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Projekt PL.3.22/3.1.00/08.00125 „Tradycyjna kuchnia polsko-czeska w Euroregionie Pradziad – 

dostosowanie oferty edukacyjnej partnerskich szkół rolniczych z Prudnika i Miasta Albrechtice” 

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

„Przekraczamy granice” 

___________________________________________________________________________ 

 

Załącznik Nr 1                                  SZCZEGÓŁOWY 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ I - Meble różne 

1.1.Meble z płyty wiórowej, meble z drewna oraz bielizna stołowa 

 

Stół kwadratowy o wymiarach blatu 110x110 

Powierzchnia blatu wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 30 mm kolor Orzech 

caravaggio d 9164 obrzeża  pcv 1 mm ,4 nogi z rur metalowych   kolor srebrny satynowy 

Z podstawą plastykową z  regulacją wysokości 

wysokość 72 cm 

12 szt. 

 

Stół kwadratowy o wymiarach blatu  90x90 

Powierzchnia blatu wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 30 mm Orzech 

caravaggio d9164 obrzeża  obrzeża  pcv 1 mm ,4 nogi z rur metalowych  kolor srebrny 

satynowy 

Z podstawą plastykową z  regulacją wysokości 

wysokość 72 cm 

1 szt. 

 

Łóżko hotelowe  -wymiary 200x90 cm - wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 

18 mm obrzeża  pcv 1 mm kolor Orzech caravaggio d9164   

-materac ramowy z wkładem sprężynowym jednostronnie obłożonym pianką poliuretanową o 

gęstości 25 kg / m³,   pikowane boki połączone lamówką do pikowanej górnej płyty 

pokrowca. 

   -  Grubość materaca z ramą z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm obrzeża  pcv 1 

mm kolor Orzech caravaggio d9164   - 20 cm. 

   - Całkowita wysokość łóżka z nóżkami o wysokości 20 cm wyniesie  50 cm , licząc od 

górnej płaszczyzny wkładu 

-konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm obrzeża  pcv 1 mm kolor 

Orzech caravaggio d9164   

-zagłówek z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm obrzeża  pcv 1 mm kolor Orzech 

caravaggio d9164   

2 szt. 

 

Nakładki higieniczne na łóżko hotelowe wym 200x80 cm 

2 szt. 

 

Pokrowiec PCV na łóżko  

200x80 cm 
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2 szt 

 

Szafa  dwudrzwiowa 

w środku  górne półki .Drążek na wieszaki. Szafa wykonana z płyty wiórowej laminowanej o 

grubości 18 mm obrzeża  pcv 1 mm kolor Orzech caravaggio d9164   

- szerokość 90 cm 

- głębokość 60 cm 

- wysokość 200 cm , 

1 szt. 

 

Szafka nocna z szufladą wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm kolor 

Orzech caravaggio d9164  , obrzeża  pcv 1 mm , 

- szerokość 45 cm 

- głębokość 45 cm 

- wysokość 60 cm 

2 szt. 

 

Płyta z lustrem góra zaokrąglona wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 

mm obrzeża  pcv 1 mm kolor Orzech caravaggio d9164 obrzeża  , 80x60 

lustro 70x50 

1 szt. 

 

Biurko -  toaleta – media av  z bagażnikiem (należy dokonać szczegółowego pomiaru w 

siedzibie zamawiającego – pracownia gastronomiczna) 

 

blat biurka z płyty wiórowej laminowanej o grubości 30 mm obrzeża  pcv 1 mm kolor Orzech 

caravaggio d9164   

biurko wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm kolor Orzech caravaggio 

d9164 obrzeża  obrzeża  pcv 1 mm  ,  z szufladą  z boku drzwiczki zamykane na zamek . 

szerokość 120 cm 

głębokość 50 cm 

 wysokość 75 cm   , 

bagażnik wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm obrzeża  pcv 1 mm 

kolor Orzech caravaggio d9164 obrzeża   

szerokość 80cm 

- głębokość 45 cm 

- wysokość 45 cm 

z jedna półka otwartą. 

1 szt. 

 

Lada recepcji z  nadstawka  oraz  podnoszonym blatem (należy dokonać szczegółowego 

pomiaru w siedzibie zamawiającego – pracownia gastronomiczna) 

 

Z dwiema półkami ,  

Lada wykonana w całości z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Blaty nadstawki i 

lady z płyty wiórowej laminowanej o grubości 30mm obrzeża  pcv 1 mm kolor Orzech 

caravaggio d9164   

wymiary bez podnoszonego blatu 

szerokość 80 cm 

- głębokość 70 cm 

- wysokość  lady 85 cm  + nadstawka 20cm 

wymiary nadstawki 
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-szerokość 80 cm 

- głębokość 40 cm 

- wysokość 20 cm 

wymiary blatu podnoszonego 

- głębokość 70 cm 

- długość 80 cm 

1 szt. 

 

 

Regał w kształcie litery „L”   (należy dokonać szczegółowego pomiaru w siedzibie 

zamawiającego – pracownia gastronomiczna) 

 

Trzy półki  

Półki otwarte  

Wysokość 180 cm 

Szerokość 30cm długość 100cm 

Szerokość 60 cm długość 110cm 

Regały  wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm obrzeża  pcv 1 mm kolor 

Orzech caravaggio d9164 obrzeża   

1 szt. 

 

 Szafa na bieliznę i sprzęt  ( należy dokonać szczegółowego pomiaru w siedzibie 

zamawiającego – pracownia gastronomiczna) 

 Dwudrzwiowa  z  4 pólkami zamykana na klucz 

wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm obrzeża  pcv 1 mm kolor Orzech 

caravaggio d9164    

 Szerokość 100 cm 

Głębokość 60 cm 

Wysokość  200  cm 

  1 szt. 

 

Regał z klucznicą 

wykonany cały z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm kolor Orzech caravaggio 

d9164 obrzeża pcv 1 mm 

Składający się  z 4 elementów zespolonych 

-Cześć otwarta  na segregatory z jedna półka 

-Cześć z drzwiczkami zamykanymi z jedna pólka 

-Cześć otwarta z klucznica na 10 schowków 

schowki na klucze w dwóch rzędach o szerokości schowka 7 cm 

-Cześć z drzwiczkami zamykanymi z jedną półką 

  Wymiary całkowite Regału z klucznica 

 szerokość 200 cm 

 głębokość 30 cm 

 wysokość 60 cm 

1 szt. 

 

Biurko komputerowe , zaokrąglone ranty z zamykaną szafką wykonane z płyty wiórowej 

laminowanej o grubości 18 mm kolor Orzech caravaggio d9164 obrzeża   pcv 1 mm 

-szerokość 130 cm 

- głębokość 60 cm 

- wysokość 75 cm 

2 szt. 



