
                  Załącznik nr 1 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

L.P. Nazwa Opis przedmiotu zamówienia 

(równoważny lub nie gorszy niż w opisie) 

 

Jednos

tka 

miary 

Ilość 

1. Piec 

konwekcyjno-

parowy 

- piec konwekcyjno-parowy, 

- uniwersalne prowadnice, 

- pojemność 10x GN 1/1 lub EN 600x400, 

- dotykowy panel sterowania, 

- iniekcyjne wytwarzanie pary, 

- zakres temperatur:50-300°C, 

- tryby pracy: gotowanie w parze, pieczenie, funkcja kombi, 

- regulacja wilgotności w funkcji kombi, 

- Timer półek (pozwala na przygotowanie różnych posiłków w tym samym czasie, 

- funkcja EasyService (umożliwia obróbkę termiczną i wydanie różnych produktów w tym samym 

czasie), 

- funkcja utrzymywania -przechowywania w piecu gotowych produktów bez zmiany ich konsystencji 

do momentu wydania, 

- automatyczne mycie, 

- sonda temperatury potrawy, 
- moc od 17 kW, 

- zasilanie 400 V/3N. 

 

szt. 1 

2. Podstawa pod piec Kompatybilna nierdzewna podstawa z prowadnicami na pojemniki GN 1/1 pod piec konwekcyjno-

parowy (umożliwiająca wsunięcie pojemników z lewej i z prawej strony podstawy). 

Stal nierdzewna, 16 par prowadnic. 
 

szt. 1 

3. Automatyczna 

stacja uzdatniania 

wody  

Automatyczny zmiękczacz wody do pieca usuwa niepożądane minerały z wody.  Proste w obsłudze i 

niezawodne urządzenie. 
Zasilanie 230 V, 

 

szt. 1 

4. Pojemnik 

gastronomiczny 

stalowy 

Pojemnik GN 1/1 ze stali nierdzewnej h-40 mm. 

Pojemniki gastronomiczne przeznaczone są do profesjonalnego wykorzystania w placówkach żywienia 

zbiorowego, można je używać w technologii pieców konwekcyjno-parowych. 
 

szt. 5 

     



 

5. 

Pojemnik 

gastronomiczny 

stalowy 

Pojemnik GN 1/1 ze stali nierdzewnej h-65 mm.  

Pojemniki gastronomiczne przeznaczone są do profesjonalnego wykorzystania w placówkach żywienia 

zbiorowego, można je używać w technologii pieców konwekcyjno-parowych. 
 

 

 

szt. 

 

5 

6. Pojemnik 

gastronomiczny 

perforowany 

Pojemnik GN 1/1 perforowany h-100 mm.                                                                                                  

Pojemniki gastronomiczne przeznaczone są do profesjonalnego wykorzystania w placówkach żywienia 

zbiorowego, można je używać w technologii pieców konwekcyjno-parowych. 
 

szt. 4 

7. Pojemnik 

gastronomiczny 

aluminiowy 

Pojemnik GN 1/1  aluminiowy z powłoką teflonową ze stali nierdzewnej h-20 mm.                                      

Pojemniki gastronomiczne przeznaczone są do profesjonalnego wykorzystania w placówkach żywienia 

zbiorowego, można je używać w technologii pieców konwekcyjno-parowych. 
 

szt. 10 

8. Materiały 

montażowe 

 

Akcesoria potrzebne do podłączenia urządzeń w celu prawidłowego działania. komp. 1 

 


