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PLEC TÈCNIC PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A
L’EDIFICI DEL CENTRE CÍVIC – ZONA DE LA CUINA
1. Objecte del contracte.
L’objecte del contracte és l’adquisició i subministrament del mobiliari necessari per a
equipar la cuina del Centre Cívic.
Quadre resum de les necessitats d’equipament per a la cuina del Centre Cívic. Les
característiques tècniques estan detallades a l’annex I. S’hauran de complir totes i
cadascuna d’elles restant excloses aquelles ofertes que no compleixin amb les mateixes.

Denominació
FRY TOP SOBREMESA GAS NATURAL TIPO PLACA: LISA
ZONAS PLACA: 2 DIMENSIÓN PLACA: 728x468
(34,10dm2) POTENCIA TOTAL: 15KW DIMENSIONES:
800x730x290
COCINA 4 FUEGOS SOBREMESA GAS NATURAL
DIMENSIÓN PARRILLAS DOBLES: 397x290( PARA
CADA QUEMADOR) -QUEMADORES: 4x8KW
POTENCIA TOTAL: 32KW DIMENSIONES:
800x730x290
FREIDORA SOBREMESA GAS NATURAL Nº CUBAS:
2 - VOLUMEN CUBAS: 2x15L -CESTILLOS: 2
GRANDES POTENCIA TOTAL: 30KW DIMENSIONES:
800x730x290
MESA BAJA REFRIGERADA Nº PUERTAS: 4
CAPACIDAD: 377L -CLASE ENERGÉTICA: D POTENCIA ELÉCTRICA: 224W-DIMENSIONES:
2.2242x700x584
CAMPANA MURAL COMPENSADA FABRICADA EN
ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 1,2mm.
TODA SOLDADA. SUMINISTRADA EN UNA SOLA PIEZA .
DIMENSIONES: 3.000x1.100x650mm
SIN ILUMINACIÓN SIN MOTOR

unitats

Preu unitat

Preu total
(iva exclòs)

1

2.624,00Eur

2.624,00Eur

1

2.230,00Eur

2.230,00Eur

1

4.975,00Eur

4.975,00Eur

1

3.197,00Eur

3.197,00Eur

3.675,00Eur

3.675,00Eur

1

CAJA DE EXTRACCIÓN 400º/2H CARACTERISTICAS:
12/12 POTENCIA: 1,5CV

1

2.578,00Eur

2.578,00Eur

CAJA DE APORTACIÓN
POTENCIA: 1CV

1

824,00Eur

824,00Eur

2.300,00Eur

2.300,00Eur

CARACTERISTICAS: 12/12

SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE
INCEDIOS PARA COCINAS. CLASE F. COMPUESTO
POR: PULSADOR DE ACTIVACIÓN MANUAL, 1
CILINDRO DE 12 LITROS DE ESPUMA PARA CLASE F

