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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΜΑΗΙΚΘ ΕΣΙΑΘ - ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ 

 

ΠΟΣΘΡΙΑ ΝΕΡΟΤ 

Γυάλινο Ποτιρι Νεροφ, διαμζτρου  περίπου 8εκ, φψουσ  περίπου10εκ και χωρθτικότθτασ 270ml. 

 

ΚΑΝΑΣΕ ΓΤΑΛΙΝΕ 

Γυάλινθ καράφα 1lt, διαςτάςεων περίπου 25,5x12cm 

 

ΠΙΑΣΑ ΒΑΘΙΑ 

Πιάτο  από πορςελάνθ μεγάλθσ αντοχισ , τρογγυλό, Λευκό, Βακφ, με εξοχι, ςυνολικισ διαμζτρου 20-

22cm.  

Κατάλλθλο για το πλυντιριο πιάτων και το φοφρνο μικροκυμάτων. Να αντζχει ςε κερμοκραςίεσ ζωσ 

150oCκαι να είναι κατάλλθλο για τρόφιμα. 

 

ΠΙΑΣΑ ΡΘΧΑ 

Πιάτο Πορςελάνθσ, τρογγυλό, Λευκό, Ρθχό, ΧΩΡΙ εξοχι, διαμζτρου 20cm.  

Κατάλλθλο για το πλυντιριο πιάτων και το φοφρνο μικροκυμάτων. Να αντζχει ςε κερμοκραςίεσ ζωσ 

150oCκαι να είναι κατάλλθλο για τρόφιμα. 

 

ΜΠΟΛ ΑΛΑΣΑ 

Μπολαπό γυαλί ι οπαλίνα μεγάλθσ αντοχισ για ςαλάτα. 

 Διάμετροσ: όχι μεγαλφτερθ από 13cm. 
 Χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 400ml 
 Κατάλλθλο για φοφρνο, φοφρνο μικροκυμάτων, ψυγείο και κατάψυξθ.  
 Πλζνεται ςτο πλυντιριο πιάτων. 

 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΠΘ ΨΩΜΙΟΤ 

Μαχαίριακοπισ ψωμιοφ, INOXμικουσ 28-30cm, με πλαςτικι λαβι μαφρθ. 
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ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΦΑΓΘΣΟΤ 

Μαχαίρι φαγθτοφ, ανοξείδωτο 18/10, κατάλλθλο για φαγθτό, μικουσ περίπου 20εκ και πάχουσ 

2,5χιλιοςτϊν. 

 

ΠΙΡΟΤΝΙΑ ΦΑΓΘΣΟΤ ΜΕΓΑΛΑ 

Πιροφνι φαγθτοφ, ανοξείδωτο 18/10, κατάλλθλο για φαγθτό, μικουσ περίπου 19εκ και πάχουσ 2,5 

χιλιοςτϊν. 

 

ΚΟΤΣΑΛΙΑ ΦΑΓΘΣΟΤ ΜΕΓΑΛΑ 

Κουτάλι φαγθτοφ οβάλ, ανοξείδωτο 18/10, κατάλλθλο για φαγθτό, μικουσ περίπου 19εκ και πάχουσ 2,5 

χιλιοςτϊν. 

 

ΚΟΤΣΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑ 

Κουτάλι μικρό οβάλ, ανοξείδωτο 18/10, κατάλλθλο για φαγθτό, μικουσ περίπου 11εκ και πάχουσ 

2,5χιλιοςτϊν. 

 

ΚΑΝΑΣΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ μεγάλεσ 

Κανάτα με καπάκι από ανοξείδωτο ατςάλι για ηεςτά ι παγωμζνα ροφιματα. Η χωρθτικότθτα τθσ κανάτασ 

να είναι500-700ml 

 

ΚΑΝΑΣΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ μικρζσ 

Κανάτα με καπάκι από ανοξείδωτο ατςάλι για ηεςτά ι παγωμζνα ροφιματα. Η χωρθτικότθτα τθσ κανάτασ 

να είναι 1200-1700ml 

 

ΔΙΚΟΙ ΕΡΒΙΡΙΜΑΣΟ 

Οι δίςκοι ςερβιρίςματοσ να είναι: 