 4 

 

Lada barmańska z nadstawką  (należy dokonać szczegółowego pomiaru w siedzibie 

zamawiającego – pracownia gastronomiczna) 

 

Lada półkolista  około 300  do 350 cm z jedna  półką ,  

całą lada wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm kolor Orzech 

caravaggio d9164 obrzeża   pcv 1 mm 

- Blat lady wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 30 mm kolor Orzech 

caravaggio d9164 obrzeża  pcv 1 mm 

wymiary  lady zasadniczej z dwoma pólkami 

długość po pól łuku około 300-350 cm 

 głębokość 70 cm 

 wysokość od podłoża 95 cm lady + nadstawka 25cm 

-wymiary nadstawki 

Blat nadstawki wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 30 mm kolor Orzech 

caravaggio d9164 obrzeża  pcv 1 mm 

szerokość   po pól łuku około 300 -350 cm  

głębokość 35 cm 

wysokość 25 cm 

 

Szafka dostawka do lady barmańskiej  (należy dokonać szczegółowego pomiaru w 

siedzibie zamawiającego – pracownia gastronomiczna) 

 

z wycięciem na zlewozmywak z drzwiczkami  długość 80 cm 

 części z drzwiczkami zamykanymi na kluczyk długość 60 cm  

 blokiem trzech szuflad długość 60 cm 

Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm kolor Orzech caravaggio 

d9164 obrzeża  pcv 1 mm 

Blat szafki wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 30 mm kolor Orzech 

caravaggio d9164 obrzeża  pcv 1 mm 

-szerokość około 250 cm 

- głębokość 70 cm 

- wysokość 95 cm 

1 szt. 

 

Pomocnik kelnerski 

Wymiary: 

długość 100 cm 

Szerokość 50 cm 

Wysokość całkowita z zespołem jezdnym  85 cm 

 wyposażony  w samonastawny zespół jezdny z elastycznym bieżnikiem z niebrudzącej gumy,   

oraz jeden zestaw jezdny z blokadą ruchu, 

koszyku -półce wykonanym ze metalu chromowanego umieszczonej z boku pomocnika 

przystosowana do pojemników    do 5 szt. o wysokości max=200 mm do umieszczenia w 

 Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej 

Pomocnik posiada dwie szuflady 2x31m 

Półki otwarte  na tace o szerokości 62 

Zamykana  szafka o szerokości około 32 cm  

Pomocnik wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm kolor  

Orzech caravaggio d9164 obrzeża   pcv 1 mm 

1 szt. 
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Stół serwisowy pomocnik kelnerski z nadstawką 

 -nadstawka  o wysokości 30cm i długość 140cm i głębokość 20cm 

wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm kolor Orzech caravaggio d9164 

obrzeża   pcv 1 mm 

-blat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 30 mm kolor Orzech 

caravaggio d9164 obrzeża  pcv 1 mm 

stół z  3 szufladami umieszczone pod blatem 

 poniżej  trzy  szafki z pólkami  i drzwiczkami zamykanymi na klucz    

wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm kolor Orzech caravaggio d9164 

obrzeża  pcv 1 mm 

długość 140 cm 

głębokość  60 cm 

Wysokość blatu od podłoża 100 cm. z nadstawką łącznie 130 cm. 

1 szt. 

 

Krzesła  drewniane  
wykonane z litego drzewa bukowego kolor  Orzech caravaggio d9164 obrzeża  , wysokość 

siedziska od podłoża 43 cm siedzisko tapicerowane kolorystyka materiału ciemna  

  45 x 45 cm 

 oparcie drewniane   

53 szt. 

Krzesła uczniowskie nr 6 ( z certyfikatem  zgodności dla szkól) 

rura kwadratowa 20x20,  

ramię pulpitu wykonane z rury płasko owalnej 38x20 mm 

Pulpit ruchomy wykonany ze sklejki. siedzisko sklejka,  

oparcie zaokrąglone z wycięciem sklejka  

kolor stelaża brązowy 

16 szt. 

 

Tablica szkolna biała ( z certyfikatem  zgodności dla szkół) 

sucho ścieralna 

100cmx100cm 

1szt 

 

Bielizna stołowa 

-Obrus Biały 100% bawełna 130x130, 12 szt. 

- Obrus Zielony 100% bawełna 130x130 , 12 szt. 

- Obrus Żółty 100% bawełna 130x130, 12 szt. 

-Serwetki 100% bawełna  kolor biały  50x50  szt.,50 szt. 

-serwetka kelnerska  40x60  100% bawełna  biała , 5 szt. 

 

 

 

1.2.Meble metalowe 

Wózek kelnerski 
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Wózek transportowy na kółkach, 3-półkowy. Wykonany ze stali nierdzewnej.  

 dwa zestawy jezdne z blokadą ruchu, 

Szerokość 90-94 cm 

Głębokość 60- 64 cm 

Wysokość 85 cm 

1szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stół ze zlewem jednokomorowym wyśrodkowanym z rantem tylnym i bocznym prawym 

 
Z blokiem szuflad po lewej stronie 3 szuflady 

Z półka pod zlewem 

Z otwierana szafką po prawej z półką  

Z rantem tylnim i strony  prawej stołu 

stopki regulowane wykonane są z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i 

chemikalia tworzywa w zakresie regulacji +15/-10 mm, 

kompletny syfon 

Szerokość 70 cm 
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Wysokość 85 cm 

Długość 240 cm 

wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej 

2 szt. 

 

Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi 

Wymiary: 

Szerokość 120 cm 

Głębokość 60 cm 

Wysokość 180 cm 

wykonana z atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej 

stopki regulowane wykonane są z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i 

chemikalia tworzywa w zakresie regulacji +15/-15 mm, 

- szafa dwupoziomowa - dwie półki w jednej części. 

1szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stół roboczy z tylnym rantem   
 pod spodem szafka ,  szuflady  

 
stopki regulowane wykonane są z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i 

chemikalia tworzywa w zakresie regulacji +15/-10 mm, 

Szerokość 70 cm 

Wysokość 85 cm 

Długość 80 cm 

wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej 

2 szt. 

 

Regał ociekowy 4-półkowy perforowany 

Regał wykonany z atestowanej stali nierdzewnej. 

 Półki stałe. 

Długość :80 cm 

Szerokość:70 cm 
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Wysokość :180 cm 

1szt. 

 

Zlewozmywak z bocznym ociekaczem  

Rodzaj Nakładany  

Ilość komór 1 komorowy 

Wymiary  80x60 cm 

 Materiał Stal szlachetna 

 Ociekacz  

Wielkość odpływu 1 ´ 

Głębokość komory 15 cm  

Kształt komory Prostokątna 

1 szt. 

 

Stół z dolna półką  

długość 120 cm 

szerokość 70 cm 

wysokość 85 cm 

trzy szuflady  

pólka 

  wykonany są z atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej   

 stopki regulowane wykonane   z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i 

chemikalia tworzywa  , zakres  regulacji +15/-10 mm, 

1szt. 

 

 

 

Stół z półka i tylnym rantem   

 

 
długość 140 cm 

szerokość 60 cm 

wysokość 85 cm 

  wykonany są z atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej   

 stopki regulowane wykonane   z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i 

chemikalia tworzywa  , zakres  regulacji +15/-10 mm, 

1szt. 
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Stół z półka i tylnym rantem  

 
długość  80 cm 

szerokość 60 cm 

wysokość 85 cm 

  wykonany są z atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej   

 stopki regulowane wykonane   z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i 

chemikalia tworzywa  , zakres  regulacji +15/-10 mm, 

1szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlewozmywak jednokomorowy ścienny    

 
wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 

z kompletnym syfonem 

50x50 cm 

2 szt. 

