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Seznam movitého vybavení Objektu č. 3 – „Hermelín 1“ 

 

 

OZNAČENÍ VYBAVENÍ 

 

POČET KUSŮ 

Celonerezová mrazící skříň značky Infrico AGN 301BT 2 

Myčka na nádobí značky Stalgast 801566 1 

Chladící podstavba bez pracovní desky, 2 sekce, značka Gemm TG7 1 

Elektrická fritéza značky Berto's S700 F18 1 

Výčepní zařízení včetně propojovacího příslušenství, narážečů, ventilů v nerezovém provedení pod pracovní 

desku značky Lindr CWP 300 GL  

1 

Automatický změkčovač vody značky AZK I 1 

Nerezový pracovní stůl se 2 dřezy, zakázková výroba 1 

Nerezová pojízdná odpadní nádoba o objemu 50 l značky Masoprofit 1 

Stolní směšovací páková baterie s loketním ovládáním značky Masoprofit 3 

Nerezový pracovní stůl se dřezem o rozměrech 238x297x200 mm se dvěma policemi, zakázková výroba  1 

Nerezový pracovní stůl s prostorem pro uložení chladící podstavby, zakázková výroba  

Elektrická grilovací deska s hladkým nerezovým povrchem značky Berto's S700 G18 1 

Elektrický infra ohřívač hranolek s vanou značky Berto's S700 7SP 1 

Mraznička se zásuvkami značky Liebherr GGU 1500 1 

Nerezový pracovní stůl, skříňová podstavba, 2 x police otevřená, zakázková výroba 1 
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Nerezový barový stůl s prostorem pro chladič a sudy, 4x pípa s kohouty Nostalgie (pípy samostatné) zakázková 

výroba   

1 

Nerezový pracovní stůl atyp s prostorem pro uložení mrazícího stolu, výrobníku ledu a změkčovače, zakázková 

výroba  

1 

Nerezový regál na skladování s 5 policemi, zakázková výroba   1 

Regál na nádobí a materiál o rozměrech 500x600x1800 mm se stavitelnými perforovanými policemi, zakázková 

výroba  

1 

Nerezová nástěnná skříň s výškově stavitelnými policemi, zakázková výroba 1 

Nerezový skříňový stůl s policemi pro uložení surovin a pečiva v přepravkách, zakázková výroba  1 

Podstolová chladnička se statickým chlazením značky Liebherr FKU 1805 1 

 

 

 

 


