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נספח א'1
מפרט טכני
לאספקת ,התקנת ותחזוקת ציוד מטבחים
בקרית הנהלת הרכבת בלוד
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הקדמה
מפרט זה כולל את המרכיבים הבאים:
א .מפרט טכני כללי לציוד מטבח;
ב .תכנית העמדת הציוד;
ג .מפרט טכני מיוחד לכל אחד מהפריטים;
הספק יהיה אחראי לאספקת הציוד ,להובלתו לאתר ,להרכבתו באתר ,לחיבורו למערכות המבנה ,להפעלתו ולביצועם
המושלם של כל הסעיפים הכלולים במרכיבי המכרז (לרבות ההסכם).
על הקבלן (להלן" :הספק") הספק לוודא ,כי הציוד מתאים לכל המידע שנתנה הרכבת במכרז זה ביחס למבנה (להלן:
מידע הרכבת).
מובהר ,כי אם וככל שהציוד שיספק הספק לא יתאם לתנאי השטח במבנה ,יחולו ההוראות הבאות והכל בכפוף לתנאי
ההסכם .1 :אם וככל שהציוד לא יתאם בשל טעות של הקבלן (היינו ,מידע הרכבת תאם את התנאים שבטח) יהיה באחריות
הספק ועל חשבונו לספק מייד וללא דיחוי ציוד חלופי שיתאם את תנאי השטח ומידע הרכבת  .2אם וככל שהציוד לא יתאם
בשל טעות במידע שסיפקה הרכבת ,אזי שבידי הרכבת ולפי שיקול דעתה יפעלו הצדדים כדלקמן :א .יבוצעו עבודות התאמה
בשטח על ידי הרכבת ו/או מי מטעמה כדי להתאים את השטח כדי שיתאם למידע הרכבת ,על חשבון הרכבת  .2הספק
יחליף את הציוד וההפרש בין עלות מה שסופק לבין מה שהוחלף תישא בו הרכבת.
באחריות הספק לוודא עמידה בלוחות הזמנים כמפורט בתנאי המכרז (לרבות ההסכם) בנוגע למועדי אספקת הציוד
לרבות הרכבתו התקנתו והפעלתו באתר.
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ציוד לרכישה * ציוד לייצור
מיפרט טכני כללי
.1

כללי

 .1.1הפירוט להלן מגדיר דרישות מזעריות לרמות ביצועים ורמת הביצוע לא תפחת מהן; הספק יהא אחראי להתקנה
ולתפקוד נאותים של כל פריטי הציוד שיספק ויתקין במסגרת מכרז/חוזה זה.
 .1.2המידות המצוינות בגוף המכרז לגבי ציוד לרכישה הן במקורב בלבד – ניתן לחרוג עד ( 11%אלא אם כן התנאים
בשטח – לפי התכנית המצורפת – אינם מאפשרים זאת) .כל חריגה מחייבת את אישור המתאם.
 .1.3יש לעמוד בדרישות האנרגיה המצוינות לגבי כל פריט – כל חריגה משמעותית ( 11%לכאן או לכאן) מחייבת קבלת
אישור הרכבת
.2

העבודה הכלולה

 .2.1העבודה כוללת אספקת כל העבודה/הציוד/המכשירים/החומרים ,וביצוע כל הפעולות הקשורות לציוד מערכת המזון
כמפורט במסמך זה ו/או בשרטוטים הנלווים; כולל גם כל דבר שהוא חלק מעבודה זו אף אם אינו מוזכר בפרוש ,ובזה
כלול :ייצור/הובלה/שינוע /פירוק מאריזה/טיפול/הרכבה/הצבה/פילוס/חיבור כל הציוד/ביטוח ,בהתאם להנחיות הרכבת
ו/או מי מטעמה וכן חיתוך/הטלאה הנדרשים להתקנת הציוד.
 .2.2ה ספק יתאם עם בעלי המקצוע השונים שיבצעו עבודת הכנה להתקנת הציוד לפי חוזה זה ,כולל בין השאר בניית
שקעים/תעלות/בסיסים; נקודות חיבור לצנרת ביוב/לצנרת אספקות /לצנרת אוורור/לחיבורי חשמל ,והוא אחראי
לביצועו במועד ,בגדלים ובאיכויות המתאימים.
 .2.2.1הספק אחראי לפקח ולבדוק עבודות הכנה אלו ,ולהבטיח כי פתחים בגודל מתאים יימצאו על מנת לאפשר את
הכנסתו של הציוד הזה לתוך המבנה  -ואת הצבתו במקום המיועד.
 .2.2.2הספק אחראי לבדוק עבודת ציוד עם הגורמים/המקצועות השונים כך שרכיבים חשמליים /מכאניים הכלולים
בציוד יתאימו לסוג/חומרים/מאפיינים של רכיבים בשאר חלקי הבניין.
 .2.2.3הספק אחראי להתקין כל הציוד המחומם/המופעל במנוע ,כך שיפעל בצורה יעילה; לדאוג לפתחי אוורור נוספים,
למגינים ,למנדפים  -או לאביזרים אחרים נוספים לפי הנחוץ; לציין תוספות /שינויים אלה על גבי שרטוטי ייצור; לשלוח
שרטוטי ייצור אלה ליועץ ,לקבל את אישורו ולצרף מכתב מיוחד המפרט כל תוספת/שינוי.
.3

עמידה בתקנים
מבלי לגרוע מהוראות ההסכם ,הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 .3.1הספק יבצע את כל העבודות ויספק ציוד העומד בדרישות תקנים ארציים/מקומיים ,ובדרישות התקנים הנוגעים
לבטיחותם של חלקים נעים ומיקומים מסוכנים.
 .3.1.1הספק יציית לדרישות חוק/לתקנים/לצווי פיקוח על מצרכים ושירותים ישראליים בכל הנוגע לציוד חשמל ,למיכלי
לחץ ,לבנייה ,לבטיחות ולתברואה – כולל גם:
 .3.1.1.1חוק החשמל התשי"ד  1591ותקנותיו;
 .3.1.1.2הוראות למיתקני תברואה ,התש"ל 1591-ותקנות משלימות;
 .3.1.1.3חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה 1599-ותקנות התכנון והבניה;
 .3.1.2ציוד מיובא יענה לדרישות חוק של אחד משלושה תקנים:
 .3.1.2.1תקן ארצות הברית NSF/UL
 .3.1.2.2תקן אירופאי CE
 .3.1.2.3תקן ישראלי "ת.י"511 .
.3.1.3

ציוד מתוצרת הארץ שלגביו לא קיים תקן ישראלי יתאים לתקן ארה"ב  NSF/ULאו לתקן אירופאי CE

.3.1.1

תקן בטיחות באש ת"י  1111/9או NFPA/96

 .3.1.9כל פריטי ציוד בישול והכנות חשמלי יהיו בעלי דירוג בטיחות של  – IPX5אלא אם צויין ו/או אושר אחרת ע"י
מתכנן המטבחים.
.4

אחריות בין המקצועות השונים

 .1.1הספק מחויב בתיאום מול הגורמים האחרים ומול ציוד אחר הקיים/שיותקן במבנה.
 .1.2תכניות החשמל והאינסטלציה של הציוד המסופק יועברו לידי היועצים הרלוונטיים של הפרויקט ,לקבלת אישורם;
הספק יבצע שינויים התאמות לפי דרישותיהם על חשבונו ועל אחריותו.
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 .1.3כל לוחות החשמל שיסופקו – כולל כאלה האינטגרליים לציוד – חייבים באישור יועץ החשמל.
 .1.1ברזים אשר יסופקו ע"י קבלן האינסטלציה של הפרויקט מטעם הרכבת – לפי תכנית – יותקנו ע"ג
שולחנות/דלפקים/כיורים; באחריות ספק הציוד לוודא את סוג הברזים המסופקים ולהכין קדחים מתאימים ע"ג הציוד,
מחוזקים מלמטה בפרופיל פלב"מ (עובי  2מ"מ) בצורת "ח" .באחריות הן להכין פתחי גישה מתאימים
קדוחים/חתוכים לצנרת עבור ציוד (לפי תכנית); אם עבודת הקידוח/חיתוך מתבצעת באתר ,היא תהיה זהה באיכותה
לעבודה המתבצעת במפעל הספק.
.5

הכנה ותיאום תכניות

 .9.1באחריות הספק לספק תכניות חיבורים (דרישה לתשתיות) – חשמל ,אינסטלציה ,ניקוזים ,תעלות רצפה ורשימות
ציוד בהתאם לציוד אותו הוא מספק.
 .9.2באחריות הספק לתאם תכניות אלו מול היועץ ומול הרכבת ו/או מי מטעמה .
 .9.3הספק יהיה אחראי להתאמת מידות של פריטי ציוד לתנאים במטבח באופן כזה שציוד יפעל בצורה מושלמת.
.6

תיאום ופיקוח

 .9.1הספק יספק במשך כל תקופת התקנת הציוד באתר מנהל עבודה מקצועי ,כדי להבטיח תאום מלא של העבודה עם
גורמים ומקצועות מעורבים אחרים ,ולאמת מיקום שרוולים חיבורי אספקות.
 .9.2עם השלמת ההתקנה ,איש זה יפקח על כל הבדיקות/הבחינות/הכיול ,וידריך את הרכבת ו/או מי מטעמה בהפעלת
הציוד.
 .9.3באחריות הספק להביא את הציוד הנרכש ל"מצב עבודה" – תפעול שוטף ,לשביעות רצונה של הרכבת.
.7

ציוד מיוצר במיוחד – חומרים

 .9.1חומרים המשמשים לייצור יהיו חדשים ללא פגמים מפחיתי חוזק/אורך חיים /מראה אסתטי; גזרות' /צורות' תעוגלנה
ותעשנה במבלט/במשיכה/בלחיצה ,לפי צורך ,כך שיתקבלו מחתכים (פרופילים) נקיים; יש לבצע העבודה בצורה
ישרה ומפולסת ,עם קצוות אחידים ופינות מעוגלות על רדיוסים אמיתיים.
 .9.2כל השטחים החיצוניים/הפנימיים יבוצעו מפלדה בלתי מחלידה (להלן :פלב"מ) ,אלא אם כן צוין במפורש במפרט
מיוחד של הציוד ובתוכניות.
 .9.3פלב"מ יהיה מסוג  11-1/311עם  9-5אחוז ניקל ולא-יותר מ 1.12 -אחוז פחמן.
 .9.1אין להשתמש בפח שעוביו פחות מ 1.1-מ"מ.מפורט בהמשך בכל פריט בנפרד
 .9.9ברגים ואומים יהיו עשויים מפלב"מ.
 .9.9חמרן (אלומיניום) :פחי חמרן יהיו מטיפוס  ;H 3/4 ,S-3חיבורים ייעשו ב'ריתוך נקודות' או ע"י 'מסמרות שקועות'
במרחקים שאינם עולים על  9ס"מ.
.9.9.1

במקומות בהם לא צויינו מידות אחרות לעובי פח פלב"מ ,תחייב הרשימה שלהלן:

.9.9.2

רכיבים לקונסטרוקציה כבדה :פרופילים מפח פלב"מ

בעובי  3מ"מ

.9.9.3

חיזוקים אופקיים מצינור פלב"מ

בעובי  3מ"מ

.9.9.1

חיזוקים ,זוויתנים ,פרופילים ,רכיבי קונסטרוקציה ,משטחים

בעובי  2מ"מ

.9.9.9

משטחי שולחנות/דלפקים ,משטחי טפטוף ,כיורים ,מנדפים

בעובי  1.5מ"מ

.7.6.6

מדפים תחתונים/עליונים (פנים וחוץ) ,קערות לחוצות

בעובי  1.25מ"מ

.9.9.9

דלתות ,דפנות צדדיות/אחוריות" ,פאנלים"

בעובי  1מ"מ

.9.9.1

דופן פנימי לדלתות ופאנלים

בעובי  8.0מ"מ

.0

ציוד ליצור מיוחד – מבנה

 .1.1משטחי פלב"מ יהיו אחידים ויקבלו גימור שווה ל'ליטוש מספר ( '1ליטוש מבריק) בחזיתות/בשטחים נראים לעין,

כשהטקסטורה/כיוון הליטוש הם אחידים בשטחים צמודים .לא יתקבל כל כיסוי  /ציפוי הריתוך באמצעות צבע
כסף /נירוסטה או כל חומר אחר
 .1.2תפרים/פינות במשטחי מתכת בשולחנות יהיו מרותכים/מושחזים בצורה חלקה/מלוטשים.
 .1.3צינורות פלב"מ יהיו בלי תפר ,לא מרותכים ,בקוטר/עובי דופן כמפורט ,עגולים ומלוטשים מסביב ,לתיאום עם
משטחים סמוכים.
 .1.1מסגרות/חיזוקים/חלקי מבנה/גופים ייעשו מזוויתני פלב"מ ומפרופילי פלב"מ ,במידות אשר מצוינות
במפרטים/בתוכניות.
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.9

ציוד לייצור מיוחד – הגשות לאישור

 .5.1ה ספק יספק שרטוטים לציוד מיוצר במיוחד ,עם :מידות ,חומרים ,הרכבה ,פרזול לסוגיו וכל נתון אחר הנוגע לציוד זה;
כל יחידה תצוין במספר פריט ובשרטוטים ייכללו גם 'פרטים סטנדרטיים'.
 .5.2כל השרטוטים יבוצעו בתוכנת  Solidworksאו בתוכנה שוות-ערך.
 .5.3ציוד ישורטט במבטים תלת מימדי ,במבט על ,במבט צד ,חזית וחתך ,בקנ"מ  1:21ו/או 1:11
 .5.1השרטוטים יוגשו בגיליון מודפס (לפי דרישה) ובקובץ PDF
 .5.9ציוד יועבר לייצור רק לאחר קבלת אישור בכתב של המזמין (או של נציג מטעמו) ושל יועץ המטבחים לשרטוטים אשר
הועברו.
 .11ציוד הכולל מערכות חשמל ו/או גז
ציוד הכולל מערכות חשמל ו/או גז יעמוד בכל התקנים כמפורט בסעיף  ,1ויסופק עם תעודת בדיקה ממכון
.11.1
התקנים בהתאם.
פריטי ציוד כנ"ל מייצור מיוחד יהיו עם חיווט חשמלי פנימי ,אשר יבוצע במפעל הספק או באתר הבניה ע"י בעלי
.11.2
מלאכה מוסמכים ,על חשבון הספק.
ציוד סטטי יסופק עם יציאות וקופסאות חשמל מורכבים עליו; ציוד נייד יסופק עם כבל ושקע תקני ,מכשירים עם
.11.3
מנוע או יחידת חימום יסופקו עם מתג הפעלה או מתנע-מפסק ,מפסק ראשי ומפסק בטיחות.
 .11.1על הספק לוודא הארקה עבור כל ציוד החשמל; ציוד המקובע לרצפה יחובר לפס השוואת פוטנציאלים.
 .11אספקה והתקנת הציוד
מבלי לגרוע מהוראות ההסכם ,הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:
 .11.1באחריות הספק לשמור על כל פרטי הציוד בזמן המשלוח/ההתקנה מפני כל פגיעה יש לגמור מחדש מקומות
פגומים לאחר ההתקנה כך שלא יהיו טלאים/חיבורים חופפים /קיפולים שייראו לעין; 'ליטוש נקודתי' לא יאושר; יינתן
גימור מחדש לפח שלם; "ציוד מיוצר מפלב"מ יכוסה ביריעת מגן פלסטית ,שתוסר רק בקבלה סופית של הציוד.
 .11.1.1הוצאות/עבודות התאמה אשר קשורות בשבירה/בתיקון של קירות/מחיצות/קירות/רצפות ,נדרשות להכנסת ציוד,
תהיינה מוטלות על ספק הציוד.
 .11.1.2בחיבור ציוד  -ספק ישתמש רק בחיבורים שאינם נראים לעין.
 .11.1.3כאשר פריט ציוד נסמך על בסיס/רצפה והפריט מתנענע ורועד ,הספק יהדק אותו בברגי פלב"מ ,כך שיימנעו
הרעד והנענוע.
 .11.1.1מנועים/משאבות/מכשירים חשמליים שהם חלק מפריטי ציוד יישמרו מפני לכלוך בניה/אבק /התזות/רטיבות.
 .11.1.9בגמר עבודות ההתקנה ,ספק ינקה/יבריק/ישמן את כל הציוד ,כך שיהיה מוכן להפעלה; יש להרחיק כל מדבקות
וחומרי אריזה ולהשאיר המקום נקי; יש לערוך סידורים למבדק אחרון ולהדגמה  -לפני 'בדיקת הקבלה הסופית'.
 .12חוברות תפעול ותחזוקה
 .12.1הספק ייתן הדרכה מפורטת לעובדיו ו/או למי מטעמו בתפעול שוטף של כל פריטי הציוד ,ובאחזקתם התקופתית.
לפי דרישת הרכבת תוענק הדרכה גם לרכבת ו/או למי מטעמה על חשבון הספק.
 .12.2לא יאוחר מ 2-שבועות לפני הגעת פריט ציוד ראשון ,הספק יגיש שלושה ( )3עותקים מודפסים של 'מדריך תפעול
ותחזוקה' ,המכסה כל ציוד סטנדרטי/תפעולי (לחילופין :מדריכים נפרדים לתפעול ולתחזוקה).
.12.3

'מדריך תחזוקה' יכלול רשימת חלקים מלאה והוראות אחזקה ,וכן תכנית חשמל/גז לפי הצורך.

.12.1

בכל מדריך יהיו תוכן עניינים וחוצצים מובלטים לכל מספר פריט.

 .12.9במידה והפרוספקטים והוראות התפעול של פריטי הציוד אינם כתובים בשפה העברית ,יש לתרגמם לעברית
ולהעבירם ביחד עם המקור שבשפה הזרה.
 .12.9במהלך תקופת ההתקשרות תתועד תחזוקת הציוד על יד הספק ותוגש לרכבת ישראל אחת לחודש ,בסיום
תקופת ההתקשרות ימסור הספק את תיעוד עבודת התחזוקה שבוצעו במהלך תקופת ההתקשרות ועד לסיום תקופת
לוגיסטיקה נא אישורכם כי כל הפריטים תואמים לכתב הכמויות שמסמכי המכרז ושעליו המציעים מתחרים במכרז

כתב כמויות  :כללי
מטבח בישול מלא
תאור הפריט
מפרט

עמוד 9
מספר
בתכנית
4
5
6
6A
7
8
9
10
11
11A
11B
11C
12
13
13A
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

26A

26B

26C

29
30
31
32
33
34
35
מפרט

מקרר ארון דו-רוחבי
שולחן שני כיורים
משטח עבודה
משטח עבודה
קוצץ ירקות שולחני
עגלת מסלולים  39תבניות  1/1גסטרו
סוללה עם מתז עליון על שולחן
מקרר עגלות חד-רוחבי
שולחן כיור
שולחן כיור
שולחן כיור
שולחן כיור
שולחן מקורר לניקוי דגים
מטחנת בשר מקוררת  3כ"ס
מטחנת בשר מקוררת  1.9כ"ס
שלחן עזר
כיריים אינדוקטיביות  1ראשים
סיר בישול סטטי  191ליטר
מחבת מתהפך  111ליטר
אגן טיגון עמוק חשמלי  21021ליטר
גרידל חשמל  -משטח חלק כרום
מחבת חשמלי רב-תכליתי  111ליטר
קומביסטימר  21תבניות  2/1גסטרו
עגלת מסלולים  11תבניות לקומביסטימר
ארון חימום נייד  39תבניות
שולחן כיור
מנדף חד-צדדי עם מסננים
דלפק עבודה
כיור
ארון תחתון סגור עם מדף נשלף
דלפק עבודה-חלבי
מקרר דלפק
ארון תחתון  0מגרה
דלפק עבודה-חלבי
מקרר דלפק
כיור
אשפתון סב-על-ציר
מגרת לשאריות קפה
ארון תחתון סגור עם מדף נשלף
דלפק עבודה-חלבי
מקרר דלפק
כיור
סלטיה ל 9-תבניות  1/1גסטרו
שלחן עזר
גרידל חשמל  -משטח חלק כרום
גריל חשמל
אגן טיגון עמוק חשמלי 19 019ליטר
עגלת צלחות  1טורים
מקרר דלפק
משטח תצוגה קראמי מחומם עם מגן עיטוש

יח'
מידה
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
קומ
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

כמות
בתכנית
1
1
1
1
1
8
3
3
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
4

עמוד 9
35A
36
37
38
39
40
41
41A
41B
41C
41D
41E
42
43
44
44A
45
46
47
48
49
51
52
57
59
59A
60
62
63
64
65
66
67
68
78
79
82
83
84
87
90
91
91A
91B
91C
91D
91E
92
93
94
מפרט

משטח תצוגה קראמי מחומם עם מגן עיטוש
אמבט מקורר
אמבט מקורר
מרקיה  11ליטר דרופ-אין
מקרר משב לעגלת מסלולים  1/1גסטרו
מדף עליון כפול
מדף עליון כפול
מדף עליון כפול
מדף עליון כפול
מדף עליון כפול
מדף עליון כפול
מדף עליון כפול
שולחן כיור
עגלת עבודה  3 -מדפים
מתלה ייבוש לצלחות עם מדף לספלים
מתלה ייבוש לצלחות עם מדף לספלים
מדף עליון כפול
עגלת מסלולים לפינוי מגשים
עגלת סכו"מ ומגשים דקורטיבית
ויטרינה מקוררת דרופ-אין למנות אחרונות
מכונה למים סודה מיץ גזוז  111כוס/שעה
מגדל מזיגה למים סודה מיץ גזוז  1 -ראשים
אגן טפטוף דרופ-אין
מדיח  191-229סל/שעה
מייבש כלים
מנדף ללא מסננים למדיח
מנדף חד-צדדי ללא מסננים
מדיח תבניות דו-תכליתי
שולחן הדחת סירים
עגלת אחסון כלי גסטרו חד-צדדית
מגן עיטוש
מגן עיטוש דו-צדדי
עגלה להובלת סלי ספלים (דולי)
מיכל אשפה  51ליטר
ויטרינת תצוגה לעוגות  3מדפים
טוסטר לחיצה כפול ממתכת
מקרר/מקפיא משולב חד-רוחבי
שולחן כיור
עגלת פלב"מ עם מיכל אשפה  11ליטר
מדיח דלפקי
מרכך מים  1911ליטר/שעה
גלגלון עם צנור נשלף  9מטר ואקדח התזה
דלפק הגשה/שרות עצמי
דלפק הגשה/שרות עצמי
דלפק הגשה/שרות עצמי
דלפק הגשה/שרות עצמי
דלפק הגשה/שרות עצמי
דלפק הגשה/שרות עצמי
שולחן כיור
רובוט שווארמה  -חשמל
פלטה מקוררת עם מגן עיטוש

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
קומ
קומ
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

1
2
2
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
4
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

עמוד 1
95
96
97
99
103
106
108
109
110
111
113
114
115
KN2
KP3
KP2

מנדף "אי" חד-צדדי עם חסכון באויר
מנדף חד-צדדי עם חסכון באויר
גרידל חשמל שולחני
סלטיה מקוררת לתוספות ורטבים
מגן עיטוש לעמדת בישול קדמית
מיכל אשפה  391ליטר
דלפק קופה חד-צדדי
מזין אוטומטי לסלי מכונה
שולחן יציאה גלילים
מוביל להוצאת סלי סלים  51מעלות
שולחן כניסה למדיח
משטח עבודה
כוננית ניידת לאחסון תבניות ומגשים
כוננית  1מדפים לאחסנה יבשה
כוננית פלסטית  1מדפים
כוננית פלסטית  1מדפים
עגלה לממכר קפה

קומ
קומ
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
מ.א.
מ.א.
מ.א.
יח'

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
8.2
28.95
9.7
1

.12.9

פריט מספר:
מפרט

MNK-4

מקרר ארון דו-רוחבי

כמות1 :

עמוד 5
מידות בס"מ :

ייעוד:
אנרגיה:
תכולה:
כולל:

מבנה:

ציוד נילווה
סטנדרטי

אורך  148 -רוחב 78 -

גובה 218 -

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
אחסון מקורר של מזון ומשקאות ,בטמפרטורות שבין  1°Cל( 011°C-בטמפרטורת סביבה של עד
.)013°C
חד-פאזי 8.5 ,כ"ס
קיבולת של  1111ליטר לכל-הפחות.
מערכת קירור בשיטת "אויר מסוחרר" – מפזר הקור מובנה במקרר;
מדחס קירור (ראה בהמשך);
אידוי עצמי של מי ההפשרה ,ללא צורך בחיבור לביוב;
לוח פיקוד עם תרמוסטט אלקטרוני ותצוגת טמפרטורות דיגיטלית;
שתי דלתות כנף נסגרות-בעצמן ,כ"א עם צירים פינתיים נסתרים וידית שקועה ועם אטמים מגנטיים
היקפיים ניתנים להחלפה;
מתקן מסלולים פנימי – עם שתי עמודות למדפים/תבניות  -ניתן לכוונון גובה;
תאורה פנימית;
רגליים קצרות ,ניתנות לכיוונון גובה.
גוף המקרר והדלתות בנויים פלב"מ  311בדופן כפולה ,עם בידוד פוליאוריתן יצוק בהזרקה (כל חומרי
הבידוד נטולי  CFCו;)HCFC-
פנים המקרר עם פינות מעוגלות;
גופי התאורה מוגנים ,מותאמים לעמידה בתנאי קור ולחות.
 11מדפי רשת עשויים מפלב"מ ,כ"א בנוי לשאת  11ק"ג לפחות.

הפריט יסופק עם:
יחידת קירור אינטגרלית
מדחס הקירור מובנה במקרר (או לחילופין – במקרה של ציוד דלפקי  -ניצב לידו ,לפי תכנית);
המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של ;019°C
מותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (.)HCFC free
במידה והיחידה מפוצלת :ההצעה תכלול גם את עלות הצנרת (עד  3מטר) וכל ציוד אחר הנדרש לחיבור אל המקרר.

מפרט

עמוד 11
שולחן שני כיורים
פריט מספרMNK-5 :
גובה 98 -
אורך  258 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ייעוד:
כולל:

מבנה:

ישמש כעמדת עבודה במטבח.
משטח עבודה עם הגבהה היקפית (אף מים) בגובה  1ס"מ ,משופע אל הכיורים בזוית של ;2%
שני כיורים במידות  99/99/31ס"מ כ"א;
כל כיור עם ברז כדורי " 2במוצאו ,נסגר/נפתח ע"י ידית ארוכה מחוזקת במתלה ,עם צינור נפילה "– 2
חתוך בקצהו בזוית של  – 19°לשפיכה אל תעלת רצפה;
רגליים להצבה חפשית ,כ"א עם רגלית פלסטית ניתנת לכיוונון (טווח כיוונון – עד  9ס"מ);
קושרות תחתונות לחיזוק הרגליים;
כמות ומיקום הרגליים – לפי יצרן השולחן ,באישור רכבת ישראל או מי מטעמה.
מחוזק לנשיאת  111ק"ג/מטר;
כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק";
משטחים וכיורים – מפח פלב"מ בעובי של  1.9מ"מ לכל הפחות;
רגליים וחיזוקים – מצינור פלב"מ בעובי דופן של  1.9מ"מ לכל הפחות;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
רגליות מתכווננות  -מחומר פלסטי קשיח ,המאושר לשימוש במפעלי מזון.

