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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
З ПОСТАЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ШКОЛИ

Фото

Виробник

Артикул

Габарити

Опис

Ціна, Евро

Кількість

Сума, Евро

Сума, грн

850*842*1014

Пі ч па роконвекці йна на 10 рі вні в (на 10 га строємностей типу GN 1/1) бойлерного типу, з гі гі єні чної уста новкою без
ні жок. Обла дна на і нтелектуа льною системою приготува ння, і нтелектуа льним упра влі нням та і нтелектуа льною
а втома тичною системою очищення ка мери а па ра ту та вида лення на кипу з па рогенера тора за допомогою очисних
та блеток, термозондом з 6 точка ми вимі рюва ння, сенсорним екра ном з розмі ром не менше 10 ді ймі в, можливі стю
програ мува ння та збереження у па м’яті а па ра та не менше 1000 програ м, можливі сть приготува ння в
ба га торі вневому режимі , можливі сть приготува ння в ні чному режимі , можливі стю приготува ння стра в без контролю з
боку персона лу, та включа є 3 робочі режими в ді а па зоні темпера тур ві д 30 до 300С, не менше 5 робочих
пі дрежимі в, ді а гностичну систему з а втома тичною і ндика ці єю серві сних пові домлень та функці ю са моді а гностики
для переві рки функці онува ння а па ра ту, на явні сть 2 вентиляторі в в робочі й ка мері , ручний душ з поворотним а бо
поверта льним меха ні змом, вбудова ний лі чильник електроенергі ї, на явні сть двері з потрі йним склом з можливі стю
ві дкриття на 180 гра дусі в, можливі сть диста нці йного упра влі ння, можливі сть отрима ння HACCP-да них, вбудова ний
і нтерфейс Wi Fi .
Га ба ритні розмі ри: Ширина не бі льша 850 мм, Глибина не бі льша 842 мм, Висота не бі льша 1014 мм.
Номі на льна на пруга 380 В, пі дключення до перемі нного електроструму ча стотою 50 Гц, Спожива на потужні сть не
бі льша 18,9кВт.
Вирі б обла дна но ка белем електричним необхі дного перетину по потужності і струму для безпечної його експлуа та ці ї,
довжиною 2,5 м та вилкою електричною. На явна на територі ї Укра їни серві сна служба обслуговува ння. Вирі б
ві дпові да є вимога м чинного са ні та рного за конода вства Укра їни та ма є дозві л до використа ння на об’єкта х
грома дського ха рчува ння. Вирі б ві дпові да є вимога м ДСТУ, ТУ виробника та техні чні й документа ці ї передба ченої
виробником.

8,875

1

8,875

293,585

90

1

90

2,977

Та блетки Ca re-Ta b для очищення бойлеру па роконвектома ті в бойлерного типу. Ві дро, 150 шт.
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Rational (Німеччина)

iCombi Classic 101/1

Rational (Німеччина)

56.01.535

Rational (Німеччина)

56.00.562

Rational (Німеччина)

6013.1103

GN 1/1

Противі нь для сма ження та випі ка ння 1/1 GN з а нтиприга рним покриттям Tri l a x. Розмі р 325x530 мм
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14,555

Rational (Німеччина)

60.71.157

GN 1/1

Форма Mul ti ba ker 1/1 GN з а нтиприга рним покриттям. Tri l a x. Розмі р 325x530 мм
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Rational (Німеччина)

6019.1150

GN 1/1

Корзина для сма ження Combi Fry GN 1/1. Розмі р 325x530 мм
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Stalgast (Польща)

GN1/1 h65

GN 1/1

Га строємкі сть GN 1/1. Га строємкі сть виготовлена з нержа ві ючої ста лі , h65. Розмі р 325x530 мм
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1,819

Rational (Німеччина)

6010.1101

GN 1/1

Реші тка GN 1/1 (325x530 мм). Викона на з і ржості йкої ста лі . Розмі р 325x530 мм
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1100*938*485

