
L.p. ilość Nazwa Opis urządzenia
wymiary (szer x głęb x 

wys.) mm
moc/zasilenie 

{KW / V]
Przyłącza

1. 1
Stół z basenem 
2-komorowym 

gł. 40 cm   

Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych AISI 304, szlifowanych. Konstrukcja wyrobu spawano – zgrzewana. Płyta wierzchnia wykonana z blachy 
o grubości 0,8-1,2 mm, usztywniana elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Komory wykonane są technologią spawania z blachy min. 1,5 mm. Wszystkie 
połączenia ścian i dna są wykonane po łuku R 14. Otwory spustowe standardowo wykonane są w centrum komory, z przetłoczeniami spływowymi. Szkielet: nośniki 
wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2), maskownice z trzech stron komory wykonane z blachy  zapewniające sztywności konstrukcji. Szkielet wyposażony w 
nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15 mm od wymiaru bazowego 850 mm. Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie 
poziomej 150kg/m2. Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250 kg/m2. Ranty płyty, tylne lub boczne (w zależności od typu płyty) 
wygięte w górę z blachy stanowiącej płaszczyznę roboczą płyty na wysokość 50 mm ponad krawędź płyty. Przestawanie płyty z tyłu min. 45 mm. Wyrób wyposażon 
ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. W płytach zabrania się stosowania na wypełnienia materiałów chłonących wilgoć, nawet jeśli są przed tym 
zabezpieczone. Komory basenów wyposażone w standardzie w syfony z sitkiem nierdzewnym. Stoły z basenami w standardzie wyposażone w maskownice boczne i 
czołową ze stali nierdzewnej. Głębokość komory: 400 mm.

1400x600x850 - cw,zw,k

2. 1
Stół roboczy 

prosty z półka 
dolną (ociekacz)

Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano – zgrzewana, dopuszcza się połączenia z zastosowaniem 
elementów złącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0 mm. Szkielety – nośniki 
wykonane z profili kwadratowych  łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia). Szkielet wyposażony w półkę pełną spawaną do 
szkieletu, wyposażoną w usztywnienie wzdłużne. 
Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką stołu wynosi 150 mm.
Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150 kg/m2. 
Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 125 kg/m2. 
Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250 kg/m2. 
Ranty płyty tylne wygięte w górę na wysokość 50 mm wykonane z dwóch poszyć blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym. Przestawanie płyty 
z tyłu min. 45 mm, z boków min. 20 mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Stół na 4 nogach.

1200x600x500 - -

3. 7
Stół roboczy 

prosty z półką 
dolną 

Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano – zgrzewana, dopuszcza się połączenia z zastosowaniem 
elementów złącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0 mm. Szkielety – nośniki 
wykonane z profili kwadratowych  łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia). Szkielet wyposażony w półkę pełną spawaną do 
szkieletu, wyposażoną w usztywnienie wzdłużne. 
Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką stołu wynosi 150 mm.
Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150 kg/m2. 
Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 125 kg/m2. 
Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250 kg/m2. 
Ranty płyty tylne wygięte w górę na wysokość 50 mm wykonane z dwóch poszyć blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym. Przestawanie płyty 
z tyłu min. 45 mm, z boków min. 20 mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Stół na 4 nogach.

1700x700x850 - -
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4. 1
Stół roboczy 

prosty z półką 
dolną 

Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano – zgrzewana, dopuszcza się połączenia z zastosowaniem 
elementów złącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0 mm. Szkielety – nośniki 
wykonane z profili kwadratowych  łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia). Szkielet wyposażony w półkę pełną spawaną do 
szkieletu, wyposażoną w usztywnienie wzdłużne. 
Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką stołu wynosi 150 mm.
Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150 kg/m2. 
Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 125 kg/m2. 
Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250 kg/m2. 
Ranty płyty tylne wygięte w górę na wysokość 50 mm wykonane z dwóch poszyć blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym. Przestawanie płyty 
z tyłu min. 45 mm, z boków min. 20 mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Stół na 4 nogach.