1
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DETECTOR DE ACTIVACIÓN TÉRMICA AUTOMÁTICA
A LOS 141ºC, COMPONENTES EN ACERO
INOXIDABLE Y PROTECCIÓN DE CONDUCTOS.
TOTAL DE DIFUSORES: 6
MESA REFRIGERACIÓN Nº PUERTAS: 4
DIMENSIONES: 2.250x700x850 CLASE ENERGÉTICA:
B CAPACIDAD BRUTA: 549L POTENCIA ELÉCTRICA:
195W REFRIGERANTE: R-600a
ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Nº DE PUERTAS: 1
CLASE EFICIENCIA ENERGETICA: C CAPACIDAD
BRUTA: 506L CONSUMO ENERGETICO ANUAL:
548KW-h - POTENCIA ELÉCTRICA: 182WDIMENSIONES:
93x726x2.067
MESA FREGADERA FABRICADA EN ACERO
INOXIDABLE AISI304 DE 1,2mm. EQUIPADO
CON 1 ARO DE DESBARAZE, 1 CUBETA
SOLDADA Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS DE
BAJOMESA.
DIMENSIONES: 1.800x700x850
GRIFO MONOMANDO 2 AGUAS CON PALANCA
LARGA GERONTOLÓGICO SEGÚN REQUISITOS
SANITARIOS. CAÑO GIRATORIO
LAVAVAJILLAS BAJOMESA APERTURA FRONTAL
CONEXIÓN: 230V 1+N BOMBA DE DESAGÜE: SI
CAPACIDAD DEL TANQUE: 20L DE 2,8KW POTENCIA:
3,4KW CICLOS DE LAVADO: 120" Y 180"
PRODUCCIÓN TEÓRICA MÁX.: 30cestas/h
DIMENSIONES: 600x600x830
LAVAVASOS DE APERTURA FRONTAL TAMAÑO
CETA: 350x350 BOMBA DESAGUE: SI 230V/1N
POTENCIA: 2,66KW DIMENSIONES: 430x480x660
CICLO FIJO: 120s PRODUCCIÓN MÁXIMA:
30CESTAS/H ALTURA ÚTIL: 220mm VOLUMEN DE
TANQUE: 11L
MESA FREGADERA MURAL EN ACERO INOXIDABLE
AISI 304 DE 1,2mm. EQUIPADA CON 1-CUBETA
SOLDADA Y BASTIDOR. DIMENSIONES: 1.200x600
UD. GRIFO MONOMANDO DE 2 AGUAS CON
CAÑO GIRATORIO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA
BAJO BARRA
MUEBLE CAFETERO FABRICADO EN ACERO

1

3.295,00Eur

3.295,00Eur

1

2.199,00Eur

2.199,00Eur

1.364,00Eur

1.364,00Eur

134,00Eur

134,00Eur

2.736,00Eur

2.736,00Eur

1.656,00Eur

1.656,00Eur

1

720,50Eur

720,50Eur

1

123,00Eur

123,00Eur

1

1.089,00Eur

1.089,00Eur

1

1

1

1
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INOXIDABLE AISI 304 DE 1,2mm. CON ENCIMERA
MURAL Y ESTANTES A LA IZQUIERDA DIMENSIONES:
1.200x600x1.050
MUEBLE OFFICE A MEDIDA FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE AISI 304 DE 1,2mm. EQUIPADO CON
1 ESTANTE INFERIOR Y 1 INTERMEDIO. REALIZADO
ENCAJE A COLUMNA. DIMENSIONES:
2.400x600x1.050
MUEBLE OFFICE A MEDIDA FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE AISI 304 DE 1,2mm. EQUIPADO CON 1
ESTANTE INFERIOR Y 1 INTERMEDIO. DIMENSIONES:
1.600x600x1.050
MESA CENTRAL DE ACERO INOXIDABLE AISI 304
DE 1,2mm. CON 1 ESTANTE INFERIOR
DIMENSIONES: 2.800x600x850
HORNO RATIONAL 6-1/1 iCOMBI CLASSIC GAS
NATURAL -POTENCIA GAS: 13KW -TENSIÓN
ALIMENTACIÓN: 1 NAC 230V -PESO: 101KG CAPACIDAD: 6x1/1GN // 12x1/2GN - Nº
COMIDAS
POR DIA: 30-100 - DIMENSIONES: 850x842x754mm
UD. MESA I ESTANDAR ABIERTA PARA MODELO 6-1/1
- DIMENSIONES: 860 (AN)x685 (P)x699 (Al)mm - SIN
RUEDAS
MATERIAL E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS DE
EXTRACCIÓN Y APORTACIÓN DE CAMPANA 7m
TUBO HELICOIDAL D.300 3ud. CODO 90º D.300
1ud. TE D.300 10ud. ABRAZADERA UNIÓN
D.300 1ud. SOMBRERO 1ud. TOLVA MOTOR

TRANSPORTE, MONTAJE Y PUESTAS EN MARCHA DE LA
MAQUINARIA OFERTADA

TOTAL EQUIPAMENT CUINA

Pressupost
Base
IVA 21%
Total
2. Valor estimat del contracte:

