
 

№  Вид оборудване 
Технически и функционални 

характеристики  
мерна единица Кол-во  Ед. цена 

Обща 
стойност 

1 2 3   4 5 9 

1 Професионална готварска печки с 

три фурни за шест тави по две за 

всеки етаж  

 

 

Професионална електрическа пекарна 

на 3 независими нива (камери), 

терморегулатори - горен и долен до 

300°С ,вътрешни размери на фурната 

620х882мм  (за 2 тави 600/400 една зад 

друга или 1 тава 600/800 мм), изцяло 

от неръждаема стомана AISI 304, 

както камерата, така и корпуса. 

Предназанчени както за готвене, така 

и за печене.  В комплект с 3 бр. 

решетки.                    

21kw/ 400V 1,00 6 340,00 лв 6 340,00 лв 

2 Професионални електрически 

котлони с 6 квадратни обединени 

електрически котлона-тип плоча, 

Професионален електрически котлон с 

6 квадратни обединени електрически 

плочи (6x2,5kw), всяка от тях с размер 

300/300мм., общ полезен размер на 

работната площ 900/600мм., термостат 

предпазващ от прегряване за всяка 

плоча. Върху база - тип отворен шкаф 

с долен плот. Изцяло изработен от 

неръждаема стомана,6 позиционен 

превключвател за всяка плоча. Общ 

полезен размер на работната площ 

900/600мм. Мощност на плочите - по 

6x2,5 KW.Обща мощност: 

15KW/400V.Външни размери: 

200/800/850 (може да се изработи и 

линия 90 - 1200/900/850) 

15kw 400V 1,00 4 190,00 лв 4 190,00 лв 

3 Професионална съдомиална Професионална съдомиялна машина с 

предно зареждане. Производителност: 

30 кошници/час. Размер на кошницата: 

500x500 мм., max. височина на 

съдовете: 310мм., цикъл на измиване: 

2 мин., консумация 2 вода/цикъл, 

температура на плакнене 80-90°С; 

Изцяло от инокс, включително 

рамената и разпръсквачите. 

5,1 kW 380 (220) V 1,00 3 470,00 лв 3 470,00 лв 



Автоматично пълнене. Окомплектовка 

с 2 кошници.   

4 ОПЦИЯ: Стойка за съдомиялна 

машина, изцяло неръждаема.  

    1,00 280,00 лв 280,00 лв 

5 Аспираторен чадър крайстенен за 

монтаж към стена - смукателен. 

Изцяло изработен от неръждаема 

стомана AISI304, заварени шевове, 

дренаж за оттичане на конденза, в 

комплект с разглобяеми иноксови 

ламелни филтри (2 бр.), включени в 

цената. Без вентилатор, за 

включване към обща 

вентилационна система.                                                              

Модел: А, Производител: "БИС" 

ООД - България             

 Размери 1100/1000/450   1,00 1 100,00 лв 1 100,00 лв 

6 Професионален миксер-пасатор с 

регулируема скорост - 2000, 9000 

до 15000 оборота/минута. Една 

приставка за пасиране с дължина 

на рамото 400мм. И една за 

разбиване на яйца.                                       

Размери: До 10 000 оборота/мин; ел. 

0,55 kW] 230 V/1N/50Hz 

  2,00 925,00 лв 1 850,00 лв 

7 Комплект 4 броя ножа за стек  Комплект 4 броя кухненски ножа 

Материал на дръжката: Полипропилен 

(пластмаса) 

Материал на острието: Неръждаема 

стомана 

Технология SIGMAFORGE® - 

прецизно кован нож от едно парче 

стомана 

Технология FRIODUR® - закалено 

при ниска температура острие за 

изключителна трайност на режещият 

ръб и устойчивост на корозия 

Заточване на острието: Двустранно 

Дължина на острието: 14 см 

Дължина на дръжката: 10,9 см 

Подходящ за: стек и месо 

  1,00 60,00 лв 60,00 лв 

8 Фризер Професионален вертикален 

хладилнилен шкаф с 1 плътна врата. 

Нискотемпературен - диапазон от -22 

0,5kw 220V 1,00 2 940,00 лв 2 940,00 лв 



до -17’ градуса. СЕРИЯ GASTRO - за 

тави GN 2/1 стандарт. Изцяло 

неръждаеми, отвън и отвътре върху 

иноксови регулируеми крака. 

Преместваеми във височина 

подсилени решетки с размер 540/650 

мм - 3бр. Електронно управление 

"DIXEL" с цифровa визуализация на 

температурата по НАССР. 

Изцяло медна охладителна система, 

динамично охлаждане, автоматично 

обезледяване на изпарителя. 

Осветление в камерата и ключалки за 

заключване на вратите. Тропичен клас  

- ефективен в среда до +43 градуса. 

Обем: 700л.                                          

9 Тиган за палачинки ф280   1,00 40,00 лв 40,00 лв 

10 Правоъгълна тава за печене, 

материал алуминизирана ламарина.        

Размери 400/600/20   1,00 25,00 лв 25,00 лв 

11 Метален шкаф за посуда Работна шкаф за посуда с плъзгащи се 

врати и междинен плот.  Изработен от 

неръждаема стомана AISI 304.  

Каширан работен плот, крака от 

неръждаем профил 400/400мм. с 

регулируеми във височина 

пластмасови набивки в цвят "метално 

сиво".                                                                               

 Размери 

1500/700/850 

1,00 1 320,00 лв 1 320,00 лв 

12 Чопър за рязане на зеленчуци Професионална зеленчукорезачка за 

зеленчуци и плодове. 

Производителност: до 300кг/час 

Вентилиран двигател. С два отвора за 

по-едри и по-дребни зеленчуци. 

Всички елементи на машината, които 

са в досег с храна са от неръждаема 

стомана. 

Метален корпус. Лесноповдигащ се 

капак за бърза смяна на ножове и 

почистване. В комплект с 5 бр. ножове 

за рязане -  3 ножа за настъргване и 2 

ножа за резени.                                                                                       

Модел: HLC-300 

0,55kw 220V 2,00 1 440,00 лв 2 880,00 лв 



13 Сокоизстисквачка Професионална сокоизтисквачка за 

твърди плодове и зеленчуци.  

3000 оборота в минута 

Професионален вентилиран двигател 

Метален корпус от неръждаеми 

работни елементи 

Голям пластмасов контейнер за 

отпадните сухи продукти.                                                                               

0,55kw 220V 2,00 2 400,00 лв 4 800,00 лв 

14 Везна за мерене  Везна за измерване до 15 кг. 

Големина на делението:  

- 600 гр – 2 гр 

- 3 кг гр – 1 гр 

- 6 кг гр – 2 гр 

- 15 кг – 5 гр 

Дисплей: течно кристален 

Ел. захранване  вграден захранващ 

блок за 220v или  батерии. 

Автоматично изключване.  

Размер на платформата: 34 x22см.                                        

    100,00 лв 100,00 лв 

15 Професионален тел за разбиване     1,00 20,00 лв 20,00 лв 

   

       

   

       

  

ОБЩА СУМА:  

 *Забележка: сумите са с 

включено ДДС 

     

 


