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Приложение 2 

 

Техническа спецификация 

за 

„Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен 

социален патронаж гр. Кубрат и Домашен социален патронаж с. Севар” 

 

Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен 

социален патронаж гр. Кубрат и Домашен социален патронаж с. Севар с 

минимални технически спецификации: 

№ ВИД 

ОБОРУДВАНЕ 

ТЕХНИЧЕСКИ И 

ФУНКЦИОНАЛНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАЗМЕРИ В 

мм 

д/ш/в 

КОЛИЧ

ЕСТВО 

1 2 3 4 5 

1 Неръждаема 

работна мивка 

двугнездова 

 

 

 

 

 

 

Работна маса със заден борд 

50мм с два умивални 

басейна с размери 

354/325/200 мм. Изработен 

от неръждаема стомана с 

долен плот. Крака от 

неръждаем профил с 

регулируеми във височина 

пластмасови набивки. 

1490/500/850 1 

2 Неръждаема 

работна мивка 

едногнездова 

Работна маса със заден борд 

50 мм с умивален басейн с 

размери 700/500/300 мм., с 

долен плот. Изработен от 

неръждаема стомана. Крака 

от неръждаем профил с 

регулируеми във височина 

пластмасови набивки. 

900/700/850 1 

3 Шкаф крайстенен 

с плъзгащи се 

врати, с долен 

плот 

 

 

 

 

Шкаф крайстенен с 

плъзгащи врати. Със заден 

борд 50 мм. С междинен 

плот. Изработена от 

неръждаема стомана. 

Работен плот, крака от 

неръждаем профил 40/40 мм 

с регулируеми във височина 

1000/500/850 2 



 

 

пластмасови набивки . 

4 Шкаф крайстенен 

с отварящи се 

врати, с долен 

плот 

Шкаф крайстенен с 

отварящи врати. Със заден 

борд 500 мм. С междинен 

плот. Изработена от 

неръждаема стомана. 

Работен плот, крака от 

неръждаем профил 40/40 мм 

с регулируеми във височина 

пластмасови набивки . 

2500/700/850 1 

5 Шкаф с междинен 

плот с плъзгащи се 

врати 

Шкаф островен с междинен 

плот, с плъзгащи се врати. 

Изработена от неръждаема 

стомана. Работен плот, 

крака от неръждаем профил 

40/40 мм с регулируеми във 

височина пластмасови 

набивки . 

2000/750/850 1 

6 Работна маса Работна маса островна 

изработена от неръждаема 

стомана. Каширан работен 

плот, крака от неръждаем 

профил 40/40 мм с 

регулируеми във височина 

пластмасови набивки 

1450/800/800 2 

7 Зеленчукорезачка Автоматична 

зеленчукорезачка за 

зеленчуци и плодове 

Производителност: до 

300кг/час 

Вентилиран двигател. С два 

отвора за по-едри и по-

дребни зеленчуци.Комплект 

ножове за 

стъргане,рязане,нож и 

решетка за кубчета 

 1 

8 Електрически 

обръщателен тиган 

/пържолник/ 

Обръщателен  електрически 

тиган , с обем на ваната50л. 

Корпус от неръждаема 

стомана, вана от 

неръждаема стомана. 

800/700/900 1 

9 Ел. 

картофобелачка 

ел.картофобелачка с 

капацитет на едно зареждане 

20 кг. Окомплектована с 

неръждаема стойка, филтър 

за отпадъци и диск за лук. 

 1 

10 Кутер за обработка 

на меки, твърди и 

течни продукти 

Кутер за обработка на меки, 

твърди и течни продукти с 

вместимост на купата 3л /      

 1 



 

 

2 кг. 

11 Ел. скара Професионална тръбна ел. 

скара 

595/545 1 

   

ДСП КУБРАТ 

 

  

1 Шкаф крайстенен 

с отварящи се 

врати, с долен 

плот 

Шкаф крайстенен с 

отварящи врати.. С 

междинен плот. Изработена 

от неръждаема стомана. 

Каширан работен плот, 

крака от неръждаем профил 

40/40 мм с регулируеми във 

височина пластмасови 

набивки в цвят "метално 

сиво". 

1600/500/800 1 

2 Зеленчукорезачка Автоматична 

зеленчукорезачка за 

зеленчуци и плодове 

Производителност: до 

300кг/час 

Вентилиран двигател. С два 

отвора за по-едри и по-

дребни зеленчуци. 

 1 

3 Ел. 

картофобелачка 

ел.картофобелачка с 

капацитет на едно зареждане 

20 кг. 

 1 

4 Кутер за обработка 

на меки, твърди и 

течни продукти 

Кутер за обработка на меки, 

твърди и течни продукти с 

вместимост на купата 3,3 кг. 

две скорости на въртене. 

 1 

 


