MŰSZAKI LEÍRÁS
TOP-4.2.1-15 eszközbeszerzés
Ssz.

Költség megnevezése

mennyiség

m.e.

Műszaki jellemzők

Referencia termék

1. ajánlati rész: Konyhatechnológia
db
50 cm mély polclapokkal
BRE18/095 Aluplast
Méret: 900x500x1800 mm
állvány vagy azzal
Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság l0 cm-ként,
egyenértékű
szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben
mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tökehús
tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40"C tól, 150 kg szintenkénti terhelhetöség, anyag:alumínium lábak
és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek. Plusz polcsorokkal
és sarokelemmel bővíthető.

1 BRE18/095 Aluplast állvány

1

2 BRE18/196 Aluplast állvány

1

db

60 cm mély polclapokkal Méret: 1900x600x1800mm Kivitel: 4
BRE18/196 Aluplast
szintes.Állítható polcmagasság l0 cm-ként,
állvány vagy azzal
szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben
egyenértékű
mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tökehús
tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40"C tól, 150 kg szintenkénti terhelhetöség, anyag:alumínium lábak
és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek. Plusz polcsorokkal
és sarokelemmel bővíthető.

3 RGH-150 Gázzsámoly

2

db

AISI 304 (18/10) rozsdamentes acél. Öntött vas égőfej és rács, RGH-150
biztonsági termoelem. Összeteljesítmény 13650 Kcal/h (13 kW) Gázzsámoly vagy
Méret: 500x500x450 mm.
azzal egyenértékű

4 Rm acél hokedli

1

db

F-MA 0550 RM acél hokedli lábösszekötőkkel,
szintezőtalpakon. Méret: 500x500x500 mm Teljesen
rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm acélból.Az 1,25 mm lemezből
készült fedlapok rezgésmentesek, rm merevítőbordákkal
erősítettek. A lábak 40x40x15 zártszelvényből, állítási
lehetőséggel készülnek.

F-MA 0550 RM acél
hokedli vagy azzal
egyenértékű

5 F-FE 20-12 Rm acél fali

2

db

Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm acélból.
Rozsdamentes, kivehető mosható zsírfogókkal, amelyek a zsír
kiválasztását végzik. Tartozék: függesztő elemek, világítás.
Méret: 2000x1200x350 mm

F-FE 20-12 Rm acél
fali elszívóernyő
vagy azzal
egyenértékű

6 Axiális ipari ventilátor

1

db

Axiális ipari ventilátor nehéz teherbírassal,
Axiális ipari
fordulatszámszabályozóval. Cikkszám: OW73104. Axiális, falra ventilátor vagy azzal
vagy burkolatra szerelhető, a levegőt közvetlenül
egyenértékű
vagy egy rövid csatornán keresztül áramoltatják. Felszerelhető
gépekre is, ahol a levegö befúvásra vagy elszívasra van szükség.
Biztonsági védőráccsal eltátott, a ventilátor test és a rács
acélból készült, mely epoxitgyanta alapű rozsdaálló festékkel
van bevonva. A járókerék ABS műanyagból készül, F
szigetelésű indukciós motor. 3 fázis.Légszállítás: 2500 m+/h.

7 IPA39 Kézmosó kiöntő

1

db

500x600x870 mm. Mélyhúzott kézmosó- és kiöntő medence,
IPA39 Kézmosó
önhordó szerkezet takaró borításokkal, szintezhető lábakkal,
kiöntő vagy azzal
felül kézmosó- alul kiöntő medence, keverő csaptelep 250 mm egyenértékű
forgatható kifolyószárral, kiöntő medence méret: 400x400x250
mm, medence szélére akasztható perforált vödörtartó lemez,
tartozékok: műanyag szifon, flexibilis bekötőcsövek, anyaga:
rozsdamentes acél.

elszívóernyő

8 Fagor AG l0l gazüzemű kombinált

1

db

Fagor AG l0l gázüzemű kombinált sütő-pároló l0 x GN 1/1 (20
x GN 1/2) kapacitással, 5 üzemmóddal, beépített
gőzgenerátorral, max. 300C sütési hőmérséklettel. AG l0l
ADVANCE gázüzemű kombinált sütő-paroló, kapacitás: 10x
GN l/l (20 x GN 1/2). AISI 304 (18/10) minőségű
rozsdamentes acél kivitel, Üzemmódok- légkeveréses
(max.300 C),- párolás,- alacsony hőmérsékletű párolás,regenerálás, kombinált. Vezérlés: LCD kijelzőn
nyomógombokkal. Sütőtér előmelegítési funkció. Éjszakai
főzés, vagy alacsony hőmérsékletű program. 3 sebesség -2
teljesítmény. "Cool Down" rendszer a főzőkamra gyors
lehűtésére."Auto-revers" rendszer a ventilátor
irányváltoztatására. Elektromos hőmérséklet ellenörzés.
Beépített gőzgenerátor vízkő érzékelővel. A gőzgenerátor
automatikus kiürítése 24 órai használat után. Félautomata
vízkő eltávolító rendszer. Gyors ajtózárás rendszer. Hibajelző
rendszer. Autodiagnosztikus ellenőrző rendszer. IPX-5
védelem. Tartozék: maghőmérséklet-érzékelő szonda, tisztító
zuhany. Gázteljesítmény: 15.491 kcal/h (18 kW). Gázfogyasztás:
2,00 m3/h. Gáznyomás: 18 g/cm2,Vízfogyasztás: l5 liter/h.
Víznyomás: 0,5 - 8 kg/cm2. Elektromos teljesítmény: 1,0 kW.
Feszültség: 230 V-2x1,5+T - 10A. Méret: 898x867x1117 mm.
Súly: 169 kg

Fagor AG l0l
gazüzemű
kombinált sütőpároló vagy azzal
egyenértékű

9 DVA16 Vízlágyító készülék

1

db

Manuális 16 literes, rozsdamentes acél burkolattal, 16 literes
gyantatöltettel.