 

 

Basen   

Głębokość komory 30 cm 

Długość 70 cm 

Szerokość 70 cm 

Wysokość 85 cm 
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wykonany są z atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej   

 stopki regulowane wykonane   z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i 

chemikalia tworzywa  , zakres  regulacji +15/-10 mm, 

z kompletnym syfonem 

1szt. 

 

Basen   

Głębokość komory 300 mm 

Długość 60 cm 

Szerokość 60 cm 

Wysokość 85 cm 

wykonany są z atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej   

- krawędzie wewnętrzne komory zlewozmywaka są zaokrąglone, co zapobiega gromadzeniu 

się zanieczyszczeń oraz ułatwia utrzymanie jej w czystości, 

- dno komory wyprofilowane jest w sposób zapewniający całkowite odprowadzanie wody, 

-otwór spływowy powiększony do przystosowania młynka koloidalnego 

 stopki regulowane wykonane   z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i 

chemikalia tworzywa  , zakres  regulacji +15/-10 mm, 

z kompletnym syfonem 

1szt. 

 

Stół z półka i tylnym rantem    

 

 
długość 160 cm 

szerokość 60cm 

wysokość 85 cm 

  wykonany są z atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej   

 stopki regulowane wykonane   z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i 

chemikalia tworzywa  , zakres  regulacji +15/-10 mm, 

1szt. 

 

Szafy ubraniowe trzy przedziały 

Wymiary 

Szerokość 50 cm 

Wysokość 184 cm 

Długość 90 cm 

każdy przedział wyposażony w półkę, drążek na wieszaki, trzy haczyki 
zamykane na zamek cylindryczny z dwoma kluczami 

wykonane z blach stalowych 

drzwi szaf posiadają wzmocnioną konstrukcje 
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malowane ekologicznymi farbami proszkowymi   

kolor szary 

3 szt. 

 

Szafy ubraniowe w kształcie litery „L” 

Cztero przegrodowe wykonane z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową kolor szary . 

Drzwi z  wywietrznikami oraz miejscem na identyfikator.  

W każdej komorze   drążek na ubrania oraz haczyki na bocznych ściankach.  

Szafki zamykane   zamkiem kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem 

Wymiary 

Szerokość 49 cm 

Wysokość 180 cm 

Długość 80 cm 

5 szt. 

 

Szafy ubraniowe cztery  przedziały 
Wymiary 

Szerokość 50 cm 

Wysokość 184 cm 

Długość 120 cm 

każdy przedział wyposażony w półkę, drążek na wieszaki, trzy haczyki 
zamykane na zamek cylindryczny z dwoma kluczami 

wykonane z blach stalowych 

drzwi szaf z  wzmocnioną konstrukcją 

malowane ekologicznymi farbami proszkowymi   

kolor szary 

1szt. 

 

Regał metalowy 4 półkowy 

  wysokość 180 cm, 

  szerokość  40 cm, 

  długość 100 cm 

wykonany z stali nierdzewnej  wysokogatunkowej 

 nacisk ciężaru na 3 dolne półki do 75 kg, na górną półkę 50 kg, 

1 szt. 

 

szafa  metalowa   

Szafa magazynowa z 5 półkami, 2-skrzydłowe drzwi. 

wykonana z stali nierdzewnej  wysokogatunkowej 

 wysokość  180 cm,  
 szerokość 50 cm,  

 długość  100 cm 

1 szt. 

 

stół bez półki podawczy 

 wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej 

stopki regulowane wykonane   z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i 

chemikalia tworzywa  , zakres  regulacji +15/-10 mm, 

długość 80 cm 

głębokość 60 cm 

wysokość 85 cm 

1 szt. 
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stół z tylnym rantem i dolna półką  

 wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej 

stopki regulowane wykonane   z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i 

chemikalia tworzywa  , zakres  regulacji +15/-10 mm, 

długość 100 cm 

głębokość 60 cm 

wysokość 85 cm 

1 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ ĘŚĆ II - Urządzenia elektryczne 

 

Krajalnica gastronomiczna 

Zasilanie: 230 V 

Wykonana z anodowanego aluminium. 

Silnik chłodzony powietrzem umożliwiający ciągłą pracę. 

Bezpieczne włączanie i wyłączanie (oddzielne przyciski CE) 

 Osłona na nóż. 

- średnica noża 250 mm 

- wbudowana ostrzałka 

- grubość plastrów od 0 do 15 mm 

- moc 150-180 W,   

1 szt. 

 

Krajalnica gastronomiczna do wędlin 

Zasilanie: 230 V 

Wykonana z anodowanego aluminium. 

Silnik chłodzony powietrzem umożliwiający ciągłą pracę. 

Bezpieczne włączanie i wyłączanie (oddzielne przyciski CE) 

duże nachylenie tacy podawczej  

 Osłona na nóż. 
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- średnica noża 250 mm 

- wbudowana ostrzałka 

- grubość plastrów od 0 do 15 mm 

- moc 150-180 W,   

1 szt. 

 

Krajalnica gastronomiczna do sera 

Zasilanie: 230 V 

Wykonana z anodowanego aluminium. 

Silnik chłodzony powietrzem umożliwiający ciągłą pracę. 

Bezpieczne włączanie i wyłączanie (oddzielne przyciski CE) 

Nóź teflonowy  

 Osłona na nóż. 

- średnica noża 250 mm 

- wbudowana ostrzałka 

- grubość plastrów od 0 do 15 mm 

 1 szt. 

 

Maszynka do mięsa  
Zasilanie: 230 V 

Combi  

Wydajność 1,6 kg/min 

Dwa metalowe sitka do mięsa 

Metalowa głowica odłączana przyciskiem 

Funkcja Reverse do mielenia wyjątkowo twardych składników 

Pięć bębnów do szatkowania i mielenia warzyw, rozdrabniania sera i kruszenia lodu 

Końcówka do napełniania kiełbasy ,Końcówka do wyrabiania ciastek 

Miejsce na przechowywanie akcesoriów 

Wygodne zwijanie przewodu 

Moc 600 W 

1 szt. 

 

Robot wieloczynnościowy 

Dane techniczne 

robot kuchenny z sokowirówką 

Funkcje urządzenia krojenie 

mielenie mięsa, mieszanie, miksowanie, rozdrabnianie ,siekanie, ubijanie, ucieranie 

wyrabianie ciasta 

zagniatanie ciasta 

Zasilanie: 230 V 

 Moc maksymalna 1000 W 

 Regulacja obrotów 12 stopniowa 

 Funkcja pracy pulsacyjnej tak 

 Pojemność malaksera 3,0 litry 

 Pojemność pojemnika miksującego 1,0 litr 

 Dodatkowe cechy duże pojemniki 

funkcja turbo 

gumowe końcówki zapewniające stabilną pracę urządzenia 

sokowirówka 

układ mikroprocesorowy 

zabezpieczenie przed przegrzaniem 

 Kolor biały z zielonym 
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 Waga 8.1 kg 

 Zawartość opakowania głowica i ubijak drutowy 

gwarancja producenta 

instrukcja obsługi w języku polskim 

kubek miksujący 

łopatka 

mieszak hakowy 

nóż malaksera 

pojemniki 

popychacz 

robot kuchenny 

sokowirówka 

tarcze 

zabierak tarcz 

1 szt. 

