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PROJEKT KONTENERA GASTRONOMICZNEGO NR 1
Zachowano zewnętrzne wymiary 6m x 3m
podstawa kontenera cofnięta w stosunku do górnej krawędzi wynosi 20,00cm - przednia ściana oraz prawa ściana (patrząc od przodu)
wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo kolor RAL 7016
elewacja kontenera pokryta deską elewacyjną MODRZEW SYBERYJSKI PROFIL ROMB TIGA

żaluzja zewnętrzna automatyczna
uruchamiana przyciskiem 
(elektryczna)
kaseta żaluzji schowana w górnej 
obudowie z deski elewacyjnej 
kolor RAL 7016

napis 3D z tworzywa sztucznego w kolorze 
białym

wysokość dolnej krawędzi obudowy taka
aby klient swobodnie dosięgał do dolnej półki lodówki z 
lodami ustawionej na froncie
na projekcie jest 50,00cm od podłożatablica na menu zewnętrzne 

wykonana w taki sposób aby 
można było wykonać rodzaj 

nalepki magnetycznej z 
cenami produktów i przykleić 

nalepkę magnetyczną do tej 
tablicy

wykonanie dwóch klap otwieranych
elektrycznie za pomocą podnośników. klapy
te posłużą jako naturalne schronienie przed
deszczem i słońcem
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szafa na ubrania dla personelu i przyrządy 
i chemię do sprzątania (szczotka, szufelka)

drzwi zewnętrzne stalowe w kolorze RAL 
7016 o szerokości
min. 100,00cm
szerokość drzwi konieczna z uwagi na 
konieczność wniesienia zamrażarek 
kuwetowych oraz 3-poziomowych, 
których szerokość w najszerszym punkcie 
wynosi 96-97cm

ZAMAWIAJĄCY DOSTARCZY NIEZBĘDNY SPRZĘT 
GASTRONOMICZNY, KTÓRY ZAMONTUJE PO 
DOSTAWIE I POSADOWIENIU KONTENERA

fabrycznie wykonane przepusty do kontenera na 
instalacje wod-kan oraz elektryczne i teletechniczne
kontener zostanie podłączony pod wodę wodociągową, 
pod instalację kanalizacyjną

ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC ELEKTRYCZNĄ:
1. zamrażarka na lody 3-poziomowa ALGIDA 860W
2. zamrażarka kuwetowa 1200W
3. lodówka pionowa z przeszkleniem  240W
4. lodówka pozioma z przeszkleniem 280W
5. witryna chłodnicza nablatowa 180W
6. ekspres do kawy  1500W
7. przepływowy podgrzewacz elektryczny pod zlewozmywakiem 5000W
8. czajnik elektryczny 2400W
9. gofrownica  1500W
10. oświetlenie LED sufitowe 2 szt.
11. blender kielichowy 600W
12. stanowisko komputerowe  350W
13. roleta automatyczna 
14. siłowniki przednich klap otwieranych do góry

RAZEM zapotrzebowanie na moc (sam sprzęt gastronomiczny)
~14kW

naścienna rozdzielnica natynkowa z 
zabezpieczeniami

pod rozdzielnicą na ścianie proponujemy 
zamontowanie gniazd natynkowych 1 szt. 

gniazdo 230V oraz gniazdo siłowe 380V 
32A
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w kontenerze należy zamontować klimatyzację - spliter dwufunkcyjny z 
funkcją grzania i chłodzenia

jeśli istnieje konieczność zamontowania na instalacji drugiego 
zewnętrznego urządzenia można to zrobić po posadowieniu kontenera
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blat kamienny
o grubości 
30mm

KLIMATYZATOR DWUFUNKCYJNY

zabudowa podblatowa
szafki z półkami i drzwiczkami.
dolne szafki zakryte
górne szafki bez drzwiczek
standardowa płyta meblowa biała 
18mm
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ZLEW 
JEDNOKOMOROWY Z 
OCIEKACZEM
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przeszklenie po podniesieniu 
żaluzji automatycznej