הפריט יסופק עם:
שפיכה לתעלה
הכיור יסופק עם צינור נפילה ,חתוך בקצהו בזוית של  19מעלות ,המתאים לשפיכה אל תעלת רצפה.
קדח במשטח לברז "מיקסר"

מפרט

עמוד 11
משטח עבודה
פריט מספרMNK-6 :
גובה 98 -
אורך  158 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:

מבנה:

מפרט

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ישמש כעמדת עבודה במטבח.
משטח עבודה עליון;
מדף תחתון ,מרותך אל רגלי השולחן;
רגליים להצבה חפשית ,כ"א עם רגלית פלסטית ניתנת לכיוונון (טווח כיוונון – עד  9ס"מ);
מיתלים לחיזוק – לפי הצורך;
כמות ומיקום הרגליים והמתלים – לפי יצרן השולחן ,באישור מתכנן המטבח.
מחוזק לנשיאת  111ק"ג/מטר;
כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק";
משטחים – מפח פלב"מ בעובי של  1.9מ"מ לכל הפחות;
רגליים וקושרות – מצינור פלב"מ עגול/מרובע ,בעובי דופן של  1.9מ"מ לכל הפחות;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
רגליות מתכווננות  -מחומר פלסטי קשיח ,המאושר לשימוש במפעלי מזון.

עמוד 12
משטח עבודה
פריט מספרMNK-6A :
גובה 98 -
אורך  228 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:

מבנה:

מפרט

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ישמש כעמדת עבודה במטבח.
משטח עבודה עליון;
מדף תחתון ,מרותך אל רגלי השולחן;
רגליים להצבה חפשית ,כ"א עם רגלית פלסטית ניתנת לכיוונון (טווח כיוונון – עד  9ס"מ);
מיתלים לחיזוק – לפי הצורך;
כמות ומיקום הרגליים והמתלים – לפי יצרן השולחן ,באישור מתכנן המטבח.
מחוזק לנשיאת  111ק"ג/מטר;
כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק";
משטחים – מפח פלב"מ בעובי של  1.9מ"מ לכל הפחות;
רגליים וקושרות – מצינור פלב"מ עגול/מרובע ,בעובי דופן של  1.9מ"מ לכל הפחות;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
רגליות מתכווננות  -מחומר פלסטי קשיח ,המאושר לשימוש במפעלי מזון.

עמוד 13
קוצץ ירקות שולחני
פריט מספרMNK-7 :
גובה 47 -
אורך  24 -רוחב 57 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
אנרגיה:
תפוקה:
כולל:

מבנה:

ציוד נילווה
סטנדרטי:

מפרט

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
קיצוץ ירקות ופירות בצורות חיתוך שונות.
תלת-פאזי 8.75 ,ק"ו
עד  111ק"ג בשעה.
מנוע המיועד לפעולה שקטה בעומסים גבוהים ,עם מהירות של  391סל"ד;
משטח בו מותקנות דיסקיות חיתוך מסתובבות ,ומעליו מכלול – נפתח ונסגר על ציר מרכזי – ובו
פתח הזנה וידית לחיצה;
ידית הלחיצה עם צינור להזנת ירקות ארוכים (מלפפונים ,גזר ,קישואים וכו');
פתח קדמי לשפיכת התוצר המוגמר ,בגובה המתאים להצבת תבנית גסטרונום עמוקה;
מפסק החודל אוטומטית את פעולת הסכין כאשר מכלול ההזנה אינו נעול במקומו;
לוח פיקוד פשוט ונגיש ,הכולל כפתורי הפעלה וניתוק.
כל החלקים ניתנים לפירוק והרכבה מהירים לצורך החלפה וניקיון;
כל החלקים הבאים במגע עם מזון ייבנו מפלב"מ  ,311בגימור של ליטוש מבריק;
כל יתר חלקי המתכת עשויים פלב"מ ו/או סגסוגת אלומיניום;
חלקי הפלסטיק עשויים מפלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון.
סט סכיני חיתוך עשויות פלב"מ וניתנות להשחזה ,אשר ייכללו:
סכיני חיתוך  3ו 11-מ"מ ,פומפיה  3מ"מ ,פלטה לקוביות  11מ"מ וסכין ג'וליאן  1מ"מ או שווה ערך;
לחילופין :סט המכיל  9אביזרים אחרים (בתיאום עם הלקוח);
מתקן אחסון (ניתן לתלייה על קיר) עבור אביזרי המכונה.

עמוד 11
עגלת מסלולים  36תבניות  1/1גסטרו
פריט מספרMNK-8 :
גובה 175 -
אורך  62 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
תכולה:
כולל:

מבנה:

ציוד נילווה
סטנדרטי

מפרט

כמות0 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
אחסון והובלה של תבניות מזון – לעמדות הכנה ובישול ,לעמדות ההגשה ולחדרי הקירור.
עד  39תבניות בגודל ( GN 1/1עומק  9ס"מ).
קונסטרוקציה של צינורות פלב"מ המורכבת על משטח תחתון;
 11זוגות של מסילות ,כ"א מותאם לנשיאת  2תבניות בגודל ;GN 1/1
כל מסילה עם הגבהה כדורית בכל קצה למניעת החלקת תבניות;
 1גלגלים משוגעים " 9בהתקנה תחתונה ( ,)Castersהמותאמים למשאות כבדים (;)Heavy-Duty
שני הגלגלים הקדמיים – עם מעצור.
חיבור כל גלגל לשלדת העגלה – באמצעות פלטת פלב"מ עם  1ברגים לפחות;
עשויה בשלמות מפלב"מ ( 311כולל חלקי המתכת של הגלגלים) בגימור של ליטוש מבריק;
משטחים – מפח פלב"מ בעובי של  1.9מ"מ לכל הפחות;
קונסטרוקציה – מצינור פלב"מ עגול/מרובע ,בעובי דופן של  1.9מ"מ לכל הפחות;
חלקים פלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון;
כל הצנורות פקוקים – למניעת חדירת לכלוך;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
מחוזקת לנשיאת  211ק"ג לכל הפחות.
 3יחידות של מדפי רשת בגודל  ,GN 2/1עשויים בשלמות מפלב"מ .311

עמוד 19
סוללה עם מתז עליון על שולחן
פריט מספרMNK-9 :
גובה 118 -
אורך  10 -רוחב 35 -
מידות בס"מ :

כמות3 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ייעוד:
כולל:

מבנה:

הערה:

מפרט

מיועד להתזה בלחץ של מים קרים/חמים.
סוללת מים חמים/קרים להתקנה על שולחן ,עם פיה מסתובבת ארוכה;
מתז עליון עם ידית לחיצה קפיצית ,עם אפשרות לכוונון זרם המים;
וו-עיגון מובנה עבור המתז;
תפס לחיזוק המכשיר אל קיר באתר/אנטנת עיגון בשולחן;
שני מחברים תחתונים עם צינורות גמישים להתחברות אל צנרת המים באתר.
כל חלקי המתכת עשויים פלב"מ ,בציפוי חיצוני של כרום;
צינור המתז מיוצב ומוגן ע"י קפיץ עשוי פלב"מ;
הפעלת המתז באמצעות ידית פלב"מ ,ניתנת להסרה והחלפה;
כל ידית האחיזה של המתז עשויה פלסטיק קשיח ,המאושר לשימוש במפעלי מזון.
עומד בדרישות ת"י .1319

עמוד 19
מקרר עגלות חד-רוחבי
פריט מספרMNK-10 :
גובה 225 -
אורך  00 -רוחב 05 -
מידות בס"מ :

כמות3 :

 2יחידות בחדר הכנת בשר – נדרש להביא מפורק לשטח
פתחים לחדר  03ס"מ

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ייעוד:
שמירה בקירור של מזון מאוחסן בעגלה ,בטמפרטורה של ( 01°Cבטמפרטורת סביבה של .)011°C
תכולה:
עגלת עבודה סטנדרטית בעלת תכולה של  39תבניות ( GN 1/1עומק תבנית 9 :ס"מ).
כולל:
מערכת קירור בשיטת "אויר מסוחרר" – מפזר הקור מובנה במקרר;
לוח פיקוד עם תרמוסטט אלקטרוני ותצוגת טמפרטורות דיגיטלית;
מובילים בצידי חלל המקרר ועם פגוש אחורי – להגנת הקיר ממכות ע"י עגלת המזון;
דלת כנף אטומה;
הדלת עם צירים פינתיים מתרוממים וידית משיכה ,עם אטמים מגנטיים ניתנים להחלפה;
הדלת בעלת נעילה עצמית אוטומטית;
הדלת עם מנגנון לפתיחה מבפנים (למניעת מצב של לכידת עובד בתוך המקרר);
מדחס קירור (ראה בהמשך).
מבנה:
גוף המקרר והדלת בנויים פלב"מ  311בדופן כפולה ומבודדת;
כל חלקי המתכת עשויים בשלמות מפלב"מ  311בגימור של ליטוש מבריק;
כל חלקי הפלסטיק עשויים מפלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון.
הערה:
המקרר מיועד להתקנה על רצפת המטבח;
באחריות הספק לבצע סגירה היקפית של המקרר בחיבור עם הרצפה באמצעות סרגלי פלב"מ
ואטימת סיליקון;
במידת הצורך המקרר יסופק עם רמפה משופעת לכניסה חלקה – ללא מדרגה  -של העגלה אל
המקרר;
באחריות הספק לוודא שגובה הפתח ומיקום מפזר הקור יאפשרו הכנסה חופשית של עגלת מסלולים
סטנדרטית ,מהסוג אשר ישמש את הפרויקט.
הפריט יסופק עם:
דלת עם צירים מימין
יחידת קירור אינטגרלית
מדחס הקירור מובנה במקרר (או לחילופין – במקרה של ציוד דלפקי  -ניצב לידו ,לפי תכנית);
המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של ;019°C
מותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (.)HCFC free
במידה והיחידה מפוצלת :ההצעה תכלול גם את עלות הצנרת (עד  3מטר) וכל ציוד אחר הנדרש לחיבור אל המקרר.

מפרט

עמוד 19
שולחן כיור
פריט מספרMNK-11 :
אורך  288 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

כמות2 :
גובה 98 -

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ייעוד:
כולל:

מבנה:

ישמש כעמדת עבודה במטבח.
משטח עבודה עם הגבהה היקפית (אף מים) בגובה  1ס"מ ,משופע אל הכיור בזוית של ;2%
הגבהה אחורית לכל אורך המשטח;
כיור במידות  19/99/29ס"מ ,עם ברז כדורי " 2במוצאו ,נסגר/נפתח ע"י ידית ארוכה מחוזקת במתלה;
מדף תחתון ,מרותך אל רגלי השולחן;
רגליים קדמיות ,כ"א עם רגלית פלסטית ניתנת לכיוונון (טווח כיוונון – עד  9ס"מ);
מיתלים אחוריים לתליה על קיר (באמצעות ברגי פלב"מ);
כמות ומיקום הרגליים והמיתלים והחיזוקים ביניהם – לפי יצרן השולחן ,באישור מתכנן המטבח.
מחוזק לנשיאת  111ק"ג/מטר;
ההגבהה האחורית בנויה עם כיפוף עליון לאחור ,עם חיבור מעוגל למשטח למניעת הצטברות לכלוך;
כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק";
משטחים וכיור – מפח פלב"מ בעובי של  1.9מ"מ לכל הפחות;
חיזוקים ,רגליים ומתלים – מצינור פלב"מ בעובי דופן של  1.9מ"מ לכל הפחות;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
הכיור בנוי בלחיצה ,ללא "תפרים" ,עם פינות פנימיות מעוגלות;
רגליות מתכווננות  -מחומר פלסטי קשיח ,המאושר לשימוש במפעלי מזון.

הפריט יסופק עם:
שפיכה לתעלה
הכיור יסופק עם צינור נפילה ,חתוך בקצהו בזוית של  19מעלות ,המתאים לשפיכה אל תעלת רצפה.
קדח במשטח לברז "מיקסר"
שולחן כיור
פריט מספרMNK-11A :
אורך  248 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

גובה 98 -

שולחן כיור
פריט מספרMNK-11B :
אורך  195 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

גובה 98 -

שולחן כיור
פריט מספרMNK-11C :
אורך  258 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

גובה 98 -

מפרט

כמות1 :

כמות1 :

כמות1 :

עמוד 11
שולחן מקורר לניקוי דגים
פריט מספרMNK-12 :
גובה 98 -
אורך  138 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ייעוד:
כולל:

מבנה:
ציוד נילווה
סטנדרטי:

עמדת ניקוי ועיבוד דגים ואחסונם בטמפרטורה שבין  02°Cל ,01°C-בטמפרטורת סביבה של עד
013°C
משטח עבודה עליון הבנוי בשני מפלסים ,עם הגבהה אחורית בגובה  11ס"מ לאורך כל החלק
האחורי ובצד הכיור;
המשטח משופע אל כיור המותאם להכנסת תבנית  GN 1/1בעומק  19ס"מ;
הכיור עם אגן עגול " 1במוצא הניקוז שלו ,בו מותקן סל סינון הניתן להוצאה מהירה;
בתחתית האגן ברז כדורי " ,2בעל ידית ארוכה מחוזקת במתלה;
המשטח מתאים להכנסה חופשית והסעה של תבנית שטוחה ,עליה מוצב לוח עבודה מאוקולון;
מקרר הפועל בשיטת "קירור סטאטי" – עם מדחס קירור מובנה במקרר;
המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של ;019°C
פתח להכנסת מדפי רשת או תבניות ,סגור בדלת;
הפתח עם מתקן מסלולים להכנסת  9תבניות;
הדלת עם צירים פינתיים נסתרים וידית שקועה ,עם אטם פלסטי ומגנט לאטימה מלאה;
לוח פיקוד עם פיקוד תרמוסטטי וצג טמפרטורות דיגיטלי;
סט רגליים ניתנות לכיוונון (טווח  91מ"מ) ,כל רגל עם רגלית פלסטית נגד-החלקה.
משטח העבודה עשוי בשלמות מפלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק";
גוף המקרר בנוי פלב"מ  311בדופן כפולה ומבודדת ,עם רצפה משופעת למוצא ניקוז ";2
המקרר בנוי בשלמות מפלב"מ  ,311בגימור פנימי וחיצוני של "ליטוש מבריק".
תבנית מחוררת  ,GN 1/1בעומק  19ס"מ ,עם ידיות מתקפלות;
תבנית מחוררת שטוחה ,המותאמת למדרגה במשטח העבודה;
לוח עבודה עשוי אוקולון ,בעובי של  2.9לכל הפחות ,המותאם להכנסה חפשית בתבנית השטוחה.

הפריט יסופק עם:
שפיכה לתעלה
הכיור יסופק עם צינור נפילה ,חתוך בקצהו בזוית של  19מעלות ,המתאים לשפיכה אל תעלת רצפה.
קדח במשטח לברז "מיקסר"
יחידת קירור אינטגרלית
מדחס הקירור מובנה במקרר (או לחילופין – במקרה של ציוד דלפקי  -ניצב לידו ,לפי תכנית);
המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של ;019°C
מותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (.)HCFC free
במידה והיחידה מפוצלת :ההצעה תכלול גם את עלות הצנרת (עד  3מטר) וכל ציוד אחר הנדרש לחיבור אל המקרר.

מפרט

עמוד 15
מטחנת בשר מקוררת  3כ"ס
פריט מספרMNK-13 :
גובה 56 -
אורך  37 -רוחב 65 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
אנרגיה:
תפוקה:
כולל:

מבנה:

מפרט

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
טחינת בשר/דגים/ירקות/לחם (כולל מוצרים קפואים).
תלת-פאזי 3 ,כ"ס
לפחות  911ק"ג בשעה (בשר קפוא).
מגש הזנה עליון מקורר ,ניתן לפירוק לצורך ניקוי;
המגש עם כיסוי שקוף ,סב-על-ציר;
פתח הזנה רחב;
מנוע טחינה מאוורר ,מתאים לעבודה בעומסים כבדים ( )Heavy-Dutyללא הפסקה ,נגיש לפירוק
לצורך ניקוי ותחזוקה שוטפת;
המנוע מבודד מפני רעשים;
הפעלה ע"י כפתורים – "עבודה" (קדימה)" ,עצירה" ו"רוורס";
מערכת קירור מובנית לשמירת הבשר הנטחן בטמפרטורה מתאימה;
מערכת הקירור סגורה ומוגנת ,מופעלת באמצעות גז ידידותי לסביבה ,מבוקרת באמצעות טרמוסטט
אלקטרוני עם צג דיגיטלי;
רגליות פלסטיות למניעת התחלקות.
המנוע וכל החלקים הבאים במגע עם מזון ייבנו מפלב"מ  ,311בגימור של ליטוש מבריק;
כל יתר חלקי המתכת עשויים פלב"מ ו/או סגסוגת אלומיניום;
חלקי הפלסטיק עשויים מפלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון;
הגיר וגלגלי השיניים מחוזקים לעבודה רציפה עם בשר קפוא;
כל החלקים הבאים במגע עם בשר ניתנים לפירוק והרכבה מהירים לצורך ניקיון.

עמוד 21
מטחנת בשר מקוררת  1.5כ"ס
פריט מספרMNK-13A :
גובה 49 -
אורך  31 -רוחב 41 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
אנרגיה:
תפוקה:
כולל:

מבנה:

ציוד נילווה
סטנדרטי:

מפרט

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
טחינת בשר/דגים/ירקות/לחם (כולל מוצרים קפואים).
תלת-פאזי 1.5 ,כ"ס
לפחות  291ק"ג בשעה (בשר קפוא).
מגש הזנה עליון מקורר ,ניתן לפירוק לצורך ניקוי;
פתח הזנה רחב;
מנוע טחינה מאוורר ,מתאים לעבודה ללא הפסקה ,נגיש לפירוק לצורך ניקוי ותחזוקה שוטפת;
המנוע מבודד מפני רעשים;
הפעלה ע"י כפתורים – "עבודה" (קדימה)" ,עצירה" ו"רוורס";
מערכת קירור מובנית לשמירת הבשר הנטחן בטמפרטורה מתאימה;
מערכת הקירור סגורה ומוגנת ,מופעלת באמצעות גז ידידותי לסביבה ,מבוקרת באמצעות
טרמוסטט אלקטרוני עם צג דיגיטלי;
רגליות פלסטיות למניעת התחלקות.
המנוע וכל החלקים הבאים במגע עם מזון ייבנו מפלב"מ  ,311בגימור של ליטוש מבריק;
כל יתר חלקי המתכת עשויים פלב"מ ו/או סגסוגת אלומיניום;
חלקי הפלסטיק עשויים מפלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון;
הגיר וגלגלי השיניים מחוזקים לעבודה רציפה עם בשר קפוא;
כל החלקים הבאים במגע עם בשר ניתנים לפירוק והרכבה מהירים לצורך ניקיון.
סט הכולל סכין טחינה ורשת ,עשויים כולם פלב"מ;
לחצן דחיסה עשוי פלב"מ או אוקולון .

עמוד 21
שלחן עזר
פריט מספרMNK-14 :
אורך  48 -רוחב 98 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
מבנה:

כמות3 :
גובה 25 -

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ישמש כעמדת עבודה ניטראלית בקו בישול.
עשוי מפלב"מ  ,311בגימור של "ליטוש מבריק";
צידי השולחן חתוכים בלייזר – לחיבור מושלם לרכיבים אחרים בקו בישול.

הפריט יסופק עם:
ארון סגור עם רגליים
בנוי מקונסטרוקציה של צנורות ופרופילים פלב"מ ,עם משטחים מפח פלב"מ;
מחוזק לנשיאת המכשיר בעומס מלא;
מיועד להביא את המכשיר לגובה עבודה של  51ס"מ;
עם מדף תחתון מקובע;
עם דלת כנף שלה צירים נסתרים וידית שקועה;
עם רגליים קצרות ,ניתנות לכוונון ,כל אחת עם "נעל" פלסטית נגד החלקה.

מפרט

עמוד 22
כיריים אינדוקטיביות  4ראשים
פריט מספרMNK-15 :
גובה 25 -
אורך  08 -רוחב 98 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
אנרגיה:
כולל:

מבנה:

ציוד נילווה
סטנדרטי:

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ישמש לטיגון/בישול מהיר בשיטת "בישול באינדוקציה".
תלת-פאזי 28 ,ק"ו
מחולל אינדוקציה עצמאי;
משטח טיגון שקוע עם  1מוקדי אינדוקציה ,המופעלים כל-אחד רק במגע ישיר עם כלי טיגון/בישול ייעודי;
זיהוי כלי בישול אוטומטי לכל מוקד – מאפשר הפעלה עם הנחת הכלי וחודל אותה אוטומטית עם הסרתו;
חימום של כלי הבישול בלבד – ללא פליטת חום לחלל;
התקן בטיחות נגד התחממות-יתר;
לוח פיקוד הכולל כיוון עוצמה ונורת ביקורת לכל מוקד בנפרד – אפשרות בחירה ב 5-דרגות עוצמה
לפחות.
משטח הטיגון עשוי זכוכית קראמית עמידה ,בעובי  9מ"מ לכל-הפחות;
חיבור המשטח באגן השקוע אטום לחלוטין ,בצורה המונעת נזילה;
לוח הפיקוד אינו חורג מתחום הכיריים;
עשוי מפלב"מ  ,311בגימור של "ליטוש מבריק" ;
צידי המכשיר חתוכים בלייזר – לחיבור מושלם לרכיבים אחרים בקו בישול;
בקו בישול – יציג חזית אחידה עם כל פריטי הציוד האחרים!
תקן הגנה מפני מים –  IPX5לפחות.
 1סירים מותאמים במיוחד למכשיר

הפריט יסופק עם:
ארון סגור עם רגליים
בנוי מקונסטרוקציה של צנורות ופרופילים פלב"מ ,עם משטחים מפח פלב"מ;
מחוזק לנשיאת המכשיר בעומס מלא;
מיועד להביא את המכשיר לגובה עבודה של  51ס"מ;
עם מדף תחתון מקובע;
עם  2דלתות כנף ,כל-אחת עם צירים נסתרים וידית שקועה;
עם רגליים קצרות ,ניתנות לכוונון ,כל אחת עם "נעל" פלסטית נגד החלקה.

מפרט

כמות1 :

עמוד 23
סיר בישול סטטי  158ליטר
פריט מספרMNK-16 :
גובה 98 -
אורך  08 -רוחב 98 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
אנרגיה:
כולל:

מבנה:

דרישות
מיוחדות

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ישמש לבישול בחימום לא-ישיר.
תלת-פאזי 22 ,ק"ו
מחולל קיטור עצמאי ,מופעל בחשמל ,המייצר קיטור במערכת סגורה;
מיכל בישול גלילי ,בנוי בדופן כפולה המכילה את הקיטור לחימום;
המיכל בתכולה נומינלית של  191ליטר;
מילוי אוטומטי של מים רכים לייצור הקיטור;
מותאם ללחצי עבודה שבין  1.9ל 1.9-אטמוספרות;
התקן בקרת לחץ ונורית אזהרה למצב של חוסר במים במערכת;
התקן לויסות ידני של לחץ האויר בתוך הדופן הכפולה;
ברז מובנה " 3/1למילוי הסיר ,מופעל בסולנואיד;
ברז קדמי בקוטר " ,2עם ידית מבודדת לחום ,לריקון הסיר;
מכסה עליון ,סב-על-ציר ,לסיר הבישול;
לוח פיקוד המאפשר שליטה על תהליכי החימום ועל מילוי וריקון מים (לחימום ולבישול).
לוח הפיקוד אינו חורג מתחום המכשיר;
סיר הבישול והמכסה עשויים פלב"מ ;319
שאר גוף המכשיר עשוי מפלב"מ  ,311בגימור של "ליטוש מבריק" ;
צידי המכשיר חתוכים בלייזר – לחיבור מושלם לרכיבים אחרים בקו בישול;
בקו בישול – יציג חזית אחידה עם כל פריטי הציוד האחרים!
תקן הגנה מפני מים –  IPX5לפחות.
התאמה לתקן הישראלי תאושר בתעודה ע"י בודק מוסמך של משרד העבודה.

הפריט יסופק עם:
סט רגליים
רגליים קצרות ,ניתנות לכיוונון ,כל אחת עם נעל פלסטית נגד החלקה.

מפרט

כמות1 :

עמוד 21
מחבת מתהפך  188ליטר
פריט מספרMNK-17 :
גובה 78 -
אורך  188 -רוחב 98 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
תכולה:
כולל:

מבנה:

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ישמש לצלייה (שמן שטוח ועמוק) ולבישול.
תלת-פאזי 28 ,ק"ו
אג אגן בישול מתהפך לפנים ,בעל תכולה אפקטיבית של  51ליטר לכל הפחות;
גופי חימום חשמליים ממוקמים מתחת לאגן הבישול;
ברז מובנה " 3/1למילוי אגן הבישול ,מופעל בלחיצת כפתור;
מכסה עליון סב-על-ציר;
לוח פיקוד המאפשר שליטה על תהליכי החימום ועל מילוי מים;
טמפרטורת עבודה בין  120°Cל ,300°C -מבוקרת ע"י תרמוסטט;
תרמוסטט בטיחות למניעת התחממות יתר;
מנגנון היפוך מכני ,מופעל ע"י ידית מבודדת חום ,המסוגל לייצב את המחבת בכל זוית.
גוף המחבת והמכסה עשויים פלב"מ  311בדופן כפולה;
תחתית אגן המחבת עשויה שכבת פלדה נוגדת קורוזיה עליה מרוכבת שכבת פלב"מ ;319
שאר גוף המכשיר עשוי מפלב"מ  ,311בגימור של "ליטוש מבריק" ;
כל הפינות הפנימיות מעוגלות;
צידי המכשיר חתוכים בלייזר – לחיבור מושלם לרכיבים אחרים בקו בישול;
בקו בישול – יציג חזית אחידה עם כל פריטי הציוד האחרים!
תקן הגנה מפני מים –  IPX5לפחות.

הפריט יסופק עם:
סט רגליים
רגליים קצרות ,ניתנות לכיוונון ,כל אחת עם נעל פלסטית נגד החלקה.