DVA16 Vízlágyító
készülék vagy azzal
egyenértékű

10 Készüléktartó állvány

1

db

AE-101 kombi párolóhoz, tálcatartó sínekkel. AISI 304 (18/10)
minőségű rozsdamentes acél. Mérete: kombi párolóhoz
igazodik, magassága 800 mm.

Készüléktartó
állvány AE-101
kombi párolóhoz
vagy azzal
egyenértékű

11 Vízfürdős melegentartó pult

1

db

F-VMN3 vízfürdős melegentartó pult, nyitott kivitel, alsó
polccal.Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes
acélból. Ételek melegentartásához, 65-80 C
hőmérsékleten.Digitális termosztáttal, 210 mm mély
medencékkel, vízleeresztéssel, a vízfeltöltés opció. Feszültség
230 V. Kapacitás: GN3/1. Méret: 1200x700x850 mm. Telj.: 1,5
kW

F-VMN3 vízfürdős
melegentartó pult
vagy azzal
egyenértékű

12 M2 1680 mosogató

2

db

Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm acélból. Az 1,25 mm
M2 1680 mosogató
lemezből készült, besüllyesztett fedlapokba mélyhúzott
vagy azzal
medencék vannak behegesztve. A fedlapok, felhajtások 50 mm egyenértékű
vastagok. A lábak 40x40x1,5 zártszelvényből, állítási
lehetőséggel készülnek. Tartozék: rm. kifolyó, műanyag szifon
és túlfolyó cső. Medence méret: 700x700x300 mm. Teljesméret:
1600x800x850 mm

13 MA-752 Alapgép

1

db

Rozsdamentes burkolatú kétsebességes motorikus alapgép.
MA-752 Alapgép
Kihajtó tengely fordulatszáma: 160/320 f/sec
vagy azzal
Motorteljesítmény: 0,75/1,1 kW Elektromos csatlakozás: ~ 3 N egyenértékű
400/230 V /50 Hz

14 KF-605-KO Húsörlő segédgép

1

db

Húsörlő segédgép teljes rozsdamentes (CrNi) kivitel 1 és 2 élű KF-605-KO Húsörlő
késsel, 3 féle méretű (átm. 3-5-8 mm) lyuktárcsával, elővágó
segédgép vagy azzal
tárcsával, etetőtállal, műanyag tömővel. Örlési teljesítmény: 150- egyenértékű
240 kg/h

15 PSZK-150 Paszírozó, szeletelő,

1

db

PSZK-150 Paszírozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép
PSZK-150 Paszírozó,
szeletelő késsel, reszelő és passzírozó hengerrel, 5 féle tárcsával szeletelő, kockázó,
reszelő segédgép
vagy azzal
egyenértékű

16 HGA-150 Gördíthető tárolóállvány

1

db

Rozsdamentes két fix, két bolygókerékkel, beakasztható
edénytartó ráccsal

sütő-pároló

kockázó, reszelő segédgép

HGA-150 Gördíthető
tárolóállvány vagy
azzal egyenértékű

17 BRE18/203 Aluplast állvány

2

db

BRE18/203 Aluplast állvány 30 cm mély polclapokkal
Méret: 2000x300x1800 mm
Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként,
szintezhető lábakkal, kiemelhető, ipari mosogatógépben
mosható. perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús
tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40Ctól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium
lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek. Plusz
polcsorokkal és sarokelemmel bővíthető.

BRE18/203 Aluplast
állvány vagy azzal
egyenértékű

18 MG9-10 BM Fagor gázüzemű

1

db

MG9-10BM
FAGOR Gázüzemű főzőüst indirekt fűtési rendszerrel, AISI304
(18/10) minőségű rozsdamentes acél kivitel, Kerek üstcsésze.
Az üst alja AISI 316L rozsdamentes acél, Kézi vízfeltöltés.
Vízszintjelző. Vízhiány-érzékelő biztonsagi rendszer (eloltja az
égőt ha alacsony a vízszint). Piezoelektromos gyújtás.
Biztonsági szelepes, rozsdamentes acél égőfej. Termoelem.
Túlnyomás biztonsági szelep. Nyomásmérő. Ételcsap.
Főzőblokkba építhető kivitel. Telj,:18 kW; Méret: 850x900x850
mm

MG9-10 BM Fagor
gázüzemű főzőüst
vagy azzal
egyenértékű

19 F-TMA 2080 Rm acél munkaasztal

1

db

F-TMA 2080 Rm acél munkaasztal köztes és alsó
polccal,teljesen zárt kivitel tolóajtókkal. Méret: 2000x800x850
mm. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 mm, acélból. Az 1,25
mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm,
merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az
aljzattól 200 mm. A bútorok hátul és oldalt lemezzel burkoltak,
elől a dupla lemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek.

F-TMA 2080 Rm
acél munkaasztal
vagy azzal
egyenértékű

20 Rúdmixer

1

db

400 mm-es szárral, változtatható sebességes, AI6MIV
Rúdmixer MIV-40
habverőfejjel Cikkszám: MIV-40. Méret: 520 mm. Teljesítmény: vagy azzal
(220V) 0,4 kW ipari rúdmixer, 400 mm-es rozsdamentes acél
egyenértékű
szárral, habverőfej nélkül, változtatható sebességgel, 200015000 fordulat/perc teljesítménnyel, főkapcsolóval,
műanyagburkolattal.

