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Generelt:
Bordplader: Udføres i rustfri stål, hvor intet andet er angivet. Bordplader udføres med vulster.
NB! Alle mål på bordplader skal kontrolleres inden disse ordres.
Skabe: Alle kanter og flader på skabe er lukkede af hensyn til hygiejnesikring. Ved flere skabe ved siden af hinanden,
udføres fælles sokkel. Sokler skal som udgangspunkt fuges mod gulv. Farve på sokler skal være mørke, fronter og
dækplader lyse efter aftale med byggeledelsen. Hængsler tilpasses efter anvendelsen af de enkelte elementer. Der
udføres standardgreb, af almen god kvalitet.
Låger: Låger og fronter udføres i højtrykslaminat med lukkede og forseglede kantlister.
Tilsætninger/frisider/overdækning: Udføres i samme kvalitet og farve som låger

Pos. Beskrivelse:
Nr.:
100. Hvidevarer
101 Hætteopvaskemaskine med
varmegenindvinding for
minimalt dampudslip.
Forsynes med aquastop for
sikring mod oversvømmelse.
Indbygget breaktank som gør
maskinen uafhængig af
vandtryk.
Kombineret vaske- og
skyllearme, der roterer både
over og under kurven.
Elektronisk indstilling af vaske
tiden.
Indbygget
gennemstrømningsvandvarmer.
Indbygget doseringsudstyr for
afspænding samt tidsstyret
vaskemiddel dosering.
Digitaltermometer på front for
overvågning af vaske- og skylletemperatur.
Isoleret udførelse.

Dimension, bxdxh i
mm:

Tilslutning:

Lev./mont./tilslutning

600x787x2146

Vand og afløb
el

Inventar/inventar/VVS-EL
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102

Køleskabe i rustfri stål med
glasdør. Vendbar dør med lås.
Udv. Termometer.
3 stk. flytbare trådhylder
+2/+12 °C.
Bruttoindhold 125 l.

595x640x830 mm

EL

Inventar/inventar/inventar

200. Borde og hylder
201 Forvaskerbord i rustfri
stål med dobbeltvask
med sump og si inkl. et
grebs armatur tilpasset
dobbeltvask.

Stor kumme: dxbxl:
ca. 200x380x520 mm
Lille kumme: dxbxl:
ca. 150x380x240 mm

Koldt og varmt
brugsvand
afløb

Inventar/inventar/VVS

202

620x700x900 mm

afløb

Inventar/inventar/VVS

2335x600

Vand og afløb

Tømrer/Tømrer/VVS

Mål iht. tegningsmateriale.
Vask: bxlxd: 250x250x150
mm

Vand og afløb
El

Inventar/inventar/VVS-el

203

204

205

206

207

Afdrypningsbord i rustfri
stål
Bordplade i rustfri stål
med isvejst vask inkl.
armatur
Serveringsdisk med
bordplade i rustfri stål
med isvejst vask inkl.
køkkenarmatur og
korpus i hvid laminat
med indbygget åbne
hylder. Bordplade skal
kunne nedklappes jf.
tegninger
Åbne hylder i
serveringsdisk for
bakker med service
Åbne hylder i
serveringsdisk for
opbevaring af
varmeplade
Hylder over bordplade i
2 plan. I hvid laminat
med stålforkant

Mål: 600x600x900

Inventar/Inventar/inventar

1000x600x900

Inventar/Inventar/inventar

Ca. 20x250x2335 mm

Tømrer/tømrer/tømrer
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300. Eksisterende inventar
301 Eksisterende vaskeskab
som ombygges/tilpasses
302 Eksisterende skuffeskab
som ombygges/tilpasses
303 Eksisterende højskab
som ombygges
304 Eksisterende bordplade
i granit tilskæres skab
305 Eksisterende bordplade
i granit tilskæres ml.
skab og væg. Inkl.
bæringer
400. Løst inventar (er ikke vist på tegningsmateriale)
401 Drypbakke til
eksisterende
kaffebrygger af typen
Bonamat.
402 Varmeplade til 3
600x900 mm
kantiner. Fritstående.
403 Kop- og glaskurve i sort
standardmål
plast. 6 stk.

Tømrer/tømrer/tømrer
Tømrer/tømrer/tømrer
Tømrer/tømrer/tømrer
Tømrer/tømrer/tømrer
Tømrer/tømrer/tømrer

Inventar/Inventar/inventar

Inventar/Inventar/inventar
Inventar/Inventar/inventar

