
Kúpna zmluva č. Z202122485_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Sídlo: Námestie SNP 5, 95801 Partizánske, Slovenská republika
IČO: 50424891
DIČ: 2120341509
IČ DPH:
Telefón: 0387479114

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: COMFORTA HYGIENE, s.r.o.
Sídlo: Kollárova 88, 03601 Martin, Slovenská republika
IČO: 45357552
DIČ: 2022953911
IČ DPH: SK2022953911
Bankové spojenie: IBAN: SK45 0200 0000 0027 0442 0053
Telefón: +421434288444

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: „Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne - zariadenie kuchyne“ - Konvektomat s 
príslušenstvom

Kľúčové slová: konvektomat, vozík
CPV: 39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 39314000-6 - Priemyselné vybavenie kuchýň; 

39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo 
a dodávky pre stravovacie zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Konvektomat

2. Zvážací vozík do konvektomatu

Položka č. 1: Konvektomat

Funkcia

Zabezpečenie zariadenia školskej kuchyne.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Elektrický konvektomat  (viď ilustračný obrázok v 
prílohe) ks 1

Rozmer mm 850x840x1870 920x880x1900
mm

El. príkon kW 37 38

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kapacita 20 x 1/1GN
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Prepojiteľný konvektomat na horúci vzduch podľa DIN 
18866 k automatickému vareniu

Elektricky vyhrievané samostatne stojace zariadenia inštalácia zadnou stranou na stenu

Vyrobené z nerezovej ušľachtilej ocele DIN 1.4301 bezšvový vnútorný priestor so zaoblenými rohmi, optimalizovaným 
prúdením vzduchu, izolované proti vyžarovaniu tepla

Elektronický bezpečnostný obmedzovač teploty pre 
teplovzdušný ohrev, generátor pary a vstavaná brzda 
kolesa ventilátora, aktívne vysokoúčinné odvlhčovanie

Integrovaný bezúdržbový systém odlučovaniea tukov 
bez prídavného tukového filtra

Dynamické prúdenie vzduchu vo varnej komore vďaka 
trom manuálne programovateľným a nezávisle 
modulovacím obojsmerným kolesám ventilátora s 5 
rýchlosťami

Zariadenie je vybavené dvierkami varnej komory so 
zadným odvetrávaním s trojitým sklom, z ktorých dve sú 
výklopné vnútorné tabuľky so špeciálnou vrstvou 
odrážajúcou teplo a dvierkami so zásuvným tesnením 
dvierok pre jednoduché čistenie a jednoduchú výmenu 
tesnení bez zásahu servisného technika. Dvierka sú 
vybavené jednoručnou rukoväťou dvierok s dorazovou 
funkciou.

Displej minimálne jednen 10palcový farebný displej TFT s kapacitnou 
dotykovou obrazovkou

Varná komora má úsporné LED osvetlenie s dlhou životnosťou a automatickú, 
akustickú a vizuálnu signalizáciu procesných krokov

Príprava pokrmov vo vnútornom priestore
je možná vo stojanovom vozíku (odstup lyžín min. 65 mm) pre 
vloženie 20 roštov alebo plechov (1/1 GN) do pozdĺžnych 
zásuvných roštov

Vstavaný sifón pre pripojenie odpadovej trubice na pevnú sieť alebo k voľnému 
odtoku

Možné pripojenie na systém pre úsporu energie podľa 
DIN 18875. Najvyššie uložený zásuvný rošt nesmie pri 
správnej inštalácií prekročiť výšku 1,60m.

Automatické prispôsobenie miestu inštalácie 
(nadmorská výška / bod varu) prostredníctvom kalibrácie
zariadenia

Vopred nastavené regionálne preferencie pri varení, 
ktoré nie sú závislé na nastavení jazyka zariadenia.