מפרט

כמות1 :

עמוד 29
אגן טיגון עמוק חשמלי  28028ליטר
פריט מספרMNK-18 :
גובה 78 -
אורך  08 -רוחב 98 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
אנרגיה:
כולל:

מבנה:

ציוד נילווה
סטנדרטי:

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ישמש לטיגון מזון בשמן עמוק.
תלת-פאזי 33 ,ק"ו
שני אגנים שקועים ,משופעים אל מוצא ניקוז ,כ"א בתכולה של  11-21ליטר שמן;
גופי חימום בעלי הספק גבוה ,מוגנים בשרוולי אינקולוי ,מתאימים לטמפרטורת עבודה שבין 105°C
ל – 185°C -ניתנים להוצאה והחזרה מהירה לצורך ניקיון האגן;
אזור קר ( )Cold Zoneבתחתית כל אגן ,ללכידת פסולת;
מתקן לתליית סל הטיגון מחוץ לכל לאגן;
ברז כדורי " 1לניקוז שני האגנים;
ארון תחתון לאחסון מיכל קליטת שמן ,עם שתי דלתות כנף ,כ"א עם צירים נסתרים וידית שקועה;
לוח פיקוד הכולל כיוון טמפרטורה תרמוסטטי ונורת ביקורת;
כיבוי אוטומטי במצב של חימום-יתר.
האגן השקוע עשוי בלחיצה – ללא חיבורים ו"תפרים";
לוח הפיקוד אינו חורג מתחום המכשיר;
עשוי מפלב"מ  ,311בגימור של "ליטוש מבריק" ;
צידי המכשיר חתוכים בלייזר – לחיבור מושלם לרכיבים אחרים בקו בישול;
בקו בישול – יציג חזית אחידה עם כל פריטי הציוד האחרים!
תקן הגנה מפני מים –  IPX5לפחות.
שני סלי טיגון עשויים רשת צפופה של חוטי פלב"מ מצופים בכרום ,עם ידית מבודדת חום;
מיכל עשוי פלב"מ לקליטת שמן משומש;
מכסה עשוי פלב"מ לכיסוי אגן הטיגון.

הפריט יסופק עם:
סט רגליים
רגליים קצרות ,ניתנות לכיוונון ,כל אחת עם נעל פלסטית נגד החלקה.

מפרט

כמות1 :

עמוד 29
גרידל חשמל  -משטח חלק כרום
פריט מספרMNK-19 :
גובה 25 -
אורך  08 -רוחב 98 -
מידות בס"מ :

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ייעוד:
אנרגיה:
כולל:

מבנה:

ציוד נילווה
סטנדרטי:

ישמש לטיגון שטוח.
תלת-פאזי 15 ,ק"ו
אגן טיגון שקוע ,משופע לפנים אל מוצא ניקוז;
אגן הטיגון עשוי פלדה מלוטשת ,מצופה בכרום;
גופי חימום בעלי הספק גבוה ,מוגנים בשרוולי אינקולוי ,מתאימים לטמפרטורת עבודה שבין 120°C
ל;280°C -
מגן התזה מוגבה משלושת צידי המשטח (פתוח לפנים);
מגרה נשלפת לקליטת טפטופי השמן;
לוח פיקוד הכולל כיוון טמפרטורה תרמוסטטי ונורת ביקורת נפרדים לכל חצי משטח.
האגן השקוע עשוי בלחיצה – ללא חיבורים ו"תפרים";
לוח הפיקוד אינו חורג מתחום המכשיר;
עשוי מפלב"מ  ,311בגימור של "ליטוש מבריק" ;
אגן הטיגון עשוי פלדה מלוטשת בציפוי כרום;
צידי המכשיר חתוכים בלייזר – לחיבור מושלם לרכיבים אחרים בקו בישול;
בקו בישול – יציג חזית אחידה עם כל פריטי הציוד האחרים!
תקן הגנה מפני מים –  IPX5לפחות.
כף גירוד לניקוי המשטח – מיועדת לעבודה עם משטחי כרום.

הפריט יסופק עם:
ארון סגור עם רגליים
בנוי מקונסטרוקציה של צנורות ופרופילים פלב"מ ,עם משטחים מפח פלב"מ;
מחוזק לנשיאת המכשיר בעומס מלא;
מיועד להביא את המכשיר לגובה עבודה של  51ס"מ;
עם מדף תחתון מקובע;
עם  2דלתות כנף ,כל-אחת עם צירים נסתרים וידית שקועה;
עם רגליים קצרות ,ניתנות לכוונון ,כל אחת עם "נעל" פלסטית נגד החלקה.

מפרט

עמוד 29
מחבת חשמלי רב-תכליתי  188ליטר
פריט מספרMNK-20 :
גובה 118 -
אורך  116 -רוחב 91 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
אנרגיה:
תכולה:
כולל:

:HACCP
מבנה:

ציוד נילווה
סטנדרטי:

מפרט

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים!
מרכז בישול רב-תכליתי  -טיגון ,בישול ,צלייה בשמן שטוח/עמוק;
מאפשר עבודה חופשית (מזון בתפזורת) ,עם סלים ועם תבניות .GN
תלת-פאזי 20 ,ק"ו
תכולת אגן הטיגון –  111ליטר.
אגן טיגון מתהפך ,בעל פיית שפיכה קדמית ,עם מכסה עליון מתרומם;
התקן אוטומטי להנמכת/הרמת סלי טיגון ובישול;
לוח פיקוד דיגיטלי המאפשר הפעלה בשתי שיטות – אוטומטית וידנית;
בשיטה האוטומטית:
 5 תוכניות פעולה בסיסיות (לפי סוגי מזון)
 אפשרות לתכנות של  391תכניות ,כ"א עם עד  12שלבים
 זיהוי אוטומטי של כמות וגודל המזון ,התאמה אוטומטית לפי סוג המוצר
 תצוגה דיגיטלית רציפה של מצב המזון ושלבי התהליך
בשיטה הידנית:
 בישול (בנוזלים) בטמפרטורות שבין  +30°Cל;+100°C -
 טיגון (במגע) בטמפרטורות שבין  +30°Cל;+250°C -
 טיגון (בשמן עמוק) בטמפרטורות שבין  +30°Cל;+180°C -
 אפשרות לקביעת זמן ,טמפרטורה וטמפרטורת ליבת המזון (סטייה של מעלה אחת לכל
היותר)
בקרה ממוחשבת של כל תהליכי הבישול ,עם לוח בקרה בעל לחצני פיקוד ותצוגה דיגיטלית;
הפעלה באמצעות מסך מגע ,עם שימוש מקסימלי בסימבולים גרפיים;
מנגנון אבטחה נגד התחממות-יתר;
גשש בקרת טמפרטורה עם  9נקודות מדידה;
מילוי מים אוטומטי ,עם מערכת ממוחשבת למינון מדוייק;
ריקון באמצעות ניקוז ישיר (ללא צורך בהפיכת האגן);
מתז ניקוי מובנה במחבת ,עם אפשרות לשליטה בעוצמת זרם המים;
מנגנון היפוך חשמלי;
מעמד חופשי עם רגליות מתכווננות.
שימור מידע עם התקן  USBלהוצאתו.
עשוי בשלמות מפלב"מ  ,311בגימור פנימי וחיצוני של "ליטוש מבריק";
אגן הבישול בנוי ביציקה ,מבודד לחום ,עם פינות פנימיות מעוגלות;
תקן הגנה למים .IPX5
סט  2סלים לטיגון ו 2-סלים לפסטה ,התקן אוטומטי להנמכת/הרמת סלי טיגון ובישול ,מרית ייעודית
לניקוי משטח המחבת
ניתן יהיה לקבל מסגרת לעבודה עם תבניות ( GNבתשלום נוסף).

עמוד 21
קומביסטימר  28תבניות  2/1גסטרו
פריט מספרMNK-21 :
גובה 170 -
אורך  180 -רוחב 188 -
מידות בס"מ :

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ייעוד:
אנרגיה:
תכולה:
כולל:

:HACCP
מבנה:

ציוד נילווה
סטנדרטי:
הערה:

בישול באידוי ,בישול באוויר חם ושילוב בין שתי השיטות (במקביל או במדורג);
מתאים לשחזור (חימום מחדש) של מזון מבושל מצונן ולבישול מזון "עדין" בטמפרטורות נמוכות.
תלת-פאזי 62 ,ק"ו.
 11תבניות  GN 1/1בעומק  9ס"מ (או  21תבניות .)GN 2/1
מסילות כיוונון בפנים תא התנור עבור עגלת תבניות יעודית (ראה למטה);
מחולל קיטור מובנה ,עם מילוי מים אוטומטי וניקוז עצמי ,מיועד לעבודה באדים או בשילוב חום יבש
ואדים ,בטמפרטורות שבין  30°Cעד  ,260°Cעם בקרת לחות הכוללת תצוגת רמת הלחות בתנור;
לחילופין :מערכת הזרקת קיטור או שיטה אחרת אשר תאושר ע"י יועץ המטבחים;
מפזרי חום ניתנים לבקרה וכיוון ,עם מעצורים מובנים;
לוח פיקוד עם לחצני מגע ,תצוגה דיגיטלית וזמזם התראה;
תהליכי העבודה מוצגים באמצעות סמלים גרפיים והודעות טקסט פשוטות וברורות;
הלוח מאפשר קביעה ידנית של פרמטרים לעבודה (זמן ,טמפרטורה ,לחות וכדומה) – כולל שמירה
ובחירה בתוכניות;
אפשרות לעבודה רצופה ,ללא קביעת זמנים;
חיישן טמפרטורת גלעין ( )Core temperature probeאינטגראלי;
קירור מהיר של תא התנור;
מערכת אוטומטית לסילוק אדים מחלל התנור;
מתז ניקוי מובנה – כולל פתיחת/סגירת מים נפרדת ,צינור נשלף וכיוונון עוצמת הזרם;
דלת עם חלון מזכוכית מבודדת כפולה וידית מבודדת ,עם אטם בידוד היקפי ניתן להחלפה;
ידית הסגירה מותאמת להפעלה ביד אחת ,עם פונקצית נעילה בטריקה;
הדלת עם זוית פתיחה של עד  ,180°עם קיבוע עצמי ב 120°-וב;180°-
לחילופין :דלת "נסתרת" (נכנסת בצמוד לצד התנור ,בזוית של ;)90°
ניתוק אוטומטי של המערכות עם פתיחת הדלת;
התקני בטיחות נגד התחממות-יתר של מחולל הקיטור ומפזרי החום;
תאורה פנימית.
המכשיר יאגור את כל המידע על פעילותו לפי דרישות  – HACCPהמידע יהיה זמין להורדה להתקן
נייד.
מבודד מכל צידיו לחום;
פנים התנור בנוי ללא תפרים ,עם פינות מעוגלות ומגן התזה למניעת שפיכת מים לפנים;
דלת התנור עם חלון מזכוכית מבודדת כפולה וידית מבודדת;
חלל התנור והדלת מנוקזים בכל משך פעילותו;
רגליות ניתנות לכוונון;
מערכת התאורה מוגנת מפני ניפוץ ועמידה בתנאי הטמפרטורה שבתנור;
תקן הגנה מפני מים –  IPX5לפחות.
עגלה מותאמת לתנור ,להכנסת/הוצאת מתקן תבניות;
לחילופין :עגלת תבניות.
ההצעה לא תכלול תבניות ורשתות – יירכשו בנפרד.

דלת עם צירים מימין

מפרט

עמוד 25
כמות2 :

עגלת מסלולים  48תבניות לקומביסטימר
פריט מספרMNK-22 :
גובה 172 -
אורך  68 -רוחב 94 -
מידות בס"מ :
ייעוד:
אחסון והובלה של תבניות מזון – לעבודה עם תנור קומביסטימר  11תבניות  1/1גסטרו (מותאם
לתנור שישמש את הפרויקט).
תכולה:
עד  11תבניות בגודל ( GN 1/1עומק  9ס"מ).
כולל:
קונסטרוקציה של צינורות פלב"מ המורכבת על משטח תחתון;
 21זוגות של מסילות ,כ"א מותאם לנשיאת  2תבניות בגודל ;GN 1/1
כל מסילה עם הגבהה כדורית בכל קצה למניעת החלקת תבניות;
שוקת בבסיס העגלה לקליטת מי-טפטוף בפתיחת התנור;
 1גלגלים משוגעים ( ,9" )Castersהמותאמים למשאות כבדים (;)Heavy-Duty
שני הגלגלים הקדמיים – עם מעצור.
מבנה:
חיבור כל גלגל לשלדת העגלה – באמצעות פלטת פלב"מ עם  1ברגים לפחות;
עשויה בשלמות מפלב"מ ( 311כולל חלקי המתכת של הגלגלים) בגימור של ליטוש מבריק;
חלקים פלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון;
כל הצנורות פקוקים – למניעת חדירת לכלוך;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
מחוזקת לנשיאת  211ק"ג לכל הפחות.
ציוד נילווה
 9יחידות של מדפי רשת בגודל  ,GN 2/1עשויים בשלמות מפלב"מ .311
סטנדרטי:

מפרט

עמוד 31
ארון חימום נייד  36תבניות
פריט מספרMNK-23 :
גובה 108 -
אורך  77 -רוחב 93 -
מידות בס"מ :

כמות3 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים!
ייעוד:
אנרגיה:
תכולה:
כולל:

מבנה:

ציוד נילווה
סטנדרטי:

אחסון ושינוע מחומם של תבשילי מזון בטמפרטורות שבין  031°Cל.051°C-
חד-פאזי 3 ,ק"ו.
 39תבניות  GN 1/1בעומק  9ס"מ.
מפוח ומערכת לפיזור אויר חם בחלל הארון;
מתקן מבוקר-חשמלית להוספת לחות ולניקוז אדי עיבוי בחלל הארון;
לוח פיקוד עם פיקוד תרמוסטטי וקביעת דרגת הלחות ,ועם טרמומטר דיגיטלי להצגת טמפרטורת התא;
דלת עם צירים פינתיים וידית פתיחה שאינה חורגת מתחום הארון;
ברז כדורי לניקוז מתקן הלחות ולניקוי תא הארון;
גלגלים בהתקנה תחתונה ( - )Castersשני הקדמיים עם מעצור  -ומגני התנגשות ()Bumpers
הקפיים;
ידיות הסעה משני צידי הארון.
גוף הארון והדלת עשויים פלב"מ  311בדופן כפולה ,עם בידוד מלא;
המסלולים הפנימיים כבושים בדפנות תא הארון;
הדלת עם אטם פלסטי היקפי;
ידיות ההסעה מבודדות לחום;
הגלגלים מסוג  – Heavy-Dutyמותאמים לעבודה מאומצת בעומסים גבוהים;
כל החלקים הפלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון.
 1מדפי רשת עשויים פלב"מ בגודל GN 2/1

הפריט יסופק עם:
דלת עם צירים מימין

מפרט

עמוד 31
שולחן כיור
פריט מספרMNK-24 :
אורך  168 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

כמות1 :
גובה 98 -

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ייעוד:
כולל:

מבנה:

ישמש כעמדת עבודה במטבח.
משטח עבודה עם הגבהה היקפית (אף מים) בגובה  1ס"מ ,משופע אל הכיור בזוית של ;2%
הגבהה אחורית לכל אורך המשטח;
כיור במידות  19/99/29ס"מ ,עם ברז כדורי " 2במוצאו ,נסגר/נפתח ע"י ידית ארוכה מחוזקת במתלה;
מדף תחתון ,מרותך אל רגלי השולחן;
רגליים קדמיות ,כ"א עם רגלית פלסטית ניתנת לכיוונון (טווח כיוונון – עד  9ס"מ);
מיתלים אחוריים לתליה על קיר (באמצעות ברגי פלב"מ);
כמות ומיקום הרגליים והמיתלים והחיזוקים ביניהם – לפי יצרן השולחן ,באישור מתכנן המטבח.
מחוזק לנשיאת  111ק"ג/מטר;
ההגבהה האחורית בנויה עם כיפוף עליון לאחור ,עם חיבור מעוגל למשטח למניעת הצטברות לכלוך;
כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק";
משטחים וכיור – מפח פלב"מ בעובי של  1.9מ"מ לכל הפחות;
חיזוקים ,רגליים ומתלים – מצינור פלב"מ בעובי דופן של  1.9מ"מ לכל הפחות;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
הכיור בנוי בלחיצה ,ללא "תפרים" ,עם פינות פנימיות מעוגלות;
רגליות מתכווננות  -מחומר פלסטי קשיח ,המאושר לשימוש במפעלי מזון.

הפריט יסופק עם:
שפיכה לתעלה
הכיור יסופק עם צינור נפילה ,חתוך בקצהו בזוית של  19מעלות ,המתאים לשפיכה אל תעלת רצפה.
קדח במשטח לברז "מיקסר"

מפרט

עמוד 32
כמות1 :

מנדף חד-צדדי עם מסננים
פריט מספרMNK-25 :
גובה 68 -
אורך  088 -רוחב 158 -
מידות בס"מ :
.1
.2
.3
.1
.9
.9

מסנן צלעות
שוקת איסוף לשמן
מגרה נשלפת לשמן
ברז ניקוז
גופי תאורה
יציאה להתחברות אל תעלת יניקת אויר

חתך עקרוני – ראה טקסט לפרטים
ייעוד:
כולל:

מבנה:

ציוד נילווה
סטנדרטי
הערה:

מיועד ליניקת אויר חם ,רווי שומנים מעל ציוד בישול.
מערכת מסנני צלעות עוצרי להבות המותאמים לתקן ;1111/9
המסננים כולם עם ידיות אינטגראליות ,נתונים בתוך תושבת ייעודית וניתנים להסרה והחזרה מהירה
לצורך ניקוי;
שוקת לאיסוף שומנים הניגרים מהמסננים ,המתנקזת אל מגרה נשלפת;
ארובות התחברות אל תעלות האוויר של הפרויקט (כמות ומיקום הארובות – לפי יועץ האיוורור);
חיבור הארובות אל התעלות – באחריות ספק התעלות;
גופי תאורה אטומים למים ,עמידים בפני קורוזיה ובטמפרטורות השוררות במנדף;
מוטות וברגי פלב"מ לעיגון המנדף אל קירות/תקרה באתר.
גוף המנדף עשוי בשלמות מפלב"מ  311בעובי של  1.9מ"מ לכל הפחות;
המנדף יהיה אטום ליציאת אויר שלא דרך הארובה;
גופי התאורה מוגנים בפני ניפוץ ועמידים בפני מים (בהתזה ישירה  -לפי תקן ;)IP55
כל החיבורים מרותכים – ללא מסמרות (ניטים).
מגירה לאיסוף שומנים  -במידות  GN 1/5ובעומק  11ס"מ .
המינדף יעמוד בכל דרישות תקן  ,1001פרק ;6
המינדף חייב באישור יועץ האיוורור/מיזוג אוויר של הפרויקט;
תעלות ומפוחים וחיבור תעלות אל היציאות במינדף – ע"י אחרים;
מערכות כיבוי אש למינדף – באחריות יועץ הבטיחות של הפרויקט.

הפריט יסופק עם:
סינר לסגירת המירווח עד לתקרת הביניים
ע"ג המינדף – בכל צד שאינו גובל בקיר – יותקן פאנל ,הסוגר את המירווח שבין המינדף לתקרת הביניים;
הפאנל עשוי פח פלב"מ בעובי  1.9מ"מ לכל הפחות ,בגימור חזיתי של "ליטוש מבריק";
הפאנל יחובר אל המינדף בניטים או בריתוך (פיקים בלבד ,למניעת עיוות) ,בצורה שתציג חזית אחידה ואסטתית;
חיבור אל תקרת המגשים – בתיאום עם יצרן התקרה מטעם הרכבת ,לפי פרט שלו.
הסינר יתומחר לפי אורך נתון (של המינדף) בכל הצדדים שאינם גובלים בקיר מבנה ,ולפי גובה של  31ס"מ.

מפרט

עמוד 33
דלפק עבודה-שווארמה
פריט מספרMNK-26 :
גובה 98 -
אורך  178 -רוחב 75 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:
מבנה:

כמות1 :

ישמש כעמדת עבודה במטבח.
הדלפק כולל פריטי ציוד שונים – כמפורט להלן;
יסופק ויותקן באתר כיחידה אחת.
בנוי מקונסטרוקציה של צינורות פלב"מ ,בעובי דופן של  1.9מ"מ לכל הפחות;
משטחים יהיו מפח פלב"מ בעובי  1.9מ"מ לכל הפחות;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
רגליות מתכווננות  -מחומר פלסטי קשיח ,המאושר לשימוש במפעלי מזון;
מחוזק לנשיאת  121ק"ג/מטר;
למעט במקומות בהם מצויין במפורש אחרת  -עשוי בשלמות מפלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש
מבריק".

הפריט יסופק עם:
משטח עבודה
משטח עשוי פלב"מ ,עם הגבהה אחורית בגובה  11ס"מ לכל אורכו;
ההגבהה בנויה עם כיפוף עליון לאחור ,עם חיבור מעוגל למשטח למניעת הצטברות לכלוך.
הצעת המחיר תכלול גם את הפריט/ים הבא/ים :
כיור
מידות בס"מ :
ייעוד:
כולל:
מבנה:

כמות 1 :
גובה 21 -
אורך  19 -רוחב 99 -
ישמש כעמדת שטיפה בדלפק עבודה.
מוצא ניקוז " 2עם ברז כדורי " ,2נסגר/נפתח ע"י ידית ארוכה מחוזקת במתלה;
צינור נפילה ,חתוך בקצהו בזוית של  19מעלות ,המתאים לשפיכה אל תעלת רצפה.
עשוי בשלמות מפח פלב"מ בעובי  1.9מ"מ לכל הפחות;
בנוי ללא "תפרים" ,עם פינות פנימיות מעוגלות;
רצפת הכיור משופעת קלות אל מוצא הניקוז;
יותקן במשטח הדלפק בהתקנה שטוחה ( ,)Flushללא תפרים;
בגימור של ליטוש מבריק.

ארון תחתון סגור עם מדף נשלף
גובה 99 -
אורך  191 -רוחב 99 -
מידות בס"מ :
ייעוד:
ישמש כארון אחסון יבש בדלפק עבודה.
כולל:
מדף תחתון מקובע;
מדף אמצעי ניתן להוצאה;
ארבע דלתות כנף ,כ"א עם צירים נסתרים וידית שקועה.
מבנה:
מחוזק לנשיאת  11ק"ג למטר/אורך;
עשוי בשלמות מפלב"מ ,בגימור של ליטוש מבריק.

מפרט

כמות 1 :

עמוד 31
דלפק עבודה-חלבי
פריט מספרMNK-26A :
גובה 98 -
אורך  258 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:
מבנה:

כמות1 :

ישמש כעמדת עבודה במטבח.
הדלפק כולל פריטי ציוד שונים – כמפורט להלן;
יסופק ויותקן באתר כיחידה אחת.
בנוי מקונסטרוקציה של צינורות פלב"מ ,בעובי דופן של  1.9מ"מ לכל הפחות;
משטחים יהיו מפח פלב"מ בעובי  1.9מ"מ לכל הפחות;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
רגליות מתכווננות  -מחומר פלסטי קשיח ,המאושר לשימוש במפעלי מזון;
מחוזק לנשיאת  121ק"ג/מטר;
למעט במקומות בהם מצויין במפורש אחרת  -עשוי בשלמות מפלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש
מבריק".

הפריט יסופק עם:
משטח עבודה
משטח עשוי פלב"מ ,עם הגבהה אחורית בגובה  2ס"מ לכל אורכו;
ההגבהה בנויה עם כיפוף עליון לאחור ,עם חיבור מעוגל למשטח למניעת הצטברות לכלוך.
הצעת המחיר תכלול גם את הפריט/ים הבא/ים :
מקרר דלפק
מידות בס"מ :
ייעוד:
אנרגיה:
תכולה:
כולל:

מבנה:

מפרט

כמות 1:
גובה 19 -
אורך  151 -רוחב 99 -
אחסון מקורר של מזון ומשקאות בטמפרטורה שבין  02°Cל ,01°C-בטמפרטורת סביבה של עד
.011°C
חד-פאזי 8.3 ,כ"ס
מותאם לעבודה עם תבניות בסטנדרט גסטרונורם.
מערכת קירור בשיטת "אויר מסוחרר" – עם מדחס קירור ומפזר קור מובנים במקרר;
 9מגרות ,כ"א מותאמת להכנסת תבנית  GN 1/1בעומק  21ס"מ;
כל מגרה בנויה ממסגרת להכנסת תבנית ומפאנל חזית בעל ידית שקועה ,עם אטם פלסטי ומגנט
לאטימה מלאה ,ועם מסילה טלסקופית המחוזקת לנשיאת  39ק"ג;
לוח פיקוד עם פיקוד תרמוסטטי וצג טמפרטורות דיגיטלי.
גוף המקרר בנוי פלב"מ  311בדופן כפולה ומבודדת ,עם רצפה משופעת למוצא ניקוז ";2
המקרר בנוי בשלמות מפלב"מ  ,311בגימור פנימי וחיצוני של "ליטוש מבריק".

עמוד 39
התקן נעילה לדלתות/מגרות
מיועד לאפשר נעילה של דלתות ו/או מגרות המקרר בשעות בהן לא נעשה בו שימוש;
כל דלת/מגרה עם מנעול ומפתח – או ,לחילופין :סגירה במוט ניתן להסרה והרכבה מהירה ,המאפשר נעילה של כל פתחי
המקרר בבת-אחת (צורת הנעילה – בכפוף לאישור הלקוח);
ההצעה תכלול את כל האביזרים הדרושים – כולל לפחות  2מפתחות בכל נקודת נעילה.
מובהר כי סגירה במוט תבוצע רק במקרה בו למקרר אין מנעול יעודי
רגליים
רגליים קצרות ,ניתנות לכיוונון ,עם הלבשה פלסטית נגד-החלקה;
טווח הכיוונון –  91מ"מ.
מיקום המדחס – בצד ימין של המקרר
יחידת קירור אינטגרלית
מדחס הקירור מובנה במקרר (או לחילופין – במקרה של ציוד דלפקי  -ניצב לידו ,לפי תכנית);
המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של ;019°C
מותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (.)HCFC free
במידה והיחידה מפוצלת :ההצעה תכלול גם את עלות הצנרת (עד  3מטר) וכל ציוד אחר הנדרש לחיבור אל המקרר.
ארון תחתון  0מגרה
גובה -
אורך  11 -רוחב 91 -
מידות בס"מ :
ייעוד:
ישמש בעמדת קופה בדלפק קדמי.
כולל:
ארון עם מדף תחתון מקובע ומדף אמצעי ניתן להוצאה;
לארון דלת כנף עם צירים נסתרים ,ידית שקועה ומנעול;
מעל הארון – מגרה טלסקופית עם ידית שקועה ומנעול.
מבנה:
מחוזק לנשיאת  11ק"ג למטר/אורך;
עשוי בשלמות מפלב"מ ,בגימור של ליטוש מבריק.

מפרט

כמות 1 :

עמוד 39
דלפק עבודה-חלבי
פריט מספרMNK-26B :
גובה 98 -
אורך  345 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:
מבנה:

כמות1 :

ישמש כעמדת עבודה במטבח.
הדלפק כולל פריטי ציוד שונים – כמפורט להלן;
יסופק ויותקן באתר כיחידה אחת.
בנוי מקונסטרוקציה של צינורות פלב"מ ,בעובי דופן של  1.9מ"מ לכל הפחות;
משטחים יהיו מפח פלב"מ בעובי  1.9מ"מ לכל הפחות;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
רגליות מתכווננות  -מחומר פלסטי קשיח ,המאושר לשימוש במפעלי מזון;
מחוזק לנשיאת  121ק"ג/מטר;
למעט במקומות בהם מצויין במפורש אחרת  -עשוי בשלמות מפלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש
מבריק".