 Ανκεκτικοί ςτου λεκζδεσ και τισ οςμζσ 
 Ανκεκτικοί ςτισ γρατςουνιζσ 
 Να πλζνονται ςτο πλυντιριο 
 Χρϊμα: Μπεη  
 Τλικό: Πολυπροπυλζνιο 
 Να ζχουν ςτρογγυλεμζνεσ άκρεσ 
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Διαςτάςεισ 

ΔΙΚΟΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΕΩΣΕΡΙΚΕ 

ΜΕΓΑΛΟΙ 45εκατοςτά x 35εκατοςτά 40εκατοςτά x 31εκατοςτά 

ΜΙΚΡΟΙ 35εκατοςτά x 27εκατοςτά - 

 

 

ΑΤΓΟΔΑΡΣΘ  

Αυγοδάρτθσ ανοξείδωτοσ  8 ςυρμάτων με πλαςτικι λαβι από πολυαμίδιο (νάιλον 6,6) με ίνεσ γυαλιοφ, 

μικουσ 40-50cm. 

Να φζρει οπι ςτο άκρο του, ϊςτε να επιτρζπεται θ εφκολθ αποκικευςθ.  

Αςφαλζσ για χριςθ ςε πλυντιριο πιάτων. Να αντζχει ςε κερμοκραςίεσ ζωσ 150oC 

 

ΑΤΓΟΔΑΡΣΘ ςτρογγυλόσ 

Αυγοδάρτθσ ανοξείδωτοσ   8 ςυρμάτων με πλαςτικι λαβι από πολυαμίδιο (νάιλον 6,6) με ίνεσ γυαλιοφ, 

ςτρογγυλόσ, μικουσ 40-50cm.  

Να φζρει οπι ςτο άκρο του, ϊςτε να επιτρζπεται θ εφκολθ αποκικευςθ.  

Αςφαλζσ για χριςθ ςε πλυντιριο πιάτων. Να αντζχει ςε κερμοκραςίεσ ζωσ 150oC. 

 

ΟΤΡΩΣΘΡΙΑ 

ουρωτιρι κωνικό ανοξείδωτο με βάςθ, διαμζτρου 50cm, φψουσ 24cmκαι χωρθτικότθτασ 30-33lt. 

 

 

ΠΑΣΟΤΛΕ 

 πάτουλα ατρφπητη ανοξείδωτθ, μικουσ 39-40εκ. 

Να φζρει γάντηο ςτο άκρο του, ϊςτε να επιτρζπεται θ εφκολθ αποκικευςθ 

 

 πάτουλα με τρφπεσ ανοξείδωτθ, μικουσ 39-40εκ. 

Να φζρει γάντηο ςτο άκρο του, ϊςτε να επιτρζπεται θ εφκολθ αποκικευςθ 
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ΠΑΣΟΤΛΑ ΕΡΒΙΡΙΜΑΣΟ 

πάτουλα ανοξείδωτθ, διαςτάςεων  περίπου 9x7εκκαι ςυνολικοφ μικουσ 30-35εκ. 

Να φζρει οπι ςτο άκρο του, ϊςτε να επιτρζπεται θ εφκολθ αποκικευςθ 

 

ΠΙΡΟΤΝΕ 

Πιροφνα τρίχαλθ ανοξείδωτθ, μικουσ 68-70εκ. 

Να φζρει γάντηο ςτο άκρο του, ϊςτε να επιτρζπεται θ εφκολθ αποκικευςθ 

 

 

ΚΟΤΣΑΛΕ ΒΑΘΙΕ 

Ανοξείδωτθ κουτάλα χωρθτικότθτασ  1,5lt,διαμζτρου 20εκ, και μικοσ χερουλιοφ περίπου 13εκ. 