Теплова кулі на рна система для ва рі ння, сма ження, тушкува ння, приготува ння у фритюрі , у ва куумі ,
низькотемпера турного приготува ння. Обла дна ний двома тиглями на 25 лі трі в кожний, і нтелектуа льною системою
приготува ння, і нтелектуа льною системою на грі ва ння, а втома тичним пі дйомно-опускним пристроєм, і нтегрова ною
системою пода чі води, і нтегрова ною зливною системою, системою за хисту ві д пригора ння та опі кі в, сенсорним
екра ном, можливі стю програ мува ння та збереження у па м’яті а па ра та не менше 350 програ м, можливі стю
приготува ння стра в без контролю з боку персона лу, термозондом з 6 точка ми вимі рюва ння, та включа є не менше 6
робочих режимі в в ді а па зоні темпера тур 30-250°C, вбудова ний ручний душ з поворотним меха ні змом, серві сну
ді а гностичну систему з а втома тичною і ндика ці єю серві сних пові домлень, можливі сть диста нці йного контролю,
можливі сть отрима ння HACCP-да них, вбудова ний і нтерфейс Wi Fi .
Номі на льна на пруга 380 В, 3 NAC. Спожива на потужні сть не бі льше 21кВт.
Га ба ритны розмыри не бі льше: 1100*938*485 мм.
Вирі б обла дна но ка белем електричним необхі дного перетину по потужності і струму для безпечної його експлуа та ці ї,
довжиною не менше 2,5 м та вилкою електричною (а бо подовжува чем з ві дпові дними па ра метра ми). На явні сть на
територі ї Укра їни серві сної служби обслуговува ння обов’язкова . Вирі б повинен ві дпові да ти вимога м чинного
са ні та рного за конода вства Укра їни та ма ти дозві л до використа ння на об’єкта х грома дського ха рчува ння. Вирі б
повинен ві дпові да ти вимога м ДСТУ, ТУ виробника а бо техні чної документа ці ї передба ченої виробником.
Га ра нті я 24 мі сяці в
До скла ду Теплової кулі на рної системи входить на ступна комплекта ці я: Пі дста вка і з нержа ві ючої ста лі для
мультифункці она льного а па ра ту. Виробник пі дста вки ма є спі впа да ти з виробником Теплової кулі на рної системи. Ма є
2 висувні полиці та 6 па р на пра вляючих. На пра вляючі ма ють бути виготовлені методом безшовного шта мпува ння.
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700*810*2090

Морозильна ша фа призна чена для охолодження та збері га ння продукті в.
Ста ль ма рки AISI 304.
Товщина і золяці ї 60 мм.
Ергономі чна ручка по всі й висоті дверей
Ма гні тний ущі льнюва ч легко та швидко за мі нити при пла новому обслуговува нні
Ні жки регулюються по висоті
За круглені внутрі шні кути для бі льш легкого са ні та рного обслуговува ння
Пла стифі кова ні ста льні реші тки
Регульова ні на пра вляючі для бі льшої ефективності розта шува ння продукті в
На пра вляючі реші ток з нержа ві ючої ста лі
На ва нта ження на реші тки 40 кг.
Пі дходить для реші ток GN 2/1
Моноблочна система . Агрега т зроблений в тропі чному викона нні , що дозволяє використовува ти ша фу в примі щеннях
з темпера турою до +43°C. Холодоа гент R404a .
Робоча темпера тура : -15°C – -22°C
Об’єм: 605 л
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68,145

Rational (Німеччина)

Samaref (Італія)

iVario Pro 2-S

PF 700M BT

Очисні та блетки для ка мери па роконвектома ті в бойлерного типу. Ві дро, 150 шт.

