добро пасиране

Висококачествен корпус от неръждаема стомана

бр 1

6

Миксер професионален
- Планетарен миксер; Капацитет: 4.8 Л; Мощност 450 
W; Скорости: 1 - 10; 3 вида бъркалки; Свалящи се 
купи от неръждаема стомана - 2 бр.; Капацитет на 

купите: 4.8 и 2.9 литра 

бр 1

7

Плот работен неръждаем островен с два долни рафта
- външни размери: 1500/700/850; работна маса с два 
долни плота от неръждаема стомана; работна 
кухненска маса заварена конструкция; висока 

товароносимост; регулируеми крачета от неръждаема 
стомана 

бр 2

8

Скара електрическа с тръбен нагревател

-изработена изцяло от неръждаема стомана; размер 
60/60/18 см; трисекционна - всяка секция се регулира с 
отделен терморегулатор; трифазна;; мощност 4.8 kW. бр 1.00

9

Четв. котлони +фурна ток

-Печка с 4 ел. котлони и ел. фурна с размер 68х55х34 

см

размери на уреда - 800х700х900 mm; мощност - 
15,4kW/40

бр 1.00

10

Стелажи сервизни помещения

Метален стелаж с MDF рафтове 180/120/60см, до 250 

кг на рафт

м 30.00

11

Хладилник хоризонтален с керамичен плот за тесто
-Хоризонтален хладилник – хоризонтален, гранитен 

плот за пици и вана за съдове. Работна температура 2-
8°С. Капацитет: 288 литра. Мощност: 230W- 230V. 

Заоблени ъгли по H.A.C.C.P.

бр 1.00

12

Хладилник с ел. отчитане на темепратура

Професионален хладилен шкаф,  Среднотемпературен -
2°C до +10°C,  Изцяло от неръждаема стомана

Заоблени ъгли по H.A.C.C.P., Решетки с пластмасово 

покритие, Самозатваряща се врата, Размери  70 x 83 x 
210 cm,  една врата, електронно управление

бр 1.00
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13

Стерилизатор, електрически, изцяло алуминиева 
камера:                                                                      - 

Температурен обхват до 200 градуса;
- Вместимост 80 л.;

- Процесорен терморегулатор;

- Електронен контрол на температурата с цифрова 
визуализация на параметрите;

- Точност на поддържаната температура +/- 0.5 
градуса;

- Прахово боядисан корпус;

- Възможност на регулиране на разстоянието м/у 
рафтовете;

- Възможност за добавяне на допълнителни рафтове;
- опция – таймер за програмиране на: време за работа, 

отложен старт, автоматично изключване;

- Мощност: 1.6 KW / 220V

бр. 6.00

14 Черпак, моноблок, ф 8 cm, 0,130 л бр. 2

15 Черпак, моноблок, ф 9 cm, 0,200 л бр. 2.00

16 Черпак, моноблок, ф 10 см, 0,250 л бр. 2.00

17 Решетъчна лъжица, моноблок, ф 10 см, неръждаема бр. 2.00

18 Решетъчна лъжица, моноблок, ф 14 см, неръждаема бр. 2.00

19 Тенджера Ø 40 х 19, 25 л бр. 2.00

20
Съд по гастронорм, изработен от неръждаема стомана, 
вместимост 13 л., 530 x 325 x 100 мм

бр. 8.00

21 Касерола Ø 16 х 11, 2,2 л. бр. 2.00

22

Електронна кухненска везна до 10 кг: 
- от неръждаема стомана,

- деление до 2 гр.,
- дигитален дисплей,
- батерия, зарядно

бр. 1.00

23 Зеленчукорезачка TV-TM S/S бр. 1.00

24

Планетарен миксер с три приставки:
- капацитет на басана 25 л.,
- 3 скорости

- размери 550 x 560 x 910 мм

бр. 2.00

25

Хладилен шкаф нискотемпературен -22°C до -18°C,                                      
- с капацитет 700 л,                                                                                   
- една голяма врата,                                                                                       
- динамично охлаждане,                                                                      

- GN 2/1 съвместим,                                                                                        
- компресор клас 5 тип "Моноблок" (предназначен за 
работа до +40 °C околна температура и 40 %  
влажност на въздуха),                                                - газ 
R507,                                                                                                       

- три решетки,                                                                                               
- автоматично размразяване и изпаряване на конденза,                                                                    
- електронно управление,                                                                                     
- регулируеми неръждаеми крака

бр. 3.00

26 Термометър - писалка -50°C +300°C бр. 2.00

IV Обзавеждане перално помещение

1

Перална машина:                                                                                              
– Капацитет до 12 кг. сухо пране;                                                                      

- 9 програми;                                                                                                 

- Барабан от неръждаема стомана;                                                                  

- Нагревател от антикорозионен материал;                                                                                                      
- Отложен старт;                                                                                       
- Електрическо захранване; 230/50/1(2 100 W)

бр. 2
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