
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
 паливо — дрова
 кількість сковорід 
 діаметром 260 мм — 6 шт.
 продуктивність — 5 сек / 1 млинець
 маса 150 кг
 діаметр печі 850 мм
 діаметр парасольки 2500 мм
 висота раб. зони 900 мм
 повна висота 2200 мм
 матеріал — н / ж, черн. сталь
 режим роботи — безперервний

ПЕРСОНАЛ:
 приготування, видача 1-3  людини.

САМОВАР ТА ПОСТ ДЛЯ 
ПРИГОТУВАННЯ КАВИ ПО-СХІДНОМУ.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
 cамовар-термос 20 л
 жаровня з кварцовим піском, d-650 мм
 джезва мідна 250 мл — 6 шт.
 маса: 220 кг
 висота раб. зони 900 мм
 повна висота 2200 мм
 режим роботи — безперервний
 продуктивність — 

  500 порцій / година — чай і кава
 паливо — дрова, деревне вугілля

ПЕРСОНАЛ:
 приготування, видача 1-3  людини

ОРЕНДА STREET FOOD 
ОБЛАДНАННЯ

7000 
гривень з ПДВ 

МЛИННИЦЯ

САМОВАР 
ISTANBUL

7000 
гривень з ПДВ 



ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ СУПІВ, 
ЗАМОВИХ НОПОЇВ НА ЗРАЗОК 
ГЛІНТВЕЙНУ, АБО ГРОГУ

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
 паливо — дрова

 маса: 81кг

 продуктивність — 80 л

 діаметр 800 мм

 висота раб. зони 900 мм

 Приготування — перші страви, 
   каша, глінтвейн, грог і т.д

ПЕРСОНАЛ:
 приготування, 

   видача 1 людина.

ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ 
СТРАВ СХІДНОЇ КУХНІ 
НА ВІДКРИТОМУ ВОГНІ

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
 паливо — дрова

 маса: 60 кг

 продуктивність — 40 л

 діаметр 600мм

 висота раб. зони 800 мм

 приготування — плов, 
   соте овочеве, булгур 
   з овочами і т.д

ПЕРСОНАЛ:
 приготування, видача 1 людина.

ЩЕДРИЙ
КАЗАН 

КОТЕЛ 
“КУНАК” 

4000 
гривень з ПДВ 

2000 
гривень з ПДВ 



www.puscha-hotel.com.ua

КОЗАЦЬКА
СКОВОРОДА 
ДЛЯ ПРИГОТУВАННІ СПРАВЖНЬОЇ ПАЕЛЬЇ, 
КАРТОПЛІ ПО-ДОМАШНЬОМУ ТА
РІЗНОМАНІТНИХ СТРАВ КУХОНЬ СВІТУ

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
 паливо — дрова
 маса: 100 кг
 продуктивність — 20 кг
 діаметр 1000 мм
 висота раб. зони 1250 мм
 регульована висота
 матеріал — чавун
 приготування — м’ясо, 

   гриби, овочі, паелья

ПЕРСОНАЛ:
  приготування, видача 1 людина.

ВЕЛИКИЙ 
МАНГАЛ
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

 паливо — дрова / вугілля
 маса: 70 кг
 довжина, ширина: 1500х300 мм
 висота раб. зони 900 мм
 шампури 15 шт.
 решітка BBQ 3 шт.
 совок
 кочерга
 продуктивність — 20 -30 кг / год.

ПЕРСОНАЛ:
 приготування, видача 1 людина.

ВІДДІЛ  ПРОДАЖУ: 
тел.: +38 (044) 360 20 72
+38 (044) 360 20 71
+38 (068) 371 70 70
sales@puscha-hotel.com.ua

Конгрес-готель “Пуща”
04075, м. Київ, вул. Миколи Юнкерова, 20

4000 
гривень з ПДВ 

2000 
гривень з ПДВ 