הפריט יסופק עם:
משטח עבודה
משטח עשוי פלב"מ ,עם הגבהה אחורית בגובה  11ס"מ לכל אורכו;
ההגבהה בנויה עם כיפוף עליון לאחור ,עם חיבור מעוגל למשטח למניעת הצטברות לכלוך.
הצעת המחיר תכלול גם את הפריט/ים הבא/ים :
מקרר דלפק
מידות בס"מ :
ייעוד:
אנרגיה:
תכולה:

מפרט

כמות 1 :
גובה 19 -
אורך  151 -רוחב 99 -
אחסון מקורר של מזון ומשקאות בטמפרטורה שבין  02°Cל ,01°C-בטמפרטורת סביבה של עד
013°C
חד-פאזי 8.3 ,כ"ס
מותאם לעבודה עם תבניות בסטנדרט גסטרונורם.

עמוד 39
כולל:

מבנה:
ציוד נילווה
סטנדרטי:

מערכת קירור בשיטת "אויר מסוחרר" – עם מדחס קירור ומפזר קור מובנים במקרר;
פתח להכנסת מדפי רשת או תבניות ,סגור בדלת ,ו 1-מגרות ,כ"א מותאמת להכנסת תבנית GN 1/1
בעומק  21ס"מ;
הפתח עם מתקן מסלולים להכנסת  9תבניות;
הדלת עם צירים פינתיים נסתרים וידית שקועה ,עם אטם פלסטי ומגנט לאטימה מלאה;
כל מגרה בנויה ממסגרת להכנסת תבנית ומפאנל חזית בעל ידית שקועה ,עם אטם פלסטי ומגנט
לאטימה מלאה ,ועם מסילה טלסקופית המחוזקת לנשיאת  39ק"ג;
לוח פיקוד עם פיקוד תרמוסטטי וצג טמפרטורות דיגיטלי.
גוף המקרר בנוי פלב"מ  311בדופן כפולה ומבודדת ,עם רצפה משופעת למוצא ניקוז ";2
המקרר בנוי בשלמות מפלב"מ  ,311בגימור פנימי וחיצוני של "ליטוש מבריק".
מדף רשת עשוי פלב"מ.

התקן נעילה לדלתות/מגרות
מיועד לאפשר נעילה של דלתות ו/או מגרות המקרר בשעות בהן לא נעשה בו שימוש;
כל דלת/מגרה עם מנעול ומפתח – או ,לחילופין :סגירה במוט ניתן להסרה והרכבה מהירה ,המאפשר נעילה של כל פתחי
המקרר בבת-אחת (צורת הנעילה – בכפוף לאישור הלקוח);
ההצעה תכלול את כל האביזרים הדרושים – כולל לפחות  2מפתחות בכל נקודת נעילה.
רגליים
רגליים קצרות ,ניתנות לכיוונון ,עם הלבשה פלסטית נגד-החלקה;
טווח הכיוונון –  91מ"מ.
מיקום המדחס – בצד ימין של המקרר
יחידת קירור אינטגרלית
מדחס הקירור מובנה במקרר (או לחילופין – במקרה של ציוד דלפקי  -ניצב לידו ,לפי תכנית);
המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של ;019°C
מותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (.)HCFC free
במידה והיחידה מפוצלת :ההצעה תכלול גם את עלות הצנרת (עד  3מטר) וכל ציוד אחר הנדרש לחיבור אל המקרר.
כיור
מידות בס"מ :
ייעוד:
כולל:
מבנה:

כמות 1 :
גובה 19 -
אורך  31 -רוחב 11 -
ישמש כעמדת שטיפה/נקיון בדלפק עבודה.
מוצא ניקוז "( 2יחובר – ע"י אחרים  -אל סיפון ניקוז " 2באתר).
עשוי בשלמות מפח פלב"מ בעובי  1.9מ"מ לכל הפחות;
בנוי בלחיצה ,ללא "תפרים" ,עם פינות פנימיות מעוגלות;
רצפת הכיור משופעת קלות אל מוצא הניקוז;
יותקן במשטח הדלפק בהתקנה שטוחה ( ,)Flushללא תפרים;
בגימור של ליטוש מבריק.

ארון תחתון סגור עם מדף נשלף
גובה 99 -
אורך  99 -רוחב 99 -
מידות בס"מ :
ייעוד:
ישמש כארון אחסון יבש בדלפק עבודה.
כולל:
מדף תחתון מקובע;
מדף אמצעי ניתן להוצאה;
שתי דלתות כנף ,כ"א עם צירים נסתרים וידית שקועה.
מבנה:
מחוזק לנשיאת  11ק"ג למטר/אורך;
עשוי בשלמות מפלב"מ ,בגימור של ליטוש מבריק.

מפרט

כמות 1 :

עמוד 31
אשפתון סב-על-ציר
אורך  11 -רוחב 11 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:

מבנה:

מבנה:

מפרט

גובה 91 -

התמונה היא להמחשה בלבד  -ראה טקסט לפרטים
ישמש כעמדת פינוי אשפה מובנית בדלפק עבודה.
משקוף היקפי להלבשה על פתח בדלפק;
מגרת אשפה פתוחה בחלקה העליון ,מותאמת לשימוש עם שקיות אשפה חד-פעמיות;
המגרה עם ציר בחלקה התחתון לפתיחה במשיכה סיבובית לפנים ,עם אפשרות הוצאה והחזרה
לצרכי ניקוי;
המגירה עם חזית המותאמת למשקוף ההיקפי ,עם ידית שקועה.
מיועד להתקנה מתחת לכיור  -כולל כל השלמה נדרשת של לוחות פלב"מ ליצירת חזית אחידה ,ללא
פתחים.
עשוי בשלמות מפלב"מ ,בגימור של ליטוש מבריק.

מגרת לשאריות קפה
אורך  11 -רוחב 11 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:

כמות 1 :

כמות 1 :
גובה 31 -

התמונה היא להמחשה בלבד  -ראה טקסט לפרטים
ישמש בעמדת הכנת קפה אספרסו לקליטת שאריות הקפה.
משקוף היקפי להלבשה על פתח בדלפק;
מגרה פתוחה בחלקה העליון ,עם מוט פנימי ,ניתן להסרה ,עליו מכים לצורך שחרור ושפיכה של
שאריות הקפה;
המגרה עם ציר בחלקה התחתון לפתיחה במשיכה סיבובית לפנים;
לחילופין :המגרה נעה על צירים טלסקופיים;
המגירה עם חזית המותאמת למשקוף ההיקפי ,עם ידית שקועה;
המגרה ניתנת להוצאה מלאה והחזרה לצרכי ניקוי;
מתחת למגרה :ארון תחתון עם מדף תחתון קבוע ,סגור בדלת כנף בעלת ידית שקועה וצירים
נסתרים;
כולל כל השלמה נדרשת של לוחות פלב"מ ליצירת חזית אחידה ,ללא פתחים.
עשוי בשלמות מפלב"מ ,בגימור של ליטוש מבריק;
המוט עשוי מפלסטיק קשיח ,המאושר לשימוש במפעלי מזון.

עמוד 35
דלפק עבודה-חלבי
פריט מספרMNK-26C :
גובה 98 -
אורך  105 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:
מבנה:

כמות1 :

ישמש כעמדת עבודה במטבח.
הדלפק כולל פריטי ציוד שונים – כמפורט להלן;
יסופק ויותקן באתר כיחידה אחת.
בנוי מקונסטרוקציה של צינורות פלב"מ ,בעובי דופן של  1.9מ"מ לכל הפחות;
משטחים יהיו מפח פלב"מ בעובי  1.9מ"מ לכל הפחות;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
מחוזק לנשיאת  121ק"ג/מטר;
למעט במקומות בהם מצויין במפורש אחרת  -עשוי בשלמות מפלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש
מבריק".

הפריט יסופק עם:
משטח עבודה
משטח עשוי פלב"מ ,עם הגבהה אחורית בגובה  11ס"מ לכל אורכו;
ההגבהה בנויה עם כיפוף עליון לאחור ,עם חיבור מעוגל למשטח למניעת הצטברות לכלוך.
הצעת המחיר תכלול גם את הפריט/ים הבא/ים :
מקרר דלפק
מידות בס"מ :
ייעוד:
אנרגיה:
תכולה:
כולל:

מבנה:

מפרט

כמות 1 :
גובה 19 -
אורך  111 -רוחב 99 -
אחסון מקורר של מזון ומשקאות בטמפרטורה שבין  02°Cל ,01°C-בטמפרטורת סביבה של עד
.011°C
חד-פאזי 8.25 ,כ"ס
מותאם לעבודה עם תבניות בסטנדרט גסטרונורם.
מערכת קירור בשיטת "אויר מסוחרר" – עם מדחס קירור ומפזר קור מובנים במקרר;
 1מגרות ,כ"א מותאמת להכנסת תבנית  GN 1/1בעומק  21ס"מ;
כל מגרה בנויה ממסגרת להכנסת תבנית ומפאנל חזית בעל ידית שקועה ,עם אטם פלסטי ומגנט
לאטימה מלאה ,ועם מסילה טלסקופית המחוזקת לנשיאת  39ק"ג;
לוח פיקוד עם פיקוד תרמוסטטי וצג טמפרטורות דיגיטלי.
גוף המקרר בנוי פלב"מ  311בדופן כפולה ומבודדת ,עם רצפה משופעת למוצא ניקוז ";2
המקרר בנוי בשלמות מפלב"מ  ,311בגימור פנימי וחיצוני של "ליטוש מבריק".

עמוד 11
התקן נעילה לדלתות/מגרות
מיועד לאפשר נעילה של דלתות ו/או מגרות המקרר בשעות בהן לא נעשה בו שימוש;
כל דלת/מגרה עם מנעול ומפתח – או ,לחילופין :סגירה במוט ניתן להסרה והרכבה מהירה ,המאפשר נעילה של כל פתחי
המקרר בבת-אחת (צורת הנעילה – בכפוף לאישור הלקוח);
ההצעה תכלול את כל האביזרים הדרושים – כולל לפחות  2מפתחות בכל נקודת נעילה.
רגליים
רגליים קצרות ,ניתנות לכיוונון ,עם הלבשה פלסטית נגד-החלקה;
טווח הכיוונון –  91מ"מ.
מיקום המדחס – בצד ימין של המקרר
יחידת קירור אינטגרלית
מדחס הקירור מובנה במקרר (או לחילופין – במקרה של ציוד דלפקי  -ניצב לידו ,לפי תכנית);
המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של ;019°C
מותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (.)HCFC free
במידה והיחידה מפוצלת :ההצעה תכלול גם את עלות הצנרת (עד  3מטר) וכל ציוד אחר הנדרש לחיבור אל המקרר.
כיור
מידות בס"מ :
ייעוד:
כולל:
מבנה:

כמות 1 :
גובה 19 -
אורך  31 -רוחב 11 -
ישמש כעמדת שטיפה/נקיון בדלפק עבודה.
מוצא ניקוז "( 2יחובר – ע"י אחרים  -אל סיפון ניקוז " 2באתר).
עשוי בשלמות מפח פלב"מ בעובי  1.9מ"מ לכל הפחות;
בנוי בלחיצה ,ללא "תפרים" ,עם פינות פנימיות מעוגלות;
רצפת הכיור משופעת קלות אל מוצא הניקוז;
יותקן במשטח הדלפק בהתקנה שטוחה ( ,)Flushללא תפרים;
בגימור של ליטוש מבריק.
כמות 1 :

סלטיה ל 9-תבניות  1/1גסטרו
גובה 2 -
אורך  11 -רוחב 25 -
מידות בס"מ :
ייעוד:
ישמש לאחסון מקורר של סלטים/תוספות.
כולל:
אגן פתוח בחלקו התחתון ,המוכנס בתוך פתח תואם בגוף המקרר ובמשטח העליון;
האגן עם כתפיים היקפיות מוגבהות ,להתחברות חזקה ואסטתית אל המשטח;
האגן מתאים להכנסת  9תבניות בגודל  1/1גסטרו.
מבנה:
האגן עשוי פלב"מ  311בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק".
ציוד נילווה
סטנדרטי:

מפרט

 9תבניות בגודל  1/1גסטרו ובעומק  19ס"מ.

עמוד 11
שלחן עזר
פריט מספרMNK-29 :
אורך  48 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

כמות1 :
גובה 25 -

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ייעוד:
מבנה:

ישמש כעמדת עבודה ניטראלית בקו בישול.
עשוי מפלב"מ  ,311בגימור של "ליטוש מבריק";
צידי השולחן חתוכים בלייזר – לחיבור מושלם לרכיבים אחרים בקו בישול;
בקו בישול – יציג חזית אחידה עם כל פריטי הציוד האחרים!

הפריט יסופק עם:
ארון פתוח עם רגליים
בנוי מקונסטרוקציה של צנורות ופרופילים פלב"מ ,עם משטחים מפח פלב"מ;
מחוזק לנשיאת המכשיר בעומס מלא;
מיועד להביא את המכשיר לגובה עבודה של  51ס"מ;
עם מדף תחתון מקובע;
עם רגליים קצרות ,ניתנות לכוונון ,כל אחת עם "נעל" פלסטית נגד החלקה.

מפרט

עמוד 12
גרידל חשמל  -משטח חלק כרום
פריט מספרMNK-30 :
גובה 25 -
אורך  08 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ייעוד:
אנרגיה:
כולל:

מבנה:

ציוד נילווה
סטנדרטי:

ישמש לטיגון שטוח.
תלת-פאזי 9 ,ק"ו
אגן טיגון שקוע ,משופע לפנים אל מוצא ניקוז;
גופי חימום בעלי הספק גבוה ,מוגנים בשרוולי אינקולוי ,מתאימים לטמפרטורת עבודה שבין 110°C
ל;300°C -
מגן התזה מוגבה משלושת צידי המשטח (פתוח לפנים);
מגרה נשלפת לקליטת טפטופי השמן;
לוח פיקוד הכולל כיוון טמפרטורה תרמוסטטי ונורת ביקורת נפרדים לכל חצי משטח.
האגן השקוע עשוי בלחיצה – ללא חיבורים ו"תפרים";
לוח הפיקוד אינו חורג מתחום המכשיר;
עשוי מפלב"מ  ,311בגימור של "ליטוש מבריק" ;
אגן הטיגון עשוי פלדה מלוטשת בציפוי כרום;
צידי השולחן חתוכים בלייזר – לחיבור מושלם לרכיבים אחרים בקו בישול;
בקו בישול – יציג חזית אחידה עם כל פריטי הציוד האחרים!
תקן הגנה מפני מים –  IPX4לפחות.
כף גירוד לניקוי המשטח ,מיועדת לעבודה עם משטחים מצופים כרום.

הפריט יסופק עם:
ארון סגור עם רגליים
בנוי מקונסטרוקציה של צנורות ופרופילים פלב"מ ,עם משטחים מפח פלב"מ;
מחוזק לנשיאת המכשיר בעומס מלא;
מיועד להביא את המכשיר לגובה עבודה של  51ס"מ;
עם מדף תחתון מקובע;
עם  2דלתות כנף ,כל-אחת עם צירים נסתרים וידית שקועה;
עם רגליים קצרות ,ניתנות לכוונון ,כל אחת עם "נעל" פלסטית נגד החלקה.

מפרט

עמוד 13
גריל חשמל
פריט מספרMNK-31 :
גובה 25 -
אורך  08 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ייעוד:
אנרגיה:
כולל:

מבנה:

ישמש לצליית בשר ודגים.
תלת-פאזי 12 ,ק"ו
משטח צלייה מחורץ ,ניתן להרמה ,נתון בתוך אגן שקוע;
גופי חימום בעלי הספק גבוה ,מוגנים בשרוולי אינקולוי ,מתחת למשטח הצלייה;
מגן התזה מוגבה משלושת צידי המשטח (פתוח לפנים);
לוח פיקוד הכולל כיוון טמפרטורה תרמוסטטי ונורת ביקורת נפרדים עבור כל חצי משטח טיגון.
ידיות ההרמה של המשטח מבודדות לחום;
לוח הפיקוד אינו חורג מתחום המכשיר;
עשוי מפלב"מ  ,311בגימור של "ליטוש מבריק";
משטח הצלייה עשוי מברזל יצוק;
צידי השולחן חתוכים בלייזר – לחיבור מושלם לרכיבים אחרים בקו בישול;
בקו בישול – יציג חזית אחידה עם כל פריטי הציוד האחרים!
תקן הגנה מפני מים –  IPX4לפחות.

הפריט יסופק עם:
ארון סגור עם רגליים
בנוי מקונסטרוקציה של צנורות ופרופילים פלב"מ ,עם משטחים מפח פלב"מ;
מחוזק לנשיאת המכשיר בעומס מלא;
מיועד להביא את המכשיר לגובה עבודה של  51ס"מ;
עם מדף תחתון מקובע;
עם  2דלתות כנף ,כל-אחת עם צירים נסתרים וידית שקועה;
עם רגליים קצרות ,ניתנות לכוונון ,כל אחת עם "נעל" פלסטית נגד החלקה.

מפרט

עמוד 11
אגן טיגון עמוק חשמלי 15 015ליטר
פריט מספרMNK-32 :
גובה 05 -
אורך  08 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ייעוד:
אנרגיה:
תפוקה:
כולל:

מבנה:

ציוד נילווה
סטנדרטי:

ישמש לטיגון מזון בשמן עמוק.
תלת-פאזי 28 ,ק"ו
אגני הטיגון בתכולת מינימום של  19ליטר שמן כ"א.
שני אגנים שקועים ,משופעים כ"א אל מוצא ניקוז;
גופי חימום בעלי הספק גבוה ,מוגנים בשרוולי אינקולוי ,מתאימים לטמפרטורת עבודה שבין 105°C
ל – 185°C -ניתנים להוצאה והחזרה מהירה לצורך ניקיון האגן;
אזור קר ( )Cold Zoneבתחתית כל אגן ,ללכידת פסולת;
מתקן לתליית סל הטיגון מחוץ לאגני הטיגון;
ברז כדורי " 1לניקוז;
א רון תחתון לאחסון מיכל קליטת שמן ,עם דלת כנף בעלת צירים נסתרים וידית שקועה;
לוח פיקוד הכולל כיוון טמפרטורה תרמוסטטי ונורת ביקורת;
כיבוי אוטומטי במצב של חימום-יתר.
האגנים השקועים עשויים בלחיצה – ללא חיבורים ו"תפרים";
לוח הפיקוד אינו חורג מתחום המכשיר;
עשוי מפלב"מ  ,311בגימור של "ליטוש מבריק" ;
צידי השולחן חתוכים בלייזר – לחיבור מושלם לרכיבים אחרים בקו בישול;
בקו בישול – יציג חזית אחידה עם כל פריטי הציוד האחרים!
תקן הגנה מפני מים –  IPX4לפחות.
שני סלי טיגון עשויים רשת צפופה של חוטי פלב"מ מצופים בכרום ,עם ידית מבודדת חום;
מיכל עשוי פלב"מ לקליטת שמן משומש;
שני מכסים עשויים פלב"מ לכיסוי אגני הטיגון.

הפריט יסופק עם:
סט רגליים
רגליים קצרות ,ניתנות לכיוונון ,כל אחת עם נעל פלסטית נגד החלקה.

מפרט

עמוד 19
עגלת צלחות  4טורים
פריט מספרMNK-33 :
גובה 01 -
אורך  70 -רוחב 69 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
תכולה:
כולל:

מבנה:

מפרט

כמות3 :

התמונה להמחשה בלבד .ראה טקסט לפרטים
תשמש לאחסון ושינוע  1עמודות של צלחות;
מתאימה לצלחות בקוטר של עד  21ס"מ.
עד  211צלחות ( 91צלחות בעמודה) – לפי עובי הצלחות שבשימוש הפרויקט.
מיכל נשיאה המחולק ל 1-חלקים ,פתוחים לצדדים בצורה המאפשרת הוצאה והכנסה קלה של
הצלחות;
ידיות שקועות בגוף המיכל לדחיפה/גרירה;
 1גלגלים "משוגעים" ( ,9" )Castersשניים מהם עם מעצור.
גוף העגלה עשוי ביציקה מפולימר בעל עמידות גבוהה ,ניתן לרחיצה בדטרגנטים ואסתטי;
חלקי המתכת של הגלגלים עשויים בשלמות מפלב"מ  311בגימור של ליטוש מבריק;
כל החלקים הפלסטיים – גוף וגלגלים  -עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון;
מחוזקת לנשיאת  111ק"ג לכל הפחות.

עמוד 19
מקרר דלפק
פריט מספרMNK-34 :
גובה 05 -
אורך  198 -רוחב 65 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
אנרגיה:
תכולה:
כולל:

מבנה:

כמות1 :

אחסון מקורר של מזון ומשקאות בטמפרטורה שבין  02°Cל ,01°C-בטמפרטורת סביבה של עד
.011°C
חד-פאזי 8.3 ,כ"ס
מותאם לעבודה עם תבניות בסטנדרט גסטרונורם.
מערכת קירור בשיטת "אויר מסוחרר" – עם מדחס קירור ומפזר קור מובנים במקרר;
 9מגרות ,כ"א מותאמת להכנסת תבנית  GN 1/1בעומק  21ס"מ;
כל מגרה בנויה ממסגרת להכנסת תבנית ומפאנל חזית בעל ידית שקועה ,עם אטם פלסטי ומגנט
לאטימה מלאה ,ועם מסילה טלסקופית המחוזקת לנשיאת  39ק"ג;
לוח פיקוד עם פיקוד תרמוסטטי וצג טמפרטורות דיגיטלי.
גוף המקרר בנוי פלב"מ  311בדופן כפולה ומבודדת ,עם רצפה משופעת למוצא ניקוז ";2
המקרר בנוי בשלמות מפלב"מ  ,311בגימור פנימי וחיצוני של "ליטוש מבריק".

הפריט יסופק עם:
התקן נעילה לדלתות/מגרות
מיועד לאפשר נעילה של דלתות ו/או מגרות המקרר בשעות בהן לא נעשה בו שימוש;
כל דלת/מגרה עם מנעול ומפתח – או ,לחילופין :סגירה במוט ניתן להסרה והרכבה מהירה ,המאפשר נעילה של כל פתחי
המקרר בבת-אחת (צורת הנעילה – בכפוף לאישור הלקוח);
ההצעה תכלול את כל האביזרים הדרושים – כולל לפחות  2מפתחות בכל נקודת נעילה.
רגליים
רגליים קצרות ,ניתנות לכיוונון ,עם הלבשה פלסטית נגד-החלקה;
טווח הכיוונון –  91מ"מ.
מיקום המדחס – בצד ימין של המקרר
משטח עבודה
משטח עשוי פלב"מ ,בחתך רגיל (ללא אף מים או הגבהה).
יחידת קירור אינטגרלית
מדחס הקירור מובנה במקרר (או לחילופין – במקרה של ציוד דלפקי  -ניצב לידו ,לפי תכנית);
המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של ;019°C
מותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (.)HCFC free
במידה והיחידה מפוצלת :ההצעה תכלול גם את עלות הצנרת (עד  3מטר) וכל ציוד אחר הנדרש לחיבור אל המקרר.

מפרט

עמוד 19
משטח תצוגה קראמי מחומם עם מגן עיטוש
פריט מספרMNK-35 :
גובה -
אורך  158 -רוחב 75 -
מידות בס"מ :

כמות4 :

התמונה להמחשה בלבד –
ראה טקסט לפרטים

בית מנורה  -חתך אורך טיפוסי

ייעוד:
אנרגיה:
כולל:

מבנה:

מפרט

תצוגה מחוממת של מזון בדלפקי הגשה.
חד-פאזי 3.8 ,ק"ו
מסגרת היקפית עשויה פלב"מ ,עם אגן שקוע ובו משטח עשוי זכוכית קראמית;
גופי חימום תחתונים ,מחוזקים אל המסגרת ,המיועדים לעבודה בטמפרטורות שבין  099°Cל-
;019°C
עם חלוקת חום שווה בכל נקודה במשטח (מותאם לעבודה בתנאים סביבתיים של מיזוג אוויר);
מגן עיטוש עם בית מנורה אורכי ,מחוזק אל רגלי המגן ,ובו גופי תאורה (מטיפוס "פלואורוסנט")
וחימום (מטיפוס "קראמי") ,המקרינים מלמעלה על המזון המוצב על המשטח;
גופי החימום העיליים – בעוצמה של  488וואט לכל הפחות;
מגן הזכוכית יותקן בגובה אשר יאפשר גישה חפשית של  53ס"מ לכל-הפחות מצד הסועדים.
ויסות חום באמצעות מנגנון סימרסטט;
לוח פיקוד הכולל בורר טמפרטורה ,תצוגת מעלות דיגיטלית ונורית בקרה (יותקן בגוף הדלפק);
המסגרת עם שוליים היקפיים מוגבהים להכנסה מובנית לתוך פתח בדלפק (.)Built-in
זגוגית מגן העיטוש עשויה זכוכית מחוסמת ,גופי התאורה והחימום עשויים חומרים מוגנים מפני
ניפוץ;
כל מחברי הזגוגית עשויים מחמרים פלסטיים המאושרים לשימוש במפעלי מזון;
חתך מגן העיטוש – בתיאום עם מעצב הפנים/אדריכל הפרויקט ובאישורו;
כל מערכות הפיקוד והבקרה מוגנות מפני מכות ומפני התזה;
משטח החימום עשוי מזכוכית וטרו-קראמית בלתי-נפיצה ו עמידה בחום;
כל חלקי המתכת עשויים פלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק".

עמוד 11
משטח תצוגה קראמי מחומם עם מגן עיטוש
פריט מספרMNK-35A :
גובה -
אורך  118 -רוחב 75 -
מידות בס"מ :

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד –
ראה טקסט לפרטים

בית מנורה  -חתך אורך טיפוסי

ייעוד:
אנרגיה:
כולל:

מבנה:

מפרט

תצוגה מחוממת של מזון בדלפקי הגשה.
חד-פאזי 3.8 ,ק"ו
מסגרת היקפית עשויה פלב"מ ,עם אגן שקוע ובו משטח עשוי זכוכית קראמית;
גופי חימום תחתונים ,מחוזקים אל המסגרת ,המיועדים לעבודה בטמפרטורות שבין  099°Cל-
;019°C
עם חלוקת חום שווה בכל נקודה במשטח (מותאם לעבודה בתנאים סביבתיים של מיזוג אוויר);
מגן עיטוש עם בית מנורה אורכי ,מחוזק אל רגלי המגן ,ובו גופי תאורה (מטיפוס "פלואורוסנט")
וחימום (מטיפוס "קראמי") ,המקרינים מלמעלה על המזון המוצב על המשטח;
גופי החימום העיליים – בעוצמה של  488וואט לכל הפחות;
מגן הזכוכית יותקן בגובה אשר יאפשר גישה חפשית של  53ס"מ לכל-הפחות מצד הסועדים.
ויסות חום באמצעות מנגנון סימרסטט;
לוח פיקוד הכולל בורר טמפרטורה ,תצוגת מעלות דיגיטלית ונורית בקרה (יותקן בגוף הדלפק);
המסגרת עם שוליים היקפיים מוגבהים להכנסה מובנית לתוך פתח בדלפק (.)Built-in
זגוגית מגן העיטוש עשויה זכוכית מחוסמת ,גופי התאורה והחימום עשויים חומרים מוגנים מפני
ניפוץ;
כל מחברי הזגוגית עשויים מחמרים פלסטיים המאושרים לשימוש במפעלי מזון;
חתך מגן העיטוש – בתיאום עם מעצב הפנים/אדריכל הפרויקט ובאישורו;
כל מערכות הפיקוד והבקרה מוגנות מפני מכות ומפני התזה;
משטח החימום עשוי מזכוכית וטרו-קראמית בלתי-נפיצה ו עמידה בחום;
כל חלקי המתכת עשויים פלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק".