1000x450x750

5. 1

Okap 
wyciągowy  

kuchenny - nad 
kotły warzelne  

30 litrowe 

Okap kuchenny ze stali nierdzewnej - Okap przyścienny nad  kotami warzelnymi parowymi 30-litrowe 2800x1000x450 cm - Konstrukcja skrzyniowa, samonośna 
wykonana w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości min. 1,0 mm. Okap wykonany jako jedno-segmentowy wyposażony w filtry oraz oświetlenie.   Okap 
wyposażony w system rynienek ociekowych dookoła płaszcza okapu i króciec spustowy w postaci zaworu kulowego do odprowadzania tłuszczu i brudu 
wychwyconego przez filtry na zewnątrz urządzenia. Okap wyposażony w króciec wyciągowy okrągły, do króćca musi być dołączona przepustnica, umożliwiająca 
regulacje przepływu powietrza w zakresie 50-100 %. Okap posiada odlewany uchwyt do montażu zawiesi znajdujący się w obrysie okapu.

2200x1000x450 0/230 -

6. 1

Okap 
wyciągowy - nad 

patelnia 
elektryczną

Okap kuchenny ze stali nierdzewnej - Okap centralny nad patelnią elektryczną 1600x1200x450 -  Konstrukcja skrzyniowa, samonośna wykonana w całości ze stali 
nierdzewnej AISI 304 o grubości min. 1,0 mm. Okap wykonany jako jedno-segmentowy wyposażony w filtry oraz oświetlenie.   Okap wyposażony w system rynienek 
ociekowych dookoła płaszcza okapu i króciec spustowy w postaci zaworu kulowego do odprowadzania tłuszczu i brudu wychwyconego przez filtry na zewnątrz 
urządzenia. Okap wyposażony w króciec wyciągowy okrągły, do króćca musi być dołączona przepustnica, umożliwiająca regulacje przepływu powietrza w zakresie 50-
100 %. Okap posiada odlewany uchwyt do montażu zawiesi znajdujący się w obrysie okapu.

2000x1200x450 0/230 -

7. 1
Patelnia 

elektryczna o 
poj. 72 l, 

Patelnia elektryczna  zej stali nierdzewnej kwasoodpornej (gat. 1.4301)  
 - specjalny moduł zakończony korbą pozwala na jej płynne i równomierne przechylanie w celu zlania zużytego oleju 
• termostat umożliwia utrzymanie temperatury w zakresie 50-275°C, posiada również zabezpieczenie przed jej niekontrolowanym wzrostem,
• świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznacza, że urządzenie jest włączone i ostrzega użytkownika przed przypadkowym dotknięciem i 
poparzeniem,
• obudowy urządzeń wykonane są ze stali nierdzewnej. 

900x960x850 12/400

8. 2
Patelnia 

elektryczna o 
poj. 37 l,

Patelnia elektryczna  wykonana ze stali nierdzewnej. Pojemność misy 37 l wykonana z blachy
nierdzewnej, pod misą  grzałki elektryczne. W przedniej części patelni  tablica rozdzielcza na którejjest regulator temperatury, lampka sygnalizacyjna. 
Patelnia ma ręczny przechył misy (mechanizm zapadkowy), z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym poruszeniem. Konstrukcja zawiasu misy umożliwia 
ustawienie jej w każdym położeniu pod kątem w przedziale od 0 do 90o.

700x600x850 6,5/400

9. 1
Taboret 

elektryczny
Taboret elektryczny z płytą grzewczą o średnicy 400 mm, z 3-stopniowy przełącznik mocy . Taboret elektryczny o mocy 5 kW 400 V i wymiarach 600x650x400[mm] 600x650x400 5,0/400

10. 5

Kocioł warzelny 
blokowy, parowy 

200 l ze stali 
nierdzewnej

Pojemność robocza zbiornika warzelnego  - 250 dm3
 Średnica zbiornika warzelnego-- 684 mm

Wymiary płyty górnej (długość x szerokość) - 930 x 900 mm
Wysokość od podłogi do płyty górnej - 900 ± 20 mm
Odległość zaworu spustowego od podłogi - 285 ± 20 mm

 Moc grzewcza- 30 kW
 Zużycie pary- 42 kg/h

 Pojemność ogrzewacza- 35,5 dm3
 Ciśnienie robocze pary wodnej- 0,04  MPa

Przyłącze pary - G 1 1/2"  lub wąż Ø wew. 38 mm
  Przyłącze instalacji kondensatu - G ½" lub wąż Ø wew. 12,5 mm