1

1.815,00Eur

1.815,00Eur

1.200,00Eur

1.200,00Eur

1

980,00Eur

980,00Eur

1

8.950,00Eur

8.950,00Eur

1

468,00Eur

468,00Eur

1

2.560,00Eur

2.560,00Eur

1

1.800,00Eur

1.800,00Eur

1

53.492,5€

53.492,50 €
11.233,42 €
64.725,92 €
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D’acord amb l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del present contracte ascendeix a
53.492,50€.
3. Revisió de preus
No es preveu.
4. Garantia dels productes:
1 any comptat a partir de la data de lliurament dels productes.
5. Lliurament de l’equipament:
La durada del contracte serà de dos mesos, a partir de l’endemà de l’adjudicació.
L’entrega del material es farà a l’edifici del Centre Cívic, incloent en el preu el servei de
transport, instal·lació i muntatge, d’acord amb el plànol de l’annex 2.
Amposta, a data de la signatura.

Xènia Casanova Salvadó
Dinamitzadora de l’àrea de comerç
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ANNEX I
Característiques tècniques
FRY-TOP
Característiques generals
-Plaques de cocció fabricades d’acer inoxidable.
AISI-304 de 1,5 mm d’espessor.
-Juntes de tall per làser, soldadures i polits automàtics. Cargols ocults a la vista.
-Planxes de rostit fabricades en acer dolç de 12 ó 15mm d’espessor, de ràpida posada a
règim i elevada potència.
-Models amb planxes llises, ratllades i mixtes (2/3 llises + 1/3 ratllades).
-Versions amb superfície de crom de 50 micres d’espessor per als tres tipus de planxa.
-Models d’escalfament elèctric per mig de resistències blindades d’acer inoxidable;
temperatura controlada mitjançant termòstat, entre 100 i 300ºC.
-Models d’escalfament a gas amb cremadors d’alta eficiència (cremadors independents per
models d’un mòdul).
-Models a gas amb versions de control termostàtic de la temperatura (entre 100 i 300ºC) o
amb funcionament per mig de vàlvula de seguretat amb termoparell.
-Encès dels cremadors per mig de piezoelectricitat. Per tant, les versions de gas no
necessiten electricitat per la seva instal·lació. Disposen de tub d’accés per encès manual.
-Les planxes d’un mòdul posseeixen dues zones d’escalfament independents.
-Gran rapidesa de reacció y recuperació de la temperatura a la planxa.
-Les planxes es troben soldades en la placa de cocció embotida.
-L’allotjament embotit i els seus cantons i arestes arrodonides permeten gran facilitat de
neteja.
-Inclinació de la planxa cap a la part davantera, per facilitar la recollida de les grasses i
líquids.
-Proveïdes d’un orifici per la recollida de les grasses de cocció i d’un calaix per al seu
emmagatzematge amb capacitat de fins a 2 litres segons models.
-Armilles laterals i posterior antiesquitxades en opció, fàcilment desmuntables.
-Protector de xemeneia de ferro fos esmaltat d’alta temperatura.
-Accés als components des de la part frontal.
-Màquines amb protecció de grau IPX5 contra l’aigua.
-Accessoris opcionals (veure pàgina d’accessoris al final).
-Rascleta (*)
- Armilla antiesquitxades (en tres peces, per facilitar la seva neteja)
(*) Els models amb superfície cromada inclouen la rascleta de sèrie.
Voltatges en models elèctrics
-400 V 3+N. Per altres tensions, consultar opcions al final del capítol.
CUINA 4 FOCS SOBRETAULA
Característiques generals
- Plaques de cocció embotides fabricades en acer inoxidable AISI-304 de 1,5mm.
- Juntes de tall per làser i soldadures automàtiques. Cargols ocults a la vista.
- Graelles dobles de dimensions 397 x 580mm (397 x 290 per cada cremador) que
possibiliten l’ús d’olles i paelles de grans dimensions. La reduïda distància entre nervis
centrals, de 75mm permet així mateix el recolzament d’olles de diàmetre molt petit. (8 cm),
evitant el perill de bolcat dels recipients petits.
-Les graelles estan fabricades en fosa esmaltada RAAF (resistent als productes alcalins,
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àcids i al foc a altes temperatures).
-Cremadors i difusors de doble corona de ferro fos niquelat, que garanteixi la uniformitat i