עמוד 15
אמבט מקורר
פריט מספרMNK-36 :
גובה 35 -
אורך  138 -רוחב 75 -
מידות בס"מ :

כמות2 :

חתך עקרוני של האמבט

ייעוד:
אנרגיה:
כולל:

מבנה:

אחסון מקורר פתוח של מזון הנתון בכלי הגשה דקורטיביים  -בטמפרטורות שבין 01°C
ל( 09°C-בטמפרטורת סביבה של עד .)013°C
חד-פאזי 8.0 ,כ"ס
שוליים מוגבהים להתקנת הפריט בצורה מבונה ( )Drop-Inבפתח בדלפק;
אמבט פתוח ,בנוי בדופן כפולה;
האמבט מקורר בשיטת " אויר מסוחרר" – אויר קר מוזרם אל חלל האמבט באמצעות סוללת קירור
אורכית המורכבת בחלקו התחתון ,אשר לצידיה מאווררים להזרמת האוויר המקורר;
עם פתחי אורך בדפנות למעבר אויר מקורר;
מדחס קירור (ראה בהמשך);
לוח פיקוד הכולל בורר טמפרטורה עם תצוגה דיגיטלית ונורית בקרה (יותקן בגוף הדלפק – בתאום
עם היצרן).
כל חלקי המתכת עשויים בשלמות מפלב"מ  311בגימור של "ליטוש מבריק".

הפריט יסופק עם:
יחידת קירור מרוחקת
מדחס הקירור מפוצל מהמקרר ,ימוקם בנקודה מרוחקת באתר שתוקצה עבורו;
המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של ;019°C
מותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (;)HCFC free
ההצעה תכלול מפזר קור מטיפוס אויר מסוחרר (אחד או יותר ,לפי הנדרש) המובנה במקרר וכן את הצנרת (עד 10
מטרים) וכל ציוד אחר הנדרש לחיבור אל המקרר והעבודות הכרוכות בכך.
עלות צנרת שתידרש מעל ל 11-מטרים תתומחר  -לפי הנדרש – בהתאם להצעת הקבלן במכרז

מפרט

עמוד 91
אמבט מקורר
פריט מספרMNK-37 :
גובה 15 -
אורך  158 -רוחב 75 -
מידות בס"מ :

כמות2 :

חתך עקרוני של האמבט

ייעוד:
אנרגיה:
כולל:

מבנה:

אחסון מקורר פתוח של מזון הנתון בכלי הגשה דקורטיביים  -בטמפרטורות שבין 01°C
ל( 09°C-בטמפרטורת סביבה של עד .)013°C
חד-פאזי 1.1 ,כ"ס
שוליים מוגבהים להתקנת הפריט בצורה מבונה ( )Drop-Inבפתח בדלפק;
אמבט פתוח ,בנוי בדופן כפולה;
האמבט מקורר בשיטת " אויר מסוחרר" – אויר קר מוזרם אל חלל האמבט באמצעות סוללת קירור
אורכית המורכבת בחלקו התחתון ,אשר לצידיה מאווררים להזרמת האוויר המקורר;
עם פתחי אורך בדפנות למעבר אויר מקורר;
מדחס קירור (ראה בהמשך);
לוח פיקוד הכולל בורר טמפרטורה עם תצוגה דיגיטלית ונורית בקרה (יותקן בגוף הדלפק – בתאום
עם היצרן).
כל חלקי המתכת עשויים בשלמות מפלב"מ  311בגימור של "ליטוש מבריק".

הפריט יסופק עם:
יחידת קירור מרוחקת
מדחס הקירור מפוצל מהמקרר ,ימוקם בנקודה מרוחקת באתר שתוקצה עבורו;
המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של ;019°C
מותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (;)HCFC free
ההצעה תכלול מפזר קור מטיפוס אויר מסוחרר (אחד או יותר ,לפי הנדרש) המובנה במקרר וכן את הצנרת (עד 10
מטרים) וכל ציוד אחר הנדרש לחיבור אל המקרר והעבודות הכרוכות בכך.
עלות צנרת שתידרש מעל ל 11-מטרים תתומחר  -לפי הנדרש – מול הקבלן (בכפוף למחירי השוק).

מפרט

עמוד 91
מרקיה  11ליטר דרופ-אין
פריט מספרMNK-38 :
גובה 20 -
אורך  31 -רוחב 31 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
אנרגיה:
תכולה:
כולל:

מבנה:
ציוד נילווה
סטנדרטי:

מפרט

כמות3 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
אחסון ותצוגה מחוממת של מרק בקו שרות עצמי.
חד-פאזי 1.8 ,ק"ו
 11ליטר.
אגן עם שוליים מוגבהים להתקנת הפריט בצורה מבונה ( )Drop-Inבפתח בדלפק ,מיועד להחזיק
בתוכו מיכל נשלף ( )Insertבתכולה של  11ליטר;
גופי חימום המובנים בתחתית האגן ,ומיועדים לשמור על תכולתו בטמפרטורה קבועה שבין  70°Cל-
;77°C
מכסה עליון הנפתח בהרמה באמצעות ציר מרכזי ,עם ידית מבודדת לחום;
ויסות חום באמצעות מנגנון סימרסטט;
לוח פיקוד הכולל סימרסטט ונורית בקרה (יותקן בגוף הדלפק);
תחתית האגן משופעת אל מוצא ניקוז עם ברז כדורי.
עשוי בשלמות מפלב"מ ,בגימור פנימי וחיצוני דקורטיבי.
שני מיכלים נשלפים ( )Insertעשויים פלב"מ ,בתכולה של  11ליטר.

עמוד 92
מקרר משב לעגלת מסלולים  1/1גסטרו
פריט מספרMNK-39 :
גובה 221 -
אורך  98 -רוחב 188 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
אנרגיה:
תכולה:

כולל:

מבנה:

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
קירור מהיר של מזון מבושל –  91ק"ג מטמפרטורה של  051°Cל 03°C-בתוך  51דקות;
מיועד לעבודה בטמפרטורת סביבה של עד .013°C
תלת-פאזי 3.5 ,כ"ס
מיועד לתכולה של עד  91ק"ג מזון בכל סבב;
מתאים לעגלת מסלולים ( 19תבניות  GN 1/1בעומק  9ס"מ או תבניות אפיה  – )11/91ראה
בהמשך.
מערכת קירור בשיטת "אויר מסוחרר" – מפזרי הקור מובנים במקרר;
קירור המזון ב 2-שיטות:
קירור "רך" – למוצרי מזון המתקררים בקלות
קירור "קשה" – למוצרים המתקררים לאט (דוגמת מרקים ,רטבים ,מחית תפ"א)
מעבר אוטומטי למצב שמירה בטמפרטורה של  03°Cעם סיום מחזור קירור;
זמזם חזק המתריע עם סיום כל מחזור קירור;
 3חיישנים המושתלים כ"א בדקר המיועד להחדרה אל תוך המוצר המקורר ,ומתחבר אל מערכת
הפיקוד המווסתת את תהליכי הקירור;
לוח פיקוד הכולל מפסק כללי ונוריות בקרה ,צג למדידת טמפרטורת התבשיל (באמצעות החיישנים)
וטמפרטורת חלל המקרר ,ובקרים לקביעת מצבי עבודה:
 מחזור קירור ע"י חיישן
 מחזור קירור לפי זמן
דלת כנף אטומה עם צירים פינתיים ,עם אטמים מגנטיים ניתנים להחלפה;
הדלת בעלת נעילה עצמית אוטומטית ,עם התקן המאפשר פתיחה מבפנים (למניעת לכידת אדם);
פגושי הגנה ("באמפרים") מורכבים בקירות הפנימיים נגד פגיעת עגלות;
מדחס קירור (ראה בהמשך);
תאורה פנימית.
גוף המקרר והדלת בנויים פלב"מ  311בדופן כפולה ,עם בידוד פוליאוריתן יצוק בהזרקה (כל חומרי
הבידוד נטולי  CFCו;)HCFC-
מערכת התאורה עמידה בתנאי קור ,חום ולחות קיצוניים ,עם נורות מוגנות בפני ניפוץ;
המקרר בנוי בשלמות מפלב"מ  ,311בגימור פנימי וחיצוני של "ליטוש מבריק".

הפריט יסופק עם:
עגלת מסלולים ל 16-תבניות

מפרט

כמות1 :

עמוד 93
מיועדת לשאת עד  19תבניות בגודל ( GN 1/1עומק  9ס"מ);
בנויה מקונסטרוקציה של צינורות פלב"מ ,המורכבת על משטח תחתון;
 19זוגות של מסילות ,כל מסילה עם הגבהה כדורית בכל קצה למניעת החלקת תבניות;
 1גלגלים משוגעים ( ,9" )Castersהמותאמים למשאות כבדים (;)Heavy-Duty
שני הגלגלים הקדמיים – עם מעצור.
חיבור כל גלגל לשלדת העגלה – באמצעות פלטת פלב"מ עם  1ברגים לפחות;
עשויה בשלמות מפלב"מ ( 311כולל חלקי המתכת של הגלגלים) בגימור של ליטוש מבריק;
חלקים פלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון;
כל הצנורות פקוקים – למניעת חדירת לכלוך;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
מחוזקת לנשיאת  121ק"ג לכל הפחות.
העגלה מותאמת לעבודה עם מקרר המשב.
יחידת קירור מרוחקת
מדחס הקירור מפוצל מהמקרר ,ימוקם בנקודה מרוחקת באתר שתוקצה עבורו;
המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של ;019°C
מותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (;)HCFC free
ההצעה תכלול מפזר קור מטיפוס אויר מסוחרר (אחד או יותר ,לפי הנדרש) המובנה במקרר וכן את הצנרת (עד 10
מטרים) וכל ציוד אחר הנדרש לחיבור אל המקרר והעבודות הכרוכות בכך.
עלות צנרת שתידרש מעל ל 11-מטרים תתומחר  -לפי הנדרש – מול הקבלן (בכפוף למחירי השוק).

מפרט

עמוד 91
מדף עליון כפול
פריט מספרMNK-40 :
גובה 38 -
אורך  138 -רוחב 38 -
מידות בס"מ :

כמות1 :

החתך הוא להמחשה בלבד .ראה טקסט לפרטים
ייעוד:
כולל:
מבנה:

ישמש כמשטח אחסון באזורי עבודה במטבח.
שני משטחי אחסון וקונזולות לתלייה על קיר;
ברגי פלב"מ " 0 1/1עם פחיות הסתרה להרכבה על הקיר.
משטחי האחסון עשויים פח פלב"מ  311בעובי  1.9מ"מ ,בנויים כ"א כקופסה סגורה מלפנים ומשני
צידיה ,עם הגבהה אחורית של עד  2ס"מ;
קונזולות התלייה עשויות פלב"מ או פלסטיק קשיח,
הקונזולות באורך ובכמות המבטיחים עמידה בעומס הנדרש;
מיועד לעומס של  11ק"ג/מטר.
המדף מיועד להתקנה מעל לשולחן עם כיור עבודה (מיקום הכיור – ראה תכנית);
אורך המדף העליון  -כמצויין למעלה ,המדף התחתון  -קצר ב 91-ס"מ מהמדף העליון בצד הכיור
(ראה תכנית).

מפרט

עמוד 99
מדף עליון כפול
פריט מספרMNK-41 :
גובה 38 -
אורך  258 -רוחב 38 -
מידות בס"מ :

כמות1 :

החתך הוא להמחשה בלבד .ראה טקסט לפרטים
ייעוד:
כולל:
מבנה:

ישמש כמשטח אחסון באזורי עבודה במטבח.
שני משטחי אחסון וקונזולות לתלייה על קיר;
ברגי פלב"מ " 0 1/1עם פחיות הסתרה להרכבה על הקיר.
משטחי האחסון עשויים פח פלב"מ  311בעובי  1.9מ"מ ,בנויים כ"א כקופסה סגורה מלפנים ומשני
צידיה ,עם הגבהה אחורית של עד  2ס"מ;
קונזולות התלייה עשויות פלב"מ או פלסטיק קשיח,
הקונזולות באורך ובכמות המבטיחים עמידה בעומס הנדרש;
מיועד לעומס של  11ק"ג/מטר.
המדף מיועד להתקנה מעל לשולחן עם כיור עבודה (מיקום הכיור – ראה תכנית);
אורך המדף העליון  -כמצויין למעלה ,המדף התחתון  -קצר ב 91-ס"מ מהמדף העליון בצד הכיור
(ראה תכנית).

מדף עליון כפול
פריט מספרMNK-41A :
גובה 38 -
אורך  248 -רוחב 38 -
מידות בס"מ :

כמות1 :

מדף עליון כפול
פריט מספרMNK-41B :
גובה 38 -
אורך  288 -רוחב 38 -
מידות בס"מ :

כמות2 :

מדף עליון כפול
פריט מספרMNK-41C :
גובה 38 -
אורך  195 -רוחב 38 -
מידות בס"מ :

כמות1 :

מדף עליון כפול
פריט מספרMNK-41D :
גובה 38 -
אורך  138 -רוחב 38 -
מידות בס"מ :

כמות1 :

מדף עליון כפול
פריט מספרMNK-41E :
גובה 38 -
אורך  105 -רוחב 38 -
מידות בס"מ :

כמות1 :

מפרט

עמוד 99
שולחן כיור
פריט מספרMNK-42 :
אורך  108 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

כמות1 :
גובה 98 -

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ייעוד:
כולל:

מבנה:

ישמש כעמדת עבודה במטבח.
משטח עבודה עם הגבהה היקפית (אף מים) בגובה  1ס"מ ,משופע אל הכיור בזוית של ;2%
הגבהה אחורית לכל אורך המשטח;
כיור במידות  99/99/29ס"מ ,עם ברז כדורי " 2במוצאו ,נסגר/נפתח ע"י ידית ארוכה מחוזקת במתלה;
רגליים להצבה חפשית ,כ"א עם רגלית פלסטית ניתנת לכיוונון (טווח כיוונון – עד  9ס"מ);
קושרות תחתונות לחיזוק הרגליים;
כמות ומיקום הרגליים – לפי יצרן השולחן ,באישור מתכנן המטבח.
מחוזק לנשיאת  111ק"ג/מטר;
ההגבהה האחורית בנויה עם כיפוף עליון לאחור ,עם חיבור מעוגל למשטח למניעת הצטברות לכלוך;
כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק";
משטחים וכיור – מפח פלב"מ בעובי של  1.9מ"מ לכל הפחות;
רגליים וחיזוקים – מצינור פלב"מ בעובי דופן של  1.9מ"מ לכל הפחות;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
הכיור בנוי בלחיצה ,ללא "תפרים" ,עם פינות פנימיות מעוגלות;
רגליות מתכווננות  -מחומר פלסטי קשיח ,המאושר לשימוש במפעלי מזון.

הפריט יסופק עם:
שפיכה לתעלה
הכיור יסופק עם צינור נפילה ,חתוך בקצהו בזוית של  19מעלות ,המתאים לשפיכה אל תעלת רצפה.
קדח במשטח לברז "מיקסר"

מפרט

עמוד 99
עגלת עבודה  3 -מדפים
פריט מספרMNK-43 :
גובה 98 -
אורך  55 -רוחב 55 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:

מבנה:

מפרט

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
אחסון והובלה של מזון נתון בכלים ושל כלי עבודה במטבח.
 3מדפים ,כ"א עם הגבהה היקפית בגובה  1ס"מ;
 1רגליים עשויות מצינור פלב"מ;
 1גלגלים משוגעים " 9בהתקנה תחתונה ( ,)Castersהמותאמים למשאות כבדים (;)Heavy-Duty
שני גלגלים – עם מעצור.
עשויה בשלמות מפלב"מ ( 311כולל חלקי המתכת של הגלגלים) בגימור של ליטוש מבריק;
משטחים – מפח פלב"מ בעובי של  1.9מ"מ לכל הפחות;
קונסטרוקציה – מצינור פלב"מ עגול/מרובע ,בעובי דופן של  1.9מ"מ לכל הפחות;
חלקים פלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון;
כל הצנורות פקוקים – למניעת חדירת לכלוך;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
מחוזקת לנשיאת  211ק"ג לכל הפחות.

עמוד 91
מתלה ייבוש לצלחות עם מדף לספלים
פריט מספרMNK-44 :
גובה 48 -
אורך  108 -רוחב 38 -
מידות בס"מ :

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד  -ראה טקסט לפרטים
ייעוד:
כולל:

מבנה:

מפרט

ישמש לייבוש כלים.
קונזולות תלייה המתחברות אל קיר במטבח;
שני צינורות אופקיים המורכבים על הקונזולות ,ועליהם קשתות להצבה אנכית של כלים שטוחים;
מדף תחתון – עשוי מסגרת חיצונית ובתוכה רשת ניתנת להסרה – לכוסות ,ספלים ,סכו"מ וכו'.
הצינורות האופקיים עשויים צינור פלב"מ ,הקשתות – ממוט פלב"מ בקוטר  1מ"מ לכל-הפחות;
מסגרת התלייה של המדף התחתון עשויה מפרופיל פלב"מ מרובע ,הרשת – ממוטות פלב"מ;
קונזולות התלייה עשויות פלב"מ או פלסטיק קשיח,
הקונזולות באורך ובכמות המבטיחים עמידה בעומס הנדרש;
חיבור המתלים לקיר – באמצעות ברגי פלב"מ " ,1/1עם פחיות הסתרה;
עשוי בשלמות מפלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק";
מיועד לעומס של  91ק"ג/מטר.

עמוד 95
מתלה ייבוש לצלחות עם מדף לספלים
פריט מספרMNK-44A :
גובה 48 -
אורך  288 -רוחב 38 -
מידות בס"מ :

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד  -ראה טקסט לפרטים
ייעוד:
כולל:

מבנה:

מפרט

ישמש לייבוש כלים.
קונזולות תלייה המתחברות אל קיר במטבח;
שני צינורות אופקיים המורכבים על הקונזולות ,ועליהם קשתות להצבה אנכית של כלים שטוחים;
מדף תחתון – עשוי מסגרת חיצונית ובתוכה רשת ניתנת להסרה – לכוסות ,ספלים ,סכו"מ וכו'.
הצינורות האופקיים עשויים צינור פלב"מ ,הקשתות – ממוט פלב"מ בקוטר  1מ"מ לכל-הפחות;
מסגרת התלייה של המדף התחתון עשויה מפרופיל פלב"מ מרובע ,הרשת – ממוטות פלב"מ;
קונזולות התלייה עשויות פלב"מ או פלסטיק קשיח,
הקונזולות באורך ובכמות המבטיחים עמידה בעומס הנדרש;
חיבור המתלים לקיר – באמצעות ברגי פלב"מ " ,1/1עם פחיות הסתרה;
עשוי בשלמות מפלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק";
מיועד לעומס של  91ק"ג/מטר.

עמוד 91
מדף עליון כפול
פריט מספרMNK-45 :
גובה 38 -
אורך  228 -רוחב 38 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:
מבנה:

מפרט

כמות1 :

חתך טיפוסי  -להמחשה בלבד .ראה טקסט לפרטים
ישמש כמשטח אחסון תלוי באזורי עבודה במטבח.
שני משטחי אחסון (במידות כמצוין למעלה) וקונזולות לתלייה על קיר;
ברגי פלב"מ " 0 1/1עם פחיות הסתרה להרכבה על הקיר.
שני משטחי האחסון עשויים פח פלב"מ  311בעובי  1.5מ"מ ,בנויים כקופסה סגורה מלפנים ומשני
צידיה ,עם הגבהה אחורית של עד  2ס"מ;
קונזולות התלייה עשויות פלב"מ או פלסטיק קשיח,
הקונזולות באורך ובכמות המבטיחים עמידה בעומס הנדרש;
מיועד לעומס של  11ק"ג/מטר (לכל משטח).

עמוד 91
עגלת מסלולים לפינוי מגשים
פריט מספרMNK-46 :
גובה 172 -
אורך  54 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
תכולה:
כולל:

מבנה:

מפרט

כמות2 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
אחסון והובלה של מגשי אוכל.
עד  21מגשים.
קונסטרוקציה של צינורות פלב"מ המורכבת על משטח תחתון;
 12זוגות של מסילות ,כ"א מותאם לנשיאת  2מגשים (מהסוג שישמש בפרויקט);
המרחק בין כל זוג מסילות יבטיח אפשרות העמדת כוס על כל מגש;
כל מסילה עם הגבהה כדורית בכל קצה למניעת החלקת מגשים;
סגירה מ 3-צדדים עם משטחים עשויים פלב"מ בציפוי פורמייקה;
 1גלגלים משוגעים ( ,9" )Castersהמותאמים למשאות כבדים (;)Heavy-Duty
שני הגלגלים הקדמיים – עם מעצור.
חיבור כל גלגל לשלדת העגלה – באמצעות פלטת פלב"מ עם  1ברגים לפחות;
עשויה בשלמות מפלב"מ ( 311כולל חלקי המתכת של הגלגלים) בגימור של ליטוש מבריק;
חלקים פלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון;
הצנורות עשויים פרופיל פלב"מ בעל עובי דופן של  1.9מ"מ לכל הפחות;
כל הצנורות פקוקים – למניעת חדירת לכלוך;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
מחוזקת לנשיאת  111ק"ג לכל הפחות.

עמוד 92
עגלת סכו"מ ומגשים דקורטיבית
פריט מספרMNK-47 :
גובה 128 -
אורך  138 -רוחב 75 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:

מבנה:

ציוד נילווה
סטנדרטי:

מפרט

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
אחסון והובלה של סכו"מ ,מפיות ומגשים והצגתם ללקיחה עצמית ע"י הסועדים.
ארון תחתון ,פתוח לפנים ,מתאים להכנסה חפשית של שתי עמודות מגשים;
קופסא משופעת לפנים ,עם פתחים (בשתי שורות) להכנסת  12תבניות לסכו"מ –  9תבניות בשורה,
כל תבנית בגודל  GN 1/1ובעומק  19ס"מ;
כל פתח עם מכסה שקוף ,סב-על-ציר ,להגנה על חלקו העליון של הסכו"מ;
מדף אמצעי – מתחת לתבניות – להנחת מפיות;
חיפוי חיצוני דקורטיבי של לוחות פורמייקה מודבקים על לוחות פלב"מ;
 1גלגלים משוגעים ( ,9" )Castersהמותאמים למשאות כבדים (;)Heavy-Duty
הגלגלים מוסתרים ע"י פאנל היקפי.
עשויה בשלמות מפלב"מ ( 311כולל חלקי המתכת של הגלגלים) בגימור של ליטוש מבריק;
חלקים פלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון;
חיפוי דקורטיבי– כפוף לאישור אדריכל/מעצב הפנים של הפרויקט;
חיבור גלגל לעגלה – באמצעות פלטת פלב"מ עם  1ברגים;
מחוזקת לנשיאת  111ק"ג לכל הפחות.
 12תבניות עשויות פלב"מ  ,311עם ידיות ,בגודל  GN 1/1ובעומק  19ס"מ.

עמוד 93
ויטרינה מקוררת דרופ-אין למנות אחרונות
פריט מספרMNK-48 :
גובה 70 -
אורך  158 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
אנרגיה:
תכולה:
כולל:

מבנה:

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
אחסון ותצוגה מקוררת של מזון ללקיחה בשרות עצמי.
חד-פאזי 8.9 ,כ"ס
אמבט תחתון ו 3-מדפי תצוגה – כולם מקוררים.
אגן תחתון עם שוליים מוגבהים להתקנה בצורה מבונה ( )Drop-Inבפתח בדלפק;
 3מדפים עשויים זכוכית ,מחוזקים לנשיאת  11ק"ג/מטר כ"א;
סגירה אחורית עם דלתות עשויות פרספקס בדופן כפולה ,מחורר בצידו הפונה אל פנים הויטרינה,
למעבר אויר מקורר;
מפזר אויר מאולץ לקירור האגן והמדפים;
מדחס קירור ו/או חיבור למדחס (ראה בהמשך);
סגירה משני צידי הויטרינה ע"י לוחות זכוכית ,עם מגן עיטוש משופע בחזית;
גופי תאורה מוגנים בחלקה העליון של הויטרינה;
תחתית האגן משופעת אל מוצא ניקוז;
פאנל פיקוד (להתקנה בגוף הדלפק) – כולל תרמוסטט ,מפסק ,תצוגת טמפרטורות דיגיטלית ונורית
ביקורת.
מערכת התאורה עמידה בתנאי הקור והלחות השוררים במקרר ,עם גופי תאורה עמידים בפני ניפוץ;
חלקי הזכוכית עשויים כולם מזכוכית בידודית בעובי של  9מ"מ לכל-הפחות;
כל חלקי הפלסטיק עשויים מפלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון;
האגן בנוי בדופן כפולה ומבודדת;
כל חלקי המתכת עשויים מפלב"מ  ,311בגימור פנימי וחיצוני של "ליטוש מבריק".

הפריט יסופק עם:
יחידת קירור אינטגרלית
מדחס הקירור מובנה במקרר (או לחילופין – במקרה של ציוד דלפקי  -ניצב לידו ,לפי תכנית);
המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של ;019°C
מותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (.)HCFC free
במידה והיחידה מפוצלת :ההצעה תכלול גם את עלות הצנרת (עד  3מטר) וכל ציוד אחר הנדרש לחיבור אל המקרר.

מפרט

עמוד 91
מכונה למים סודה מיץ גזוז  488כוס/שעה
פריט מספרMNK-49 :
גובה 58 -
אורך  48 -רוחב 68 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
אנרגיה:
כולל:

מבנה:
ציוד נילווה
סטנדרטי:

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
מיועד לספק לפחות  111כוסות בשעה של מים/סודה/מים מהולים בתרכיז/סודה מהולה בתרכיז –
בטמפרטורה של עד  - 10°Cבמזיגה רצופה;
מיועד לעבודה בטמפרטורת סביבה של עד . 43°C
חד-פאזי 0.3 ,כ"ס
מיכל המכיל נחשון קירור ,ליצירת בנק קרח של  19ק"ג;
מיכל מים מבודד בתכולה של  31ליטר;
משאבת מים עם מנוע בהספק של  1/9כ"ס לכל הפחות;
מדחס קירור הפועל עם גז ידידותי לסביבה;
מנוע בחישה לשמירת טמפרטורת המים;
משאבה לערבול תרכיזים ווסת.
קופסת המכשיר עשויה בשלמות מפלב"מ;
מיכל המים מבודד בפוליאוריתן מוקצף.
מסנן מים – כולל מסנן פחם פעיל – שיורכב על ברז כניסת המים;
וסת לעבודה עם בלון ( CO²בלון – ע"י אחרים);
כל הצנרת והמחברים להתחברות אל ברז/י אספקת המשקאות;
צנרת להתחברות אל מדחס קירור מרוחק (במידה ונדרש) – עד מרחק של  19מטר.
כמות1 :

מגדל מזיגה למים סודה מיץ גזוז  4 -ראשים
פריט מספרMNK-51 :
גובה 48 -
אורך  26 -רוחב 12 -
מידות בס"מ :
ייעוד:
מזיגה של משקאות בשרות עצמי מ 1-ברזים.
כולל:
עמוד מרכזי המתחבר אל משטח הדלפק (בתיאום עם היצרן);
 2ברזים דו-תכליתיים (מזיגה לכוסות וקנקנים) – ברז מים ,ברז סודה ושני ברזי ערבול (מיקס).
מבנה:
כל חלקי המתכת עשויים בשלמות מפלב"מ;
חלקי הפלסטיק עשויים מפלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון.