 

Mikser ręczny 

Dane techniczne 

 Rodzaj urządzenia mikser 

 Funkcje urządzenia mieszanie 

miksowanie 

ubijanie 

ucieranie 

Zasilanie: 230 V 

 Moc maksymalna 400 W 

 Regulacja obrotów 5 stopniowa 

 Dodatkowe cechy funkcja turbo 

możliwość pracy na stojaku 

możliwość pracy z kubkiem miksującym 

możliwość pracy z nasadką miksującą 

przycisk zwalniający końcówki 

zabezpieczenie przed zwolnieniem końcówek w trakcie pracy 

 Kolor biały z zielonym 

 Zawartość opakowania gwarancja producenta 

instrukcja obsługi w języku polskim 

kubek zwykły - naczynie 

mieszaki ze stali nierdzewnej - 2 szt. 

mikser 

nasadka miksująca 

tarcza przecierająca 

trzepaki ze stali nierdzewnej - 2 sz 

2 szt. 

 

Naświetlacz do jaj 

Nastolny naświetlacz bakteriobójczy  o poj. 30 jaj wykonany ze stali nierdzewnej 

wymiary (szer. x głęb. x wys.): 46x38x18,4 cm- wykonanie ze stali nierdzewnej- liczba lamp 

UV: 4 szt.- trwałość promienników: ok. 7500 godz.- jednorazowy wsad: 30 jaj- czas trwania 

cyklu naświetlania: 90 sekund 

Zasilanie: 230 V 

szt. 1 

 

Waga elektroniczna kuchenna  
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ważenie   produktów sypkich, jak i płynnych.  

Miska nadająca się do mycia w zmywarce.  

Waga wykonana z tworzywa ABS. 

 Pomiar możliwy jest zarówno w kilogramach, jak i w funtach.  

Waga posiada funkcję dodawania oraz TARA i automatyczny wyłącznik. Ponadto 

wyposażona jest w podświetlany na czerwono wyświetlacz ciekłokrystaliczny. 

Dane techniczne: 

zakres: do 5 kg 

dokładność: 1 g 

wymiary: 225 x 200 x 150 mm 

waga: ok. 0,45 kg 

wyświetlacz LCD: 45 x 20 mm 

zasilanie: 2 baterie 1,5V AAA 

Zasilanie: 230 V 

1 szt. 

 

Patelnia elektryczna 
wykonanie ze stali nierdzewnej,  

szerokość: 760 mm, 

głębokość: 700 mm, 

wysokość: 850 mm, 

wymiary misy: 

szerokość: 585 mm, 

głębokość: 455 mm, 

wysokość: 170 mm, 

powierzchnia robocza: 0,26 m², 

pojemność: 37 litrów, 

dolna półka odkładcza,  

waga: 84 kg,  

moc: 6 kw. 

zasilanie: 400 V. 

1 szt. 

 

Zmywarka do naczyń 
Szerokość 580 

Głębokość 610 

Wysokość 840 

Wszystkie elementy są ze stali nierdzewnej 

Tłoczona komora myjąca (HACCP) 

Obudowa dwuwarstwowa 

Temperatura mycia: 55 °C (regulowana) 

Temperatura wyparzania: 85 °C (regulowana) 

Wydajność praktyczna: 400 naczyń / 1 godz. 

Wysokość naczynia: 320 mm 

Wymiary kosza: 500x500x 120 mm 

Moc: 4,9 kw. 

Zasilanie: 400 V 

Zużycie wody na jeden cykl mycia: 2,4 litra 

Dwa cykle mycia: 120 i 180 sekund 

kosz na szkło, kosz na naczynia, koszyk na sztućce; wąż odpływowy, wąż przyłączeniowy 

wody, kabel zasilający 

łącznie z zestawem do rozpoczęcia użytkowania  
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płyn myjący  do  zmywarek gastronomicznych  

płyn nabłyszczający 

1 szt. 

 

Automatyczny dozownik płynu myjącego 

Płynna regulacja przepływu w zakresie od 0 do 3,0 l/godz. 

Zasilanie bezpośrednio ze zmywarki 

1 szt. 

 

Szafa chłodnicza 
Szerokość 520 cm 

Głębokość  700 cm 

Wysokość 2000 cm 

Pojemność: 300 litrów 

Załadowanie: 100 kg 

Ilość półek: 3 

Max. obciążenie półki: 30 kg 

Zakres temperatur: +1 do +10oC 

Moc: 0,4 kw.  Zasilanie: 230 V 

Wykonanie stal nierdzewna 

4 szt. 

 

Szafa mroźnicza 

Szerokość 520 cm 

Głębokość  700 cm 

Wysokość 2000 cm 

Pojemność: 300 litrów 

Załadowanie: 100 kg 

Ilość półek: 3 

Max. obciążenie półki: 30 kg 

Zakres temperatur: -18 do -20oC 

Moc: 0,4 kw. 

Zasilanie: 230 V 

Wykonanie stal nierdzewna 

1 szt. 

 

Chłodziarka do przechowywania jajek 

Obudowa chłodziarki malowana proszkowo na kolor biały. 

Zamrażalnik zamieszczony na górze chłodziarki 

Półki druciane 

Plastikowe półki zamieszczone na drzwiach chłodziarki 

Pojemniki na masło/sery z podstawką na jajka 

Pojemniki na owoce/warzywa 

Oświetlenie wewnętrzne 

Automatyczne odszranianie komory chłodniczej 

Ręczne odszranianie komory mroźniczej 

Obustronny montaż drzwi 

wysokość: 85 cm; 

szerokość: 55 cm; 

głębokość: 62 cm; 

zużycie energii w ciągu 365 dni: 226 kw./h 

liczba kompresorów: 1 
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pojemność użytkowa łączna: 128 l 

pojemność komory chłodniczej: 110 l 

pojemność komory zamrażania: 18 l 

czas przechowywania w przypadku awarii: 10 godz.; 

zdolność zamrażania w ciągu 24 godz.: 2 kg. 

Zasilanie: 230 V 

1 szt. 

 

Ekspres do kawy 

Kolor: Granatowo-srebrny  

  Rodzaj ekspresu: Ciśnieniowy  

  Załączone wyposażenie: Miarka, Klucz do bloku zaparzającego, Szczoteczka, Pasek 

pomiaru twardości wody  

     Fizyczne 

  Wysokość [cm]: 39.5  

  Szerokość [cm]: 48  

  Głębokość [cm]: 38  

  Pojemność [l]: 2.4   

  Wskaźnik poziomu wody: Przezroczysty zbiornik  

  Dozownik: Podwójny  

 Funkcje 

  Sterowanie: Elektroniczne  

  Programowanie: Program mycia, Program płukania, Program usuwania kamienia, Regulacja 

twardości wody, Automatyczne wyłączanie  

  Podgrzewanie: Filiżanek  

  Mielenie kawy: Z regulacją stopnia zmielenia, Mielenie na zapas  

  Komunikacja: Wyświetlacz elektroniczny, Wskaźnik temperatury, Wskaźnik konieczności  

odkamieniania  

  Inne: Licznik zaparzonych kaw  

 Parzenie 

  Regulacja mocy kawy: tak  

  Regulacja ilości kawy: tak  

  Cappuccino: Dysza pary  

  Wrzątek: tak  

  Dodatkowe funkcje: Parzenie wstępne, Możliwość użycia kawy mielonej  

  Zastosowane technologie: Cappuccinatore 

  Inne: Ilość kawy na filiżankę [g]: 6-9  

 Zasilanie: 230 V 

  Moc [W]: 1600  

  Ciśnienie [bar]: 15  

  Wytwarzanie ciśnienia: System wysokociśnieniowy   

  Konstrukcja: Obrotowa podstawa, Obudowa metalowa i z tworzywa ABS, Wyjmowany blok 

zaparzający, Wyjmowany zbiornik na wodę  

  Inne: Pojemność kawy w ziarenkach [g]: 300, Pojemność zużytej kawy: 30 porcji, Szybka 

para 

1 szt. 