21 HT0550 Hústőke

1

db

Műanyag fejjel és rozsdamentes acél lábbal. Méret: 50x50x10
cm Magasság: 90 cm

HT0550 Hústőke
vagy azzal
egyenértékű

22 F-MA FP 1040 Rm acél

1

db

F-MA FP 1040 Rm acél munkaasztal alsó polccal és hátsó
felhajtással. Méret: l 000x400x850 mm, Teljesen
rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm, acélból. Az 1,25 mm
lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm,
merevítőbordákkal erősítettek. A fedlapok, alsó polcok, hátsó
felhajtások 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az
aljzattól 200 mm. A lábak 40x40x1,5 zártszelvényből, állítási
lehetőséggel készülnek.

F-MA FP 1040 Rm
acél munkaasztal
vagy azzal
egyenértékű

23 F-MA FP 1240 Rm acél

1

db

F-MA FP 1240 Rm acél munkaasztal alsó polccal és hátsó
felhajtással. Méret: 1200x400x850 mm. Teljesen rozsdamentes
kivitel, 1.4016 rm, acélból. Az 1,25 mm lemezből készült
fedlapok rezgésmentesek, rm,
merevítőbordákkal erősítettek. A fedlapok, alsó polcok, hátsó
felhajtások 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az
aljzattól 200 mm. A lábak 40x40x1,5 zártszelvényből, állítási
lehetőséggel készülnek.

F-MA FP 1240 Rm
acél munkaasztal
vagy azzal
egyenértékű

24 F-MA FP 1050 Rm acél

1

db

F-MA FP 1050 Rm acél munkaasztal alsó polccal és hátsó
felhajtással. Méret: 1000x500x850 mm. Teljesen
rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm, acélból. Az 1,25 mm
lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm,
merevítőbordákkal erősítettek. A fedlapok, alsó polcok, hátsó
felhajtások 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az
aljzattól 200 mm. A lábak 40x40x1,5 zártszelvényből, állítási
lehetőséggel készülnek.

F-MA FP 1050 Rm
acél munkaasztal
vagy azzal
egyenértékű

főzőüst

munkaasztal

munkaasztal

munkaasztal

25 F-MA FP 1250 Rm acél

1

db

F-MA FP 1250 Rm acél munkaasztal alsó polccal és hátsó
felhajtással. Méret: 1200x500x850 mm. Teljesen
rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm, acélból. Az 1,25 mm
lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm,
merevítőbordákkal erősítettek. A fedlapok, alsó polcok, hátsó
felhajtások 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az
aljzattól 200 mm. A lábak 40x40x1,5 zártszelvényből, állítási
lehetőséggel készülnek.

F-MA FP 1250 Rm
acél munkaasztal
vagy azzal
egyenértékű

26 F-MA 0460 RM acél hokedli

1

db

F-MA 0460 RM acél hokedli lábösszekötőkkel,
szintezőtalpakon. Méret: 400x600x500 mm Teljesen
rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm acélból.Az 1,25 mm lemezből
készült fedlapok rezgésmentesek, rm merevítőbordákkal
erősítettek. A lábak 40x40x15 zártszelvényből, állítási
lehetőséggel készülnek.

F-MA 0460 RM acél
hokedli vagyazzal
egyenértékű

27 F-MA 0650 RM acél hokedli

1

db

F-MA 0650 RM acél hokedli lábösszekötőkkel,
szintezőtalpakon. Méret: 600x500x500 mm Teljesen
rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm acélból.Az 1,25 mm lemezből
készült fedlapok rezgésmentesek, rm merevítőbordákkal
erősítettek. A lábak 40x40x15 zártszelvényből, állítási
lehetőséggel készülnek.

F-MA 0650 RM acél
hokedli vagy azzal
egyenértékű

28 Mikrohullámú sütő

1

db

WDB 900 Combi mikrohullámú sütő rm acél kivitel, edzett
üveg forgó lap, 30 perces időzítő, 6 teljesítményszint, grill
funkció, súly alapú automatikus leolvasztó. Teljesítmény:
1400W/900W Méret: 483x422x281 mm

WDB 900 Combi
mikrohullámú sütő
vagy azzal
egyenértékű

29 C5FV6/ 5 égős gáztűzhely

1

db

5 égős gáztűzhely (3x3,1 kW, 1x2,7 kW és 1x3,6 kW) öntöttvas C5FV6/ 5 égős
edénytartó ráccsal, elektromos üzemű GN 1/1-es légkeveréses gáztűzhely vagy
sütővel (2,6 kW), grill funkcióval, belső világítással,
azzal egyenértékű
zománcozott sütőtérrel, 1 db GN 1/1-es ráccsal szállítva, kívül
rozsdamentes acél kivitelben, állítható acél lábakkal Méret:
900x600x850 mm Teljesítmény (220V): 2,6 kW Teljesítmény
(gáz): 15,6 kW

30 Kétszintes tálalókocsi

1

db

Cikkszám: S401 Méret: 860x540x940 mm. Önbeálló és
Kétszintes
csúszásmentes kerekek fékkel, egyszerű kialakítású váz, amely tálalókocsi S401 vagy
könnyen összeszerelhető, stabil polcok vízvető peremmel,
azzal egyenértékű
lapraszerelt csomagolásban, kapacitás: 60 kg/polc, anyaga:
rozsdamentes acél

31 Háromszintes tálalókocsi

1

db

Cikkszám: S402 Méret: 860x540x940 mm. Önbeálló és
Háromszintes
csúszásmentes kerekek fékkel, egyszerű kialakítású váz, amely tálalókocsi S402 vagy
könnyen összeszerelhető, stabil polcok vízvető peremmel,
azzal egyenértékű
lapraszerelt csomagolásban, kapacitás: 60 kg/polc, anyaga:
rozsdamentes acél

32 Tálcatartó kocsi

1

db

Kapacitás: 2x15xGN1/1. Méret: 74x54x178 cm.
Tálcatartó kocsi
Cikkszám:TTK2x15x1/1. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1,4301 vagy azzal
rm acélból. Kétoszlopos kivitel, 2 sima önbeálló, 2 fékes
egyenértékű
önbeálló kerékkel.

