
1. Pressovar napr. NIVONA NICR 520 CafeRomantika (čierny) – 1 ks 

Zaradenie:    espresso 

Typ:     automatické 

Displej:    áno 

Tryska na paru:   áno 

Výškovo nastaviteľný výtok kávy: max 14 cm 

Funkcia Auto-Cappucino:  nie 

Mlynček:    áno 

Nastavenie sily kávy:   áno 

Použitie zrnkovej kávy:  áno 

Nahrievač šálok:   nie 

Nastaviteľná teplota kávy:  áno 

Objem vody:    max 2,2 l 

Kapacita zásobníka na kávu:  max 250 g 

Parný tlak:    15 bar 

Automatické odvápňovanie:  áno 

Intenzita kávy:   3 stupne 

Teplota kávy:    3 stupne 

Príkon:    max 1445W 

Rozmery (š x v x h):   24x34x46 cm 

Farba:     čierna 

Vrátane čistiacich tabliet, hadičky na mlieko a dávkovacej lyžičky 

2. Bezvreckový vysávač napr. CONCEPT VP5210 - 5 ks 

Cyklónový vysávač CONCEPT VP5210 s výkonom 700W. Dĺžka prívodnej šnúry 5 m. 

Akčný rádius 8 m. Hlučnosť 76 dB a hmotnosť 3,7 kg (bez príslušenstva). Súčasťou vysávača 

je špeciálny zásobník na prach, s objemom až 2 litre, ľahko sa vyberá a vyprázdňuje. 

Nástavce je možné ľahko a rýchlo vymieňať, pomôžu vysať rôzne podlahové krytiny, žalúzie, 

medzery v rohoch, a podobne. 

 Max príkon: 700 W 

 Sací výkon: 15 kPa 

 Max hlučnosť 76 dB 

 6 stupňov filtrácie 

 Umývateľný HEPA filter 12 

 Kapacita cyklónovej nádoby: 2 l 

 Akčný rádius: 8 m 

 Hmotnosť: 3,7 kg (bez príslušenstva) 

 Farba: šedá + modrá 

príslušenstvo 

 ECO podlahová hubica  

 Turbokefa  

 Parketová hubica  

 60 cm dlhá ohybná hubica CAR 

 štrbinová hubica s kefkou  

Operačný rádius: 8 m 

Teleskopická trubica: Áno 

Filter pre ochranu motora: Áno 

Umývateľný filter: Áno 

https://www.nivona-eshop.sk/e-shop/cistici-tablety-nirt-701-pro-modelovou-radu-caferomatica


 

3. Skartovačka napr. Bonsai 3S16 – 1 ks 

Typ rezu:     krížový 

Veľkosť rezu:     4x35mm 

Stupeň utajenia:    DIN3 

Kapacita skartácie:    max 12 listov 

Objem koša:     max 16 l 

Skartácia CD/DVD, sponky, kreditné karty: áno 

Skartovací výkon nepretržitej skartácie: max 4000 listov 

Hlučnosť:     58dB 

Rýchlosť skartácie:    max 3,67 cm/s 

Vstup pre CD/DVD s vlastným košom: áno 

Chladiaci systém s ventilátorom:  áno 

Automatická ochrana proti prehriatiu: áno 

Automatická ochrana proti zahlteniu: áno 

Automatický start/stop:   áno 

Šírka vstupu:     max 220 mm 

Max. doba nepretržitej skartácie:  60 min 

Doba chladenia motora:   max 20 min 

Dotykový panel:    áno 

Eko mód:     áno 

Objem koša na CD/DVD:   max 1,4 l 

Typ koša:     vysúvací 

Príkon motora:    200W 

Rozmery:     345x240x520mm 

Hmotnosť:     max 10 kg 

 

 

 

 

4. Rýchlovarná kanvica napr. Sencor SWK 2080BK – 1 ks 

Rýchlovarná kanvica – objem 2 l, príkon 2200W, vodoznak, dvojnásobné bezpečnostné 

istenie, stredový 360° konektor 

Materiál antikoro 

Objem max 2,0 l 

príkon od 2000 – 2400W 

Vlastnosti a funkcie:  ukazovateľ vodnej hladiny, kontrolka prevádzky, skrytá špirála, otočná 

základňa, automatické vypnutie, ochrana pred chodom naprázdno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Kávovar napr. DéLonghi ECAM 21.117.SB – 1 ks 

 

Zaradenie:    kávovar 

Typ:     espresso 

Displej:    áno 

Odnímateľný zásobník vody:  áno 

Ukazovateľ množstva vody:  áno 

Tryska na paru:   áno 

Typ ovládania:   elektronické 

Mlynček:    áno 

Funkcia Auto-Cappucino:  nie 

Použitie mletej kávy:   áno 

Nastavenie sily kávy:   áno 

Použitie zrnkovej kávy:  áno 

Nahrievač šálok:   áno 

Nastaviteľná teplota kávy:  áno 

Signalizácia prevádzky:  áno 

Objem vody:    max 1,8 l 

Kapacita zásobníka na kávu:  max 250 g 

Parný tlak:    15 bar 

Automatické odvápňovanie:  áno 

Nastaviteľný odtok kávy:  86 – 142 mm 

Príkon:    max 1450W 

Rozmery (š x v x h):   23,8x35,1x436 cm 

Farba:     čierno-strieborná 

 

 

6. Rýchlovarná kanvica napr. BOSCH TWK 8613 P – 1 ks 

 

Rýchlovarná kanvica – 1.5l, 2400W, nastavenie teploty 70/80/90/100 °C, Keep Warm 

Function, 360° otočná základňa 

 

Objem:    max 1,5 l 

Otočná základňa 360°:  áno 

Skryté vyhrievanie:   áno 

Ukazovateľ prevádzky:  áno 

Tlačidlo na otvorenie veka:  áno 

Vypánač Zap/Vyp:   áno 

Akustický signál „pripravený“: áno 

Maximálny príkon:   2 400W 

Vykurovacie dno:   ušľachtilá oceľ 

 

 

7. Chladnička napr. WHIRLPOOL W55VM 1110 V – 1 ks 

 

Mini chladnička – monoklimatická s výparníkom, A+, objem 121L, hlučnosť 40dB, 

integrovaný úchyt, farba biela, rozmery V×Š×H 83.8×54×59.6cm 

 

Trieda energetickej účinnosti:  A+ 

Ročná spotreba energie:   0,02 kWh/annum 

Klimatická trieda:    SN-T 

Hlučnosť:     max 40 dB 

Typ:      voľne stojací 

Smer otvárania:    pánty vpravo 

Možnosť zmeny otvárania dverí:  áno 



Umiestnenie mrazničky:   hore 

Celkový úžitkový objem:   max 121 l 

Objem chladničky:    max 104 l 

Objem mrazničky:    max 17 l 

Počet políc:     2 ks 

Počet priehradiek mrazničky:   1 ks 

Počet kompresorov:    1 x 

Hmotnosť:     max 43,6 kg 

Farba:      biela 

Rozmery (V x Š x H):   83,8x54x59,6 cm 