Przyłącze wody (woda zimna, ciepła) - 2 x 2 x R½"

930x900x900 -
cw,zw,
 pary, 

kondensatu



11. 1

Zestaw 3 kotłów 
warzelnych 

przechylnych, 
parowych, 3x30 

l , wymiar 
160x42x140 cm, 
ciśnienie pary 
0,03-0,04 Mpa, 

zużycie pary 
max 65 kg/h

Zestaw 3 kotłów warzelnych przechylnych, parowych: 
Pojemność robocza zbiornika warzelnego    3 x 30 dm3

 Średnica zbiornika warzelnego - 350 mm
Wymiary (długość x szerokość x wysokość) - 1600 x 420 x 1400 mm
Moc grzewcza - 32 kW
Zużycie pary - 45 kg/h
Pojemność ogrzewacza - 3 x 5,5 dm3
Ciśnienie robocze pary wodnej - 0,04 MPa
Temperatura robocza pary wodnej - 110 °C

 Przyłącze pary- G1¼ "
Przyłącze instalacji kondensatu - R½"

 Przyłącze wody zimnej- R½"

1600x420x1400 -
zw,

 pary, 
kondensatu

12. 1
Szatkownica do 

warzyw 

Szatkownica ze stali kwasoodpornej oraz stal nierdzewnej.Wszystkie naroża  zaokrąglone.  Szatkownica posiada dwa otwory zasypowe .Duży w kształcie nerki ze 
zintegrowanym popychaczem, który pozwala na rozdrabnianie dużych warzyw. Mały okrągły z popychaczem o średnicy 59 mm ułatwiający cięcie w plastry warzyw 
takich jak: marchew, pory bądź ogórki. Urządzenie montowane na 4 regulowanych nóżkach. Szatkownica wyposażona  w silnik o mocy 550 W  z regulacją obrotów 
ze zintegrowaną przekładnią ślimakową.  
Lampki kontrolne (biała i czerwona) komunikują użytkownikowi poprawność pracy i sygnalizują ewentualne błędy. Szatkownica posiada dwa wyłączniki 
bezpieczeństwa mikrowyłącznik magnetyczny pokrywy odcinający zasilanie od silnika przy otwarciu pokrywy Mikrowyłącznik magnetyczny dociskacza zatrzymujący 
silnik w przypadku uchylenia dociskacza  Wymienne tarcze

596x464x606 0,55/400 400

13. 1

 Piec 
konwekcyjno - 

parowy 
elektryczny

Piec konwekcyjno - parowy pojemność 10 blach wymiary 840x910x1150 mm pojemność 10 blach 600x400, zakres temperatur 35/280 st C Moc 12,7 kW, zasilenie 
400 V, masa 127 kg
z podstawą 

840x910x1150 12,7/400 400

14a 2

Regał ociekowy 
na naczynia 

kuchenne  z 4 
półkami 

Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304. Rama wykonana z profilu 30x30x1,0 mm. 
Rama boczna gięta z jednego profilu (jeden odcinek). Nie dopuszcza sięelementów spawanych z kilku fragmentów. Regał przeznaczony do przechowywania dużych 
garnków, rondli, tac, itp. 4 ażurowe półki.

10000x700x1800 - -

14b 2
Regał ze stali 

nierdzewnej, z 3 
półkami

Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304. Rama wykonana z profilu 30x30x1,0 mm. 
Rama boczna gięta z jednego profilu (jeden odcinek). Nie dopuszcza sięelementów spawanych z kilku fragmentów. Regał przeznaczony do przechowywania dużych 
garnków, rondli, tac, itp. 3 ażurowe półki, prześwit pomiędzy półkami: 513 mm.

1000x700x1800 - -

15. 2
Stół roboczy 

prosty z półką 
dolną 

Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano – zgrzewana, dopuszcza się połączenia z zastosowaniem 
elementów złącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0 mm. Szkielety – nośniki 
wykonane z profili kwadratowych  łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia). Szkielet wyposażony w półkę pełną spawaną do 
szkieletu, wyposażoną w usztywnienie wzdłużne. 
Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką stołu wynosi 150 mm.
Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150 kg/m2. 
Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 125 kg/m2. 
Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250 kg/m2. 
Ranty płyty tylne wygięte w górę na wysokość 50 mm wykonane z dwóch poszyć blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym. Przestawanie płyty 
z tyłu min. 45 mm, z boków min. 20 mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Stół na 4 nogach.