מפרט

עמוד 99
אגן טפטוף דרופ-אין
פריט מספרMNK-52 :
גובה 5 -
אורך  168 -רוחב 15 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:
מבנה:

מפרט

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ישמש לקליטת עודפי נוזלים באזורי מזיגת משקאות.
אמבט פתוח להתקנה בדלפק ,עם שוליים היקפיים מוגבהים;
סבכה מחוררת ,ניתנת להוצאה.
הסבכה מחוזקת להעמדת קנקנים מלאים;
תחתית האגן משופעת אל מוצא ניקוז;
עשוי בשלמות מפלב"מ  ,311בגימור של ליטוש מבריק.

כמות1 :

עמוד 99
כמות1 :

מדיח  158-225סל/שעה
פריט מספרMNK-57 :
גובה 281 -
אורך  275 -רוחב 77 -
מידות בס"מ :
ייעוד:
מיועדת להדחה בו-זמנית של כלי אוכל ומטבח ,נתונים בתוך סלים יעודיים.
תפוקה:
הספק של  191סל/שעה במהירות תפעולית (זמן מגע במים לסל של שתי דקות לכל הפחות) –
הספק  229סל/שעה במהירות גבוהה.
תלת-פאזי 35 ,ק"ו
אנרגיה:
כולל:
מסוע פנימי להובלת הסלים;
תא לשטיפה ראשונית בטמפרטורה שבין  40°Cל( 50°C -עם אפשרות לשימוש במים ממוחזרים
מהשטיפה הסופית);
שני תאים לרחיצה (עם דטרגנטים) בטמפרטורה שבין  55°Cל;65°C -
שטיפה סופית כפולה באמצעות משאבה בטמפרטורה שבין  65°Cל;85°C -
מחמם עזר-מובנה (עם גופי חימום מחוץ למיכל השטיפה);
עם מערכת למיחזור אנרגיה  -הכוללת יחידת עיבוי וממיר חום – לניצול-מחדש של אדי קיטור
הנוצרים בתהליך השטיפה לחימום ראשוני של מי השטיפה הסופית;
מערכת ליניקה אקטיבית של אדי הקיטור העוברים דרך מערכת המיחזור ולהוצאתם אל מחוץ למכונה
(האוויר היוצא –  3%אדי מים לכל היותר);
מיכל השטיפה עם דלת שרות המאפשרת גישה אל פנים המכונה לצורך ניקוי ,עם מסננים נגישים
הניתנים להוצאה והחזרה קלה;
מערכת לזיהוי וכיבוי אוטומטי של המשאבות במעבר סל ריק;
מתזי שטיפה עליונים ותחתונים ,כולם ניתנים לפירוק והרכבה מהירים;
דלת שרות המאפשרת גישה מירבית אל המיכל לצורך ניקיון שוטף;
הכנה להזנה אוטומטית של דטרגנטים;
לוח פיקוד דיגיטלי על-גבי המכונה ,המאפשר גם מעקב אחרי כל תיפקודי המדיח ומחמם העזר
והזרמת הדטרגנטים;
עם רישום ותיעוד היסטוריית נתוני עבודה ,כולל אפשרות להתחברות אל מערכת בקרה מרכזית.

מבנה:

המדיח יקבל מים בטמפרטורת רשת ( .)+6°C - +15°C
במידה והמדיח יופעל באזור בו צפויות תקופות קרות ,יש להתאים את מחמם העזר – ואת צריכת
החשמל – להשגת התפוקות הנדרשות.
כל חלקי המתכת עשויים בשלמות מפלב"מ  ,311בגימור של ליטוש מבריק;
עובי פח מינימאלי –  1.9מ"מ;
מיכל ההדחה בנוי ב"לחיצה" – ללא תפרים וחיבורים – עם פינות מעוגלות ,ללא זויות חדות;
המכונה כולה  -כולל דלתות  -בנויה בדופן כפולה ,מבודדת לחום ורעש;
מתזי השטיפה עשויים פלב"מ;
לחילופין :המתזים עשויים מחומרים מרוכבים ,מאושרים לשימוש במפעלי מזון;
משאבות הריקון עשויות פלב"מ;
כל חלקי הפלסטיק עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון ,בעל עמידות גבוהה בתנאי
חום (בתוך המדיח  -טמפרטורה של  90°Cומעלה) ולחות.

כל מערכות החשמל והפיקוד – עם דירוג הגנה מפני מים .IPX5
ציוד נילווה
מערכת מושלמת של סלי מכונה ומחזיקי סכו"מ:
סטנדרטי
סל פלסטי עבור  29כוסות –  1יחידות
סל פלסטי להעמדת צלחות –  1יחידות
סכו"מון פלסטי עגול –  19יחידות
ספק המכונה חייב לוודא מראש – לפי תכניות או באתר עצמו – מספר נקודות קריטיות:
 קיימת אפשרות פיזית להכניס את המכונה – בשלמות או בחלקים – למקומה המיועד
 התשתיות הקיימות או מתוכננות באתר – חשמל/ניקוז/מים/הנדפה – מתאימות למכונה המוצעת
 כל התנאים במבנה מתאימים למכונת הדחה בכלל ולמכונה המוצעת בפרט
הצעת המחיר למדיח תכלול:
 ביקור באתר לפני אספקת הציוד למטרת איתור בעיות ופתרונן
 הגשת תכנית מפורטת להצבת המכונה במקום המיועד לה – כולל מידות קריטיות ,הזנות נדרשות (כולל ביוב
והנדפה)
 אספקת המכונה ,הובלתה לאתר ,הכנסתה לחדר ההדחה ,התקנתה המקום המיועד ,חיבורה למערכת התשתיות
והפעלתה
 מתן הדרכה בהפעלת המכונה לצוות הפרויקט
 מסירת מפרטים טכניים ומדריך הפעלה (שניהם בעברית)
אחריות למשך  12חודשים מיום המסירה
מפרט

עמוד 99
ריכוז נתונים לגבי מכונת ההדחה (למילוי ע"י המציע)
תוצרת _________________ דגם _______________ יוצר ב_________________
מידות המכונה אורך  ______ -רוחב  ______ -גובה _______ -
אישור יצרן לעמידה בדרישות תקן  – DIN 10510כן  /לא (מחק את המיותר)
תפוקה במהירות איטית (סלים/שעה) __________
תפוקה מירבית (סלים/שעה) __________
מספר פעולות המכונה ____

מהירות שינוע (מטר/דקה) _________________

מהירות שינוע (מטר/דקה) _______________________

פירוט קצר ___________________________________________

הספק חשמלי כולל (אספקת מים בטמפרטורת רשת) ______

תפוקת המשאבות _______________

משקל כולל של המכונה כפי שאופיינה ___________ כמות מים נדרשת בשעה _________________
נתונים נוספים היכולים לסייע בקבלת החלטת הרכישה (כמו לקוחות קיימים ,נתוני חסכון ,תקנים וכו'):

כמות1 :

מידות בס"מ :
ייעוד:
אנרגיה:
כולל:

מבנה:

הערות:

מפרט

מייבש כלים
גובה 281 -
אורך  68 -רוחב 77 -
ייבוש הכלים היוצאים ממדיח הכלים.
תלת-פאזי 3 ,ק"ו
תא ייבוש הבנוי כקופסא סגורה ,עם פתח בצד המתחבר אל מוצא מדיח הכלים ופתח יציאה;
מסוע להובלת הסלים;
מפוח מובנה בתא הייבוש ,להזרמת אויר חם על הכלים הרטובים היוצאים מהמכונה;
"וילונות" עשויים פסי  PVCניתנים-להחלפה בכניסה וביציאה מהמייבש ,למניעת התזה.
כל חלקי המתכת עשויים בשלמות מפלב"מ  ,311בגימור של ליטוש מבריק;
כל החיבורים – בריתוך מלוטש ומושחז או ע"י ברגי פלב"מ נסתרים;
עובי פח מינימאלי –  1.9מ"מ.
המייבש יסופק ויותקן באתר כחלק בלתי-נפרד של המדיח – כולל המסוע.

עמוד 91
כמות2 :

מנדף ללא מסננים למדיח
פריט מספרMNK-59 :
גובה 58 -
אורך  98 -רוחב 98 -
מידות בס"מ :
.1
.2
.3
.1

מגש עיבוי משופר
שוקת איסוף טפטופים
ברז ניקוז
יציאה להתחברות אל תעלת יניקת אויר

חתך עקרוני – ראה טקסט לפרטים

ייעוד:
כולל:

מבנה:
הערה:

מפרט

מיועד ליניקת אויר חם/רווי אדי מים מעל לציוד הדחה או אפיה.
מגש עיבוי ביציאה מהמנדף ,לקליטת אדים הכבדים מהאוויר;
שוקת היקפית לאיסוף המים המטפטפים ממגש העיבוי ומדפנות המנדף ,המתנקזת אל ברז;
ארובת התחברות אל תעלות האוויר של הפרויקט;
חיבור הארובות אל התעלות – באחריות ספק התעלות;
מוטות וברגי פלב"מ לעיגון המנדף אל קירות/תקרה באתר.
גוף המנדף עשוי בשלמות מפלב"מ  311בעובי של  1.9מ"מ לכל הפחות;
המנדף יהיה אטום ליציאת אויר שלא דרך הארובה;
כל החיבורים מרותכים – ללא מסמרות (ניטים).
המינדף חייב באישור יועץ האיוורור/מיזוג אוויר של הפרויקט;
תעלות ומפוחים וחיבור תעלות אל היציאות במינדף – ע"י אחרים.

עמוד 95
כמות1 :

מנדף חד-צדדי ללא מסננים
פריט מספרMNK-59A :
גובה 68 -
אורך  178 -רוחב 128 -
מידות בס"מ :
.1
.1
.2
.3

מגש עיבוי
שוקת איסוף טפטופים
ברז ניקוז
יציאה להתחברות אל תעלת יניקת אויר

חתך עקרוני – ראה טקסט לפרטים

ייעוד:
כולל:

מבנה:
הערה:

מפרט

מיועד ליניקת אויר חם מעל לציוד הדחה או אפיה.
מגש עיבוי ביציאה מהמנדף ,לקליטת אדי מים הכבדים מהאוויר;
שוקת היקפית לאיסוף המים המטפטפים ממגש העיבוי ומדפנות המנדף ,המתנקזת אל ברז;
ארובות התחברות אל תעלות האוויר של הפרויקט (כמות ומיקום הארובות – לפי יועץ האיוורור);
חיבור הארובות אל התעלות – באחריות ספק התעלות;
מוטות וברגי פלב"מ לעיגון המנדף אל קירות/תקרה באתר.
גוף המנדף עשוי בשלמות מפלב"מ  311בעובי של  1.9מ"מ לכל הפחות;
המנדף יהיה אטום ליציאת אויר שלא דרך הארובה;
כל החיבורים מרותכים – ללא מסמרות (ניטים).
המינדף חייב באישור יועץ האיוורור/מיזוג אוויר של הפרויקט;
תעלות ומפוחים וחיבור תעלות אל היציאות במינדף – ע"י אחרים.

עמוד 91
מדיח תבניות דו-תכליתי
פריט מספרMNK-60 :
גובה 281 -
אורך  145 -רוחב 181 -
מידות בס"מ :

ייעוד:

תפוקה:
אנרגיה:
כולל:

מבנה:

ציוד נילווה
סטנדרטי:

מפרט

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים!
ניקוי והדחה של תבניות וכלי בישול מלוכלכים תוך שימוש במים ,סבון וכדוריות פלסטיק המוזרמות
בלחץ לחלל המדיח;
הניקוי באמצעות חלקיקי הפלסטיק יבטל את הצורך בהשריית התבניות לפני ההדחה;
ניתן להפעלה גם כמדיח רגיל (ללא הכדוריות).
הספק שטיפה של עד  191תבניות  1/1גסטרו (עומק  99מ"מ) בשעה (בהתאם לשיטת העבודה);
בתכולה של  1תבניות  1/1גסטרו (עומק  211מ"מ) לסבב לכל הפחות.
תלת-פאזי 17 ,ק"ו
שתי דלתות כנף קדמיות הנותנות גישה מלאה אל חלל המדיח;
מתזי שטיפה בתחתית תא השטיפה ובחלקו העליון ,כולם ניתנים לפירוק מהיר לצורך ניקוי;
מיכל השטיפה עם מסננים ניתנים להוצאה והחזרה מהירה;
מיכל מים בתכולה של  199ליטר לפחות ,עם משאבה;
עם משאבה ייעודית להזרמת כדוריות פלסטיק בלחץ גבוה אל תוך חלל ההדחה ,לצורך הסרה של
שאריות מזון מהכלים הנשטפים;
הכדוריות נאספות אוטומטית לשימוש חוזר – כ 2911-מחזורי שטיפה ללא החלפה;
מערכת אוטומטית לעיבוי אדים ,המונעת יציאת אדים לחלל החדר עם סיום פעולת ההדחה –
מאפשרת עבודה ללא צורך במינדף מעל המדיח;
לוח פיקוד עם תצוגה דיגיטלית ,עם  3תוכניות שטיפה 191/211/111 :שניות;
רגליים עם רגליות מתכווננות;
התקן לחיבור משאבה אוטומטית למינון דטרגנטים.
המדיח יקבל מים בטמפרטורת רשת ( .)+6°C - +15°C
גוף המדיח והדלתות עשויים בשלמות מפלב"מ  ,311בדופן כפולה ומבודדת לחום ולרעש;
מתזי השטיפה עשויים פלב"מ או מחומרים מרוכבים המאושרים לשימוש בתעשיית המזון;
מיכל השטיפה בנוי בלחיצה ,ללא חיבורים ו"תפרים".
מתקן לתבניות  1/1גסטרו – ניתן להוצאה והכנסה;
עגלה ייעודית לניוד מתקן התבניות – מאפשרת הכנסתו למדיח.

עמוד 91
שולחן הדחת סירים
פריט מספרMNK-62 :
גובה 98 -
אורך  288 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:

מבנה:

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ישמש כעמדת שטיפה לסירים/תבניות/כלים.
משטח עליון הבנוי בשני מיפלסים – משטח משופע (בזוית של  )2%הנשפך לכיור עמוק;
הכיור במידות  99/99/31ס"מ ,עם ברז כדורי " 2במוצאו ,נסגר/נפתח ע"י ידית ארוכה מחוזקת במתלה,
עם צינור נפילה " – 2חתוך בקצהו בזוית של  – 19°לשפיכה אל תעלת רצפה;
המשטח עם הגבהה אחורית לכל אורכו;
עם "מדרגה" היקפית סביב הכיורים – מתאימה להתקנת סוללת מים (לפי תכנית);
מדף תחתון ,מרותך אל רגלי השולחן;
השולחן חצי-קונזולי :בחזיתו רגליים להצבה חפשית ,כ"א עם רגלית פלסטית ניתנת לכיוונון (טווח כיוונון
– עד  9ס"מ) ,עם מיתלים אחוריים המורכבים על קיר באתר באמצעות ברגי פלב"מ ";1/1
קושרות תחתונות לחיזוק הרגליים והמיתלים;
כמות ומיקום הרגליים והמיתלים והחיזוקים ביניהם – לפי יצרן השולחן ,באישור מתכנן המטבח.
מחוזק לנשיאת  111ק"ג/מטר;
כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק";
משטחים וכיור – מפח פלב"מ בעובי של  1.9מ"מ לכל הפחות;
רגליים וחיזוקים – מצינור פלב"מ בעובי דופן של  1.9מ"מ לכל הפחות;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
רגליות מתכווננות  -מחומר פלסטי קשיח ,המאושר לשימוש במפעלי מזון.

הפריט יסופק עם:
שפיכה לתעלה
הכיור יסופק עם צינור נפילה ,חתוך בקצהו בזוית של  19מעלות ,המתאים לשפיכה אל תעלת רצפה.
קדח במשטח לסוללת מים חמים/קרים

מפרט

עמוד 92
עגלת אחסון כלי גסטרו חד-צדדית
פריט מספרMNK-63 :
גובה 108 -
אורך  56 -רוחב 66 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:

מבנה:

מפרט

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
אחסון תבניות בסטנדרט גסטרונורם.
משטח אחסון תחתון ,משני צידיו מסגרות אנכיות ,עשויות מצינור פלב"מ;
על המסגרות מורכבים – בצורה משופעת כלפי פנים  3 -מדפים ,כ"א עם בליטות המותאמות לנשיאה
מאובטחת של תבניות בגודל ;GN 1/1
עם כל החיזוקים הנדרשים בין המסגרות ובין משטחי הנשיאה;
 1גלגלים משוגעים ( ,9" )Castersהמותאמים למשאות כבדים (;)Heavy-Duty
שני הגלגלים הקדמיים – עם מעצור.
עשויה בשלמות מפלב"מ ( 311כולל חלקי המתכת של הגלגלים) בגימור של ליטוש מבריק;
חלקים פלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון;
המסגרות עשויות מצינור מעוגל –ללא פינות חדות או תפרים – בעובי דופן של  1.9מ"מ לפחות;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
חיבור כל גלגל לשלדת העגלה – באמצעות פלטת פלב"מ עם  1ברגים לפחות;
מחוזקת לנשיאת  121ק"ג לכל הפחות.

עמוד 93
מגן עיטוש
פריט מספרMNK-64 :
אורך  198 -רוחב 38 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
אנרגיה:
כולל:

מבנה:

כמות2 :
גובה 45 -

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
הגנה על מזון המוצג להגשה/ללקיחה עצמית.
חד-פאזי
מגן עיטוש עשוי זכוכית ,בעל צורה מעוגלת לפנים;
עמודים לחיבור המגן אל משטח הדלפק;
מגן הזכוכית יותקן בגובה אשר יאפשר גישה חפשית של  53ס"מ לכל-הפחות מצד הסועדים.
כל חלקי המתכת עשויים מפלב"מ  ,311בגימור של ליטוש מבריק;
הזכוכית היא זכוכית מחוסמת ומלוטשת ,בעובי מינימלי של  9מ"מ;
חיבור הזכוכית אל הרגליים נעשה ע"י מחברים מיוחדים הכוללים גומיות מבודדות;
חיבור הרגליים לדלפק – באמצעות ברגי פלב"מ נסתרים ו/או ריתוך מושחז ומלוטש.
עיצוב וגימור – בכפוף לאישור אדריכל/מעצב הפנים של הפרויקט.

הפריט יסופק עם:
תאורה
יסופק עם גופי תאורה ,נתונים בתוך בית מנורה אורכי ,המיועדים להאיר על המזון המוגן;
גופי התאורה מטיפוס פלורוסנט " "Cool Whiteעמיד בפני ניפוץ (סוג שונה – באישור מתכנן המטבח);
בית המנורה מתחבר אל רגלי מגן העיטוש בריתוך מושחז ומלוטש;
כל חלקי המתכת עשויים מפלב"מ  ,311בגימור חיצוני ופנימי של "ליטוש מבריק".

מפרט

עמוד 91
מגן עיטוש דו-צדדי
פריט מספרMNK-65 :
גובה 45 -
אורך  158 -רוחב 65 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
אנרגיה:
כולל:

מבנה:

כמות2 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
הגנה על מזון המוצג ללקיחה עצמית.
חד-פאזי
שני מגיני עיטוש עשויים זכוכית ,מורכבים גב-אל-גב ,כ"א בעל צורה מעוגלת לפנים;
מחברים לחיזוק המגינים זה-אל-זה;
עמודים לחיבור כל מגן אל משטח הדלפק;
מגני הזכוכית יותקנו בגובה אשר יאפשר גישה חפשית של  53ס"מ לכל-הפחות מכל צד.
כל חלקי המתכת עשויים מפלב"מ  ,311בגימור של ליטוש מבריק;
הזכוכית היא זכוכית מחוסמת ומלוטשת ,בעובי מינימלי של  9מ"מ;
חיבור הזכוכית אל הרגליים נעשה ע"י מחברים מיוחדים הכוללים גומיות מבודדות;
חיבור הרגליים לדלפק – באמצעות ברגי פלב"מ נסתרים ו/או ריתוך מושחז ומלוטש.
עיצוב וגימור – בכפוף לאישור אדריכל/מעצב הפנים של הפרויקט.

הפריט יסופק עם:
תאורה
יסופק עם גופי תאורה ,נתונים בתוך בית מנורה אורכי ,המיועדים להאיר על המזון המוגן;
גופי התאורה מטיפוס פלורוסנט " "Cool Whiteעמיד בפני ניפוץ (סוג שונה – באישור מתכנן המטבח);
בית המנורה מתחבר אל רגלי מגן העיטוש בריתוך מושחז ומלוטש;
כל חלקי המתכת עשויים מפלב"מ  ,311בגימור חיצוני ופנימי של "ליטוש מבריק".

מפרט

עמוד 99
עגלה להובלת סלי ספלים (דולי)
פריט מספרMNK-66 :
גובה 98 -
אורך  55 -רוחב 55 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:

מבנה:

מפרט

כמות4 :

התמונה להמחשה בלבד .ראה טקסט לפרטים
תשמש להובלת עמודה של סלי ספלים בגודל סטנדרטי ( 91/91ס"מ).
משטח נשיאה עם שקע לייצוב סלי הספלים;
ידית נשיאה מחוזקת;
מגני פינות ( )Bumpersבחזית משטח הנשיאה;
 1גלגלים "משוגעים" (.9" )Casters
שלדה עשויה מפרופיל פלב"מ (עובי קיר " 1.9מ"מ);
חיבור כל גלגל לשלדת העגלה – באמצעות פלטת פלב"מ עם  1ברגים לפחות;
משטח הנשיאה עשוי מפח פלב"מ בעובי  2מ"מ ,בנוי בכבישה ללא תפרים וחיבורים;
ידית הנשיאה עשויה מצינור פלב"מ עגול ";1
עשויה בשלמות מפלב"מ ( 311כולל חלקי המתכת של הגלגלים) בגימור של ליטוש מבריק;
חלקים פלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
מחוזקת לנשיאת  99ק"ג לכל הפחות.

עמוד 99
מיכל אשפה  98ליטר
פריט מספרMNK-67 :
גובה 03 -
אורך  49 -רוחב 55 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
תכולה:
כולל:
מבנה:

מפרט

התמונה להמחשה בלבד .ראה טקסט לפרטים
ישמש כעמדה ניידת לאיסוף אשפה ולשינועה אל נקודת איסוף ופינוי מרכזית.
 51ליטר;
כושר העמסה –  39ק"ג.
מיכל עם מכסה עליון סב-על-ציר;
ידית דחיפה/גרירה;
 2גלגלים קבועים " 9המתאימים לעבודה עם עומסים כבדים (.)Heavy-Duty
עם שוליים עליונים מחוזקים;
עשוי בשלמות מפלסטיק קשיח ,בגימור חלק המתאים לניקוי עם דטרגנטים;
חלקי מתכת (גלגלים) עשויים בשלמות מפלב"מ  311בגימור של ליטוש מבריק.

כמות1 :

עמוד 99
ויטרינת תצוגה לעוגות  3מדפים  -חלבי
פריט מספרMNK-68 :
גובה 128 -
אורך  128 -רוחב 73 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:

מבנה:

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
אחסון ותצוגה מקוררת של מזון בטמפרטורות שבין  02°Cל( 09°C-בטמפרטורת סביבה של עד
.)013°C
אמבט מקורר באויר מאולץ ,עם שוליים מוגבהים ,להכנסת מזון בתצוגה חפשית;
סגור מ 3-צדדים עם מגן עיטוש שקוף ,עם דלתות הזזה בצד המגיש;
עם שני מדפי תצוגה מקוררים;
תאורה עילית בתוך המקרר;
מדחס קירור ו/או חיבור למדחס (ראה בהמשך);
לוח פיקוד עם פיקוד תרמוסטטי ובקרה דיגיטלית;
ניצב על רגליים ניתנות לכיוונון.
מערכת התאורה עמידה בתנאי הקור והלחות השוררים במקרר ,עם גופי תאורה עמידים בפני ניפוץ;
חלקי הזכוכית עשויים כולם מזכוכית בידודית ,מחוסמת ומלוטשת ,בעובי של  9מ"מ לכל-הפחות;
כל מחברי הזגוגית עשויים מחמרים פלסטיים המאושרים לשימוש במפעלי מזון;
האגן בנוי בדופן כפולה ומבודדת;
כל חלקי המתכת עשויים מפלב"מ  ,311בגימור פנימי וחיצוני של "ליטוש מבריק".

הפריט יסופק עם:
יחידת קירור אינטגרלית
מדחס הקירור מובנה במקרר (או לחילופין – במקרה של ציוד דלפקי  -ניצב לידו ,לפי תכנית);
המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של ;019°C
מותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (.)HCFC free
במידה והיחידה מפוצלת :ההצעה תכלול גם את עלות הצנרת (עד  3מטר) וכל ציוד אחר הנדרש לחיבור אל המקרר.

מפרט

עמוד 91
טוסטר לחיצה כפול ממתכת-חלבי
פריט מספרMNK-78 :
גובה 21 -
אורך  57 -רוחב 48 -
מידות בס"מ :

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ייעוד:
אנרגיה:
כולל:

מבנה:

מפרט

הכנת טוסטים לחוצים.
תלת-פאזי 3.6 ,ק"ו.
משטח טיגון תחתון עם שני אזורי צלייה ,כל אחד עם פיקוד נפרד;
שתי פלטות לחיצה עיליות מתרוממות ,כ"א עם ידית מבודדת;
פיקוד טרמוסטטי ונורית בקרה נפרדים לכל צד;
מגרה נשלפת לאיסוף פירורים;
 1רגליים פלסטיות נגד החלקה.
כל מערכות הפיקוד והבקרה מוגנות מפני מכות ומפני התזה;
משטחי הטיגון עשויים יצקת ברזל ,בציפוי עמיד בפני שריטות;
כל חלקי המתכת האחרים עשויים פלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק";
ידיות ההרמה של פלטות הלחיצה מבודדות לחום;
כל החלקים הפלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון.

