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623 Práčka ks 1,000 440,00 440,00 BB,00 528,00

ipredu plnená pračka s kapacitou 9
<ilogramov
; energetickou triedou A+++
; LED displejom a so zvukovou
iignalizáciou
; hlučnosťou pri praní maximálne 50
jecibelov

ks 120,00

;tabilný sušiak na bielizeň
l výklopnými bočnicami s easy c|ip
;ystémom
nateriál: kov/plast
nax sušiaca plocha 27 m
<olieska pre lahkú manipuláciu

624 Sušiak 2,000 50,00 100,00 20,00

625 ks 1,000 549,00 549,00 109,80 658,80

<ondenzačná sušička s tepelným
lerpadlom so samočistiacim
<ondenzátorom s konštantnou
spotrebou energie po celú dobu
životnosti spotrebiča
anergetická ťieda minimálne A++
antiVibračné _preVedenie
uel'ký LED displej
naximálna hlučnosť 70 dB
uol'ne stojacu sušičku s hÍbkou
naximálne 60 cm

Sušička

626 Vysávač ks 1,000 130,00 130,00 26,00 156,00

cezvreckový podlahový vysávač
rízkej spotreby v energetickej triede A
s HEPA filtrom
hlučnosť menej ako 76dB
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627 Žehlacia
doska ks 1,000 63,00 63,00 12,60 75,60

pevná žehliaca doska nekízavá s
ochrannými lištami
tepelne odolná
stabilita pracovná plocha
výškovonastaviteťná
s paropriepustným povrchom
povrch zo 100% bavlny s pružnou
penovou podložkou
detská poistka zabraňuje samovol'nému
zloženiu.
Rozmery (šxh) minimálne 124x38 cm,

628 Žehlička ks 1,000 50,00 50,00 10,00 60,00

naparovacia žehlička s výkonom
minimálne 2300 W
s vertikálnym naparovaním
automatickým vypínaním
kapacita nádržky na vodu je minimálne
270 ml

chladničk
a ks 1,000 538,00 53B,00 107,60 645,60

anergetická úspora trieda A++
ednodverová chladnička
nonoklimatická, bez mraziaceho boxu,
s využitel'ným priestorom minimálne
350 l

s nastavitelnými policami
s antibakteriálnym systémom filtrácie,
; automatickým obnovovaním teploty
lri externých zmenách,
Energetická Trieda B - v Profi
gastro žiať iná nie je

630 Kuchynsk
ý kuter ks 1,000 426,oo 426,00 85,20 511,2o

r'ýkon: minimálne 950 W
legu lovatel'ná nj,chlosť
(apacita: minimá|ne 3 litre
)riemer misky: minimálne 25 cm
l nýchlost', výkon 370 W_
profizariadenie

631 Mikrovlnn
á rúra ks 1,000 253,00 253,00 50,60 303,60

rybavená displejom s hodinami,
ninimálne 5 úrovní ohrevu,
s objemom minimálne 20 litrov
; výkonom minimálne 700 W,
iCO režim
Displej s hodinami nie je

632 Umlývačk
a riadu ks 1,000 ,l 190,00 1190,00 23B,00 1 428,00

s odpadovým čerpadlom
rozmer koša: minimálne 500 x 500 mm,
umiývací cyklus 120 a 180 sekúnd
max, výška vsuvu minimálne 300 mm,
spotreba vody max. 2,5 lza cyklus
dávkovače na umývací a op|achový
prostriedok, univerzálny kóš a stojan na
laniere
nýkon minimálne 3,4kW230V,
400V pripojenie sa da jednoducho
zmeniť na 230V
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633 Varná
doska 1,000 299,00 299,00 35B,B0

indukčné varné dosky s časovačom,
dotykovým ovládaním a s
automatickým vypnutím.
Príkon min 3000 W
Rozmer minimálne 60 x 4 x 30 cm
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