33 Badella 10 literes

1

db

Duplafalú, 10 literes. Cikkszám: GID10. Rm acél ételszállító
badella, duplafedelű, szilikontömítéssel, 3 db csattal,
gőzszeleppel

10 literes badella
vagy azzal
egyenértékű

34 Badella 5 literes

1

db

Duplafalú, 5 literes. Cikkszám: GID05. Rm acél ételszállító
badella, duplafedelű, szilikontömítéssel, 3 db csattal,
gőzszeleppel

5 literes badella vagy
azzal egyenértékű

munkaasztal

1.

Splitklíma

2.

Álló melegvíz tároló

2. ajánlati rész: Konyha épületgépészeti eszközei
1
Daikin oldalfali splitklíma, hőszivattyús, hűtő/fűtő
db
teljesítmény: 5,30/5,55 kW
1

db

Viesmann Vitocell 100-V álló melegvíz tároló acélból,használati
melegvíz készítéshez, Ceraprotect zománcozással, magnézium
anódos védelemmel, nagyteljesítményű fűtőcsőspirállal,
hőszigeteléssel. Tároló-űrtartalom: 300 liter

Daikin oldalfali
splitklíma vagy azzal
egyenértékű
Viesmann Vitocell
100-V álló melegvíz
tároló vagy azzal
egyenértékű

3.

Egykaros mosdócsaptelep

5

db

Mofém junior egykaros mosdócsaptelep, ECO kerámia
vezérlőegység, forrázás elleni védelemmel, leeresztőszeleppel

Mofém junior
egykaros
mosdócsaptelep
vagy azzal
egyenértékű

4.

Orvosi mosdócsaptelep

8

db

Mofém trend plus orvosi mosdó csaptelep, fém leeresztő
szeleppel 5l/perc, ECO perlátorral

Mofém trend plus
csaptelep vagy azzal
egyenértékű

5.

Fali orvosi mosogató csaptelep

11

db

Mofém junior evo fali orvosi mosogató csaptelep, vízkőmentes Mofém junior evo
perlátorral
fali mosogató
csaptelep vagy azzal
egyenértékű

1.

Rendezvénysátor

1

1.

Bering 3 üléses hintaágy

2.

SAN REMO kerti pad

2

db

Könnyed megjelenésű alumínium vázú és szintetikus rattanból SAN REMO kerti
készült kerti pad.Elegáns sötét szürke színben. A pad méretei: pad vagy azzal
116x60x87 cm. Az alumíniumcső méretei: 30x30x1,2 mm. Súlya: egyenértékű
8kg

3.

Napernyő

2

db

Napernyő 400x400/8/67-55 ezüst/szürke színben leírása:
A leírásban felsorolt
Robusztus alumínium kerete 67 mm x 2,0 mm / 55 mm átmérő vagy azzal
x 1,4 mm falvastagságú. Alumínium rudazata 30x18 mm x 1,2
egyenértékű termék
mm falvastagságú, színre homokfúvott kivitelű. A praktikus
fogantyú könnyen nyithatóvá és zárhatóvá teszi a napernyőt. A
napernyő anyaga szövött poliészter szövet, 250 g / m2esvastagságú, PA bevonattal. A nagy szélben sem borul fel a
felül kialakított szellőzőnek köszönhetően. Az állvány a talpra
helyezett betonelemek segítségével rögzíthető, melyet az ár
nem tartalmaz. Az ár tartalmazza a napernyő tárolásához
szükséges napernyőtartót is, mely a napernyővel azonos színű.
Teljes magassága nyitott állapotban 300 cm, zárt állapotban
395 cm

4.

Java karfás szék

36

db

Anyaga: rattan/alumínium.Rendkívül hosszú élettartamot
Java karfás szék
biztosít az autóiparban használatos speciális bevonattal ellátott vagy azzal
alumínium cső szerkezet. Az ülés és a háttámla anyaga az
egyenértékű
időjárásnak jól ellenálló műanyagból, kétoldalasan van fonva. A
karfát időjárástűrő teakfával borították. A székek egymásba
helyezhetők. A váz 25 x 25 mm vastag anyagból készült.
szélessége: 58 cm, magassága: 89 cm, ülés magassága: 42 cm,
ülés szélessége: 49 cm. A székek rakásolhatóak, azaz egymásba
rakhatóak, így kis helyen tudjuk tárolni őket.

5.

Asztal puroplan felülettel 80*80 cmes szürke

10

db

A keret nélküli PUROPLAN asztallap rendkívül időjárásálló,
karcálló, hőálló, saválló és UV-stabil. Tubular acél
összecsukható váz. Az asztal magassága kb 73. Magasság
állítási lehetőséggel

Mokka Haber asztal
vagy azzal
egyenértékű

6.

BELLEVUE pad

2

db

Acél és keményfa kombinációjával készült kerti pad.
Méretei:SzélxMag. xMély:122x80x60 cm. Fa léc méretei:
122x5,5x1,8 cm. Homokfújt bevonat. Súly:13kg

BELLEVUE pad
vagy azzal
egyenértékű

3. ajánlati rész:Rendezvénysátor
8x20m 2,6 m oldalfalmagasságú rendezvénysátor Professional
db
minőségű. Teljesen horganyzott extra erős acélcsövek, extra
erős acél cső csatlakozó, extra tető megerősítés növeli a teljes
tető terhelést.Megerősített és stabil alsó keret. Átlós merevítők
oldalt.Ponyva kb 550g/m2 extra erős PVC anyagból készült
tartós rácsos belső anyag. 1 db tetőponyva, 20 db ablakos
oldalponyva 2x2,6 m (egyes elemek elhagyásával bejárat
alakítható) 2db végponyva 8x2,6 m melyen zipzár segítségével
bejárat alakítható. UV ellenállás hitelesített SPF 80+. 100%
vízálló, színe fehér, súlya 853 kg. Legalább 1 év
termékgaranciával.