עמוד 95
מקרר/מקפיא משולב חד-רוחבי-חלבי
פריט מספרMNK-79 :
גובה 218 -
אורך  72 -רוחב 02 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
אנרגיה:
תכולה:
כולל:

מבנה:

ציוד נילווה
סטנדרטי

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
אחסון מקורר של מזון ומשקאות ,בטמפרטורות שבין  1°Cל 011°C-ואחסון קפוא של מזון,
בטמפרטורות שבין  -11°Cל( -21°C -בטמפרטורת סביבה של עד .)013°C
חד-פאזי 8.6 ,כ"ס
כל תא בעל קיבולת של  311ליטר לכל-הפחות.
שני תאים – האחד לקירור והשני להקפאה;
מערכת קירור בשיטת "אויר מסוחרר" – מפזרי הקור (אחד לכל תא) מובנים בפריט;
מדחס קירור (ראה בהמשך);
אידוי עצמי של מי ההפשרה ,ללא צורך בחיבור לביוב;
לוח פיקוד עם תרמוסטט אלקטרוני ותצוגת טמפרטורות דיגיטלית – נפרדים לכל תא;
הפשרה מבוקרת אלקטרונית לכל תא;
דלת כנף אטומה לכל תא;
תא המקפיא עם גוף חימום מובנה במסגרת הדלת למניעת קפיאת הדלת;
מדחס קירור (ראה בהמשך);
כל תא עם מתקן מסלולים פנימי ניתן לכוונון גובה;
תאורה פנימית לכל תא.
גוף המקרר והדלתות בנויים פלב"מ  311בדופן כפולה ,עם בידוד פוליאוריתן יצוק בהזרקה (כל חומרי
הבידוד נטולי  CFCו;)HCFC-
פנים המקרר עם פינות מעוגלות;
גופי התאורה מוגנים ,מותאמים לעמידה בתנאי קור ולחות.
 9מדפי רשת עשויים מפלב"מ ,כ"א בנוי לשאת  11ק"ג לפחות.

הפריט יסופק עם:
דלת עם צירים מימין
יחידת קירור אינטגרלית
מדחס הקירור מובנה במקרר (או לחילופין – במקרה של ציוד דלפקי  -ניצב לידו ,לפי תכנית);
המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של ;019°C
מותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (.)HCFC free
במידה והיחידה מפוצלת :ההצעה תכלול גם את עלות הצנרת (עד  3מטר) וכל ציוד אחר הנדרש לחיבור אל המקרר.

מפרט

עמוד 11
שולחן כיור-חלבי
פריט מספרMNK-82 :
גובה 98 -
אורך  288 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ייעוד:
כולל:

מבנה:

ישמש כעמדת עבודה במטבח.
משטח עבודה עם הגבהה היקפית (אף מים) בגובה  1ס"מ ,משופע אל הכיור בזוית של ;2%
כיור במידות  19/99/29ס"מ ,עם ברז כדורי " 2במוצאו ,נסגר/נפתח ע"י ידית ארוכה מחוזקת במתלה;
המשטח עם הגבהה אחורית לכל אורכו;
רגליים להצבה חפשית ,כ"א עם רגלית פלסטית ניתנת לכיוונון (טווח כיוונון – עד  9ס"מ);
קושרות תחתונות לחיזוק הרגליים;
כמות ומיקום הרגליים – לפי יצרן השולחן ,באישור מתכנן המטבח.
מחוזק לנשיאת  111ק"ג/מטר;
ההגבהה האחורית בנויה עם כיפוף עליון לאחור ,עם חיבור מעוגל למשטח למניעת הצטברות לכלוך;
כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק";
משטחים וכיור – מפח פלב"מ בעובי של  1.9מ"מ לכל הפחות;
רגליים וחיזוקים – מצינור פלב"מ בעובי דופן של  1.9מ"מ לכל הפחות;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
הכיור בנוי בלחיצה ,ללא "תפרים" ,עם פינות פנימיות מעוגלות;
רגליות מתכווננות  -מחומר פלסטי קשיח ,המאושר לשימוש במפעלי מזון.

הפריט יסופק עם:
שפיכה לתעלה
הכיור יסופק עם צינור נפילה ,חתוך בקצהו בזוית של  19מעלות ,המתאים לשפיכה אל תעלת רצפה.
קדח במשטח לברז "מיקסר"

מפרט

עמוד 11
עגלת פלב"מ עם מיכל אשפה  08ליטר
פריט מספרMNK-83 :
גובה 08 -
אורך  58 -רוחב 58 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:

מבנה:

ציוד נילווה
סטנדרטי

מפרט

כמות4 :

התמונה להמחשה בלבד .ראה טקסט לפרטים
ישמש כעמדה ניידת לאיסוף אשפה במטבח.
 1רגליים מחוזקות ע"י צינורות מוצלבים המשמשים כבסיס למיכל אשפה;
פרופיל מעוגל לייצוב המיכל;
כל רגל עם גלגל "משוגע" (.1" )Casters
צינורות פלב"מ עגולים/מרובעים ופרופיל פלב"מ מעוגל;
עשויה בשלמות מפלב"מ ( 311כולל חלקי המתכת של הגלגלים) בגימור של ליטוש מבריק;
חלקים פלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון;
מחוזק לנשיאת  91ק"ג לכל הפחות.
מיכל פלסטי עגול בתכולה של  11ליטר ,עשוי פלסטיק קשיח בגימור חלק ואסטטי המתאים לניקוי עם
דטרגנטים ,עם שוליים מעוגלים ומחוזקים ,שתי ידיות נשיאה ומכסה תואם.

עמוד 12
מדיח דלפקי-חלבי
פריט מספרMNK-84 :
גובה 05 -
אורך  68 -רוחב 68 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
אנרגיה:
תפוקה:
כולל:

מבנה:

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
שטיפה אוטומטית-למחצה של כלי אוכל וכלי מטבח נתונים בתוך סל מכונה סטנדרטי ( 91/91ס"מ).
תלת-פאזי 6.3 ,ק"ו
הספק שטיפה של  15/25/40סל/שעה (שלוש מהירויות עבודה).
מיכל שטיפה עם דלת כנף ניפתחת-לפנים ,מחוזקת לשמש כמגש הזנה;
פתח מיכל השטיפה – גובה  12ס"מ לפחות (מתאים להכנסת מגשים);
מתזי שטיפה ניתנים לפירוק מהיר לצורך ניקוי;
מסנן רשת למיכל השטיפה;
סינון מי השטיפה ,עם פילטר נגיש להחלפה;
מיכל מים מובנה בתכולה מינימאלית של  11ליטר;
מחמם עזר מובנה;
לוח פיקוד דיגיטלי ,כולל אפשרות הפעלה בלחיצה-אחת של תוכניות שטיפה קבועות;
משאבת ניקוז;
רגליות מתכווננות;
התקן לחיבור משאבה אוטומטית למינון דטרגנטים.
המדיח יקבל מים בטמפרטורת רשת ( .)+6°C - +15°C
גוף המדיח והדלת עשויים בשלמות מפלב"מ בדופן כפולה ,מבודדים לחום ולרעש;
מיכל השטיפה בנוי בלחיצה – ללא חיבורים ו"תפרים";
מתזי השטיפה עשויים פלב"מ או מחומרים מרוכבים המאושרים לשימוש בתעשיית המזון.
כל מערכות החשמל והפיקוד – עם דירוג הגנה מפני מים .IPX5

מפרט

כמות1 :

עמוד 13
כמות1 :

מרכך מים  1788ליטר/שעה
פריט מספרMNK-87 :
גובה 128 -
אורך  65 -רוחב 48 -
מידות בס"מ :
ייעוד:
אספקה רציפה של מי רשת שעברו טיפול לסילוק אבנית ,בפעולה אוטומטית.
תפוקה:
 1911ליטר/שעה בספיקה רגילה –  2111ליטר/שעה בזמני שיא.
כולל:
מיכל תמלחת בתכולה של  211ליטר לפחות;
 2מיכלים המכילים שרף לספיחת יוני סידן ומגנזיום (אבנית) – אחד לאספקת מים רציפה והשני לרענון
והמתנה;
בקר אלקטרומכני המודד את כמות המים ומבצע רענון אוטומטי של השרף לפי הצורך – ובשעה בה אין
צריכה בלבד;
ספיקה בין רענונים –  1.1מ"ק;
שסתום בטיחות למיכל התמלחת;
כל החיבורים הנדרשים לקבלת מים מהרשת ולהוצאת מים רכים לצרכנים.

מפרט

עמוד 11

מפרט

עמוד 19
גלגלון עם צנור נשלף  6מטר ואקדח התזה
פריט מספרMNK-90 :
גובה 38 -
אורך  7 -רוחב 33 -
מידות בס"מ :

כמות1 :

בתמונה :גלגלון לתליה על קיר

ייעוד:
כולל:

מבנה:

מפרט

התמונה היא להמחשה בלבד  -ראה טקסט לפרטים
ישמש כעמדת ניקיון כללי במטבח.
קופסת פלב"מ ,בתוכה גליל של צינור פלסטי גמיש " 3/1באורך  9מטר;
בקצה הצינור מותקן מתז לחיצה (ממוקם בחזית ,מחוץ לקופסא);
הצינור נשלף במשיכה ונגלל אוטומטית חזרה עם עזיבתו;
הקופסה מתחברת אל מתלה המורכב על קיר או מתחת למשטח עבודה (לפי תכנית) ,ומאפשר סיבוב
הקופסה בזוית של ;111°
הקופסה עם מחבר חיצוני לחיבור מהיר של הצינור אל כניסת מים ";1/2
ברגי פלב"מ ודיבלים להרכבת המיתלה על קיר/שולחן.
כל חלקי המתכת עשויים פלב"מ  311בגימור של "ליטוש מבריק";
הצינור עשוי גומי המאושר לשימוש עם מים חמים וקרים;
כל חלקי הפלסטיק עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון.

עמוד 19
דלפק הגשה/שרות עצמי-מנות עקריות
פריט מספרMNK-91 :
גובה 98 -
אורך  1618 -רוחב 118 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:

מבנה:

מפרט

כמות1 :

ישמש להכנה/לאחסון/לתצוגה מחוממת/מקוררת של מזון ולהגשתו/לקיחתו.
קונסטרוקציה של צינורות פלב"מ;
משטח עליון עשוי אבן קיסר;
שתי נישות לצלחות ,במידה  158/38/35ס"מ – עם מדף מאבן קיסר וחיפוי פנימי מפלב"מ;
נישה לצלחות,במידה  288/38/35ס"מ .
נישה לגרידל מונמך לגובה  78ס"מ  128/08ס"מ כולל מדף אחסון תחתון
דלתות שירות מאווררות עבור מדחסי קירור ולגישה למערכות;
חזית – פאנלים מעץ סנדוויץ' בחיפוי פורמייקה;
סוקל עשוי פרופיל פלב"מ ,למילוי באתר בבטון ולחיפוי בקרמיקה (מילוי וחיפוי – ע"י הספק).
בדלפק ישולבו הפריטים הבאים:
פלטות חימום קרמיות MNK-35,35A
MNK-94
פלטת קירור נירוסטה –
MNK-98
מגן עיטוש פרונטלי –
כל הפריטים הנ"ל יותקנו באתר כחלק בלתי נפרד מהדלפק.
הדלפק בנוי מקונסטרוקציה של צנורות פלב"מ ,מחוזקת לנשיאת  191ק"ג/מטר;
כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק";
חומרי גמר:
משטחים יתומחרו לפי אבן קיסר סדרה  2211או שווה-ערך
פורמייקה – תתומחר לפי מחיר יסוד של  ₪ 911למטר
גוונים ייבחרו ע"י הלקוח
מידות סופיות של הדלפק – לפי תכנית ולפי מדידה באתר על ידי הספק.

עמוד 19
דלפק הגשה/שרות עצמי תוספות חמות
פריט מספרMNK-91A :
גובה 98 -
אורך  358 -רוחב 118 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:

ישמש להכנה/לאחסון/לתצוגה מחוממת/מקוררת של מזון ולהגשתו/לקיחתו.
קונסטרוקציה של צינורות פלב"מ;
משטח עליון עשוי אבן קיסר;
נישה לצלחות ,במידה  175/38/35ס"מ – עם מדף מאבן קיסר וחיפוי פנימי מפלב"מ;
דלתות שירות מאווררות עבור מדחסי קירור ולגישה למערכות;
חזית – פאנלים מעץ סנדוויץ' בחיפוי פורמייקה;
סוקל עשוי פרופיל פלב"מ ,למילוי באתר בבטון ולחיפוי בקרמיקה (מילוי וחיפוי – ע"י קבלן המיבנה).
בדלפק ישולבו הפריטים הבאים:
פלטות חימום קרמיות MNK-35

מבנה:

כל הפריטים הנ"ל יותקנו באתר כחלק בלתי נפרד מהדלפק.
הדלפק בנוי מקונסטרוקציה של צנורות פלב"מ ,מחוזקת לנשיאת  191ק"ג/מטר;
כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק";
חומרי גמר:
משטחים יתומחרו לפי אבן קיסר סדרה  2211או שווה-ערך
פורמייקה – תתומחר לפי מחיר יסוד של  ₪ 911למטר
גוונים ייבחרו ע"י הלקוח
מידות סופיות של הדלפק – לפי תכנית ולפי מדידה באתר על ידי הספק.

מפרט

כמות1 :

עמוד 11
דלפק הגשה/שרות עצמי קר
פריט מספרMNK-91B :
גובה 98 -
אורך  358 -רוחב 118 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:

ישמש להכנה/לאחסון/לתצוגה מחוממת/מקוררת של מזון ולהגשתו/לקיחתו.
קונסטרוקציה של צינורות פלב"מ;
משטח עליון עשוי אבן קיסר;
נישה לצלחות ,במידה  175/38/35ס"מ – עם מדף מאבן קיסר וחיפוי פנימי מפלב"מ;
דלתות שירות מאווררות עבור מדחסי קירור ולגישה למערכות;
חזית – פאנלים מעץ סנדוויץ' בחיפוי פורמייקה;
סוקל עשוי פרופיל פלב"מ ,למילוי באתר בבטון ולחיפוי בקרמיקה (מילוי וחיפוי – ע"י קבלן המיבנה).
בדלפק ישולבו הפריטים הבאים:
מתקן רטבים MNK-99
אמבט מקורר MNK-37
מגן עיטוש MNK-64

מבנה:

כל הפריטים הנ"ל יותקנו באתר כחלק בלתי נפרד מהדלפק.
הדלפק בנוי מקונסטרוקציה של צנורות פלב"מ ,מחוזקת לנשיאת  191ק"ג/מטר;
כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק";
חומרי גמר:
משטחים יתומחרו לפי אבן קיסר סדרה  2211או שווה-ערך
פורמייקה – תתומחר לפי מחיר יסוד של  ₪ 911למטר
גוונים ייבחרו ע"י הלקוח
מידות סופיות של הדלפק – לפי תכנית ולפי מדידה באתר על ידי הספק.

מפרט

כמות1 :

עמוד 15
דלפק הגשה/שרות עצמי-מרק
פריט מספרMNK-91C :
גובה 05 -
אורך  245 -רוחב 118 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:

מבנה:

ישמש להכנה/לאחסון/לתצוגה מחוממת/מקוררת של מזון ולהגשתו/לקיחתו.
קונסטרוקציה של צינורות פלב"מ;
משטח עליון עשוי אבן קיסר;
חזית – פאנלים מעץ סנדוויץ' בחיפוי פורמייקה;
סוקל עשוי פרופיל פלב"מ ,למילוי באתר בבטון ולחיפוי בקרמיקה (מילוי וחיפוי – ע"י קבלן המיבנה).
בדלפק ישולבו הפריטים הבאים:
דיספנסר למרק פריט 31
-----------כל הפריטים הנ"ל יותקנו באתר כחלק בלתי נפרד מהדלפק.
הדלפק בנוי מקונסטרוקציה של צנורות פלב"מ ,מחוזקת לנשיאת  191ק"ג/מטר;
כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק";
חומרי גמר:
משטחים יתומחרו לפי אבן קיסר סדרה  2211או שווה-ערך
פורמייקה – תתומחר לפי מחיר יסוד של  ₪ 911למטר
גוונים ייבחרו ע"י הלקוח
מידות סופיות של הדלפק – לפי תכנית ולפי מדידה באתר על ידי היצרן.

מפרט

כמות1 :

עמוד 51
דלפק הגשה/שרות עצמי
פריט מספרMNK-91D :
גובה 05 -
אורך  035 -רוחב 118 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:

ישמש להכנה/לאחסון/לתצוגה מחוממת/מקוררת של מזון ולהגשתו/לקיחתו.
קונסטרוקציה של צינורות פלב"מ;
משטח עליון עשוי אבן קיסר;
נישה לצלחות ,במידה  175/38/35ס"מ – עם מדף מאבן קיסר וחיפוי פנימי מפלב"מ;
דלתות שירות מאווררות עבור מדחסי קירור ולגישה למערכות;
חזית – פאנלים מעץ סנדוויץ' בחיפוי פורמייקה;
סוקל עשוי פרופיל פלב"מ ,למילוי באתר בבטון ולחיפוי בקרמיקה (מילוי וחיפוי – ע"י קבלן המיבנה).
בדלפק ישולבו הפריטים הבאים:
אמבט מקורר
מגן עיטוש
וויטרינה למנות אחרונות

מבנה:

MNK-37
MNK-64
MNK-48

כל הפריטים הנ"ל יותקנו באתר כחלק בלתי נפרד מהדלפק.
הדלפק בנוי מקונסטרוקציה של צנורות פלב"מ ,מחוזקת לנשיאת  191ק"ג/מטר;
כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק";
חומרי גמר:
משטחים יתומחרו לפי אבן קיסר סדרה  2211או שווה-ערך
פורמייקה – תתומחר לפי מחיר יסוד של  ₪ 911למטר
גוונים ייבחרו ע"י הלקוח
מידות סופיות של הדלפק – לפי תכנית ולפי מדידה באתר על ידי היצרן.

מפרט

כמות1 :

עמוד 51
דלפק הגשה/שרות עצמי-סלטים הרכבה עצמית
פריט מספרMNK-91E :
גובה 98 -
אורך  358 -רוחב 135 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:

ישמש להכנה/לאחסון/לתצוגה מחוממת/מקוררת של מזון ולהגשתו/לקיחתו.
קונסטרוקציה של צינורות פלב"מ;
משטח עליון עשוי אבן קיסר;
שתי נישות לצלחות ,במידה  108/38/35ס"מ – עם מדף מאבן קיסר וחיפוי פנימי מפלב"מ;
דלתות שירות מאווררות עבור מדחסי קירור ולגישה למערכות;
חזית – פאנלים מעץ סנדוויץ' בחיפוי פורמייקה;
סוקל עשוי פרופיל פלב"מ ,למילוי באתר בבטון ולחיפוי בקרמיקה (מילוי וחיפוי – ע"י קבלן המיבנה).
בדלפק ישולבו הפריטים הבאים:
אמבט מקורר MNK-36
מגן עיטוש דו צדדי MNK-65

מבנה:

כל הפריטים הנ"ל יותקנו באתר כחלק בלתי נפרד מהדלפק.
הדלפק בנוי מקונסטרוקציה של צנורות פלב"מ ,מחוזקת לנשיאת  191ק"ג/מטר;
כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק";
חומרי גמר:
משטחים יתומחרו לפי אבן קיסר סדרה  2211או שווה-ערך
פורמייקה – תתומחר לפי מחיר יסוד של  ₪ 911למטר
גוונים ייבחרו ע"י הלקוח
מידות סופיות של הדלפק – לפי תכנית ולפי מדידה באתר על ידי היצרן.

מפרט

כמות1 :

עמוד 52
שולחן כיור
פריט מספרMNK-92 :
אורך  188 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

כמות1 :
גובה 98 -

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ייעוד:
כולל:

מבנה:

ישמש כעמדת עבודה במטבח.
משטח עבודה עם הגבהה היקפית (אף מים) בגובה  1ס"מ ,משופע אל הכיור בזוית של ;2%
כיור במידות  31/11/19ס"מ ,עם מוצא ניקוז " 2במוצאו;
רגליים להצבה חפשית ,כ"א עם רגלית פלסטית ניתנת לכיוונון (טווח כיוונון – עד  9ס"מ);
קושרות תחתונות לחיזוק הרגליים;
כמות ומיקום הרגליים והמיתלים והחיזוקים ביניהם – לפי יצרן השולחן ,באישור מתכנן המטבח.
מחוזק לנשיאת  111ק"ג/מטר;
כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק";
משטח וכיור – מפח פלב"מ בעובי של  1.9מ"מ לכל הפחות;
רגליים וחיזוקים – מצינור פלב"מ בעובי דופן של  1.9מ"מ לכל הפחות;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
הכיור בנוי בלחיצה ,ללא "תפרים" ,עם פינות פנימיות מעוגלות;
רגליות מתכווננות  -מחומר פלסטי קשיח ,המאושר לשימוש במפעלי מזון.

הפריט יסופק עם:
קדח במשטח לברז "מיקסר"

מפרט

עמוד 53
רובוט שווארמה  -חשמל
פריט מספרMNK-93 :
גובה 148 -
אורך  01 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
הספק:
אנרגיה:
כולל:

מבנה:

מפרט

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים!
צלייה סיבובית ( )Gyroשל גוש בשר המורכב על שיפוד אנכי מסתובב וחיתוכו האטומטי (ללא מגע
יד אדם).
גוש בשר במשקל עד  121ק"ג תוך  9שעות
תלת-פאזי 17 ,ק"ו
קופסא פתוחה לפנים ,עם מוט מרכזי (שיפוד) – ניתן להוצאה והרכבה מהירה – לסיבוב הבשר;
השיפוד מסתובב באמצעות מנוע חשמלי  2סל"ד;
קערה בבסיס השיפוד לאיסוף הבשר הנחתך ,עם סבכה מחוררת להוצאת השמן הניגר;
 9גופי חימום הלוגנים אחוריים ,כ"א עם פיקוד נפרד;
זרוע רובוטית בעלת טווח תנועה אנכי לכל גובה גוש הבשר ,עם מיכלול חיתוך הכולל סכין ניתנת
להחלפה;
הזרוע מתאימה לעבודה עם גוש בשר בקוטר של עד  91ס"מ ובגובה של עד  11ס"מ;
הזרוע עם חיישנים המאפשרים עבודה גם עם גוש בשר א-סימטרי;
לוח פיקוד מורכב בחזית המכשיר ,עם תצוגה דיגיטלית והפעלה באמצעות מסך מגע;
תוכנה ייעודית להפעלת ההתקן הרובוטי ,המאפשרת חיתוך בתצורות שונות לפי בחירה;
מעמד יציב.
כל מערכות הפיקוד והבקרה מוגנות מפני מכות ומפני התזת שומנים;
כל חלקי המתכת עשויים פלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק";
כל החלקים הפלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון;
כל החלקים הבאים במגע עם מזון ניתנים לפירוק והרכבה מהירים לצורך ניקוי;
מחוזק לנשיאת גוש בשר במשקל מקסימלי של  191ק"ג.

עמוד 51
פלטה מקוררת עם מגן עיטוש
פריט מספרMNK-94 :
גובה 45 -
אורך  08 -רוחב 75 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
אנרגיה:
כולל:

מבנה:

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
אחסון מקורר פתוח של מזון הנתון בכלי הגשה  -בטמפרטורות שבין  01°Cל( 09°C-בטמפרטורת
סביבה של עד .)013°C
חד-פאזי 8.5 ,כ"ס
משטח להנחת המזון ,המקורר ע"י נחשוני קירור הצמודים לתחתיתו (קירור סטאטי);
תעלה היקפית לקליטת נוזלים ,משופעת אל מוצא ניקוז;
מדחס קירור (ראה בהמשך);
מגן עיטוש המעוגן אל משטח הקירור ומהווה חלק אינטגרלי ממנו;
מגן העיטוש עם גופי תאורה המקרינים מלמעלה על המזון המאוחסן באגן;
מגן הזכוכית יותקן בגובה אשר יאפשר גישה חפשית של  53ס"מ לכל-הפחות מצד הסועדים;
לוח פיקוד הכולל בורר טמפרטורה עם תצוגה דיגיטלית ונורית בקרה (יותקן בגוף הדלפק – בתאום
עם היצרן).
מיועד להתקנה בצורה מבונה ( )Drop-Inבפתח בדלפק – התקנה שטוחה ( ,)Flushשאינה בולטת
מעל פני המשטח;
זגוגית מגן העיטוש עשויה זכוכית מחוסמת ,גופי התאורה עשויים חומרים מוגנים מפני ניפוץ;
כל מחברי הזגוגית עשויים מחמרים פלסטיים המאושרים לשימוש במפעלי מזון;
חתך מגן העיטוש – בתיאום עם מעצב הפנים/אדריכל הפרויקט ובאישורו;
כל חלקי המתכת עשויים בשלמות מפלב"מ  311בגימור של "ליטוש מבריק".

הפריט יסופק עם:
יחידת קירור מרוחקת
מדחס הקירור מפוצל מהמקרר ,ימוקם בנקודה מרוחקת באתר שתוקצה עבורו;
המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של ;019°C
מותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (;)HCFC free
ההצעה תכלול מפזר קור מטיפוס אויר מסוחרר (אחד או יותר ,לפי הנדרש) המובנה במקרר וכן את הצנרת (עד 10
מטרים) וכל ציוד אחר הנדרש לחיבור אל המקרר והעבודות הכרוכות בכך.
עלות צנרת שתידרש מעל ל 11-מטרים תשולם לספק בהתאם להצעתו במכרז.

מפרט

עמוד 59
כמות1 :

מנדף "אי" חד-צדדי עם חסכון באויר
פריט מספרMNK-95 :
גובה 68 -
אורך  138 -רוחב 138 -
מידות בס"מ :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מסנן צלעות
מפוח ליצירת תת-לחץ
חורים להזרמת סילוני אויר
גופי תאורה
יציאת התחברות אל תעלת
יניקת אויר
שוקת איסוף שמן עם מגרה
נשלפת

חתך עקרוני – ראה טקסט לפרטים
ייעוד:
כולל:

מבנה:

הערה:

מיועד ליניקת אויר חם ,רווי שומנים מעל ציוד בישול – כולל הזרמת אויר להפחתת ספיקת היניקה;
מיועד לשימוש מעל "אי" בישול (ללא קיר אחורי).
מערכת מסנני צלעות מפרידי שמן עוצרי להבות המותאמים לתקנים  1111/9ו;UL -
המסננים כולם עם ידיות אינטגראליות ,נתונים בתוך תושבת ייעודית וניתנים להסרה והחזרה מהירה
לצורך ניקוי;
מפוח מובנה בצידו הקדמי של המינדף ,להזרמת אויר (דרך פתחים יעודיים) אל תוך חלל המינדף
ליצירת תת-לחץ מסביב לכל אזור היניקה – גם מאחור  -בצורה שתגביר את יעילות לכידת האויר
החם וחלקיקי השומן ,ותפחית את כמויות האויר ביניקה ותוזיל את עלויות איוורור ומיזוג המטבח;
שוקת לאיסוף שומנים הניגרים מהמסננים ,המתנקזת אל מגרה נשלפת;
ארובות התחברות אל תעלות האוויר של הפרויקט (כמות ומיקום הארובות – לפי יועץ האיוורור);
חיבור הארובות אל התעלות – באחריות ספק התעלות;
גופי תאורה אטומים למים ,עמידים בפני קורוזיה ובטמפרטורות השוררות במנדף;
מוטות וברגי פלב"מ לעיגון המנדף אל קירות/תקרה באתר.
גוף המנדף עשוי בשלמות מפלב"מ  311בעובי של  1.1מ"מ לכל הפחות;
המנדף יהיה אטום ליציאת אויר שלא דרך הארובה;
גופי התאורה מוגנים בפני ניפוץ ועמידים בפני מים (בהתזה ישירה  -לפי תקן ;)IP65
כל החיבורים בחלקו התחתון של פלנום היניקה מרותכים במלואם – ללא מסמרות (ניטים).
המינדף יעמוד בכל דרישות תקן  ,1881פרק ;6
הספק יציג נתונים המראים הפחתה של  31%לפחות בכמויות האויר ביניקה בשימוש במינדף לעומת
מינדף רגיל – וזאת לפי פרוטוקול ( ASTM-1704-96מבחן סטנדרטי לבדיקת תפקוד מערכות
איוורור במטבח מסחרי/מוסדי);
המינדף המוצג בחתך הוא כדוגמת תוצרת  ,Haltonצרפת ,בטכנולוגיית ™ - Capture Jetניתן
להציע טכנולוגיה שונה ,בתנאי שתעמוד בדרישות המיפרט ובכפוף לאישור מתכנן המטבח.
המינדף חייב באישור יועץ האיוורור/מיזוג אוויר של הפרויקט;
תעלות ומפוחים וחיבור תעלות אל היציאות במינדף – ע"י אחרים;
מערכות כיבוי אש למינדף – באחריות יועץ הבטיחות של הפרויקט.

