
Poznámka: Pořadová čísla v legendě souhlasí s pozičními čísly na 

výkresech.

1. PATRO - bufet JD

m. č. 2.05a — ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ

05. 1 ŠATNÍ SKŘÍŇKA

Rozdělená na vycházkovou a pracovní část.

m. č. 2.05b — UMÝVÁRNA (PŘEDSÍŇKA WC ZAMĚSTNANCŮ)   

05b. 2 UMYVADLO

m. č. 2.05d — ÚKLIDOVÁ KOMORA

05d. 3 VÝLEVKA

Voda: studená, teplá DN 15 pro napouštění do nádoby + 

splachování.

05d. 4 ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA OTEVŘENÁ cca 450 cca

Omyvatelný vnější i vnitřní povrch. 650 900

m.č. -  2.06  - PŘÍPRAVNA

06. 1 UMYVADLO

mytí provozního nádobí

06. 2 cca 700 900

1 500

dřezy vlevo : 450x450x250 mm.

Poznámka: Stojánkovou směšovací baterii zajistí ZT, sifon je součástí zařízení,

Poznámka: před stolem podklahová vpusť.

Poznámka: lem vzadu

Poznámka: před stolem podlahová vpusť - zajistí ZT.

Poznámka: doměřit podle skutečně provedené stavby.

06. 3 ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA s posuvnými dveřmi. 1 200 350 600

Poznámka: dveře na valivém ulořžení, skříňka má jednu polici.

06. 4 PRACOVNÍ STŮL s policí. cca 700 900

Lem vzadu a vpravo. 1 100

06. 5 PRACOVNÍ STŮL se dvěma policemi. 1 500 700 900

Lem vzadu.

06. 6 ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA s posuvnými dveřmi. 1 400 350 600

Poznámka: dveře na valivém uložení, skříňka má jednu polici.

Spodní hrana ve výšce 1400 mm.

06. 7 nevybaveno

06. 8 SKŘÍŇ POLICOVÁ - NEREZ. 1 200 600 1 800

Nosnost police 120 kg.

v.

Poziční           

číslo

NÁZEV (popř. stručný popis) Rozměry [mm]

š. hl.

doporučeno : směšovací baterie bez ručního vypínání tekoucí  

vody  ( stlačením ovladače se spustí voda ).  Postačí baterie s 

dlouhou pákou - zajistí ZT.

PRACOVNÍ STŮL S DVOUDŘEZEM, policí, lem vzadu.



06. 9 nevybaveno

m. č. 2.07 — BAR

07. 1 MRAZÍCÍ SKŘÍŇ; obsah cca 133 l. (komerční). 600 620 830

Vnitřní teplota chl.  -18 až  -20 °C.

Energie: 0,13 kW/230 V, zásuvka ve výšce 600 mm.

07. 2 1100 700 900

07. 3 CHLADÍCÍ SKŘÍŇ, 2x prosklené dveře; obsah cca 420 l. (komerční)600 600 1 950

Vnitřní teplota chl. +1 až +3 °C.

Energie: 0,32 kW/230 V, zásuvka ve výšce 2050mm.

07. 4 CHLADÍCÍ SKŘÍŇ, 2x prosklené dveře; obsah cca 420 l. (komerční)600 600 1 950

Vnitřní teplota chl. +1 až +3 °C.

Energie: 0,32 kW/230 V – zásuvka ve výšce 2050 mm.

07. 5 ZÁPULTÍ BARU 600 1 950

dřez : 400x400x150 mm.

Odpad: DN 50 ve výšce 600 mm - upřesní díl interiéru.

07. 6 MYCÍ STROJ DVOUPLÁŠŤOVÝ na mytí skla - včetně podnoží. 460 590

Rozměry mycího koše: 400x400 mm.

Odpad: DN 50, ukončen pračkovým sifonem ve výšce 100 mm - 

zajistí ZT.                                                                       

07. 7 ZMĚKČOVAČ  AUTOMATICKÝ. 245 480 560

Pro mycí stroj na mytí skla a kávovar.

Energie: 0,01 kW/230 V na zásuvku ve výšce 600 mm.

cca 

1800se zabudovaným nerez  dřezem, prostorem  pod pracovní plochou 

pro mycí stroj a změkčovač, na pracovní ploše kávovar, pod 

kávovarem zásuvka na oklep "logru", výklopný odpadkový koš.  

Součástí horní skříňky.

Voda: studená i teplá DN 15 ve výšce 700 mm - zajistí ZT, 

ukončit rohovými ventily 3/8", rozteč 150 mm - upřesní díl 

interiéru.

740/  850

Voda: vedeno od změkčovače, ukončit kohoutem se šroubením, s 

vnějším závitem DN 20 ve výšce 600 mm.

Energie: 3,1 kW/230 V – pevný přívod ve výšce 100 mm, přes 

vypínač umístěný ve výšce 1100 mm.