 

Blender barowy 

urządzenie wielofunkcyjne, nadające  się do kruszenia lodu 
obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa 

nietłukący pojemnik z poliwęglanu z pokrywą z twardej gumy 

pojemność 2 litry 
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płynna regulacja obrotów (prędkość 1000 obr/min do 28 000 obr/min) 

posiadający  włącznik pulsacyjny 

nóż wykonany ze stali nierdzewnej 

popychacz 

zabezpieczenie przed przegrzaniem 

antypoślizgowe nóżki 

Zasilanie: ~230V 

Moc: 0,95kW 

Masa: 4,5 kg 

Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 28 x25,7 x 51,6 cm 

1 szt. 

 

Kociołek elektryczny do podgrzewania zup 

grzałka z termostatem 

Pojemność: 10,0 l 

Wymiary: 350x360 mm 

Moc: 0,4 kw. 

Zasilanie: 230 V 

1 szt. 

 

Młynek koloidalny 

Podwójne wyciszenie komory rozdrabniającej. 

 Cylindryczna komora wraz z elementami rozdrabniającymi wykonane są ze stali 

nierdzewnej.  

z kompletnym syfonem 

Wymiary: wys. 384 mm, średnica 216 mm 

Moc: 0,75 KM 

Zasilanie: 230 V 

Obroty: 2700/min  

1szt. 

 

Wyłącznik pneumatyczny 

do młynka koloidalnego 

1szt. 

 

CZ ĘŚĆ III - Sprzęt elektroniczny -komputerowy 

 

Terminal kelnerski bezprzewodowy POS 

 Palmtop z czytelnym, wysokiej jakości ekranem dotykowym  320x240 – 1szt. 

Program –licencja do obsługi terminala bezprzewodowego  na 1 stanowisko POS – 1szt. 

Program –licencja 1 stanowisko sprzedaży i 1 stanowisko magazynowe POS – 1szt. 

  

 

Akces Point  

do konfiguracji na PC terminala bezprzewodowego, 

1 szt. 

 

Kasa fiskalna 
Urządzenie  z dużym  i czytelnym  wyświetlaczem   

szybki mechanizm drukujący (50mm/s).  

Unikalny i estetyczny sposób mocowania silikonowej osłony klawiatury chroni kasę przed 

zalaniem. 
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 Intuicyjny interfejs użytkownika    

duże i czytelne alfanumeryczne wyświetlacze operatora LCD 2x16 znaków  

numeryczny wyświetlacz operatora LED  

intuicyjne menu  

szybki mechanizm drukujący 50mm/s  

szerokość papieru 2 x 28 mm  

łatwa wymiana papieru dzięki mechanizmowi wrzutowemu  

czytelne klawisze z nakładkami antyrefleksyjnymi  

łatwa w montażu, estetyczna silikonowa osłona przeciwzalaniowa (opcja)  

możliwość konwersji portu RS232 na port USB lub DB9 do skanera (przy pomocy 

konwerterów) wbudowany akumulator pozwalający na wydruk minimum 6 000 linii  

niewielkie rozmiary   

 1 szt. 

 

Laptop 

 Pentium DC T4300 | RAM: 2GB | HDD 250GB | Windows 7 HP  
  przekątna ekranu LCD: 15.60 cali; 

 nominalna rozdzielczość LCD: 1366 x 768 pikseli; 

 procesor: Intel Pentium Dual-Core;  

model procesora: T4300 (2.1GHz, 1MB cache); 

 wielkość pamięci RAM: 2 GB; pojemność dysku twardego: 250 GB; 

napęd optyczny: DVD+/-RW DL;  

 karta graficzna: Intel GMA X4500;  

wyjścia karty graficznej: wyjście D-Sub; czytnik kart pamięci: SD, MS-Pro, MMC, Memory 

Stick; komunikacja: WiFi IEEE 802.11b/g/n, LAN 1 Gbps; interfejsy: 4x USB;  

zainstalowany system operacyjny: Windows 7 Home Premium; 

 szerokość: 370.00 mm; głębokość: 256.00 mm; wysokość: 35.00 mm; waga: 2.60 kg  

 torba do laptopa 

2 szt. 

 

CZ ĘŚĆ IV - Sprzęt kuchenny 

 

Zmiękczacz wody   

Poj 12 l , przyłącze ¾ cala 

Regeneracja za pomocą soli niejodowanej 

Funkcja zapobiegania powstawania wapnia i kamienia w urządzeniu 

Wykonanie nierdzewne 

Dwa krany 

1 szt. 

 
Termometr tarczowy 

z sondą  wykonany ze stali nierdzewnej. 

średnica wyświetlacza: 50 mm; 

długość sondy: ok 160 mm; 

zakres temperaturowy: od 0
0
C do +300

0
C. 

2 szt. 

 

 

Otwieracz ręczny do konserw 

Wykonany ze stali nierdzewnej. 

2 szt. 
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Trybuszon   
(otwieracz do wina), dwustopniowy 

spirala pokryta teflonem ułatwiającą wkręcenie się w korek, 

Ostry nożyk  , 

 funkcja tradycyjnego otwieracza do butelek kapslowanych, 

Korkociąg  

1 szt. 

 

Porcjoner do ryżu i puree 70 g 

Gramatura ok. 70 g. Wykonany ze stali nierdzewnej. 

1 szt. 

 

Porcjoner do masła, 11 porcji. 

Nierdzewny, można myć w zmywarce. 

HACCP, AISI, PZH 

1 szt. 

 

Patelnia  teflonowa  Ø20 cm 

patelnia z grubego aluminium pokryta wewnątrz powłoką typu teflon (PTFE) 

grubość ścianek 4 mm kolor rączki czerwony ( HACCP_) 

1 szt. 

patelnia z grubego aluminium pokryta wewnątrz powłoką typu teflon (PTFE) 

grubość ścianek 4 mm kolor rączki żółty ( HACCP_) 

1 szt. 

patelnia z grubego aluminium pokryta wewnątrz powłoką typu teflon (PTFE) 

grubość ścianek 4 mm kolor rączki niebieski ( HACCP_) 

1 szt. 

patelnia z grubego aluminium pokryta wewnątrz powłoką typu teflon (PTFE) 

grubość ścianek 4 mm kolor rączki zielony ( HACCP_) 

1 szt. 