distribució tèrmica de la flama al fons d’olles, inclús de grans dimensions. S’eviten
d’aquesta manera, acumulacions de calor en únic punt i s’optimitza la transferència
d’energia al producte.
-Cremadors amb diferents potències, per adaptar-se als recipients i a la seva utilització
amb diferents aliments:
·5,25 kW (Ø 100mm).
·8,0 kW (Ø 120 mm).
-Posició inequívoca dels cremadors a l’hora de tornar a col·locar-los.
-Pilots de baix consum i termoparells col·locats dins del cos del cremador per major
protecció.
-Conduccions de gas en tub flexible d’acer inoxidable, el què facilita manipulacions internes
de cara a millorar la reparabilitat.
-Comandaments amb base de suport protectora i sistema contra infiltracions d’aigua.
-Protector de xemeneia de ferro fos esmaltat d’alta temperatura, enrasat amb les graelles,
el què facilita la maniobrabilitat i el suport de recipients de major superfície, augmentant la
superfície útil.
-Accés als components per la part frontal.
FORN
Possibilitat d’escollir entre forn estàtic de gas de dimensions GN 2/1.
-Càmera de cocció construïda totalment en acer inoxidable,el què facilita la neteja i
proporciona una major higiene.
-Introducció de la bandeja en sentit panoràmic, el què facilita la maniobrabilitat.
-Escalfament:
·Gas: Cremador tubular d’acer inoxidable, amb pilot i termoparell, i encès per piezoelèctric.
·Elèctric: escalfament per mig de resistències blindades d’acer inoxidable amb
commutador selector per al funcionament de la zona superior i/o interior.
-Control de la temperatura per vàlvula termostàtica (125-310º C).
-Guies en tres nivells d’altura per oferir diferents possibilitats de treball.
-Guies de vareta amb sistema anti-bolcament per evitar el bolcat de les graelles.
-Solera en la base del forn fabricada en ferro que garanteix un millor rendiment i
uniformitat en la distribució del calor.
-Junta de tancament de fibra de vidre que millora l’eficiència tèrmica del forn i garanteix la
seva durabilitat.
-Marc de forn i contraporta embotits, el què assegura un millor tancament del forn.
-Porta de forn desmuntable, el què facilita la reparabilitat.
ACCESSORIS OPCIONALS (veure pàgina d’accessoris al final del capítol)
-Placa de rostit per col·locar sobre cremadors de 5,25 kW.
-Columna d’aigua.
FREGIDORA
Característiques generals
-Plaques de cocció fabricades en acer inoxidable AISI-304 de 1,5mm d’espessor.
-Juntes de tall per làser, soldadures i polits automàtics. Cargols ocults a la vista.
-Models sobretaula de 8L d’elèctriques i models de sòl de 15L de gas i elèctriques.
-Tonells embotits integrats a la placa de cocció amb soldadura i polit robotitzats.
-Zona freda a la part inferior del tonell, que ajuda a mantenir durant més temps les
característiques i qualitat del oli utilitzat.
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-Control termostàtic de la temperatura, entre 60 i 200ºC.
-Termostàtic de seguretat en tots els models.
-Proveïdes de tapes individuals per cada tonell.
Descàrrega del oli del tonell per mig de l’aixeta de bola, robust i fiable, resistent a altes
temperatures. En el cas dels models de 8L comandaments de descàrrega situat al
portacomandaments.
-Màquines amb altes potències, ràpida posada a règim i elevada relació potència · litre (fins
1,00 kW/litre).
Models a gas
-Models a gas amb tres tubs d’intercanvi de calor longitudinals, integrats al tonell.
-Cremadors a gas d’alta eficiència.
-Xemeneia enrasada amb la resta de les màquines, gràcies a la perfecta combustió
obtinguda.
Models elèctrics
- Models elèctrics amb resistències d’acer inoxidable AISI 304 situades al interior del tonell i
basculants en més de 90º per permetre una neteja perfecta.
-Voltatge: 400 V 3+N. Per altres tensions, consultar opcions al final del capítol.
Cistells en dotació:
-Fregidores de 8L: 1 cistell petit per tonell (125 x 280 x 100mm).
-Fregidores de 15L: 1 cistell gran per tonell (250 x 280 x 100 mm).
Accessoris opcionals:
(Veure pàgina d’accessoris al final del capítol)
