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Magistrát hl. m. Prahy schválil zám r vybudovat v rámci hlavního m sta t i až ty i hlavní, centrální kuchyn ,
které postupn budou uvád ny do provozu a bude se v nich va it erstvá strava v míst pro studenty. Další produkce kuchyn bude zásobovat postupn jednotlivá školská za ízení. V t chto školních jídelnách mají vzniknout
výdeje jídel s regenerací zchlazené stravy v etn podstatn rozší ené nabídky na jídelním lístku. Jedním z hlavních cíl uvedeného zám ru je i budoucí, mnohamilionová úspora v investicích do jiných školských za ízení. Stravovací provoz Gymnázia Postupická se tak stal prvním provozem pro uvedený zám r. Zakázka pro naši spole nost
byla v rozsahu stavba+technologie. Dva varné bloky a konvektomaty jsou od švýcarského výrobce firmy ELRO
etn softwaru CPMS® ELRO, který umož uje vzdálené ízení výroby a její plánování v etn získávání dat
HACCP. Dva zchlazova e hotových jídel jsou od firmy IRINOX. Kapacita varny umož uje výrobu 800 jídel (ob
)
s možností další výroby a to až 2000 porcí zchlazené stravy v jedné sm
. Vzduchotechnický strop dodala n mecká firmy GIF. Tichý odb r špinavého nádobí je provád n p es zabudovaný karusel. Chladicí a mrazicí boxy od
rakouské firmy HAUSER jsou zabudovány bezbariérov , stejn je ešena instalace p íjmové, digitální váhy. Subdodavatelem stavební ásti byla firma ELIZZA. Vzhledem ke zm
médií byla u školy vybudována i nová trafostanice. Banka zchlazených jídel je vybavena thermoporty pro rozvoz teplé i zchlazené stravy.
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Kompletní dodávka stavební
a technologické ásti nového
stravovacího provozu
A)

Dodávka stavební ásti
etn VZT

B)

Kuchyn školního provedení v etn zchlazování
jídel

C)

Multifunk ní tlaková,
varná technologie

D)

Zaškolení personálu

E)

Autorizovaný servis
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