4. ajánlati rész: Pihenőkerti berendezési tárgyak, eszközök
2
Kerete porszórt acélból készült, borítása időjárásálló
db
szintetikus műrattan, színe szürke, színkódja: Grey "N"
Az ülőfelület és a tető anyaga poliészter. Méretei: szélessége
192 cm, mélysége 120 cm, ülőfelület szélessége 145 cm,
maximális terhelhetősége 240 kg

Professional
rendezvénysátor
vagy azzal
egyenértékű

Bering 3 üléses
hintaágy vagy azzal
egyenértékű

5. ajánlati rész: Intérményi bútorok, berendezési tárgyak
36
Vázszerkezete bükkfából, az ülőke és a háttámla része bézs
db
textilbőr borítással készül, mely alatt a bükkfa váz kemény
szivacs borítást kap. A láb és karfa látszó részei színtelen PU
lakkal felületkezelve készülnek

1.

Textilbőr borítású karfás szék

2.

Étkező asztal

9

db

80x80x70 cm étkező asztal bükkfa láb és láb összekötővel 36
mm vastag 8503 laminátos bútorlapból 2,2 mm ABS élzárással
készülnek. A bükkfa részek színtelen PU lakkal felületkezelve
készülnek.

3.

Tárgyaló asztal

1

db

90x160x72 cm tárgyaló asztal bükkfa láb és láb összekötővel 36 A leírásban felsorolt
mm vastag 8503 laminátos bútorlapból 2,2 mm ABS élzárással vagy azzal
készülnek. A bükkfa részek színtelen PU lakkal felületkezelve egyenértékű termék
készülnek.

4.

Irattartó szekrény

2

db

400x275x35 cm-es a szekrény, tolóajtós kivitelben készül. A
bútorok 8503 laminátos bútorlapból 2,2 mm ABS élzárással
készülnek.A tolóajtó vasalat alsó görgős felső megvezetésű
vasalattal van szerelve. A középső üvegajtó savmart matt
üvegezésű. A falhoz és a mennyezethez 3,6 cm szegéssel van
kizárva.

A leírásban felsorolt
vagy azzal
egyenértékű termék

5.

Irattartó szekrény

1

db

165x90x45 cm-es a szekrény, tolóajtós kivitelben készül. A
bútorok 8503 laminátos bútorlapból 2,2 mm ABS élzárással
készülnek.A tolóajtó vasalat alsó görgős felső megvezetésű
vasalattal van szerelve.A falhoz és a mennyezethez 3,6 cm
szegéssel van kizárva.

A leírásban felsorolt
vagy azzal
egyenértékű termék

6.

300x210 cm fali
fogas+kalaptartó+tükör+esernyőta
rtó

1

db

8503 laminátos bútorlapból 2,2 mm ABS élzárással.A fogasok
nikkelezett kivitelben, a tükör laminátos keretbe kerül
felszerelésre.Az esernyőtartó laminátos bútorlapból készül.

A leírásban felsorolt
vagy azzal
egyenértékű termék

7.

Sarokszekrény

1

db

80x80x80x35 cm sarokszekrény + 2 db pengepolc 8503
laminátos bútorlapból 2,2 mm ABS élzárással.A szekrényajtók
blum csukódás csillapítós kivetőpánttal vannak felszerelve. A
penge polcok 36 mm vastag kivitelbe rejtett falitartóval
szereleve készülnek.

A leírásban felsorolt
vagy azzal
egyenértékű termék

8.

Polcos szekrény

1

db

180x165x40 cm-es polcos szekrény tolóajtós kivitelben. A
bútorok 8503 laminátos bútorlapból 2,2 mm ABS élzárással
készülnek.A tolóajtó vasalat alsó görgős felső megvezetésű
vasalattal van szerelve.A falhoz és a mennyezethez 3,6 cm
szegéssel van kizárva.

A leírásban felsorolt
vagy azzal
egyenértékű termék

9.

Csőgyűjtő takarós polcos szekrény

1

db

70x200x35 cm-es csőgyűjtő takarós polcos szekrény.A bútorok A leírásban felsorolt
8503 laminátos bútorlapból 2,2 mm ABS élzárással készülnek.A vagy azzal
tolóajtó vasalat alsó görgős felső megvezetésű vasalattal van
egyenértékű termék
szerelve.A falhoz és a mennyezethez 3,6 cm szegéssel van
kizárva.

10.

Térelválasztó fal

1

db

240x275 cm térelválasztó fal hosztoldás mentes borovi
A leírásban felsorolt
fenyőből, 3+3 biztonsági üvegezéssel. A felületkezelése miilesi vagy azzal
vagy icla anyaggal szórópisztollyal, színe XHT-16, XBC-2,
egyenértékű termék
XGC-073.Az ár tartalmazza a felületkezelést és az
összeszerelést is.

11.

Textilbőr borítású karfás tárgyaló
szék

4

db

45x50/90 cm vázszerkezete, karfája és háttámlája bükkfából, az A leírásban felsorolt
ülőke része bézs textilbőr borítással készül, mely alatt a bükkfa vagy azzal
váz kemény szivacs borítást kap.A láb és karfa látszó részei
egyenértékű termék
színtelen PU lakkal felületkezelve készülnek.