 

 

ΚΟΤΣΑΛΑ ΣΡΟΓΓΤΛΘ 

Κουτάλα ςοφπασ ανοξείδωτθ, χωρθτικότθτασ 0,07-0,1ltκαι μικουσ 28-33εκ 

Να φζρει γάντηο ςτο άκρο του, ϊςτε να επιτρζπεται θ εφκολθ αποκικευςθ 

 

ΚΟΤΣΑΛΑ ΡΘΧΘ  

Κουτάλα ρθχι, με τρφπεσ ανοξείδωτθ, διαμζτρου περίπου 10εκκαι μικουσ 28-33εκ 

Να φζρει γάντηο ςτο άκρο του, ϊςτε να επιτρζπεται θ εφκολθ αποκικευςθ 

 

ΚΟΤΣΑΛΑ ΕΡΒΙΡΙΜΑΣΟ ΟΒΑΛ 

Κουτάλι ςερβιρίςματοσ οβάλ, ανοξείδωτο, διαςτάςεων  περίπου 9x7εκκαι ςυνολικοφ μικουσ 28-33εκ. 

Να φζρει οπι ςτο άκρο του, ϊςτε να επιτρζπεται θ εφκολθ αποκικευςθ 
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ΛΑΒΙΔΑ ΓΙΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 

Λαβίδα ανοξείδωτθ για μακαρόνια, μικουσ 20-23εκ. 

 

ΛΑΒΙΔΑ ΕΡΒΙΡΙΜΑΣΟ 

Λαβίδα κουκουνάρα ανοξείδωτθ για ςερβίριςμα, μικουσ 25-30εκ. 

 

ΛΑΒΙΔΑ ΑΛΑΣΑ 

Λαβίδα ςαλάτασ ανοξείδωτθ, μικουσ 25-28εκ. 

 

ΣΑΨΙΑ ΦΟΤΡΝΩΝ 

Σαψί φοφρνου Ανοξείδωτο, με διαςτάςεισ GN2/1 (65x53cm) Gastronorm και βάκοσ 10cm. 

 

Σα ςκεφη αλουμινίου είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τισ οδηγίεσ τησ Ευρωπαϊκήσ ζνωςησ. 
Καθαρό αλουμίνιο 99,5%, πρωτογενζσ και όχι ανακυκλωμζνο.Ζχουν αντοχή ςτο χρόνο και ςτο 
πλυντήριο πιάτων. 

 

 

ΒΡΑΣΘΡΕ 

 Ιςχφσ: ζωσ 2000W 
 Χωρθτικότθτασ: τουλάχιςτον 2lt 
 Αφαιροφμενο φίλτρο αλάτων 
 Δυνατότθτα περιςτροφισ τθσ βάςθσ 360º 
 Εφκολθ ςυμπλιρωςθ νεροφ 
 Μεγάλο άνοιγμα για εφκολο κακαριςμό 
 φρτθσ ςτο καπάκι 
 Αυτόματθ διακοπι λειτουργίασ όταν βράςει το νερό 
 Ο βραςτιρασ απενεργοποιείται αυτόματα όταν αποςπαςκεί από τθ βάςθ του 
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ΜΠΛΕΝΣΕΡ 

 Ιςχφσ: ζωσ 700W 
 Χωρθτικότθτασ: τουλάχιςτον 1,5lt 
 λεπίδεσ από ανοξείδωτο ατςάλι  
 ο μθχανιςμόσ του να κακαρίηεται εφκολα ακόμα και ςτο πλυντιριο πιάτων. 

 

ΜΑΑΣΙ 

Μαςάτι Ακονιςτιρι Μαχαιριϊν Οβάλ, ψιλοφ φινιρίςματοσ & πλαςτικι λαβι. Μικοσ Λάμασ: 30cm. 

Σο ακονιςτιρι είναι καταςκευαςμζνο από χάλυβα για να διατθρεί όλεσ τισ άκρεσ του μαχαιριοφ 
αιχμθρζσ . 

 

ΘΛΕΚΣΡΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΘΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 

Ηλεκτρικό ακονιςτιριμε ςμιριδζνιο ιμάντα, επαγγελματικό για ςυνεχι χριςθ.  

Ιςχφσ: τουλάχιςτον 0,5 HP. 

 Ακονίηει μαχαίρια, μπαλτάδεσ κ.α.  

 τρόχιςμα - αφαιρεί τθν κατεςτραμμζνθ κόψθ και δθμιουργεί λοξι γωνία.  

 λείανςθ  

 

ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

ΧΑΣΖΗΠΑΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 

ΑΝΑΣΑΗΦΩΣΗ 

ΑΡΒΑΝΙΣΗΙΩΑΝΝΗ 