2-ročná záruka aj na diely, dobu práce a cestu servisného technika

V závislosti na príslušnej krajine a prevedení sú 
vyžadované nasledujúce alebo porovnateľná vyhlásenie,
schválenie a skúšobné značky:

IPX 5, Intertek, SVGW / SSIGE, KIWA, CE, EMC, WRAS, 
Watermark, NSF, FDA, HKICert, EnergyStar, DVL / Germanischer 
Lloyd , RED

Zariadenie je schválené na prevádzku bez dozoru

Prevádzkové režimy: varenie v pare, horúci vzduch a 
kombinácia horúceho vzduchu a pary s reguláciou 
vlhkosti, regenerácia, varenie s nízkymi teplotami, 
varenie s teplotným rozdielom, pasterizácia, regulácia 
vnútornej teploty pokrmu, schladzovanie Cool-Down, 
funkcia zvlhčovanie s možnosťou nastavenia množstva 
vody v mililitroch a nastavenie kysnutia pečiva

Nastaviteľná teplota varnej komory od + 30 ° C do + 300 ° C

Vybavenie zariadenia plne automatickým meraním 
vlhkosti

s presnosťou na percentá, reguláciou a zobrazením stupňa 
vlhkosti vo varnom priestore

Funkcia vstrekovania vody pre rýchle schladzovanie zariadenia

U 6 kategórií potravín (hydina, mäso, ryby, jedlá z vajec 
a dezerty, zelenina a prílohy, pečenie pečiva) alebo u 4 
tradičných spôsobov prípravy (vyprážanie, varenie, 
pečenie, grilovanie) zariadenie automaticky rozpozná 
veľkosť, stav a množstvo pridanej potraviny a 
automaticky zvolí optimálne nastavenie
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Inteligentné procesy prípravy, ktoré sa prispôsobujú 
druhu a východiskovému stavu potraviny a tiež 
zobrazujú aktuálne parametre varenia a zostávajúci čas 
prípravy

Možnosť zmeny požadovaného výsledku varenia počas 
spusteného inteligentného prevádzkového režimu

Prepínanie do iného ručného alebo automatického 
režimu počas spusteného programu

Kontrola a výpočet stupňa zhnednutia s presnosťou na 
sekundu a prispôsobenie zodpovedajúcich parametrov 
varenia

Pripravené pokrmy možno ohriať pri detekcii rosného 
bodu pomocou regulácie klímy vo varnej komore a 
dokončiť. Zariadenie je vybavené samostatným 
prispôsobením obslužného rozhrania podľa 
individuálneho častého štýlu používania.

Akustické povely a vizuálne zobrazenie v prípade 
nevyhnutných zásahov užívateľa, automatická voľba 
počiatočného času s možnosťou nastavenia dátumu a 
času

Inteligentný podporný systém k optimalizácii 
kombinovanej prípravy pokrmov podľa doby varenia a 
spotreby energie pri príprave a prevádzke à la carte. 
Vďaka inteligentnej príprave na cieľovú dobu je možné 
súbežné varenie viac potravín v rovnakom čase alebo 
alternatívne na rovnaký cieľový okamih. Na displeji sa 
zobrazuje, ktoré potraviny možno pripravovať súčasne

Zariadenie možno ľubovoľne naprogramovať (vrátane 
obrázkov, príslušenstva a textov) pomocou minimálne 1 
000 varných programov. Rozsiahla funkcia vyhľadávania
podľa príručky a receptoch v zariadení, kontextové 
zobrazovanie informácií pomocníka.

Výroba pary prebieha bez tlaku pomocou generátora 
čerstvej pary so samočistiacim programom a 
automatickým odvápnením a starostlivosťou, nezávisle 
na nastavenej tvrdosti vody

Prevádzka bez zariadenia na zmäkčovanie vody a bez 
dodatočného odvápňovania

Systém SDS s automatickým zobrazovaním servisných 
hlásení a funkcií vlastného testu k aktívnej kontrole 
funkcií zariadenia

Zariadenie je vybavené plne automatickým systémom 
čistenia nezávislým od tlaku vody s viacerými stupňami 
čistenia. Použitie čistiacich prostriedkov v pevnom 
skupenstve bez fosforu a fosfátov vo forme tabliet pre 
bezpečnú prácu. Zariadenie má rôzne čistiace 
programy, aj bez dozoru cez noc, a tiež funkciu 
ultrarýchleho čistenia za iba 12 minút.