Panty dveří vlevo ( prostor s pěti  policemi), s indikací teploty 

vnitřního prostoru - uložení dovezených hotových výrobků 

studené kuchyně. 

Panty dveří vpravo s indikací teploty vnitřního prostoru, uložení 

mražených krémů v jednoporcovém balení.

PRACOVNÍ STŮL s prostorem pro umístění mrazící skříně, 

ve volném prostoru police, lem vzadu.

Panty dveří vpravo ( prostor s pěti  policemi), s indikací teploty 

vnitřního prostoru - uložení dovezených hotových cukrářských 

výrobků. 



Odpad: DN 40 ukončen pračkovým sifonem ve výšce 350 mm - 

zajistí ZT.

07. 8
CHLADÍCÍ STŮL DVOUSEKCOVÝ - ZÁSUVKOVÝ, lem 

vzadu. 1 310 700 900

Energie: 0,5 kW/230 V – pevný přívod ve výšce 100 mm.

Poznámka: uložení nápojů

07. 9 ZÁVĚSNÁ POLICE KONZOLOVÁ; jednodílná 1 000 350 40

Se závěsnými kořenkami, nosnost police 60 kg.

Součástí dodváky 2x závěsné konzole.

Poznámka : na polici umístěna mikrovlnná trouba.

Spodní hrana ve výšce 1400 mm.

07. 10 MIKROVLNNÁ TROUBA - KOMERČNÍ 510 335 470

Energie : 2,9 kW/230V, na zásuvku ve výšce 1500 mm.

07. 11 nevybaveno

07. 12 CHLADÍCÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ 1 072 675 720

07. 13 1 100 700 900

Umístění KCHJ chladící vitríny p.č. 07.12

energie : 0,5 kW/230V  - pevný přívod z podlahy + 0,01 kW/230 

V pro osvětlení p.č. 07.12.

07. 14 PRODEJNÍ PULT - atyp tvar 600 900

Na zadní stěně (zezadu) umístěna ve výšce 600 mm el.zásuvka - 

zajistí technologie.

cca 

1700
se zabudovaným nerez  dřezem, prostorem  pod pracovní plochou 

pro kyvety se sirupy, na pracovní ploše kávovar, pod kávovarem 

zásuvka na oklep logru, výklopný odpadkový koš.  

KOMPRESOROVÝ STŮL vpravo + UZAVŘENÝ STŮL S 

KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI vlevo, pohledové stěny.

Voda: studená ukončená ventilem DN 15 se šroubením DN 20. 

Tlak min. 2,5 a max. 6,0 bar. Umístěno ve výšce 600 mm.

Odvod uprav. vody šroubení DN 20 ve výšce 600, vedeno k 

mycímu stroji na mytí skla a kávovaru, ukončeno kohouty  - 

zajistí ZT.

S teploměrem, zadním lemem, zásuvky členění 1/3 : 2/3, spodní 

část je rozdělena na dva bloky, které obsahují prostor pro GN s 

křídlovými dveřmi, chlazený obsah 320 l., rozsah teplot 0 až +10 

°C, chladivo R 134 A, nohy výškově přestavitelné o 20 mm.

výkon mikrovlnné trouby 1800W,

4 stupnì výkonu 1800W/900W/360W/180W

2 magnetrony, èasovaè na 30 minut,

automatická pamì� doby posledního vaøení,

vnìjší i vnitøní provedení z nerez oceli, keramické dno,

DIGI ovládání - elektr. rotaèní regulátor a LCD display.

KCHJ vitríny zabudována v kompresorovém stole, vitrína ze 

všech stran prosklená s nosným rámem z nerezových trubek.                                                                                                                 

energie : 0,01 kW/230V pro osvětlení, pevný přívod z podlahy, 

volný kabel 1,5m.                                                                        

Poznámka : uloženy výrobky cukrářské kuchyně.



dřez : 300x500x250 mm.

Odpad: DN 50 ve výšce 500 mm - upřesní díl interiéru.

07. 15 NEVYBAVENO

07. 16 NEVYBAVENO

07. 17 KÁVOVAR AUTOMATICKÝ 580 560 440

Energie: 3,2 kW/400 V – pevný přívod ve výšce 600 mm.

07. 18 POKLADNA 350 400 370

Vlastnosti a typ upřesní uživatel. 

Energie : 0,01/230 V  na zásuvku + počítačová sít k administrativnímu pracovišti.

voda   : upravená studená vedena od změkčovače z umývárny 

stolního nádobí, ukončena kohoutem se šroubením  DN 20 ve 

výšce 600 mm,  odpad  : DN 32 ve výšce 600 mm.

se zabudovaným nerez  dřezem, prostorem  pod pracovní plochou 

pro kyvety se sirupy, na pracovní ploše kávovar, pod kávovarem 

zásuvka na oklep logru, výklopný odpadkový koš.  

Voda: studená i teplá DN 15 ve výšce 600 mm - zajistí ZT, 

ukončit rohovými ventily 3/8", rozteč 150 mm.


