Seznam vybavení kuchyně v novostavbě Společenského zařízení
v Bělé u Jevíčka
24 ks
3 ks

váza z čirého skla VILJESTARK, výška 17 cm
váza z čirého skla VASEN, výška 20 cm

24 ks

skleněný džbán BISTRO 1 l

12 ks

skleněný džbán BISTRO 1,8 l

120 ks

sklenice POKAL, čiré sklo, 27 cl

200 ks

sklenice POKAL, čiré sklo, 35 cl

300 ks

sklenka na likér POKAL, čiré sklo, 5 cl

150 ks

sklenka na bílé víno SVALKA, čiré sklo, 25 cl

150 ks

sklenka na červené víno SVALKA, čiré sklo, 30 cl

1 ks

vývrtka

30 ks

sklenice na pivo FERDINAND, 0,3 l

96 ks

sklenice na pivo FERDINAND, 0,5 l

120 ks

hrnek FÄRGRIK, kamenina bílá, 25 cl

200 ks

hluboký talíř OFTAST, bílý, průměr 20 cm

200 ks

talíř OFTAST, bílý, průměr 25 cm

200 ks

dezertní talíř OFTAST, bílý, průměr 19 cm

7 ks

servírovací (skleněná) mísa BLANDA, průměr 20 cm, výška 9 cm

2 ks

naběračka polévková FULLÄNDAD, vyztužený polyamidový plast, délka 31 cm

1 ks

naběračka polévková IKEA 365+ HJÄLTE, nerezavějící ocel, délka 34 cm

6 ks

menážka (sůl a pepř)

6 ks

košík na chléb oválný

1 ks

nůž na chléb ÄNDLIG 23 cm (celková délka 35 cm)

1 ks

kuchyňský nůž ÄNDLIG 15 cm (celková délka 28 cm)

1 ks

nůž na zeleninu ÄNDLIG 10 cm (celková délka 20 cm)

1 ks

kuchyňské dřevěné prkénko PROPPMÄTT 45 x 28 cm

2 ks

kuchyňské plastové prkénko LEGITTIM 34 x 24 cm

6 ks

podnos SAMMANHANG, 28 x 20 cm

2 ks

podnos KLACK, 38 x 58 cm

6 ks

podložka pod hrnec (korková) HEAT, průměr 19 cm

1 ks

rendlík (bez poklice) ANNONS, nerezavějící ocel 0,9 l

1 ks

rendlík s poklicí ANNONS, sklo, nerezavějící ocel 1,7 l

2 ks

hrnec s poklicí ANNONS, sklo, nerezavějící ocel 2,8 l

2 ks

pánev STEKA, tm. modrá, průměr 23 cm, výška 4 cm

12 ks

kuchyňská utěrka

ELEKTROSPOTŘEBIČE:
1 ks

varná konvice SENCOR SWK 1814 RD (1,8 l)

1 ks

varná konvice SENCOR SWK 1810 WH (1,8 l)

1 ks

elektrický kráječ potravin GORENJE

1 ks

mikrovlnná trouba Samsung MS 23 F301 TAS

1 ks

sklokeramická varná deska GORENJE ECT 641 BSC

1 ks

vestavná trouba GORENJE BO 637 E30X

1 ks

odsavač par GORENJE BHP 623E11X

1 ks

chladnička PHILCO PTL 1343

1 ks

chladnička s mrazničkou GORENJE RK 62 PW4

1 ks

chladicí skříň s prosklenými dveřmi Tefcold FS 1380

1 ks

myčka nádobí BOSCH SMI 46KS01E

1 ks

výčepní zařízení /3 narážeče/ včetně chlazení – pivovar FERDINAND