- Fregidores de 15 litres: cistell petit (125 x 280 x 100mm).
TAULA BAIXA REFRIGERADA ADEQUADA COM A SUPORT COCCIÓ
Característiques generals
-Interior i exterior en acer inoxidable austenític d’alta qualitat (excepte respatller en
galvanitzat).
-50 mm d’aïllament de poliuretà injectat de 40 kg/m3 de densitat.
-Sistema de refrigeració per tir forçat col·locat a l’interior de la càmera.
-Evaporador de tub de coure i aletes d’alumini.
-Control electrònic i digital de la temperatura i del desgebrament amb visor digital.
-El control es troba integrat al panell frontal estant així més protegit contra la brutícia i té el
grau oficial de protecció IPX5 contra possibles esquitxades i rajos d’aigua.
-Alarma per evitar una obertura perllongada de la porta.
-Mecanisme de tancament i bloqueig automàtic de les portes que ajuda a augmentar la
comoditat a l’hora de carregar i descarregar l’equip.
-Estants d’acer plastificat fàcilment desmuntables per la seva neteja amb guies regulables
en altura (mida GN1/1).
-Dotació per porta: 1 graella GN 1/1 i 2 jocs de guies per la seva col·locació a diferents
altures.
-Desguàs integrat per mig d’embotició que permet evacuar les aigües residuals que puguin
produir-se a l’interior del moble.
-Fons embotit i interiors corbs per facilitar la neteja i conservació.
- Il·luminació interior LED (només per models amb portes de vidre).
-Potes d’acer inoxidable regulables en altura.
-Armilla sanitari de 10 cm d’altura.
-Temperatura de treball:-2ºC,+8ºC (refrigeradors) i -18ºC, -22ºC (congeladors).
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-Temperatura ambient 43ºC (*).-Classe climàtica 4.
Opcions:
-Kit rodes (muntatge en fàbrica).
-Sense armilla.
-Sense placa de cocció.
-Diferents versions de calaixos.
-Grup a l’esquerra.
-Obertura de porta panoràmica.
-Posterior INOX.
-Placa de cocció de granit.
-Resistència marc porta que evita condensacions en ambients d’elevada humitat.
-Ferradura (de sèrie en portes de vidre).
CAMPANA
Campana tota soldada.
Totes es subministren en una peça.
Frontals i laterals acer inoxidable AISI 304 de 1.2mm.
Darrera i sostre en galvanitzat d’1 mm.
Interior sense arestes per a la seva fàcil neteja.
Filtres de llot Inox AISI 43D de 495 x 495 x 50.
SISTEMA D’EXTINCIÓ D’INCENDIS PER A CAMPANA
Sistema extinció automàtica classe F per cuines composta per:
-1 cilindre 12L espumògens per classe F per focs en greixos i olis.
-Activació automàtica per detecció per tub tèrmic alta sensibilitat 141ºC
-Components del sistema fabricats en acer inoxidable
-Sistema no pressuritzat sense components mecànics ni electrònics que puguin donar
falses errades.
-Protecció zona conducte
-Total 6 difusors per protecció del sistema
TAULA REFRIGERADA
Característiques generals
-Interior i exterior en acer inoxidable austenític d’alta qualitat (excepte respatller en
galvanitzat).
-Aïllament de poliuretà injectat de 40 kg/m3 de densitat. El grossor de les parets laterals és
de 60mm mentre que el sostre és de 40mm on es col·loca una placa de cocció injectada de
50mm d’espessor (total 90mm d’espessor).
-Evaporador de tub de coure i aletes d’alumini.
-Sistema HACCP que registra l’historial de funcionament.
-Control electrònic i digital de la temperatura i del desgebrament amb visor digital.
-El control es troba integrat al panell frontal estant així més protegit contra la brutícia i té el
grau oficial de protecció IPX5 contra possibles esquitxades i rajos d’aigua.
-Alarma sonora i visual vinculada a tres sondes allotjades en punts estratègics.
-Proporcionen un control total i en el seu cas efectuen el bloqueig del compressor quan el
condensador està brut o es produeix una fallada.
-Alarma per evitar una obertura perllongada de la porta.
-Mecanisme de tancament de i bloqueig automàtic de les portes, que ajuda a augmentar la
comoditat a l’hora de carregar i descarregar l’equip.
-Estants d’acer plastificat fàcilment desmuntables per a la seva neteja amb guies regulables