Zariadenie automaticky rozpoznáva stav znečistenia a 
nahromadenie vápenných usadenín v závislosti na 
doterajšom spôsobe používania a podľa toho navrhuje 
najúčinnejší program čistenia (najlepší pomer 
odvápňovače / čistiaceho prostriedku / vody / energie). 
Navrhované čistiace programy možno voliteľne spustiť v 
režime Eco zameranom na úsporu zdrojov, alebo v 
časovo úspornom režime štandard. Integrovaná ručná 
sprcha s automatickým navíjaním a nastaviteľnou 
funkciou rozprašovanie a vodného lúča
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Plne integrované rozhranie WLAN bez externej antény a
ethernetové rozhranie na pripojenie ku cloudovému 
sieťovému riešenie pre vzdialený prístup a údržbu. 
Možnosť ovládania viacerých zariadení, správy varných 
programov, správy výroby a zariadení prostredníctvom 
cloudového riešenia. Možnosť zobrazovania spotreby 
energie pre procesy varenie a výstupu tiež 
prostredníctvom integrovaného rozhrania USB, ktoré 
možno použiť tiež k lokálnej výmene dát. Dátová pamäť 
HACCP a výstup aj cez rozhranie USB alebo 
prostredníctvom cloudového riešenia bez nutnosti 
špeciálneho softvéru výrobcu.

Integrovaná správa hygieny prostredníctvom cloudového riešenia 
so zobrazovaním stavu čistenia a údržby, servisných a chybových 
hlásení.

Teplotná sonda 5-7 bodov

Položka č. 2: Zvážací vozík do konvektomatu

Funkcia

Zabezpečenie zariadenia školskej kuchyne.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Zvážací vozík do konvektomatu (viď ilustračný obrázok) ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Zvážací vozík do konvektomatu 20xGN1/1

Celonerezový

Kompatibilný s konvektomatom v položke č. 1

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ mal v predmete podnikania oprávnenie na dodanie tovaru, ktorý zodpovedá predmetu 
zmluvy.

Celková cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru: doprava vrátane doručenia a vyloženia, vynesenia tovaru, 
likvidácie obalov, poskladania a montáže tovaru a ostatných nákladov súvisiacich s plnením na požadovanom mieste plnenia 
zmluvy.

Dodávateľ môže dodať celý predmet zákazky naraz jednou dodávkou na základe uzatvorenej zmluvy. Dodávka bude 
podložená podpísaným preberacím protokolom/dodacím listom. Faktúra bude vystavená až po prevzatí kompletného 
predmetu zákazky.

Cena za dodanie tovaru je cenou, ktorá je uvedená v tejto zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci 
Elektronického kontraktačného systému a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady dodávateľa pri dodaní celého predmetu 
tejto zmluvy a je nemenná.

Dodávateľ predloží objednávateľovi zoznam kontaktných osôb zodpovedných za plnenie zmluvy do 3  dní od uzavretia zmluvy.

Požaduje sa predložiť "podrobný aktualizovaný rozpočet" do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy s uvedením presného 
názvu tovaru (obchodná značka) aj s uvedením jednotkových cien zaokrúhlených maximálne na dve desatinné miesta (rozpis 
sadzby DPH, ceny bez DPH a s DPH) jednotlivých položiek tovarov uvedených v Technickej špecifikácii predmetu tak, aby 
celková cena zodpovedala cene uvedenej v zmluve.

Dodávateľ predloží do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy doklady preukazujúce splnenie všetkých technických 
špecifikácií a technických vlastností predmetu zmluvy, obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru (napr.  prospektový 
materiál, katalóg, technický list a pod.), ktorý musí obsahovať podrobnú technickú špecifikáciu a technické vlastnosti, ak tieto 
doklady neboli súčasťou vlastného návrhu plnenia.

Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, kompletný, funkčný, v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami. V 
opačnom prípade si objednávateľ vyhradzuje právo nepodpísať preberací protokol/dodací list a nezaplatiť zmluvnú cenu. 
Predmet zákazky musí byť zabalený v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a bez predchádzajúceho používania. 
Objednávateľ požaduje sprievodnú dokumentáciu k predmetu zákazky v slovenskom alebo českom jazyku.