 

Patelnia teflonowa Ø24cm 

patelnia z grubego aluminium pokryta wewnątrz powłoką typu teflon (PTFE) 

grubość ścianek 4 mm kolor rączki czerwony ( HACCP_) 

1 szt. 

patelnia z grubego aluminium pokryta wewnątrz powłoką typu teflon (PTFE) 

grubość ścianek 4 mm kolor rączki żółty ( HACCP_) 

1 szt. 

patelnia z grubego aluminium pokryta wewnątrz powłoką typu teflon (PTFE) 

grubość ścianek 4 mm kolor rączki niebieski ( HACCP_) 

1 szt. 

patelnia z grubego aluminium pokryta wewnątrz powłoką typu teflon (PTFE) 

grubość ścianek 4 mm kolor rączki  zielony ( HACCP_) 

1 szt. 

 

Garnek z pokrywka średnica 12cm, 
wysokość  8,5 cm, 

pojemność  l,2 L 

wykonane ze stali nierdzewnej 18/8. 

grube ścianki, 

wielopunktowo zgrzewane i nienagrzewające się uchwyty, 

4 szt. 
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Garnek z pokrywką 

średnica 16cm, 
wysokość 9,5 cm, 

pojemność 1,5 l 

wykonane ze stali nierdzewnej 18/8. 

grube ścianki, 

wielopunktowo zgrzewane i nienagrzewające się uchwyty, 

polerowany brzeg, 

dno typu sandwich - "stal-aluminium-stal" 

4 szt. 

 

Garnek z pokrywką 

średnica 20cm, 
wysokość 13 cm, 

pojemność 3 l 

wykonane ze stali nierdzewnej 18/8. 

grube ścianki, 

wielopunktowo zgrzewane i nienagrzewające się uchwyty, 

polerowany brzeg, 

dno typu sandwich - "stal-aluminium-stal" 

4 szt. 

 

Garnek z pokrywką 

średnica 24cm, 
wysokość 13,5 cm, 

pojemność 5,5 l 

wykonane ze stali nierdzewnej 18/8. 

grube ścianki, 

wielopunktowo zgrzewane i nienagrzewające się uchwyty, 

polerowany brzeg, 

dno typu sandwich - "stal-aluminium-stal" 

4 szt. 

 

Rondel 

średnica 16cm, 
wysokość  8-10 cm, 

pojemność  1,5-2 l 

wykonane ze stali nierdzewnej 18/10. 

grube ścianki, 

wielopunktowo zgrzewany i nienagrzewający się uchwyt, 

polerowany brzeg, 

dno typu sandwich  - "stal-aluminium-stal" 

4 szt. 

 

Rondel 

średnica 20cm, 

wysokość  9 cm, 

pojemność  3 l 

wykonane ze stali nierdzewnej 18/10. 

grube ścianki, 

wielopunktowo zgrzewany i nienagrzewający się uchwyt, 
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polerowany brzeg, 

dno typu sandwich - "stal-aluminium-stal" 

4 szt. 

 

Brytfanka z pokrywa szklana żaroodporna (gęsiarka)  

Pojemność - 5,7 litra  

Wymiary - 33 x 21 x 15 (z pokrywą) cm  

Z wysokogatunkowego stopu aluminium. Cała brytfanna pokryta jest teflonową powłoką 

zapobiegającą przywieraniu potraw 

  2 szt. 

 

Miska wykonana ze stali nierdzewnej wykończona zawijanym rantem 

średnica: 15 cm; wysokość: 75 mm; pojemność: 0,8 l 

2 szt. 

średnica: 20 cm; wysokość: 98 mm; pojemność: 2,2 l 

2 szt. 

średnica: 25 cm; wysokość: 120 mm; pojemność:4,5 l 

2 szt. 

średnica: 30 cm; wysokość: 140 mm; pojemność: 7,0 l 

2 szt. 

 

Dzbanek miarka 

Dzbanek z miarką o pojemności 1,0 litra. 

Wykonana ze stali nierdzewnej. 

1 szt. 

 

Sito do mąk 

Stal 18/10. 

średnicach:  24-25,5 cm. 

2 szt. 

 

Cedzak sitkowy 

wykonany ze stali nierdzewnej ze wzmocniona rączką. 

średnica Ø 16 cm, długość 18 cm 

1 szt. 

średnica Ø 20 cm, długość 20 cm 

1 szt. 

średnica Ø 24 cm, długość 18 cm 

1 szt. 

 

Noże 

Wykonane ze stali nierdzewnej wysokogatunkowej 

Nóż haccp biały do krojenia ostrze17,5-18 cm  1 szt. 

Nóż haccp biały do krojenia ostrze 27,5 cm 1 szt. 

Nóż haccp biały do krojenia kuchenny-szef ostrze 25 cm  1 szt. 

Nóż haccp brązowy do krojenia ostrze 26 cm  1 szt. 

Nóż haccp brązowy do krojenia ostrze 27,5 cm 1 szt. 

Nóż haccp brązowy do krojenia kuchenny-szef  ostrze 25 cm  1 szt. 

Nóż haccp czerwony do krojenia ostrze 21 cm 1 szt. 

Nóż haccp czerwony do krojenia ostrze 26 cm 1 szt. 

Nóż haccp czerwony do krojenia ostrze 18 cm 1 szt. 

Nóż haccp czerwony do krojenia kuchenny-szef  ostrze 25 cm  1 szt. 
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Nóż haccp niebieski do krojenia ostrze 17,5-18 cm 1 szt. 

Nóż haccp niebieski do krojenia ostrze 21 cm 1 szt. 

Nóż haccp niebieski do krojenia uniwersalny ostrze 27,5 cm 1 szt. 

Nóż haccp niebieski do krojenia kuchenny-szef ostrze 25 cm  1 szt. 

Nóż haccp zielony do obierania ostrze 10cm 1 szt. 

Nóż haccp zielony do oczkowania ostrze 6 cm 1 szt. 

Nóż haccp zielony do krojenia kuchenny-szef  ostrze 25 cm  1 szt. 

Nóż haccp żólty do krojenia ostrze 26 cm 1 szt. 

Nóż haccp żółty do krojenia ostrze 27,5 cm 1 szt. 

Nóż haccp żółty do oddzielania kości ostrze 14 cm 1 szt. 

Nóż haccp żółty do krojenia kuchenny-szef około ostrze 25 cm  1 szt. 

Stalka ostrzałka do noży  2 szt. 

 

  

Nóż do wycinania spirali 

Wykonany ze stali powlekanej aluminium. 

1 szt. 

 

Nóź do cytrusów i miękkich warzyw 

1 szt. 

  

 

Wyciskacz do soku 

Tworzywo sztuczne    

Pojemność około 150 ml 

2 szt. 

 

Wyciskacz   do czosnku 

stal nierdzewna 

2 szt. 

 

Deski z polietylenu zgodne z HACCP 

Wymiary: 450x300x13 mm 

Kolor: biała  ,brązowa, czerwona, niebieska ,zielona, żółta . 

(po 3 szt. desek z każdego koloru) 

18 szt. 

 

Stojak stal  nierdzewna na 6 desek. 

3szt 

 

Łyżka do spaghetti wykonana ze stali nierdzewnej -długość 325-340 mm 

1szt. 

 

Szumówka wykonana ze stali nierdzewnej -długość 325 -330mm 

2 szt. 

 

Łyżka do serwowania 

wykonana ze stali nierdzewnej - wykonana z jednego kawałka stali - monoblok – 

 długość 345- 400mm 

2 szt. 