Фото

Виробник

Elframo (Італія)

Артикул

CE 24F VE

Габарити

650*755*1450

Опис
Посудомийна ма шина купольного типу
Ста ль ма рки AISI 304.
На грі ва льні елементи зроблені зі спла ву Incol oy 800
Кнопка доступу до на ла штува нь ма шини: темпера тура , трива лі сть циклі в, ча с, миючий за сі б для ополі скува ння,
утримува ння котла та трива лі сть вентилятора
Кнопка доступу до і нформа ці ї про використа ння ма шини: ві добра ження оста нні х темпера тур (HACCP), сигна лі за ці я,
передба чува на витра та води та пра вильна робота
Темпера тура ва нни вста новлена на 55°C
Регульова ний термоста т бойлера
Омива ч та ополі скува ч з нержа ві ючої ста лі
Електричні ча стини доступні з фронта льної сторони
Витра ти води для ополі скува ння: 3 л
Ча с циклу: 60/120/180 с
Корисна висота : 400 мм
Об’єм бойлера : 8 л
Об’єм ва нни: 46 л
Корзина : 500x500 мм
Обов'язкове використа ння за собі в для мийки та ополі скува ння рекомендова них виробником. Пі дключення 400В

Ціна, Евро

Кількість

Сума, Евро

Сума, грн
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Winterhalter
(Німеччина)

F 8400

Миючий за сі б
Рі дкий високо лужний а ктивний хлорний уні верса льний миючий за сі б призна чений
для професі йних посудомийних ма шин. За вдяки ві дбі люючому компоненту, вида ляє
особливо за ста рі лі за лишки їжі , за лишки ка ви, ча ю та і нші ба рвники. Очищува ч можна
використовува ти для полоска ння посуду, скла , столових прила ді в та предметі в виготовлених
з пла стику та нержа ві ючої ста лі . Ма є дуже хорошу зда тні сть розчинення
жиру та бі лка .

Winterhalter
(Німеччина)

B100 N

Ополі скуючий за сі б
Є нейтра льним ополі скува чем для всі х за стосува нь та пі дходить для використа ння
в професі йних посудомийних ма шина х. Промивний ма тері а л може використовува тися для
полоска ння посуду, скла , столових прила ді в та посуду, а та кож предметі в зі скла , порцеляни,
пла стику, нержа ві ючої ста лі та а люмі ні ю.
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350*325*105

Ва ги кухонні
Пла тформа з нержа ві ючої ста лі
Інтерфейс RS-232С
Точні сть вимі рюва ння 1 г
Живлення ві д мережі
Ді а гностика помилок
Тензометричний тип вимі рюва ння
Цифровий дисплей
Функці я обнулення та ри
Розмі р пла тформи: 340x215 мм
Ма ксима льна ва га зва жува ння: 5 кг
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12,372

360*580*765

Пла тформа з нержа ві ючої ста лі
Інтерфейс RS-232
Точні сть вимі рюва ння 50 г
Живлення ві д мережі
Ді а гностика помилок
Сумува ння результа ті в
Зва жува ння по допуску з звуковим сигна лом
Зва жува ння в процента х
Автома тичне вимика ння
Тензометричний тип вимі рюва ння
Цифровий дисплей
Індика тор з поворотною головкою
Ма ксима льна ва га зва жува ння: 150 кг
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320*660*630

Ті стомі с спі ра льний з нерухомою верхньою ча стиною.
Нерухома верхня ча стина
Спі ра ль, реші тка , ві дсі ка ч ті ста та ча ша викона ні з нержа ві ючої ста лі
Колеса
Та ймер
Об’єм ча ші : 17 л
За мі с ті ста : 12 кг
Спожива на потужні сть 750 Вт. Пі дключення 400В
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1,115

36,884

395*360*485

М’ясорубка електрична . Легко переноситься за вдяки зручним ручка м
Корпус з а нодова ного а люмі ні ю і бі чні па нелі з протиуда рного ABS Прові трюва ний двигун
Редукці йний пристрі й з зубча стою переда чею з вузлом в ма сляні й ва нні Зні мна горловина м'ясорубки, повні стю
викона на з нержа ві ючої ста лі AISI 304 На са дка та ні ж з нержа ві ючої ста лі
Редуктор з подві йною системою за хисту ві д потра пляння рі дини
Реверс
Продуктивні сть 120 кг/годину
Спожива на потужні сть 750 Вт. Пі дключення 230 В
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23,057