Ak sa v technickej špecifikácii predmetu uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, 
obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými 
resp. lepšími parametrami. Nedodržanie porovnateľných alebo lepších parametrov pri ekvivalentom plnení bude považované 
za porušenie zmluvy a dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

Objednávateľ posúdi na základe predložených dokladov, či dodávaný predmet zákazky spĺňa technické parametre a 
požiadavky objednávateľa v zmysle zmluvy. V prípade, ak dodaný tovar nebude zodpovedať technickej špecifikácii uvedenej v 
zmluve je objednávateľ oprávnený takýto tovar neprevziať.
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V prípade, ak dodaný tovar nebude zodpovedať technickej špecifikácii uvedenej v zmluve, alebo ak sa vada tovaru zistí až po 
jeho prevzatí, je dodávateľ povinný doručiť objednávateľovi tovar bez závad v lehote do 5 pracovných dní po uplatnení 
reklamácie.

Uplatnenie reklamácie sa rozumie záznam v dodacom liste, v ktorom kontaktná osoba objednávateľa uvedie vady tovaru, ktorý
neprevzal a odoslanie emailu na adresu dodávateľa v prípade, ak sa reklamácia realizuje po prevzatí tovaru.

Záručná doba je 24 mesiacov. Dodávateľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne vymeniť chybný, nekvalitný alebo 
chýbajúci predmet zákazky do 5 pracovných dní od nahlásenia chyby listom alebo emailom dodávateľovi.

Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie jednotlivých položiek a Osobitných požiadaviek predmetu zákazky 
je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie od zmluvy, náhradu škody a udelenie neuspokojivej referencie.

Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci 
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.

Dodávateľ  nie  je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl.  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len  „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu  objednávateľa. 
Právny úkon, ktorým budú postúpené  pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou  objednávateľa  podľa  predchádzajúcej 
vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol 
na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu zriaďovateľa objednávateľa.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom 
systéme v platnom znení sa umožňuje a objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových 
cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku 
plnenia a celkovú cenu za položku vrátane DPH. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom dodaní predmetu 
zmluvy na  základe preberacieho protokolu/dodacieho listu. Prílohou faktúry je preberací protokol/dodací list potvrdený 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Preberací protokol/dodací list vypracuje dodávateľ.

V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade so Zmluvou, má objednávateľ 
právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej 
faktúry. Nová lehota začne plynúť doručením opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.

V prípade, ak sa dodávateľ stane počas realizácie zákazky platcom DPH, celkovú fakturáciu bude povinný upraviť tak, aby 
bola v súlade so zmluvnou cenou, t.j. znížiť základ dane tak, aby hodnota spolu s DPH zodpovedala cene, ktorá sa vysúťažila.

Ak dodávateľ nepredloží alebo predloží objednávateľovi predmet plnenia, v ktorom hodnoty nebudú v súlade so skutočnými 
alebo požadovanými vlastnosťami dodávaného plnenia, alebo sa takýto produkt pokúsi dodať, objednávateľ je oprávnený 
uplatniť si u dodávateľa zmluvnú pokutu v sume 5 % z hodnoty plnenia, najmenej však vo výške 250 EUR za každé také 
porušenie, tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Cieľom zmluvnej pokuty je pokryť náklady, ktoré vzniknú v dôsledku nutnosti rušenia zmluvy a opakovania aukcie vrátane 
všetkých pridružených procesov. Z dôvodu úmyselného alebo nezodpovedného ponúkania nezodpovedajúceho tovaru alebo 
služieb, ceny za ktorú nie je možne dodať, alebo nedokázaním splniť osobitné požiadavky.

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Ilustracne obrazky Konvektomat s prislusenstvom.xls Ilustracne obrazky Konvektomat s prislusenstvom.xls

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:
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Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Partizánske
Obec: Partizánske
Ulica: Námestie SNP 5

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.12.2021 10:00:00 - 16.12.2021 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 13 700,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 16 440,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122485

V Bratislave, dňa 29.11.2021 10:06:02

Objednávateľ:
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
COMFORTA HYGIENE, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122485


Zákazka


Identifikátor Z202122485


Názov zákazky „Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne - zariadenie kuchyne“ -
Konvektomat s príslušenstvom


Verejný detail
zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316242


Dodávateľ


Obchodný názov COMFORTA HYGIENE, s.r.o.