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en altura (mida GN1/1).
-Dotació per porta: 1 graella GN1/1 i 2 jocs de guies per a la seva col·locació a diferents
altures.
-Desguàs integrat per mig d’embotició que permet evacuar les aigües residuals que puguin
produir-se a l’interior del moble.
-Fons embotit i interiors corbs per facilitar la neteja i conservació.
-Il·luminació interior LED (només per models amb portes de vidre).
-Potes d’acer inoxidable regulables en altura.
-Armilla sanitària de 10 cm d’altura.
-Temperatura de treball:-2ºC, +8ºC (refrigeradors) i -18ºC, -22ºC (congeladors).
-Temperatura ambient 43ºC (*).
-Classe climàtica 4.
Opcions:
-Kit rodes (muntatge en fàbrica)
-Sense armilla.
-Sense placa de cocció
-Diferents versions de calaixos.
-Obertura de porta panoràmica .
-Posterior INOX.
-Placa de cocció de granit.
-Resistència marc porta que evita condensacions en ambients d’elevada humitat.
-Pany (de sèrie en portes de vidre).
REDUCCIÓ DEL CONSUM FINS UN 45%
ARMARI REFRIGERAT
Característiques generals
-Construït amb acer inoxidable AISI-304.
-50 mm d’aïllament de poliuretà injectat de 40 kg/m3 de densitat.
-Estants en vareta d’acer plastificat amb guies d’altura regulables (17 nivells de dimensions
Snack) fàcilment desmuntables per a la seva neteja.
Dotació: 3 estants per porta gran.
-Sistema de refrigeració per tir forçat.
-Evaporador de tub de coure i aletes d’alumini.
-Control electrònic i digital de la temperatura i del desgebrament amb visor digital.
-Alarma per evitar una obertura perllongada de la porta.
-Portes que disposen d’un mecanisme de tancament i bloqueig informàtic. Si l’obertura és
menor de 90º es tanca automàticament.
Si és major de 135º es bloqueja.
-Desguàs integrat per mig d’embotició que permet evacuar les aigües residuals que puguin
produir-se a l’interior del moble.
-Fons embotit i interiors corbs per facilitar la neteja i conservació.
-Potes d’acer inoxidable regulables en altura.
-Temperatura de treball:-2ºC, +8ºC (refrigeradors) i -18ºC, -22ºC (congeladors).
-Temperatura ambient: 43ºC (*)
-Classe climàtica 4.
-Il·luminació LED i Interruptor d’encès (models expositors i ara també en models per
congelats).
Opcions:
-Pany (equips amb porta gran).
De sèrie en portes de vidre.
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-Kit rodes (muntatge en fàbrica).
-Obertura contraria (models 1 porta gran).
-Barra carnissera.
-Resistència marc porta que evita condensacions en ambients d’elevada humitat.
-Respatller INOX.
TAULA INOXIDABLE AMB ANELLA DESBARACE I CUBETA
-Frontal de 60 i armilla de 100 soldat
-Altura de 850 regulable a 920.
-Potes posteriors retranquejades 40 mm.
-Placa de cocció AISI 304 18/10 1.2 mm.
-Bandeja AISI 304 18/10 0.8 mm.
-Reforç galvanitzat 1mm.
-Potes de 40x40x1 AISI 304 18/10
-Tac regulable de poliamida
-Acabat satinat
RENTAVAIXELLES FRONTAL
Característiques generals
-Model amb control mitjançant botons altament resistents.
-Cicle de rentat de 120s.
-Producció teòrica màxima de 30 cistelles/ hora.
-Tanc de 20L de volum, amb resistència d’escalfament de 2,8 kW.
-Consum d’aigua per cicle de 2,4 L.
-Bandeja-filtre al tonell de rentat.
-Protecció anti-humitat IPX4.
-Opció d’aclarit amb sistema termostop que garanteix temperatures de 80-85ºC. Ajust
desactivat de fàbrica.
RENTAGOTS FRONTAL
Característiques generals
-Model amb control mitjançant botons altament resistents.
-Model per cistells de 350 x 350 mm.
-Cicle fix de rentat de 120 s i producció màxima de 30 cistelles/hora.
-Altura útil interna de 220mm.
-Tanc de 11L de volum, amb resistència d’escalfament de 2 kW.
-Caldereta de 4L de volum, amb resistència d’escalfament de 2,4 kW.
TAULA INOXIDABLE PER RENTAGOTS
-Frontal de 60 i pitet de 100 soldat.
-Altura de 850 regulable a 920.
-Potes posteriors retranquejades 40mm.
-Placa de cocció AISI 304 18/10 1.2 mm.
-Bandeja AISI 304 18/10 0.8mm
-Reforç galvanitzat 1mm.
-Potes de 40x40x1 AISI 304 18/10
-Tac regulable de poliamida
-Acabat setinat.
Aixeta no inclosa.

