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APB PLZE
Soukromá stavební spole nost APB buduje již n kolik let v areálu Losiná své sídlo v etn technického zázemí.
Majitelé spole nosti se rozhodli v nových prostorách vybudovat atypický stravovací provoz, který by poskytoval
nestandardní ešení a nadstandardní komfort. Kapacita provozu byla stanovena na 180 ob
z ehož 30 jídel
jsou minutková jídla a 150 jídel tzv. hotovky. Naše spole nost navrhla v ešení otev enou kuchy se zabudovanou, zav šenou, multifunk ní varnou technologií ELRO a se zav šenými stoly! Instalovaný VZT strop GIF osv tluje jak ást kuchyn , tak i výdej, který je p isvícen halogenovými žárovkami pro lepš í barevné cít ní. Dodaný
výdej jídel od spole nosti RIEBER byl v roce 2007 ocen n za ,,red dot“ design. Výdej je v etn dalšího zabudovaného odsávání vzduchu aby nedocházelo k úniku pach do navazující jídelny. Výdej je osazen induk ním va iem a dalšími komponenty pro minutkovou kuchy . Kucha se tak neotá í ke strávníkovi zády a naopak zákazník
vidí na em a jak je jídlo pro n j p ipravováno a také kým. Sou asn kucha m že plnit strávníkovi dalš í jeho
požadavky na tepelnou úpravu, množství, ochucení atp. Výdej je pak dopln n pivní stolicí, postmixem a automatem na kávu od firmy FRANKE. Sou ástí provozu je i studená kuchyn s prosklenými lednicemi pro výrobu svainek, chlebí
. Spole
s použitými materiály ve stavební ásti a v samotné jídeln lze i bez nadsázky hovoit o velice komfortním a moderním provedení ve vysoké užitné kvalit .
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Kompletní technologické
vybavení nového provozu
A)

Multifunk ní, tlakové
varné aparáty

B)

Výdej jídel s minutkovou
kuchyní

C)

Zaškolení personálu

D)

Autorizovaný servis
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