 

widelec do mięs kuchenny 
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 wykonany z jednego kawałka bardzo twardej, kutej stali. 

 długość  17,50 cm 

 4szt. 

  

Łopatka kuchenna wąska 

z otworami 

wykonana ze stali nierdzewnej 

4 szt. 

 

Sztućce obiadowe restauracyjne 

wykonane ze stali nierdzewnej 18/10.  

Można myć w zmywarkach profesjonalnych.  

 - nóż 210 mm,    48 szt. 

 - widelec 192 mm,    48 szt. 

-  łyżka 195 mm ,    48 szt. 

-  łyżeczka do herbaty  137 mm ,    48 szt.     

- widelec do ryb 93 mm,  2 szt. 

- nóż do ryb  231 mm,  2 szt. 

- widelczyk do ciasta 135 mm, 48 szt. 

- łyżeczka do kawy  114 mm , 48 szt. 

- nóż do serwowania ryb  260 mm ,2 szt. 

- nóż do tortu 250 mm,  2 szt. 

- Nóż do steków  210 mm, 2 szt. 

- widelec do serwowania ryb 225 mm, 2 szt. 

- widelec do sałaty  205 mm,  4 szt. 

- łyżka do sałatek 210 mm,  4 szt. 

- widelec półmiskowy  195 mm, 6 szt. 

- łyżka do sosu 185 mm, 1 szt. 

- Nóź do masła  -6 szt. 

- łyżeczka do lodów 145 mm, 12 szt. 

- łyżeczka do cukru 145 mm, 12 szt. 

 

 

 

Nóż dekoracyjny hakowaty  

Wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 

Raczka z wytrzymałego tworzywa 

1szt. 

 

Nóż dekoracyjny do cytrusów 

Wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 

Raczka z wytrzymałego tworzywa 

1szt. 

 

Nóż dekoracyjny „ V” 
Wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 

Raczka z wytrzymałego tworzywa 

1szt. 

 

Nóź dekoracyjny wydrążasz do owoców dwustronny 

Wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 

Raczka z wytrzymałego tworzywa 
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1szt. 

 

Ubijak do ziemniaków z dziurkami metalowy 

Długość 50 cm 

Wykonany ze stali nierdzewnej 

2 szt. 

 

Radełko stalowe o średnicy 5,7 cm wykonane ze stali nierdzewnej. Ostrze proste 

1szt. 

 

 

Radełko stalowe o średnicy 5,7 cm wykonane ze stali nierdzewnej. Ostrze karbowane. 

1szt. 

 

Wykrawaczki do ciastek 

Wykrawaczki do ciastek wykonane z blachy ocynowanej. W komplecie znajduje się 8 szt. w 

różnych kształtach. 

1 komplet   

 

Worek do wyciskania mas   

Worek wykonany z bawełny, trzykrotnie powlekany tworzywem, sztywny. Bezpieczny dla 

żywności, wielokrotnego użytku. Posiada zawieszkę, mocny. Długość 50 cm 

1 szt. 

 

Końcówki do dekoracji 

 gwiazdka ,gwiazdka długoramienna, okrągła 

(po 1 szt. .z wzorów) 

3 szt. 

 

Blachy do ciast : 

Do keksu i pasztetu 30cm , 2 szt. 

Blacha do pieczenia o wymiarach 23,5x23,5x6 cm,  - 2 szt. 

Blacha do pieczenia fakturowana – prostokątna rozmiar: 39x23,5x7cm, 2 szt. 

Tortownica z tuleją Ø 240 , 1 szt. 

Do bab z tuleja  Ø 230, 2 szt. 

Foremki do babek o średnicy 9 cm W skład kompletu wchodzi 6 foremek     -1  komplet. 

 

Nakrycia stołowe arcoroc  biały gładki  

-  Talerz okrągły  wykonany ze szkła hartowanego typu Arcoroc o wysokich właściwościach 

wytrzymałościowych.   

średnica: 32 cm 

wysokość: 1,6 cm 

6 szt.   

 

-Półmisek owalny wykonany z białego szkła hartowanego typu Arcoroc   

średnica: 29 cm (290x214 mm); wysokość: 2,6 cm;  

4 sztuki;  

 

-Półmisek owalny wykonany z białego szkła hartowanego typu Arcoroc   

średnica: 35 cm (350x240 mm); wysokość: 2,2 cm;  

 4 sztuki; 
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-Miseczka do gulaszu wykonana ze szkła hartowanego typu Arcoroc w kolorze kości 

słoniowej, o wysokich właściwościach wytrzymałościowych.  

średnica: 12 cm; 

wysokość: 4,7 cm;  

pojemność całkowita: 315 ml;  

12 szt. 

 

- Bulionówka  wykonana ze szkła hartowanego typu Arcoroc w kolorze kości słoniowej, o 

wysokich właściwościach wytrzymałościowych.  

średnica: 10,2 cm 

wysokość: 5,8 cm 

pojemność całkowita: 310 ml 

 18 szt. 

 

-Talerz płaski okrągły wykonany ze szkła hartowanego typu Arcoroc w kolorze kości 

słoniowej, o wysokich właściwościach wytrzymałościowych.  

Ø 27 cm  

48 szt. 

 

-Talerz śniadaniowy okrągły wykonany ze szkła hartowanego typu Arcoroc w kolorze kości 

słoniowej, o wysokich właściwościach wytrzymałościowych.  

Ø 19 ,5 cm 

48 szt. 

 

- Talerz  okrągły wykonana ze szkła hartowanego typu Arcoroc w kolorze kości słoniowej, o 

wysokich właściwościach wytrzymałościowych.  

  Ø 15,5cm  

48 szt. 

  

-Talerz przekąskowy  okrągły wykonana ze szkła hartowanego typu Arcoroc w kolorze 

kości słoniowej, o wysokich właściwościach wytrzymałościowych.  

  średnica: 16 cm; wysokość: 1,7 cm; 

48 szt. 

 

-Talerz na dodatki okrągły wykonany ze szkła hartowanego typu Arcoroc w kolorze kości 

słoniowej, o wysokich właściwościach wytrzymałościowych.  

   średnica: 11,2 cm 
  wysokość: 1,6 cm 

48 szt. 

 

-Talerz głęboki okrągły  wykonana ze szkła hartowanego typu Arcoroc w kolorze kości 

słoniowej, o wysokich właściwościach wytrzymałościowych.  

  Ø 22,5 cm 

48 szt. 

 

-Filiżanka wykonana ze szkła hartowanego typu Arcoroc w kolorze kości słoniowej, o 

wysokich właściwościach wytrzymałościowych.  

   średnica: 7,8 cm 
   wysokość: 6,5 cm 

  pojemność całkowita: 190 ml 

48 szt. 
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-Podstawką pod  filiżankę okrągła wykonana ze szkła hartowanego typu Arcoroc w kolorze 

kości słoniowej, o wysokich właściwościach wytrzymałościowych.  

  48 szt. 

 

Miseczka do jarzyn  

wykonana ze szkła hartowanego typu Arcoroc w kolorze kości słoniowej, o wysokich 

właściwościach wytrzymałościowych.  

średnica: 12 cm ; wysokość: 2,6 cm; pojemność całkowita: 110 ml 

18 szt. 

