Myytävänä Metoksen suurtalouskeittiökoneet

Kotikartanoyhdistys ry myy alla kuvatut, Metos-merkkiset suurtalouskeittökoneet muuton
tieltä. Laitteet ovat ruostumatonta terästä, saatavilla on kylmä- ja pakastuskaappi, liesi, kaksi
lämpölevyä, yhdistelmäuuni, kylmä- ja lämminyksiköt, yleiskone, astianpesukone
oheistuotteineen, tasovaunu sekä GN-vuokia. Laitteille on olemassa suomenkieliset
ohjekirjat.
Laitteet myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin ne myyntihetkellä ovat, tuotteita ei
ole mahdollista palauttaa. Ostaja vastaa itse laitteen mahdollisesta purkamisesta ja pois
kuljettamisesta. Laitteet on haettava viimeistään 20.4.2018 mennessä.
Koneita voi käydä katsomassa maanantaisin ja tiistaisin klo 9:00-13:00, tai sopia erikseen
ajan sähköpostilla (kalusto@kotikartanoyhdistys.fi).
Koneet myydään tarjouskaupalla. Tarjousten hyväksynnässä luetaan eduksi tarjoukset, jotka
on tehty toimintakokonaisuudesta.
Lähetä sitova tarjous keittiökalusteita osoitteeseen kalusto@kotikartanoyhdistys.fi 8.4.2018
mennessä.
Kotikartanoyhdistys pidättää kaikki oikeudet hyväksyä tai olla hyväksymättä tarjouksia.

Jääkaappi
Myynnissä S-sarjan ja tyypin 500R TN kylmäsäilytysjääkaappi (0/+10 C).
Mikroprosessoriohjattu säätöyksikkö ohjaa laitteen toimintoja. Käyttäjä voi säätää
säilytyslämpötilaa sekä käynnistää manuaalisulatuksen. Teknisiä tietoja: tilavuus on n. 460
(500) l, paino 140 kg, kompressorin kylmäteho 280 W (CECOMAF -10+55), sulatusjaksoja
vrk/sulatuksen kesto 4/30 min, kylmäaineen määrä 135 g, lämmöntuotto ympäristöön 245
W sekä ilmastointitarve 270 m3/h. Kaappiin kuuluu kolme hyllyritilää.

Pakastekaappi
Myytävänä S-sarjan ja tyypin 500R BT pakastekaappi, pakastettujen tuotteiden säilytykseen
(-18/-21 C). Teknisiä eroja vrt. jääkaappiin: kompressorin kylmäteho on 300 W CECOMAF 30+55)ja kylmäaineen määrä 365 g, lämmöntuotto ympäristöön 600 W. Kaappiin kuuluu 4
hyllyritilää.

Liesi
Futura RP4-sarjan liesi on varustettu neljällä keittolevyllä. Kullekin levylle on 7-asentoinen
säätökytkin, jolla levyn tehoa voidaan säätää portaittain. Keittolevyt ovat valurautaa. Lieden
leveys on 80 cm, syvyys 80 cm ja korkeus 90 cm, paino on n. 110 kg.

Yhdistelmäuuni ja taso
MCM61-mallin (Combimaster 61 400V3N) yhdistelmäuunissa löytyy kypsennystoimintoina
höyrykypsennys (+100 C), säädettävä höyrykypsennys (+30-99 C), kiertoilmakypsennys (+30+300 C) ja yhdistelmäkypsennys (+30-+
C sekä ”vii eistely”-toiminto. Tason hyllyille
mahtuu GN-vuokia ja peltejä.

Lämpölevyt
Myydään kaksi lämpölevyä. Toinen on mallia LL800, jossa on lämmölle termostaatilla
säädettävä portaaton säätö. Leveys on 80 cm, syvyys 60 cm ja korkeus 12 cm. Toisesta
levystä lämpö valitaan kolmesta säätömahdollisuudesta, lämmönsäätönuppi on osittain
rikkoutunut ja sähköjohto kadoksissa. Leveys on 80 cm, syvyys 50 cm ja korkeus 12 cm.

Kylmä- ja lämminyksiköt
Myytävänä Drop-in haudealtaat ja upotusaukolliset kalusteet, elintarvikkeiden lyhytaikaiseen
säilytykseen ja jakeluun ruokaloissa ja ravintoloissa. Lämpöhauteen tyyppi on D-I BM Nova,
pituus on 1200 mm. Kylmäallas on tyypiltään D-I CB Nova, pituus on 800 mm. Tarjolla on
myös pieni, pyörällinen Kopal-merkkinen lämpöallas/-kaappi. Haudealtaan leveys on n. 30
cm ja syvyys 51 cm.

Yleiskone
Tarjolla Metos-karhu yleiskone useilla sekoittimilla sekä kulho ja siivilä.

Astianpesukone
Myydään WD-6 400V3N-mallinen (kupu)astianpesukone pesuaineannostelijalla. Pesun voi
valita kolmesta ohjelmasta, pesulämpötilat ja –ajat voi tarvittaessa muuttaa. Koneen voi
ostaa erikseen tai yhdistelmänä esipesupöytä ja -suihku, purkauspöytä, höyrykupu,
korivaunu sekä astiakoreja.

Tarjoiluvaunut, 2 kpl
Tarjolla on 2 kpl erikokoisia pyörällisiä tasovaunuja.

Muoviset GN-vuoat
Tarjolla setti Cambron muovisia säilytysastioita (-40/+99 C). Saatavilla olevien astioiden
Gastronorm-mitoitus on seuraava, suluissa kpl-määrä: ½ -65 (2), ½ -100 (3), ½ -150 (1), joille
kansia 2 kpl. 1/3 100 (3), kansia 3 kpl. ¼-65 (1), ¼, joille ka sia kpl. ⅙ -100 (5),
ka sia kpl. ⅟9 -100 (2).

Metalliset GN-vuoat
Tarjolla metallisia, mekaanista kulutusta hyvin kestäviä GN-vuokia. Kuvissa alla näkyvät
saatavina olevat koot ja niiden kpl-määrät sekä kannet. (Isoja vuokia 2 syvää, 1 keskikoko, 5
atalaa, rei’itettyä, alumiini?peltiä? sekä kansia näille 5 kpl. Keskikokoisia vuokia 2 syvää,
1 keskikoko ja 2 matalaa sekä 4 kantta. Pieniä vuokia 5 (joista 2 Hackman) sekä 5 kantta.

