Název výrobku:

Pojízdná prodejna
INTEGROVANÁ GASTRO-VÝBAVA PRO PRODEJ A GRILOVÁNÍ POTRAVIN
Skupina: Dopravní technika

Číslo:

DT - 002

Pojízdné prodejny jsou koncipovány zejména pro prodej zboží potravinářského charakteru (použití speciálních
materiálů s atesty pro styk s potravinou).
Přednosti:

Velmi příznivý poměr užitné hodnoty a ceny,vysoká odolnost proti mechanickému poškození stěn,
nerez-gastro výbava za bezkonkurenční ceny.

Konstrukce: Nástavba je sestavena z modulových sendvičových panelů tl.45 mm,vzájemně spojených lepením.
Panely jsou opláštěny Zn-lakovaným plechem.
Pochůznou vrstvu podlahy tvoří vodovzdorná (finská) protiskluzová překližka nebo překližka
s litým-protiskluzovým povrchem.
Standartním řešením interiéru je výdejní okno s výklopnou okenicí,vestavěný chladící box,
vestavěná strojovna(pro chlad.agregáty od vitrín a chl.boxu),vestavěný-hygienický set
(zásobník na vodu,průtok.ohřívač,nerez-dřez s baterií,nádoba na odpad.vodu),rozvaděč,
dveře vstupní a dveře do chl.boxu.
Ostatní výbava je aplikována na základě požadavku zákazníka.
Na kompletní výrobek vlastníme potravinářský(hygienický) certifikát.
Základní varianty- dle druhu zaměření prodeje:
prodejna lahůdek,ryb,masa a uzenin
prodejna s výčepním zařízením
prodejna pečiva
prodejna s grilem(24-36 kuřat,sele apod.)
Pizzeria s kompletní výbavou na výrobu a prodej pizzy
Základní rozměrové varianty(mm):
3000 x 2000 x 2000
3500 x 2000 x 2000
4000 x 2200 x 2100
4500 x 2200 x 2100
5000 x 2200 x 2100
6000 x 2200 x 2100
Pojízdné prodejny jsou dodávány ve dvou variantách:
Kompletní přívěs(podvozek s nástavbou).
Kompletní užitkový automobil.
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Pojízdné prodejny na přívěsovém podvozku
Specifikace podvozku:

Podvozky jsou brzděné konstrukčně shodné přívěsy.
Liší se pouze rozměry a celkovou hmotností.
Všechny přívěsy jsou brzděny nájezdovou brzdou AL-KO KOBER nebo KNOTT
s couvací automatikou.
U všech typů jsou všechny součásti zinkované žárově nebo galvanicky.
Přívěsy jsou vyráběny o celkové hmotnosti 1500-3500 kg.
Lze je užívat i za automobily s nižší celkovou hmotností na tažném zařízení
při respektování snížení užitečné hmotnosti.)

Specifikace nástavby:

izotermická nástavba IZO-nadstandartní izolace(šetří energie), PUR panely tl. 40 mm
podlaha litá protiskluzová Korapur,zadní vstupní dveře š 800 mm a nástupní schůdek
výklopné(výdejní) okno cca 1500 x 1000 mm,vnitřní výška 1950 - 2000
Pojízdné prodejny na automobilovém podvozku

Specifikace podvozku:

Pojízdné prodejny jsou kompletovány zejména na podvozcích do 3500 kg.
Jelikož je u těchto vozidel omezená užitečná hmotnost,je nejvhodnějším řešením
aplikace nástavby-prodejny v délce 3 - 3,5 m.
Automobilové podvozky se pohybují v cenách od 380 tis.Kč(Hyundai)- 600 tis(MB,VW apod.).
V případě nástavby(prodejny)delší než 3,5m(tj.do 4 m je nutno volit podvozek o celkové
hmotnosti min.4500 kg.V tomto případě se jedná o výrazně dražší automobily,než uvedené.

Specifikace nástavby:

izotermická nástavba IZO-nadstandartní izolace(šetří energie), PUR panely tl. 40 mm
podlaha litá protiskluzová Korapur,zadní vstupní dveře š 800 mm a nástupní schůdek
výklopné(výdejní) okno cca 1500 x 1000 mm,vnitřní výška 1950 - 2000
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GASTRO VÝBAVA A ZAŘÍZENÍ:
Výbava je navržena dle charakteru prodávaných potravin - tj.dle specifikace zákazníka.
Na základě vyplněného poptávkového listu je navrženo technické řešení interiéru včetně cenového návrhu.
Výběr je možný z následujících výrobků:

Označení:

Obsah

STG-006
STG-007
STG-008
STG-009
STG-010
STG-011
STG-012
STG-013
STG-014
STG-015
STG-016
STG-017
STG-018
STG-019
STG-020
STG-021
STG-022
STG-023
STG-024
STG-025
STG-026
STG-027
STG-028
STG-029
STG-030
STG-031
STG-032
STG-033
STG-034
STG-035
STG-036
STG-037

Nerezové regály
Nerezové police
Sprchy a baterie
Stůl mycí se dvěma dřezy,odkládací plochou bez police,s plnou nebo roštovou policí
Stůl mycí se dvěma dřezy-lisované vevařované bez police s plnou nebo rošt.policí,prolis. deska.
Stůl mycí s jedním dřezem,odkládací deskou bez police,s plnou nebo roštovou policí
Stůl mycí se dvěma dřezy-lisované vevařované bez police s plnou nebo rošt.policí,rovná deska.
Stůl pracovní s plnou policí
Baterie-nášlapné
nerezové skříňky-závěsné
Dřezy-nástěnné
Stůl pracovní s trnoží
Plynové a el.vařiče těstovin - skříňové.Samostatně stojící plynové(G) a elektrické (E)
Plynové a elektrické smažící pánve
Elektrické grily
Grily-lávové
Grily-kontaktní
Grily kontaktní
Plyn. lávové grily skříňové MAGISTRA 900(MBM)
Plynové lávové grily GPL(MBM)
Rotační grily na kuřata(ROLLER GRILL International)
Stolové chlazení PYGMY 15-kontaktní chladič pro chlazení piva
Stolové chlazení KONTAKT 30 1K-kontaktní chladič pro chlazení piva
Stolové chlazení KONTAKT 70,KONTAKT 115 -kontaktní chladič pro chlazení piva
Konvektomat XV203G 50 kg,Konvektomat 303G 60 kg
Výrobníky zmrzliny
Výrobníky točené zmrzliny, točeného jogurtu, sorbetta a točené granity
Výrobníky točené zmrzliny, točeného jogurtu, sorbetta a točené granity
Hot dog - párkovače
Grily na gyros
Hyg. set - skř.se zásob. na vodu,průtok.ohř.,baterií,nerez. umyvadlem a nádob. na odpad.vodu.
Chladící a tepelné vitríny

