
41 Eлектрични стерилизатор ,стони, за стерилизацију флашица и прибора, 
радна запремина 33 л, димензије радног простора ШхВхД цца 
330ммх330ммх330мм, материјал радног простора урађен од 
ИНОХ(нерђајући челик) # 1мм, са две подесиве полице од перфорираног 
ИНОХ-а(подесиве по висини),мах. оптерећење по полици цца 15 
кг,спољашни плашт стерилизатора урађен од декапираног лима # 1,5 мм 
који је пластифициран, спољне димензије ШхВхД цца 
470ммх500ммх450мм, инсталација 220V-240V 50-60 Hz, снага укупних 
грејача је 900 W,тајмер 

1 

42 Дигитална стона вага са дисплејем 
мерног опсега до 20 кг, капацитет мерење 2кг/1г, 5кг/2г, 10кг/5г,20кг/10г, са 
ЛCД  дисплеј ( са 5 цифара) 
инсталисана снага - 0,2кW, 230В-1N-50Hz 

2 

43 Месорезница - Нож од нерђајућег челика пречника cca 19 cm,  
Таласасто брушен нож,  метално кућиште; 
Дебљина реза cca  од 1 мм до 19 мм, Снага : 150 W,  
Дим.: cca 36 x 28 x 23 цм 

1 

44 Миксер за домаћинство –  
прикључна снага 500W, 5 радних брзина, додатни турбо степен деловања, 
одвојено дугме за избацивање метлица,посуда са скалом за мерење са 
поклопцем,  2 метлице за мешање+2 метлице за гњечење, 1 нога (штап) за 
мешање, фреквенција: 50-60 Hz 

10 

45 Двоетажна сервирна колица 
металне конструкције, од профила Ø25мм, заобљене ивице, носивости 
100кг, два точкића са кочницама и гуменим одбојницима,  полице од 
киселоотпорног нерђајућег челика 18/10 Cr/Нi, AISI 304, Č4580 
дим. 56x100x85 цм 

1 

46 Троетажна сервирна колица 
металне конструкције, од профила Ø25мм, заобљене ивице, носивости 
100кг, два точкића са кочницама и гуменим одбојницима, полице од 
водоотпорног шпера ; дим. 56x100x85 цм 

20 

47 Колица за превоз корпи за машину 
конструкције у иноксу, са ручком и точкићима 
дим.cca 52x58x96 цм 

1 

48 Контејнер за смеће 
од тврде пластике, са два точка и поклопцем,  запремине цца 120л 
дим.cca 55x48x93 цм 

1 

49 Канта за отпатке 
са точковима, конструкције у иноксу AISI 304, запремине 50лит., са педалом 
за подизање поклопца и две ручке са стране 
дим.Ø38x60 цм 

3 

50 Дозатор за течни сапун, 0,5л 
пластични,зидни, 

3 

51 Дозатор за дезинфекционо средство,05л 
од инокса, зидни 

3 

52 Носач папирних убруса (сложивих) 
од инокса, зидни, 

3 

53 Полица од росфраја, дим 90x65x200цм 
2 

54 Сталажа од росфраја са решеткастим полицама, дим 160x60x200цм 
 

2 
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