   

Waza do zupy   ze stali nierdzewnej wysokogatunkowe stal polerowana 

Opoj. 3 l 

6 szt. 

 

Chochelka  ze stali nierdzewnej wysokogatunkowe stal polerowana 

średnica: 8 cm  
pojemność: 100 ml 

6 szt. 

 

Pokrywka do wazy ze stali nierdzewnej - 6 szt. 

  

Cukiernica 0,23 

ze szkłem uchwyt ze stali nierdzewnej wysokogatunkowe stal polerowana 

12szt. 

 

Sosjerka  
ze stali nierdzewnej wysokogatunkowe stal polerowana 0,25 ml 

6 szt. 

 

Dzbanek   

wykonany z przezroczystego szkła marki Arcoroc 

1,6 l 

wysokość: 24,2 cm; średnica: 14,2 cm 

12 szt. 

 

Zestaw do przypraw  2 elementy 

solniczka, pieprzniczka 

wysokość 14,5 cm 

Pojemniczki szklane, stojak stal nierdzewna 18/10 

12 szt. 

 

Taca prostokątna    

65x45 cm wykonana z plastykowa antypoślizgowa czarna- 3 szt. 

51x38 cm wykonana z plastykowa antypoślizgowa czarna- 3 szt. 

  

Taca okrągła    

Ø 355 wykonana z plastykowa antypoślizgowa czarna- 3 szt. 

Ø 405 wykonana z plastykowa antypoślizgowa czarna- 3 szt. 

  

 

Wiaderko  do szampana stożkowe 

wys.19 cm. Wykonane ze stali nierdzewnej, z uchwytami. 
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1 szt. 

 

Wiaderko  do wina 

Termoizolacyjne wiaderko ze stali nierdzewnej 
Wymiary: 

średnica: 10,3 cm  
wysokość: 17 cm 

 1 szt. 

 

Stelaż do butelek 

Całość ze stali nierdzewnej. 

Pasuje do butelek 0,7 do 1 litra. 

Dozownik 0,25 ml 

3 komplety 

 

 

Termos  cateringowy 

Ze stali nierdzewnej z kranikiem dozującym 

Poj 10 Litrów 

2 szt. 

 

Czajniczek do herbaty 0,3 ml 

Ceramika biała 

12 szt. 

 

Maselniczka Ceramiczna biała  

wymiary: 11 x 8 Cm 

6 szt. 

 

Cukiernica z pokrywą 

Ceramiczna biała  

pojemność całkowita: 250 ml 

12 szt. 

 

Kieliszek do jajka 

Ceramiczna biała 

6 szt. 

  

Miseczka do mycia palców ceramiczna 

średnica: 16 cm; wysokość: 3,7 cm; pojemność całkowita: 275 ml 

1 szt.  

 

Zastaw do przypraw  

z karafkami i słoiczkiem na wykałaczki 

solniczka, pieprzniczka, pojemnik na wykałaczki, 2 karafki szklane 

wysokość 17 cm 

2 szt. 

 

Puchar do lodów na nóżce szklany  
pojemność całkowita (nominalna): 260 ml; 
wysokość: 9,5 cm 

średnica: 10,5 cm 
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12 szt. 

 

Taca na ślimaki 12 porcji 

 ze stali nierdzewnej 

1 szt. 

 

Szczypce do ślimaków 

1 szt. 

 

Widelec do ślimaków 

1 szt. 

 

Kubek do serwowania zup  

nierdzewny platerowany 

6 szt.  

 

Nelsonka ze stali nierdzewnej 

 wymiary: 1 x 20 

1 szt. 

 

Koszyk do chleba  z wikliny 

Dług.20 cm 

Szer.  28 cm 

Wysokość 5,5 cm 

12 szt. 

 

Półmisek owalny  do ryb bez ozdób 

Półmisek owalny do serwowania ryb wykonany ze stali nierdzewnej. Po 1 szt. z wymiaru 

55x24 cm,   70x29 cm,  78x30 cm,   

1 komplet 

 

Pokrywa-klosz do talerzy 

 metalowe platerowane  Ø 25 cm  

 pasuje do półmiska okrągłego pod talerz  ośr. 30-32 cm 

 4 szt. 

 

Serwetnik  tulipan metalowy 

3 szt. 

 

Szkło 

Kieliszek do likieru 12,5 cl , 12szt 

Kieliszek do koniaku 25 cl , 12szt 

Kieliszek do martini 170 ml cl , 12szt 

Kieliszek do sherry, 70 ml  , 12 szt. 

Szklaneczka whisky 380 ml,  6 szt. 

Kieliszek do wody  48,5 cl , 12szt 

Kieliszek do wina białego klasyczny 24 cl , 12 szt 

Kieliszek do wina czerwonego  klasyczny 41 cl,  12szt 

Kieliszek do wina wytrawnego  klasyczny 190 ml , 12szt 

Kieliszek do wina deserowego  klasyczny 125 cl, 12szt 

Kieliszek do win musujących tradycyjnych 27,5 cl,  12szt 

Kieliszek do win musujących flet 15,5 cl, 12szt 
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Szklanka do piwa ,wody, soku 521 ml , 12 szt. 

Pokal na nóżce do piwa lub koktajlu  535 , 12 szt. 

Kieliszek koktajlowy stożkowy 270 ml,12 szt. 

Kieliszek koktajlowy półokrągły 440 ml, 12 szt. 

Kieliszek do wódki na nóżce 0,30 ml ,  12 szt. 

szklanka Wąska –long drink 140 ml, 12 szt. 

szklanka angielka 700 ml ,  12 szt. 

 

Patera  3-poziomowa 

Średnica talerzy od największego do najmniejszego: 30 cm, 26 cm, 22 cm. Zakończona 

płasko. Wykonana ze stali nierdzewnej. 

 4 szt. 

 

 

Apteczka pierwszej pomocy  z wyposażeniem 
Walizka przeznaczona do przechowywania i przenoszenia pakietu pierwszej pomocy 

medycznej. 

- materiał tworzywa ABS w kolorze pomarańczowym. 

- wewnątrz wyposażona w przestawne przegródki 

- dwie pokrywy z bezbarwnego PCV zabezpieczające zawartość  

- uszczelka chroni przed wilgocią i wodą 

- lekka, wygodna, odporna na warunki atmosferyczne 

- w komplecie z walizką  

  Z wieszakiem-kratka mocowana do ściany, 

  takie rozwiązanie pozwala jednym ruchem zdjąć walizkę z wieszaka. 

Rozmiar: 

Wysokość 21 cm 

Szerokość 31 cm 

Głębokość 13 cm 

Apteczkę wyposażono w zestawy DIN13157 

1 szt. 

 

Apteczka 

Gastronomiczna apteczka pierwszej pomocy dla kuchni, hoteli, kawiarni, restauracji 

Wysokość 18 cm 

Szerokość 26 cm 

Głębokość 8 cm 

1 szt. 

 

Gaśnica 

Do gaszenia substancji olejowych   

z manometrem ciśnienia  

pożary grupy AFM    

Masa całkowita 3,8 kg   

1 szt. 

 

Gaśnica proszkowa 6 kg ABC 

z manometrem ciśnienia 

Waga brutto 9,4 kg Wysokość 51 cm 

3 szt. 

 


