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Požadavky k VZMR "Gastro zařízení bufetu"

• dvoiiplášťová
I·dávkovat mycího a oplachového prostřědku
I~-odpadové čerpadlo

poznámky

poznámky

I· mycíiprogram cca 3 min
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I. nabídková cerřa bez OPH , ;pť> II I
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.•nabídková cena bez DPM
I': poznamky
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