הפריט יסופק עם:
סינר לסגירת המירווח עד לתקרת הביניים
ע"ג המינדף – בכל צד שאינו גובל בקיר – יותקן פאנל ,הסוגר את המירווח שבין המינדף לתקרת הביניים;
הפאנל עשוי פח פלב"מ בעובי  1.9מ"מ לכל הפחות ,בגימור חזיתי של "ליטוש מבריק";
הפאנל יחובר אל המינדף בניטים או בריתוך (פיקים בלבד ,למניעת עיוות) ,בצורה שתציג חזית אחידה ואסטתית;
חיבור אל תקרת המגשים – בתיאום עם יצרן התקרה
הסינר יתומחר לפי אורך נתון (של המינדף) בכל הצדדים שאינם גובלים בקיר מבנה ,ולפי גובה של  31ס"מ.

מפרט

עמוד 59
כמות1 :

מנדף חד-צדדי עם חסכון באויר
פריט מספרMNK-96 :
גובה 68 -
אורך  488 -רוחב 118 -
מידות בס"מ :

 .7מסנן צלעות
 .8מפוח ליצירת תת-לחץ
 .9חורים להזרמת סילוני אויר
 .11גופי תאורה
 .11יציאת התחברות אל תעלת
יניקת אויר
 .12שוקת איסוף שמן עם מגרה
נשלפת
חתך עקרוני – ראה טקסט לפרטים
ייעוד:
כולל:

מבנה:

הערה:

מיועד ליניקת אויר חם ,רווי שומנים מעל ציוד בישול – כולל הזרמת אויר להפחתת ספיקת היניקה.
מערכת מסנני צלעות מפרידי שמן עוצרי להבות המותאמים לתקנים  1111/9ו;UL -
המסננים כולם עם ידיות אינטגראליות ,נתונים בתוך תושבת ייעודית וניתנים להסרה והחזרה מהירה
לצורך ניקוי;
מפוח מובנה בצידו הקדמי של המינדף ,להזרמת אויר (דרך פתחים יעודיים) אל תוך חלל המינדף
ליצירת תת-לחץ בחזית אזור היניקה ובצדדיו ,בצורה שתגביר את יעילות לכידת האויר החם וחלקיקי
השומן ,ותפחית את כמויות האויר ביניקה ותוזיל את עלויות איוורור ומיזוג המטבח;
שוקת לאיסוף שומנים הניגרים מהמסננים ,המתנקזת אל מגרה נשלפת;
ארובות התחברות אל תעלות האוויר של הפרויקט (כמות ומיקום הארובות – לפי יועץ האיוורור);
חיבור הארובות אל התעלות – באחריות ספק התעלות;
גופי תאורה אטומים למים ,עמידים בפני קורוזיה ובטמפרטורות השוררות במנדף;
מוטות וברגי פלב"מ לעיגון המנדף אל קירות/תקרה באתר.
גוף המנדף עשוי בשלמות מפלב"מ  311בעובי של  1.1מ"מ לכל הפחות;
המנדף יהיה אטום ליציאת אויר שלא דרך הארובה;
גופי התאורה מוגנים בפני ניפוץ ועמידים בפני מים (בהתזה ישירה  -לפי תקן ;)IP65
כל החיבורים בחלקו התחתון של פלנום היניקה מרותכים במלואם – ללא מסמרות (ניטים).
המינדף יעמוד בכל דרישות תקן  ,1881פרק ;6
הספק יציג נתונים המראים הפחתה של  31%לפחות בכמויות האויר ביניקה בשימוש במינדף לעומת
מינדף רגיל – וזאת לפי פרוטוקול ( ASTM-1704-96מבחן סטנדרטי לבדיקת תפקוד מערכות
איוורור במטבח מסחרי/מוסדי);
המינדף המוצג בחתך הוא כדוגמת תוצרת  ,Haltonצרפת ,בטכנולוגיית ™ - Capture Jetניתן
להציע טכנולוגיה שונה ,בתנאי שתעמוד בדרישות המיפרט ובכפוף לאישור מתכנן המטבח.
המינדף חייב באישור יועץ האיוורור/מיזוג אוויר של הפרויקט;
תעלות ומפוחים וחיבור תעלות אל היציאות במינדף – ע"י אחרים;
מערכות כיבוי אש למינדף – באחריות יועץ הבטיחות של הפרויקט.

הפריט יסופק עם:
סינר לסגירת המירווח עד לתקרת הביניים
ע"ג המינדף – בכל צד שאינו גובל בקיר – יותקן פאנל ,הסוגר את המירווח שבין המינדף לתקרת הביניים;
הפאנל עשוי פח פלב"מ בעובי  1.9מ"מ לכל הפחות ,בגימור חזיתי של "ליטוש מבריק";
הפאנל יחובר אל המינדף בניטים או בריתוך (פיקים בלבד ,למניעת עיוות) ,בצורה שתציג חזית אחידה ואסטתית;
חיבור אל תקרת המגשים – בתיאום עם יצרן התקרה ,לפי פרט שלו.
הסינר יתומחר לפי אורך נתון (של המינדף) בכל הצדדים שאינם גובלים בקיר מבנה ,ולפי גובה של  31ס"מ.

מפרט

עמוד 59
גרידל חשמל שולחני
פריט מספרMNK-97 :
גובה 39 -
אורך  91 -רוחב 62 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
אנרגיה:

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים!
טיגון שטוח – מיועד לעבודה בעומסים כבדים (.)Heavy Duty
תלת-פאזי 12 ,ק"ו

כולל:

משטח טיגון עשוי פלדה מצופה כרום ,עם שני אזורי חימום המיועדים לעבודה בטמפרטורות שבין
 091°Cל;0311°C -
כל אזור חימום עם פיקוד טרמוסטטי ונורית בקרה נפרדים;
עם מגן התזה היקפי ועם מגירה נשלפת לניקוז שומנים;
עם  1רגליים קצרות ,ניתנות לכיוונון.

מבנה:

כל מערכות הפיקוד והבקרה מוגנות מפני מכות ומפני התזה;
כל חלקי המתכת עשויים פלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק";
כל החלקים הפלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון.
מגב ניקוי וקרצוף המותאם למשטח מצופה כרום.

ציוד נילווה
סטנדרטי:

מפרט

עמוד 51
סלטיה מקוררת לתוספות ורטבים
פריט מספרMNK-99 :
גובה 15/45 -
אורך  78 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ייעוד:
אנרגיה:
תכולה:
כולל:

מבנה:

ציוד נילווה
סטנדרטי:

אחסון מקורר של מזון בטמפרטורות שבין  02°Cל( 09°C-בטמפרטורת סביבה של עד )013°C
והצגתו ללקיחה עצמית ע"י הסועדים.
חד-פאזי 8.2 ,כ"ס
 5תבניות  GN 1/9בעומק  19ס"מ..
אמבט מקורר עם שוליים מוגבהים להתקנה בצורה מבונה ( )Drop-Inבפתח בדלפק;
מפזר אויר מאולץ לקירור האגן;
מדחס קירור ו/או חיבור למדחס (ראה בהמשך);
קופסא מוגבהת ,משופעת לפנים (זוית – לא יותר מ ,)19% -מותאמת להכנסה חפשית של  9תבניות
;GN 1/9
פתח בחלקו הקדמי של הפריט ,מותאם להכנסת  3תבניות ;GN 1/9
 3משאבות לרטבים ,מותאמות להרכבה על תבנית מהסוג שיסופק עם הפריט ,מיועדות כ"א לחלוקה
של מנת רוטב בגודל קבוע מראש עם כל לחיצה ,מותאמות לשאיבת רטבים סמיכים ובעלי גושים;
מגן עיטוש עם גוף תאורה;
לוח פיקוד עם פיקוד תרמוסטטי ונורת בקרה ,להתקנה בגוף הדלפק.
זכוכית מגן העיטוש עשויה זכוכית מחוסמת ,גופי התאורה עשויים חומרים מוגנים מפני ניפוץ;
כל מחברי הזגוגית עשויים מחמרים פלסטיים המאושרים לשימוש במפעלי מזון;
חתך מגן העיטוש – בתיאום עם מעצב הפנים/אדריכל הפרויקט ובאישורו;
האגן בנוי בדופן כפולה ומבודדת;
כל חלקי המתכת עשויים מפלב"מ  ,311בגימור פנימי וחיצוני של "ליטוש מבריק".
 5תבניות עשויות חומר פלסטי קשיח שקוף –  9מתוכן עם מכסה שקוף סב על ציר אחורי ,עם פתח
לכף;
 9כפות חלוקה דקורטיביות ,עשויות חומר פלסטי קשיח.

הפריט יסופק עם:
יחידת קירור אינטגרלית
מדחס הקירור מובנה במקרר (או לחילופין – במקרה של ציוד דלפקי  -ניצב לידו ,לפי תכנית);
המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של ;019°C
מותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (.)HCFC free
במידה והיחידה מפוצלת :ההצעה תכלול גם את עלות הצנרת (עד  3מטר) וכל ציוד אחר הנדרש לחיבור אל המקרר.

מפרט

עמוד 55
מגן עיטוש לעמדת בישול קדמית
פריט מספרMNK-103 :
גובה 58 -
אורך  78 -רוחב 4 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:

מבנה:

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
הגנה על מזון המוכן בעמדת בישול קדמית והגנה על הלקוח מפני כוויה/התזה.
לוח זכוכית ניצב;
עמודים לחיבור המגן אל משטח הדלפק;
חיבור לוח הזכוכית יעשה בצורה שתותיר מירווח של כ 9-ס"מ מפני המשטח – גובה סופי תואם לגובה
מגיני עיטוש המורכבים על הדלפק.
כל חלקי המתכת עשויים מפלב"מ  ,311בגימור של ליטוש מבריק;
הזכוכית היא זכוכית מחוסמת ומלוטשת ,בעובי מינימלי של  9מ"מ;
חיבור הזכוכית אל הרגליים נעשה ע"י מחברים מיוחדים הכוללים גומיות מבודדות;
חיבור הרגליים לדלפק – באמצעות ברגי פלב"מ נסתרים ו/או ריתוך מושחז ומלוטש.
עיצוב וגימור – בכפוף לאישור אדריכל/מעצב הפנים של הפרויקט.

מפרט

כמות1 :

עמוד 111
פריט מספר:

ייעוד:
מבנה:

הערה:

מפרט

MNK-105

עמוד 111
מיכל אשפה  368ליטר
פריט מספרMNK-106 :
גובה 189 -
אורך  63 -רוחב 03 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
תכולה:
כולל:
מבנה:

מפרט

התמונה להמחשה בלבד .ראה טקסט לפרטים
תשמש כעמדה ניידת לאיסוף אשפה ולשינועה אל נקודת איסוף ופינוי מרכזית;
מתאימה להרמה והיפוך באמצעות מתקן היפוך הידראולי.
 391ליטר;
כושר העמסה –  119ק"ג.
מיכל עם מכסה עליון סב-על-ציר;
ידית דחיפה/גרירה;
 2גלגלים קבועים " 9המתאימים לעבודה עם עומסים כבדים (.)Heavy-Duty
עם שוליים עליונים מחוזקים;
עשויה בשלמות מפלסטיק קשיח ,בגימור חלק המתאים לניקוי עם דטרגנטים;
חלקי מתכת (גלגלים) עשויים בשלמות מפלב"מ  311בגימור של ליטוש מבריק;
מחוזקת לנשיאת  150ק"ג לכל הפחות.

כמות1 :

עמוד 112
דלפק קופה חד-צדדי
פריט מספרMNK-108 :
גובה 78 -
אורך  118 -רוחב 158 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:

מבנה:

מפרט

כמות2 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים!
ישמש כעמדת תשלום ביציאה מחצר מזון.
עמדת ישיבה לקופאי ,עשויה עץ לביד ,פתוחה מאחור;
חיפוי עליון של הדלפק עשוי מפלב"מ;
משטח עבודה עשוי פלב"מ ,מתאים להנחת קופה רושמת;
מוביל מגשים עשוי פלב"מ לאורך הדלפק;
הדום ארגונומי להנחת הרגליים;
חזית הדלפק בכל היקפו מחופה בפורמייקה (לפי מחיר יסוד של  ₪ 1111למטר);
סוקל בגימור פלב"מ.
הדלפק מחוזק לנשיאת  51ק"ג/מטר;
כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק";
חומרי גמר – בכפוף לאישור מעצב הפנים/אדריכל הפרויקט.

עמוד 113
מזין אוטומטי לסלי מכונה
פריט מספרMNK-109 :
גובה 98 -
אורך  78 -רוחב 68 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:

מבנה:

מפרט

כמות1 :

התמונה היא להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
יותקן בין מדיח כלים לבין שולחן כניסה הניצב בזוית של  51°לו – לקליטת סלי כלים והזנתם אל תוך
המדיח.
משטח עם שוליים מוגבהים ,ובהם פתחים להכנסת סל ולהזנה למכונה;
מוטות רוחביים להסעת הסל ,המופעלים אוטומטית באמצעות מוט אשר יחובר למדיח;
רגליים עם קושרות;
התקנים לחיבור מהיר ומאובטח אל המדיח.
מחוזק לנשיאת עומס של  121ק"ג;
בנוי משלדה של צינורות פלב"מ ומפח פלב"מ בעובי  1.9מ"מ לפחות;
משטח השולחן בנוי בשיפוע אל המדיח ,לשפיכת עודפי מים;
הרגליים עשויות צינור פלב"מ עגול/מרובע ,עם רגלית בעלת טווח כוונון של  91מ"מ;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
רגליות מתכווננות  -מחומר פלסטי קשיח ,המאושר לשימוש במפעלי מזון.

עמוד 111
שולחן יציאה גלילים
פריט מספרMNK-110 :
גובה 98 -
אורך  168 -רוחב 68 -
מידות בס"מ :

כמות1 :

התמונה היא להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ייעוד:
כולל:

מבנה:

מפרט

קבלת סלים עם כלים נקיים היוצאים מהמכונה ,מיונם והעברתם לאחסון נקי.
משטח בצורת קופסה פתוחה לפנים ,בה מותקנים גלילים פלסטיים;
רגליים וקושרות לפי הנדרש הנדסית;
התקן להתחברות אל מכונת ההדחה של הפרויקט/אל מתקן הוצאת סלי המכונה בזוית (לפי תכנית).
מחוזק לנשיאת עומס של  111ק"ג/מטר;
בנוי משלדה של צינורות פלב"מ ומפח פלב"מ בעובי  1.9מ"מ לפחות;
הגלילים כולם סבים-על-ציר ,מורכבים בשיפוע המאפשר החלקה של סלי המכונה;
הגלילים ניתנים להוצאה והחלפה מהירה;
המשטח בנוי בשיפוע אל מוצא ניקוז בצידו הקרוב למכונה;
הרגליים עשויות צינור פלב"מ עגול/מרובע ,עם רגלית בעלת טווח כוונון של  91מ"מ;
כל חלקי המתכת עשויים בשלמות מפלב"מ  311בגימור של ליטוש מבריק;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
רגליות מתכווננות  -מחומר פלסטי קשיח ,המאושר לשימוש במפעלי מזון.

עמוד 119
מוביל להוצאת סלי סלים  98מעלות
פריט מספרMNK-111 :
גובה 98 -
אורך  128 -רוחב 05 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:

מבנה:

מפרט

כמות1 :

התמונה היא להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
קבלת סלים עם כלים נקיים היוצאים מהמכונה ,הוצאתם בסיבוב בזוית של  51°והעברתם אל שולחן
גלילים למיון ופינוי לאחסון.
מסוע הלוכד את הסל היוצא מהמכונה ומוביל אותו אל שולחן היציאה;
מנוע עם פיקוד המתחבר אל מכונת ההדחה ,כולל מפסק מובנה ,ממוקם בצורה נגישה ,להפסקה
ואתחול של פעולת מסוע המדיח;
רגליים עם קושרות;
התקן להתחברות אל מכונת ההדחה.
מחוזק לנשיאת עומס של  121ק"ג;
בנוי משלדה של צינורות פלב"מ ומפח פלב"מ בעובי  1.9מ"מ לפחות;
משטח השולחן בנוי בשיפוע אל מוצא ניקוז בצידו הקרוב למכונה;
הרגליים עשויות צינור פלב"מ עגול/מרובע ,עם רגלית בעלת טווח כוונון של  91מ"מ;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
רגליות מתכווננות  -מחומר פלסטי קשיח ,המאושר לשימוש במפעלי מזון.

עמוד 119
שולחן כניסה למדיח
פריט מספרMNK-113 :
גובה 98 -
אורך  388 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:

מבנה:

התמונה היא להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
קבלת כלים מלוכלכים ,מיונם אל סלים פלסטיים ,שטיפתם הראשונית (מעל כיור) והובלתם אל מכונת
ההדחה.
משטח דו-מפלסי (שוליים בגובה  51ס"מ מהרצפה ,משטח מרכזי להובלת סלי ספלים בגובה 19
ס"מ);
כיור במידות ;99/19/29
הכיור עם מוצא ניקוז ללא רשת מחוררת ,עם ברז כדורי " 2ולו ידית ארוכה מחוזקת במתלה וצינור
נפילה " –2חתוך בקצהו בזוית של  –19°מותאם לשפיכה אל תעלה באתר;
רגליים וקושרות לפי הנדרש הנדסית;
הגבהה אחורית במשטח באזור הכיור/הכניסה למדיח;
"אנטנת" עיגון אחורית – מיועדת לחיזוק עילי של מתז עליון שיורכב על גבי השולחן;
קדחים מחוזקים במשטח עבור סוללת מים עם מתיז עליון (לפי תכנית);
התקן להתחברות אל מכונת ההדחה של הפרויקט.
מחוזק לנשיאת עומס של  111ק"ג/מטר;
בנוי משלדה של צינורות פלב"מ ומפח פלב"מ בעובי  1.9מ"מ לפחות;
כל הפינות הפנימיות בכיור מעוגלות ,למניעת הצטברות לכלוך;
הרגליים עשויות צינור פלב"מ עגול/מרובע ,עם רגלית בעלת טווח כוונון של  91מ"מ;
כל חלקי המתכת עשויים בשלמות מפלב"מ  311בגימור של ליטוש מבריק;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
רגליות מתכווננות  -מחומר פלסטי קשיח ,המאושר לשימוש במפעלי מזון.

הפריט יסופק עם:
קדח במשטח לסוללת מים חמים/קרים

מפרט

כמות1 :

עמוד 119
משטח עבודה-בהדחה
פריט מספרMNK-114 :
גובה 98 -
אורך  208 -רוחב 78 -
מידות בס"מ :

כמות1 :

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
ייעוד:
כולל:

מבנה:

מפרט

ישמש כעמדת עבודה במטבח.
משטח עבודה עליון;
רגליים להצבה חפשית ,כ"א עם רגלית פלסטית ניתנת לכיוונון (טווח כיוונון – עד  9ס"מ);
הרגליים מחוזקות ע"י קושרות תחתונות;
כמות ומיקום הרגליים והמתלים – לפי יצרן השולחן ,באישור מתכנן המטבח.
מחוזק לנשיאת  111ק"ג/מטר;
כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ  ,311בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק";
משטחים – מפח פלב"מ בעובי של  1.9מ"מ לכל הפחות;
רגליים וקושרות – מצינור פלב"מ עגול/מרובע ,בעובי דופן של  1.9מ"מ לכל הפחות;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;
רגליות מתכווננות  -מחומר פלסטי קשיח ,המאושר לשימוש במפעלי מזון.

עמוד 111
כוננית ניידת לאחסון תבניות ומגשים
פריט מספרMNK-115 :
גובה 190 -
אורך  188 -רוחב 61 -
מידות בס"מ :

ייעוד:
כולל:

מבנה:

מפרט

כמות2 :

התמונה להמחשה בלבד .ראה טקסט לפרטים
אחסון נייד אנכי של תבניות ומגשים.
 1רגליים ,הקשורות ביניהן ע"י  1סטים של קורות רוחביות ,הניתנות לכיוונון גובה;
מערכות של מדרסים אופקיים ,ניתנים להסרה והחזרה מהירה ,היושבים על הקורות האופקיות;
כל רגל עם גלגל "משוגע" בהתקנה תחתונה ( ,)Casterלפחות  2גלגלים עם מעצור.
עמודי הרגל והקורות הרוחביות עשויים פלדה מצופה בפלסטיק פולימקי;
לחילופין :עמודים וקורות מפלב"מ בגימור של "ליטוש מבריק";
קורות הרוחב ניתנות לשינוי גובה – ללא שימוש בכלים;
משטחי האחסון עשויים מפלסטיק פולימרי משוריין מאוורר ,כל יחידה ניתנת לפירוק מהיר לצורך
שטיפה (בכיור או במדיח);
חלקי מתכת חשופים (כולל חלקי המתכת של הגלגלים) – פלב"מ  311בגימור של "ליטוש מבריק";
חלקים פלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון;
כל החיבורים – בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים.

עמוד 115
כוננית  4מדפים לאחסנה יבשה
פריט מספרMNK-KN2 :
גובה 108 -
אורך  028 -רוחב 58 -
מידות בס"מ :

כמות :לפי תכנית

שים לב!
מידת האורך המצויינת מתייחסת
לאורך הכולל
של כל הכונניות מסוג זה במטבח!!

ייעוד:
כולל:

מבנה:

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
אחסון מזון ו/או ציוד בעומס קל עד בינוני – במחסנים ובשטחי מטבח יבשים.
יחידות אחסון – כל יחידה באורך אשר ייקבע במדידה באתר ע"י הספק – המורכבות כל אחת מ:
 1 רגליים
 קורות רוחביות ,הניתנות לכיוונון גובה (במירווחים של  1/2ס"מ)
 מדרסים מפלדה מגלוונת
כל מדף מחוזק לנשיאת  111ק"ג/מטר;
בנוי בשלמות מפלדה מגלוונת ,המאושרת לשימוש במפעלי מזון;
המדפים ניתנים לכיוונון ללא שימוש בכלים;
הכונניות בנויות בצורה מודולרית – הרכבה ומידות סופיות של כל יחידה לפי תכנית מתכנן המטבחים
ולפי מדידה באתר ע"י הספק הנבחר.

מפרט

עמוד 111
כוננית פלסטית  4מדפים
פריט מספרMNK-KP3 :
גובה 108 -
אורך  2095 -רוחב 58 -
מידות בס"מ :

כמות :לפי תכנית

שים לב!
מידת האורך המצויינת מתייחסת
לאורך הכולל
של כל הכונניות מסוג זה במטבח!!

ייעוד:
כולל:

מבנה:

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
אחסון מזון ו/או ציוד – בשטח המטבח ,במחסנים יבשים או בחדרי קירור/הקפאה.
יחידות אחסון – כל יחידה באורך אשר ייקבע ע"י הספק – המורכבות כל אחת מ:
 1 רגליים ,כ"א עם רגלית ניתנת לכיוונון (טווח כיוונון – עד  9ס"מ)
 קורות רוחביות ,הניתנות לכיוונון גובה (במירווחים של  1ס"מ)
 משטחי אחסון מודולריים פריקים המורכבים ע"ג הקורות הרוחביות
הכונניות בנויות בצורה מודולרית – הרכבה ומידות סופיות של כל יחידה לפי תכנית מתכנן המטבחים
ולפי מדידה באתר ע"י הספק הנבחר;
מבנה הכונניות מאפשר חיבור יחידות צמודות לשם קבלת מבנה רציף;
כל כוננית בנויה מעמודים ומקורות רוחב – עשויים פלדה מצופה בפלסטיק פולימרי;
לחילופין :עמודים וקורות מפלב"מ בגימור של "ליטוש מבריק";
קורות הרוחב ניתנות לשינוי גובה – ללא שימוש בכלים;
משטחי האחסון עשויים מפלסטיק פולימרי משוריין מאוורר ,כל יחידה ניתנת לפירוק מהיר לצורך
שטיפה (בכיור או במדיח);
כל החומרים עמידים בתנאי לחות ,חום וקור קיצוניים (טמפרטורות בין  -31°Cל 091°C-בשימוש
שוטף 053°C ,בשטיפה);
כל מדף מחוזק לנשיאת  221ק"ג/מטר.

מפרט

עמוד 111
כוננית פלסטית  4מדפים
פריט מספרMNK-KP2 :
גובה 108 -
אורך  978 -רוחב 48 -
מידות בס"מ :

כמות :לפי תכנית

שים לב!
מידת האורך המצויינת מתייחסת
לאורך הכולל
של כל הכונניות מסוג זה במטבח!!

ייעוד:
כולל:

מבנה:

התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים
אחסון מזון ו/או ציוד – בשטח המטבח ,במחסנים יבשים או בחדרי קירור/הקפאה.
יחידות אחסון – כל יחידה באורך אשר ייקבע ע"י הספק – המורכבות כל אחת מ:
 1 רגליים ,כ"א עם רגלית ניתנת לכיוונון (טווח כיוונון – עד  9ס"מ)
 קורות רוחביות ,הניתנות לכיוונון גובה (במירווחים של  1ס"מ)
 משטחי אחסון מודולריים פריקים המורכבים ע"ג הקורות הרוחביות
הכונניות בנויות בצורה מודולרית – הרכבה ומידות סופיות של כל יחידה לפי תכנית מתכנן המטבחים
ולפי מדידה באתר ע"י הספק הנבחר;
מבנה הכונניות מאפשר חיבור יחידות צמודות לשם קבלת מבנה רציף;
כל כוננית בנויה מעמודים ומקורות רוחב – עשויים פלדה מצופה בפלסטיק פולימרי;
לחילופין :עמודים וקורות מפלב"מ בגימור של "ליטוש מבריק";
קורות הרוחב ניתנות לשינוי גובה – ללא שימוש בכלים;
משטחי האחסון עשויים מפלסטיק פולימרי משוריין מאוורר ,כל יחידה ניתנת לפירוק מהיר לצורך
שטיפה (בכיור או במדיח);
כל החומרים עמידים בתנאי לחות ,חום וקור קיצוניים (טמפרטורות בין  -31°Cל 091°C-בשימוש
שוטף 053°C ,בשטיפה);
כל מדף מחוזק לנשיאת  211ק"ג/מטר.

עגלה לממכר קפה
מפרט

עמוד 112

מפרט

עמוד 113

מפרט