390*310*610

Овочері зка електрична
Спожива на потужні сть 550 Вт.
Пі дключення: 1 фа за 230 В
Швидкі сть: 375 об/хв
Ма гні тна система за хисту і га льмува ння двигуном
На явні сть двох за ва нта жува льних воронок: велика на пі вкругла воронка з об'ємом за ва нта ження не менше 2 л та
цилі ндрична воронка Ø 58 мм.
Мета лева з'ємна кришка
Тип моторного блоку: а синхронний
Моторний блок з високомі цного композитного ма тері а лу. Ва л двигуна і з нержа ві ючої ста лі
овочері зка осна щена боковим викидом, пі д яким можна вста новлюва ти га строємності GN висотою до 150 мм
Можливі сть вста новлення до 50 дискі в для рі знома ні тних виді в на рі зок овочі в
Можливі сть вста новлення обла дна ння для протирки ка ртопляного пюре. Продуктивні сть в режимі протирки
ка ртопляного пюре 300 кг/год
Ва га 19,8 кг Пі дключення 230 В
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39,101
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20,576

237
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237

7,840

CAS (Корея)

CAS (Корея)

Pizza Group (Італія)

Sirman (Італія)

Robot Coupe
(Франція)

Robot Coupe
(Франція)

Robot Coupe
(Франція)

AD-05

DB II-150E

IF 17

TC 22 Dakota

CL50

1961

28207

Комплект з 7 дискі в для овочері зки.
Комплекта ці я:
Диск-сла йсер 1 мм
Диск-сла йсер 2 мм
Диск-сла йсер 4 мм
Диск-терка 2 мм
Комплект для на рі зки кубі ка ми 10x10x10 мм
Диск для на рі зки соломкою 2.5x2.5 мм
Леза на диска х сла йсера , а та кож рі жуча ча стина з нержа ві ючої ста лі дискі в для терки є зйомними
На бі р для ка ртопляного пюре 3мм. для вста новлення на овочері зку
Комплекта ці я:
Диск-протирка
Лопа сті
Диск-скида ч
Воронка для за грузки

Фото

Виробник

Артикул

Robot Coupe
(Франція)

39881

Robot Coupe
(Франція)

Mini MP 240VV

Габарити

h-535

Опис

Ціна, Евро

Кількість

Сума, Евро

Сума, грн

Комплект для очистки реші ток для на рі зки кубикі в 5, 8 і 10 мм
Комплекта ці я:
Двоша ровий трима ч для реші ток
Інструмент для очистки реші ток
Чистящий і нструмент

65

1

65

2,150

Ручний мі ксер Robot Coupe Mi ni MP 240 V.V.
Ідеа льна гі гі єна : шта нга , ні ж та на са дка легко розбира ються.
На ді йні сть а па ра ту: вибі р ма тері а лі в та ретельно розроблена конструкці я за безпечує довгий термі н служби
Висока продуктивні сть: висока потужні сть двигуна дозволяє пра цюва ти з великими об’єма ми і за безпечує високу
які сть кі нцевого продукту
Простий в обслуговува нні : трубка , на са дка , ні ж, та ві нчик повні стю виготовлені з нержа ві ючої ста лі
Компа ктні сть: невеликі га ба рити та зручне керува ння
Швидкі сть: ві д 2000 до 12500 об/хв Пі дключення тип 230 В Потужні сть 270 Вт
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1,777
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3,554