1.

Defibrillátor

6. ajánlati rész: Egészségügyi eszközök
1
Aszinkron, automata + szinkron, külső defibrillátor bifázisos
db
árammal, analízis idő:6-12 mp. Átkapcsolható aszinkron vagy
szinkron üzemmódba. 6 csatornás EKG monitorozás,
beállítható riasztási limit. Mérete: 26x26x9,0 cm. Súlya: 2,5 kg.
Tartozék: 3 pólusos páciens kábel.

A leírásban felsorolt
vagy azzal
egyenértékű termék
A leírásban felsorolt
vagy azzal
egyenértékű termék

Primedic Heartsave
AED 6 vagy azzal
egyenértékű

2.

Sürgősségi táska OXY

1.

Budapest női kerékpár

2.

Samsung UE65MU6402 Ultra HD
Smart LED TV

1

db

65"-os képernyő, 3840x2160 felbontás, ultravékony kialakítás,
360 fokos design, bluetoth, Wifi direct, aktív crystal színek,
HDR, UHD dimming,one remote.

Samsung
UE65MU6402 Ultra
HD Smart LED TV
vagy azzal
egyenértékű

3.

Audio-Technica ATW-13F AT-One
kézimikrofonos vezetéknélküli szett

1

db

Vezeték nélküli adó-vevő rendszer, kézi mikrofon, UHF, FM
moduláció, 2x4 frekvencia, 103 dB dinamikatartomány, 60 m
hatótávolság, kardioid karakterisztika ATW-T3F kondenzátor
mikrofon.

Audio-Technica
ATW-13F AT-One
kézimikrofonos
vezetéknélküli szett
vagy azzal
egyenértékű

4.

Alto Pro-TS 212 aktív hangfal, 550
W

2

db

Kimeneti teljesítmény: 1100W csúcs (700 LF + 400 HF) 550W
Alto Pro-TS 212 aktív
folyamatos RMS (350 LF + 200 HF)Mélysugárzó: 12? (254 mm) hangfal vagy azzal
woofer, 2? (51 mm) tekercs Magassugárzó: 1? (25 mm)
egyenértékű
neodímium driver precíziós hullámterelővel
Maximum SPL: 127 dB peak, 124 dB folyamatos (db-SPL @
1m) Frekvencia átvitel: 53 Hz ? 20 kHz (+/- 3 dB)
Frekvenciatartomány: 46 Hz ? 22 kHz (-10 dB)
Lefedettség: 90° H x 60° V névleges Csatlakozók: (2) XLR + 6,3
mm kombinált Jack mikrofon/vonal bemenet (1) XLR mix
kimenet
Kabinet: Trapéz alapú, fröccsöntött polipropilén ház, acél rács
Kezelőszervek: hangerő, ki- és bekapcsoló gomb LED
visszajelzéssel, clip limiter LED visszajelzéssel, földelés
kapcsoló Védelem: Elektronikus clip, hő- és transzduktor
túlhajtás védelem Tápellátás: AC bemenet: 100-120/220-240 V,
50/60 Hz, biztosíték: 100-120 V T6.3AL AC250V/220-240 V
T3.15AL AC250V Méretek (SZ x H x M): 357 x 351 x 591 mm
Tömeg: 12,86 kg

5.

Allen&Heath Zed 10 keverő

1

db

kompakt keverőpult: Allen&amp;Heath ZED-10, 2 db. Class A Allen&Heath Zed 10
FET bemenet, hangszer kompatibilis, 26dB gain Boost,
keverő vagy azzal
bemenetek: 4 mikrofon + 2 sztereo + 2 track, kimenetek: XLR egyenértékű
sztereo main, insert-ekkel, 2 track, fejhallgató, 48 V fantomtáp
a mikrofonoknak, 3 sávos EQ, 2 aux send (1 pre + 1 post fade),
külön sztereó busz, USB send / return PC / Mac csatlakozás,
beépített univerzális táp, méret: 336 x 275 x 95 mm, súly: 4.5 kg

1

db

2db fecskendő eh 5ml, 2db fecskendő eh. 10 ml, 1db
fertőtl.Biorex kéztisztító gél 300 ml, 1 db Fertőtl.C-Derm 30 ml
kéz-bőr spray, 1 db infúziós szerelék normál, 1db kathéter
leszívó, 2 pár kesztyű steril púderezett, 1 db Laryngtáska
tépőzáras, 1 db laryngoscop lapoc/0, 1db laryngoscop lapoc/2,
1db laryngoscop lapoc/4, 1 db laryngoscop nyél, 1 db
lélegeztető ballon szilikon/felnőtt, 1 db lélegeztető
maszk/felnőtt, 1 db lélegeztető maszk/ gyerek, 1 db Magill
fogó 20 cm, 1 db Mayo tubus/0-ás fekete, 1 db Mayo tubus/2es zöld, 1 db Mayo tubus/4-es piros, 1 db Nyelvfogó Collin
(kicsi), 1 db oxigén 2 l palackban, 1 db oxigén maszk
összekötőcsővel /felnőtt, 1db oxigénpalackhoz reduktor, 1db
pupillalámpa, 1db sürgősségi táska üres OMEGA-Compact,1
db szárnyastű/21 G LL zöld, 1 db szájterpesztő Heisler, 1 db
taposó szívó készülék, 1 db Trachea tubus műanyag/24CH 5,5,
1db Trachea tubus műanyag/36CH 8,5, 1db Tük, 1 db
vénakanül Vasofix/18 G LL zöld, 1 db trachea tubus műanyag

7. ajánlati rész: Elektrotechnikai eszközök
2
26-os méret, elől kosár, hátul táska, HI-TEN acél váz, Selle
db
royal, géles, rugós nyereg, Beretta MT-240 duplafalú
abroncs,Rubena Stop Horn gumi, dinamós világítás,
M.Factory acél csomagtartó, 16 kg súly.

