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OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA
V TURNOV
V listopadu roku 2006 byla slavnostn dokon ena výstavba nového stravovacího provozu, který byl p istav n
k
budov bývalých kasáren, p estav ných v roce 2000 na prostory pro OAaHŠ. Celková investice v rozsahu 37 mil
v etn DPH byla provedena v souladu s projektovou dokumentací. Do objektu, který byl tvo en pouze novým
obvodovým zdivem, byl zabudován nový stravovací provoz o kapacit
1200 ob
spole
s navazující malou
restaura ní kuchyní, která slouží v odpoledních hodinách pro restauraci v prostorách školy a to jako sou ást
výuky. Kancelá vedoucího stravovacího provozu je vyvýšena s výhledem na celý provoz. Celá varna od švýcarského
výrobce firmy ELRO je p ipravena k instalaci softwaru CPMS ELRO, který umožní ízení varny a plánování výroby.
V budoucnu se tak samotná praxe p i va ení ve velkém stane hrou pro studenty, kte í pomocí po íta e budou moci
realizovat jednotlivé kroky ve výrob a sledovat i nákladovou složku (energie, voda, suroviny, as). Studenti se tak
budou moci držet hesla ,,Co jsi si uva il, to si také sn z“. Subdodavatelem stavební ásti byla firma BAK Trutnov.
Vzduchotechnický strop dodala n mecká firmy GIF. Tichý odb r špinavého nádobí je provád n p es zabudovaný
karusel na podnosy, který je v zázemí napojen na shoz pomejí a pr chozí my ku MEIKO. Chladicí a mrazicí boxy
od rakouské firmy HAUSER jsou zabudovány bezbariérov , stejn je ešena instalace p íjmové, digitální váhy.
OAaHŠ obdržela od naší spole nosti dar a to velkou plazmovou televizi p ipojenou k po íta ové síti stravovacího
provozu a s možností zobrazování jídelního lístku, ale také pro mnoho dalších informací školy.
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Rok 2006

Kompletní dodávka stavební
a technologické ásti nového
stravovacího provozu
A)

Dodávka stavební ásti
etn VZT

B)

2 kuchyn , restaura ního
a školního provedení

C)

Multifunk ní tlaková
varná technologie

D)

Zaškolení personálu

E)

Autorizovaný servis
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