EXP. 2021-030-SU

MOBLE CAFETER
-Frontal de 60 i armilla de 100 soldat
-Altura de 1050 regulable a 1120.
-Placa de cocció AISI 304 18/10 1.2.
-Exterior AISI 304 18/10 0.8mm.
-Interior AISI 430 0.6 mm.
-Posterior galvanitzada.
-Reforç galvanitzat 1 mm.
-Estant intermedi regulable en altura.
-Calaixos amb guies reforçades.
-Potes de 130 mm regulables.
-Acabat setinat.
MESA INOXIDABLE CENTRAL
-Placa de cocció AISI 304 1.2 mm setinada.
-Bandeja AISI 304 0.8 mm setinada
-Potes AISI 304 40x40x1 setinada.
-Reforços galvanitzats 1mm.
FORN
-Potència de connexió per Gas Natural H G20
-Potència de connexió Gas GLP 3B/P
-Tensió d’alimentació
-Pes
-Capacitat
-Nombre d’àpats per dia
-Ample
-Profunditat(amb maneta de la porta)
-Altura

13kW
13,5 KW
1 NAC 230 V
101 Kg
6 x 1/ 1GN/12x1/2GN
30-100
850 mm
842mm
754mm
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1-PLANXA FRY-TOP
2- CUINA 4 FOCS
3- FREGIDORA
4- TAULA BAIXA REFRIGERADA
5-FORN
6-CAMPANA
7-TAULA REFRIGERADA 3P.
8- ARMARI REFRIGERAT
9-TAULA INOX AMB CUBETA
DESBARAS I ESPAI PER
RENTAVAIXELLES
1O-RENTAVAIXELLES
11-RENTAGOTS
12-TAULA AMB CUBETA
13- MOBLE INOX CAFETER
14-MOBLE OFFICE
15-MOBLE OFFICE
16-TAULA CENTRAL

CLIENTE:
UBICACIÓN:
PLANO:
Nº EXPEDIENTE:
ESCALA:
FECHA PLANO:

CENTRE CIVIC AMPOSTA
Amposta
Cocina. PROPUESTA.
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