A leírásban felsorolt
vagy azzal
egyenértékű
termékek

Budapest női
kerékpár vagy azzal
egyenértékű

6.

Jura impressa C60 kávéfőző

1

db

1450 W teljesítmény, 1,9 l víztartály, súlya: 9,6
kg.Csúcsminőségű, műanyag burkolat
Díjnyertes, Red Dot Design Awarddal© elismert dizájn.
Easy Auto-cappuccino-habosító, 6 különböző kávétermék,
köztük az Espresso és a Ristretto elkészítése mindössze egy
gomb használatával, de nem hiányozhatnak a palettáról a tejes
specialitások sem.
Tartozékos rekesz 2 fúvókával (vízfúvóka + Easy Cappuccino
fej) Egyszerű, érintőgombos használat
Könnyen érthető, szöveges kijelzés (Magyar nyelv nem
elérhető) Kompakt kivitel.

7.

Bosch KGE39BL41 kombinált
hűtőszekrény

1

db

Energiahatékonysági osztály: A+++
Energiafelhasználás: 156 kWh/év
Zajszint: 38 dB dB(A) re 1 pW
Nettó össztérfogat: 339 l
Elektronikus hőmérséklet–szabályozás, pontos digitális
kijelzés
Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő– és fagyasztótérre
Nyitvahagyott ajtóra figyelmeztető hangjelzés
Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
Nettó hűtőtér: 250 l
AirFreshfilter levegőszűrő
Nettó ****–fagyasztótér: 89 l
Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő: 35 óra
Készülékméret (magasság x szélesség x mélység): 201 x 60 x 65
cm
Teljesítményfelvétel: 160 W
Hálózati feszültség–igény: 220 – 240 V
Klímaosztály: SN–T
Teljes bruttó térfogat 347 l liter
Bruttó hűtőkapacitás: 252 l

Bosch KGE39BL41
kombinált
hűtőszekrény vagy
azzal egyenértékű

8.

Karcher V6 szárazporszívó

1

db

600W teljesítmény, 4l porzsák űrtartalom, hangteljesítmény
szint 72 dB, 220-240 V feszültség, 10 m hatósugár

Karcher V6 prszívó
vagy azzal
egyenértékű

9.

Karcher SI 2.600 CB vasaló

1

db

Fűtőteljesítmény (W): 1500
Tartálytartalom (l): 0.5 + 0.8
Max. gőznyomás (bar): 3.2
Súly tartozékok nélkül (kg): 13.1
Méretek (h x sz x m)(mm): 1200 x 380

Karcher SI 2.600 CB
vasaló vagy azzal
egyenértékű

10.

Whirlpool FSCR90430 előltöltős
mosógép 9 kg

1

db

Készülék mérete: 85 x 59,5 x 64 cm Nettó tömeg (kg): 85
Bruttó tömeg (kg): 86 Centrifuga zajszint (dB(A) ): 68
Mosási zajszint (dB(A) ): 48 Kivitel: Szabadon álló
Állítható lábak Pamut töltet kapacitás 2010/30/EC szerint (kg):
9
Készülék típusa Elöltöltős
Centrifuga fordulatszám: 1400
Fokozatos hőmérséklet-szabályzó
ZEN technológia™ - extra csendes motor
PrecisionClean™ vízpermetezés
Supreme Care mosódob és emelőlapátok
SoftMove™ dobmozgás
6. Érzék funkció
A Whirlpool FSCR 90430 elöltöltős mosógépen változtatható a
centrifuga fordulatszáma
Választható opciók:
Colours 15°C (15°C mosás)
FreshCare™ (ruhalazítás opció)
Mosószer adagolási javaslat
Programozott befejezés
Állítható hőmérséklet és centrifuga szint
Előmosás
Meleg befejezés
Stain 15°C (15°C folteltávolítás)
Erős szennyeződés
Intenzív öblítés
"Rapid" gyorsmosás (gyorsabb mosás)

Whirlpool
FSCR90430
előltöltős mosógép
vagy azzal
egyenértékű

11.

Electrolux EDH3488GOW
hőszivattyús szárítógép

1.

PC konfiguráció

2.

ASUS Corel5 laptop

1.

Garant felmosókocsi felszerelve

1

db

Méretek (szélesség, magasság, mélység)600mm x 850mm x
600mm/640mm
Szárítási technológiahőszivattyú (Heat Pump)
Max. ruhatöltet8 kg
Energiafogyasztás1.99 kWh/ciklus, 235 kWh/év
Vezérlésérintővezérlés - nagy LCD-kijelző
Dob űrtartalma 118 liter
-Heat Pump - hőszivattyús szárítási technológia
-energiatakarékos inverter motor
-Kosár program - sportcipő, plüsállat, pulóver kíméletes
szárításához
-rozsdamentes szövetkímélő dob
-érintőkapcsolós vezérlés - nagyméretű LCD-kijelző
-Woolmark Blue gyapjúmosás tanusítvány
-extra opciók: szárazságbeállítás, hosszú gyűrődésmentesítő
program, "Plusz irányváltás" (kényes ruhák kímélő
szárításához)
-kondenzvíz elvezető készlet alaptartozék (csatornába be lehet
kötni, nem kell kézzel üríteni a tartályt)
-nedvességérzékelés
-szűrő és tartály telítettség kijelzés
-összeépítő keret mosógép-szárítógép egymás fölé építéséhez
külön opcióként rendelhető
Zajszint 66 dB(A)