117,566

300
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300

9,924

2,100

1

2,100

69,468

700*810*2090

Холодильна ша фа призна чена для охолодження та збері га ння продукті в.
Ста ль ма рки AISI 304.
Товщина і золяці ї 60 мм.
Ергономі чна ручка по всі й висоті дверей
Ма гні тний ущі льнюва ч легко та швидко за мі нити при пла новому обслуговува нні
Ні жки регулюються по висоті
За круглені внутрі шні кути для бі льш легкого са ні та рного обслуговува ння
Пла стифі кова ні ста льні реші тки
Регульова ні на пра вляючі для бі льшої ефективності розта шува ння продукті в
На пра вляючі реші ток з нержа ві ючої ста лі
На ва нта ження на реші тки 40 кг.
Пі дходить для реші ток GN 2/1
Моноблочна система . Агрега т зроблений в тропі чному викона нні , що дозволяє використовува ти ша фу в примі щеннях
з темпера турою до +43°C. Холодоа гент R404a .
Робоча темпера тура : -2°C – +8°C
Об’єм: 605 л

ЕФЕС-Трейд
(Україна)

630*700*1500

Прила вок-помі чник уні верса льний Ма стер

ЕФЕС-Трейд
(Україна)

1000*700*1920 Прила вок-ві трина холодильний ПВХЛС-К-1000 Ма стер

ЕФЕС-Трейд
(Україна)

1200*700*1010 Ма рмі т 2-х стра в тепловий МСЕ-2 VSOP-1

750

1

750

24,810

ЕФЕС-Трейд
(Україна)

1000*700*850

Ма рмі т перших стра в пі д супниці МЕ-1000 VSOP-1

500

1

500

16,540

ЕФЕС-Трейд
(Україна)

1100*700*850

Ка совий вузол

320

1

320

10,586

45,349

1,500,145

Samaref (Італія)

PF 700M TN

Сума з ПДВ, Евро

№ п/п
1
2
3
4
5
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
9.1
10
11
12
12.1
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Назва
Виробник
Стіл з полицею і бортом
ПТК
Підставка під iCP 10-1/1
ПТК
Шпилька
ПТК
Стелаж 4-рівневий
ПТК
Стіл з ванною (700*700) ліворуч
ПТК
Стіл з бортом та полицею
ПТК
Полиця (настінна) 2-рівнева
ПТК
Стіл з ванною мийною ліворуч
ПТК
Полиця (настінна) 2-рівнева
ПТК
Стіл з ванною мийною ліворуч
ПТК
Полиця (настінна) 2-рівнева
ПТК
Стіл з полицею та бортом
ПТК
Полиця (настінна) 2-рівнева
ПТК
Стіл з полицею (знизу) та полицею на ньомуПТК
Стіл з полицею та бортом
ПТК
Стіл з ванною ліворуч
ПТК
Полиця (настінна) 2-рівнева
ПТК
Стіл з полицею та бортом
ПТК
Стіл з ванною праворуч та полицею
ПТК
Стелаж для посуду
(2 полиці для тарілок, 2-для стаканів)
ПТК
Стелаж для посуду
ПТК
Стіл з бортом
ПТК
Ванна мийна подвійна
ПТК
Стіл з отвором для відходів
ПТК
Стіл з ванною (500*700) праворуч
ПТК
Стелаж 4-рівневий
ПТК
Стелаж 4-рівневий
ПТК
Стелаж 4-рівневий
ПТК
Стіл з бортом та полицею
ПТК
Стелаж 4-рівневий
ПТК

Торговий Дім "S-Prof"
м. Львів вул. Городоцька
242
Тел: +38(032) 242-06-40
Розміри
700*700*850

Кількість

1050*400*1800
1800*700*850
1650*700*850
1650*300*400
1900*700*850
1300*300*400
1500*700*850
1500*300*400
1200*700*850
1200*300*400
1600*700*1250
1250*700*850
1700*700*850
1700*300*400
1450*700*850
2000*700*850

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

1250*300*1800
1250*300*1800
800*700*850
1000*700*850
1100*700*850
1150*700*850
800*400*1800
1100*400*1800
1000*400*1800
1000*600*850
1250*600*1800

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Видалити
Видалити
Видалити
Видалити