IČO 45357552


Sídlo Kollárova 88, Martin, 03601, Slovenská republika


Dátum a čas
predloženia 26.11.2021 14:30:03


Hash obsahu návrhu
plnenia oQp4qoJEUX/u4te7DpRuEfxsEBYFLTBlEHm0j5HR1vE=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Súhrnný vlastný návrh riešenia viď príloha


Prílohy:
katalogove-listy_blue_2011ib_cz-1.pdf (Katalógový list konvektomat)










PERFECTION IN COOKING AND MORE...



Certifikováno:



* DVGW a WRAS certifikáty jsou platné pouze pro modely se samonavíjecí sprchou.



Láň 2310, PS 43, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm, Tel. +420 571 665 511, 
Fax: +420 571 665 554, prodej@retigo.cz, www.retigo.cz



Blue 
2011 i, b



i - injekční | b - bojlerový



UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI



Vision Perfect Cooking
S konvektomaty Retigo Vision máte jistotu, 



že výsledek vaření bude vždy skvělý. 



Připravená jídla mají perfektní barvu,



jsou šťavnatá, křupavá a zdravě připravená 



s minimem přidaného tuku. 



Vision Design
Konvektomat Retigo Vision Vám nabízí 



skvělou kombinaci funkčnosti, 



výborné ergonomie a atraktivního vzhledu. 



To vše s důrazem na bezpečnost a hygienu.



My Vision Controls
Nejjednodušší ovládání na trhu Vám šetří 



čas a umožní rychle a jednoduše nastavit, 



co potřebujete. Displej reaguje perfektně, 



i když máte mastné ruce nebo pracujete 



 v rukavicích. Hlavní menu si můžete přizpůsobit.



Smart Investment
S konvektomatem Retigo Vision šetříte peníze 



každý den. Prokazatelně nejnižší spotřeba energie, 



vody a nízké náklady na automatické mytí 



Vám zaručí rychlou návratnost investice.
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VYBAVENÍ



Vaření
• Horký vzduch 30 – 300 °C



• Kombinovaný režim 30 – 300 °C



• Vaření v páře 30 – 130 °C



• Bio vaření 30 – 98 °C



• Vaření/pečení přes noc – šetří čas i peníze



• Časování zásuvů – možnost nastavit různý čas pro každý zásuv



• AHC (Active Humidity Control) – automatická regulace vlhkosti pro 
vynikající výsledky vaření



• Pokročilý systém vývinu páry – skvělé výsledky vaření v páře díky 
dvoustupňovému předehřevu vody v integrovaném tepelném výměníku



• Zásuvy napříč  – bezpečnější a pohodlnější práce s gastronádobami. 
Lepší vizuální kontrola vložených gastronádob se surovinami.



• Regenerace/banketing – podávejte více pokrmů v kratším čase



• Delta T vaření – preciznost při přípravě velkých kusů potravin



• Nízkoteplotní vaření – nižší váhové ztráty, lepší chuť



• Cook & Hold – po skončení vaření automaticky přejde do fáze 
udržování



• Golden Touch – perfektní barva a křupavost stiskem jednoho tlačítka



• Automatický předehřev/zchlazení varné komory s možností zadat 
požadovanou teplotu



• Sous-vide, Sušení, Sterilizace, Konfitovaní, Uzení – speciální programy 
pro moderní gastronomii



Vision Touch Controls Ovládání
• 8“ displej – perfektní přehled, jednoduché a intuitivní ovládání



• MyVision – maximální přizpůsobení menu, vše potřebné na hlavní 
obrazovce



• Dotykový panel – panel funguje perfektně za všech podmínek a má 
rychlou odezvu, žádné mechanické prvky, tlačítka či kolečka



• Easy Cooking – konvektomat doporučí vhodnou technologii dle 
požadovaného výsledku



• 6-bodová teplotní sonda – šest měřících bodů pro perfektní kontrolu 
teploty v jádře pokrmu



• Active Cleaning – systém automatického mytí s minimální spotřebou 
vody



• 1000 programů s 20 kroky



• Piktogramy – možnost přiřazení vlastních piktogramů ke každému 
programu



• Funkce Learn – uložení programu se všemi změnami, které byly 
provedeny v průběhu vaření