8. ajánlati rész: Számítástechnikai eszközök
1
Alaplap Gigabyte 1150 socket, processzor Intel Corel5 1150
db
socket, 4Gb DDR3 1666 Mhz Kingston Fury memória, SSD 240
Gb Kingston Fury, Micro ATX ház 500W tápegység, LG DVDRW, LG 21 " LED monitor DSUB, Genius USB HUN
billentyűzet, Genius USB optikai egér, ESET NOD 32
Antivirus, Microsoft Windows 10 operációs rendszer, TP-Link
USB Wifi 300 Mbps, Microsoft Office 2016 Home and Business
szoftvercsomag
1

db

ASUS alaplap, processzor Intel Corel5, 4Gb DDR3
memória,SSD 240 Gb Kingston Fury,Microsoft Windows 10
operációs rendszer, Logitech Wireless egér, 15,6" laptop
táska,Microsoft Office 2016 Home and Business
szoftvercsomag

9. ajánlati rész: Irodai felszerelési tárgyak
1
A Garant egy vödörrel és VK4 préssel felszerelve kiválóan
db
alkalmas személygépkocsiban történő szállításra, például kis
üzletek takarításához, és alig van szükség helyre a tárolásához.
A kétvödrös vizes felmosáshoz kétszer 17 literes változatban is
kapható tolókarral, hogy különválasszuk a tiszta és a koszos
vizet.
1 x alapállvány Garant 2 x 17 L, nemesacél (0419)
1 x vödör 17l, kék (871402)
1 x vödör 17L, piros (875701)
1 x VK 4 prés, piros (875702)
Méret: 74 x 41 x 88 cm

Electrolux
EDH3488GOW
hőszivattyús
szárítógép vagy
azzal egyenértékű

A leírásban felsorolt
vagy azzal
egyenértékű
termékek

A leírásban felsorolt
vagy azzal
egyenértékű
termékek

A leírásban felsorolt
vagy azzal
egyenértékű
termékek

2.

17-56276 Fellowes pulsar +
spirálozógép

1

db

otthoni, irodai használatra ajánlott manuális spirálozógép
lyukasztókapacitás: 15 lap
spirálozókapacitás: 300 lap
maximális spirálméret: 38 mm
a függőleges dokumentumbetöltés biztosítja az egyenes vonalú
lyukasztást
könnyű és pontos dokumentumbetöltés, állítható
lapszéligazítóval
teljes szélességű dokumentumvezető, mely összecsukva véd a
portól is
dokumentum vastagság és spirálméretkiválasztósín
egyszerűen üríthető tartály
fogantyú a könnyű hordozhatóságért
kezdőcsomaggal 10 dokumentum számára
méretei (összecsukott állapotban/MaxSZxMé): 130x456x396
mm
tömege: 6.9 kg

17-56276 Fellowes
pulsar +
spirálozógép vagy
azzal egyenértékű

3.

Leitz ilam easy 17-74760000
laminálógép

1

db

Egy gombbal működtethető A3 laminálógép. Legszélesebb
laminálása 320 mm
Legvastagabb laminálása 0,6 mm
Nem igényel semmilyen beállítást hála a kifinomult
hőszabályozó rendszernek
Legfeljebb 125 mikron vastagságú fóliával képes laminálni, és
rendelkezik külön fénykép-laminálás funkcióval
A kézi fóliakioldó funkció segítségével megszűnik az elakadás
veszélye, helytelen fóliabehelyezéskor sem megy tönkre a gép
Bekapcsolástól számítva 6 perc szükséges a laminálógép
bemelegedéséhez
Legfeljebb 320 mm-es laminálási szélesség
40 cm-es percenkénti laminálási sebesség, a laminálógép 45
másodperc alatt laminál egy A/4-es oldalt
A termék teljes mérete 487x99x146 mm
A termék teljes tömege 2,5 kg

Leitz ilam easy 1774760000
laminálógép vagy
azzal egyenértékű

1.

Fiat Doblo Panorama Easy 1,4

1

1.

Gépjármű raktérburkolás

10. ajánlati rész: Gépjármű beszerzés
Motor: 1,368 cm3, Teljesítmény: 70 kW/95 LE, Üzemanyagdb
fogyasztás(liter/100km, városi/városon kívüli): 9,3/5,9/7,2
CO2 kibocsátás (g/km, vegyes): 166, Üzemanyag: benzin.
Felszereltség: színezett üvegek, szervokormány, 1/3-2/3
arányban osztott, előrehajtható hátsó üléstámla, fedélzeti
számítógép, folow me home rendszer, távirányító a központi
zárhoz, ABS/EBD, mélységben és magasságban állítható
kormány, manuális klímaberendezés, vezetőoldali tolóajtó,
csomagtérroló, felfelé nyíló hátsóajtó, ESC
visszagurulásgátlóval és vészfékasszisztenssel, elektromos
ablak+központi zár, nagyobb első féktárcsák, vezetőoldali-,
utasoldali-, oldallégzsák,utasoldali tolóajtó, 2 din méretű
pontmátrix kijelzős rádió Bluetotth csatlakozással MP3
lejátszóval, USb és AUX csatlakozóval, TPMS rendszer.

11. ajánlati rész: Gépjármű alkalmassá tétele ételszállításra
1
FIAT DOBLO Panorama EASY tip. gépjármű 790 liter
db
űrtartalmú rakterének burkolása RAL7032 színkódú PP
műanyag lemezzel, hézagmentes illesztési lezárással, HACCP
követelményi megfelelőség biztosítása. Ételszállítás: 4 db
telepített AVATHERM-Thermobox 50 tip. hőszigetelt
ételszállító láda 42,5x34x49,5 cm méretben, 8 db GN 1/2*150
mm (32,5x26,5x15 cm) rozsdamentes,fedővel ellátott
edényzettel.
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