• Posledních 10 – automatické zobrazení posledních 10 varných procesů



• Multitasking – unikátní možnost pracovat s displejem v průběhu vaření



• Automatický start – možnost naplánovat odložený start



• EcoLogic – údaje o spotřebě elektrické energie pro každý varný proces 
přímo na displeji



• Nekonečný čas vaření - uspoří čas při vaření v provozní špičce



Ostatní vybavení
• Trojité dveřní sklo – minimální únik tepla, nízká spotřeba energie, již 



žádné popálení o vnější sklo



• Obousměrný ventilátor – minimální rozdíly v barvě upečených jídel



• Klapka – rychlé odvlhčení varné komory pro lepší křupavost a krásnou 
barvu, patentovaný odvlhčovací systém



• 7 rychlostí ventilátoru – kontrola rychlosti distribuce a cirkulace 
vzduchu



• Fan Stop – okamžité zastavení ventilátoru brání úniku tepla a páry při 
otevření dveří a zabraňuje opaření obsluhy



• Taktování ventilátoru – 3 kroky k lepší rovnoměrnosti



• Robustní klika – pro pohodlné otvírání stroje, antibakteriální materiál



• AISI 304 nerezová ocel – kvalitní nerezové materiály se speciální 
povrchovou úpravou pro delší životnost



• Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy – snadná 
údržba



• Integrovaná ruční sprcha - pro snadné čištění, nespotřebovává 
změkčenou vodu



• Odkapová dveřní vanička - zachytává kondenzát z dveří



• Dva přívody vody – pro změkčenou a nezměkčenou vodu



• WSS (Water Saving System) - speciální systém odpadu & vestavěný 
tepelný výměník zajistí velmi nízkou spotřebu vody



• Standardní zavážecí vozík



Konektivita
• USB rozhraní – snadné přehrávání dat z a do konvektomatu



• Ethernet/LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes 
internetový prohlížeč



• VisionCombi software – správa programů a piktogramů ve vašem PC,  
prohlížení dat HACCP



Provozní záznamy
• HACCP záznamy – snadná a okamžitá analýza kritických bodů vaření



• Kompletní záznamy provozních událostí



Servis
• BCS* (Boiler Control System) – automatická kontrola bojleru, 



automatický přechod do injekčního režimu v případě neočekávaného 
výpadku bojleru



• Servisní a diagnostický systém – automatické vyhodnocení chyb



Volitelné vybavení
• Bezpečnostní otevírání dveří 



• Samonavíjecí sprcha



• Připojení na systém optimalizace spotřeby elektrické energie



Volitelné příslušenství
VO 2011 náhradní zavážecí vozík



VISION VENT kondenzační digestoř



GN ADAPTÉR pro 2 x GN1/2 nebo 3 x GN1/3



VISION OLEJOVÁ PISTOLE



VISION SMOKER udírna



GASTRONÁDOBY, ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY, ÚPRAVNY VODY



* platí pouze pro bojlerové konvektomaty
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TECHNICKÁ DATA



Model B 2011 i B 2011 b



Technická specifikace 2E2011IA 2E2011BA



Tepelný zdroj Elektřina Elektřina



Vývin páry Injekční Bojler



Kapacita 20 x GN 1/1 20 x GN 1/1 



Kapacita jídel na výdej 400 – 600 400 – 600 



Rozteč zásuvů 63 mm 63 mm



Rozměry (š x v x h) 948 x 1804 x 834 mm 948 x 1804 x 834 mm



Váha 235 kg 245 kg 



Celkový příkon 36,9 kW 36,9 kW 



Tepelný příkon 36 kW 36 kW



Příkon vyvíječe páry – 33 kW 



Jištění 63 A  63 A 



Napájení 3N~/380-415V/50-60 Hz 3N~/380-415V/50-60 Hz



Hlučnost do 70 dBA do 70 dBA 



Přípojka vody/odpadu G 3/4“ / 50 mm G 3/4“ / 50 mm



Teplota 30 – 300 °C 30 – 300 °C
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VÝKRESY



A klapka



B komínek



C odpad



E připojení elektřiny



V1 neupravená voda



V2 upravená voda



VO 2011 R
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