1700x700x850 - -

16. 1 Wilk do mięsa
Wilk do mięsa:moc 0,75KW, napięcie 230V 50/60Hz  o wydajności 220-250 kg/godz. Obudowa - polerowane aluminium. Gardziel z odlewu żeliwa. Nóż i ślimak - ze 
stali nierdzewnej. Przycisk resetu przed przeciążeniem.

290x500x365 0,75/230

17. 1
Krajalnica do 

wędlin 
Krajalnica do wędlin o średnicy noża 25 cm. Stalowy nóż. Obudowa z anodowanego aluminium. Wbudowana strzałka. Uchwyt przesuwu stolika podawczego. 
Regulacja grubości plastra od 0,2 do 12 mm. Maksymalna średnica krojonych wędlin - 18 cm - zasilenie 230 V, moc 120 W

460x400x380 0,12/230

18. 1
Szafa 

chłodnicza

Szafa chłodnicza o poj. 1311 l dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej (zarówno obudowa jak i komora szafy). Zakres temperatur -2 do +8 st C. Pojemność 
użytkowa 934 l. Automatyczne rozmrażanie i odparowywanie skroplin. Elektroniczny sterownik w wyświetlaczem temperatury. Drzwi z  wyprofilowaną listwą wzdłuż 
całej wysokości. W wyposażeniu 6 powlekanych półek (wymiar półki 650x530mm)  Moc 0,8 kW,napiecie 230V 50Hz

1480x830x2000 0,8/230

19. 1
Szatkownica 
elektryczna

Szatkownica elektryczna do kapusty i warzyw z zestawem norzy tnących . Moc 0,55 kW, 230 V, 50Hz 0,55/230

Stanowisko przygotowania mięsa

Pom. na naczynia kuchenne



20. 1
Kloc masarski 

drewniany 
Kloc masarski drewniany 400x400x850 mm na podstawie drewnianej 400x400x850 - -

21. 1
Stół z basenem 
3-komorowym 

gł. 40 cm   

Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych AISI 304, szlifowanych ). Konstrukcja wyrobu spawano – zgrzewana. Płyta wierzchnia wykonana z 
blachy o grubości minimum 0,8-1,2 mm, usztywniana elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Komory wykonane są technologią spawania z blachy min. 1,5 
mm. Wszystkie połączenia ścian i dna są wykonane po łuku R 14. Otwory spustowe standardowo wykonane są w centrum komory, z przetłoczeniami spływowymi. 
Szkielet: nośniki wykonane z profili kwadratowych zapewniające sztywności konstrukcji. Szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie 
±15 mm od wymiaru bazowego 850 mm.  W płytach zabrania się stosowania na wypełnienia materiałów chłonących wilgoć, nawet jeśli są przed tym zabezpieczone. 
Komory basenów wyposażone w standardzie w syfony z sitkiem nierdzewnym. Stoły z basenami w standardzie wyposażone w maskownice boczne i czołową ze stali 
nierdzewnej. Głębokość komory: 350 mm.

1600x600x850 - z.w.k

22. 2 Zamrażarka 
skrzyniowa 

Zamrażarka skrzyniowa w obudowie wykonanej z blachy malowanej proszkowo na kolor biały. Wnętrze – aluminium. Poj. 200 l, moc 0,14 kW, zasilenie 230 V 950x600x820 0,14/230

23. 1
Stół roboczy 

prosty z półką 
dolną 

Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano – zgrzewana, dopuszcza się połączenia z zastosowaniem 
elementów złącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0 mm. Szkielety – nośniki 
wykonane z profili kwadratowych  łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia). Szkielet wyposażony w półkę pełną spawaną do 
szkieletu, wyposażoną w usztywnienie wzdłużne. 
Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką stołu wynosi 150 mm.
Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150 kg/m2. 
Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 125 kg/m2. 
Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250 kg/m2. 
Ranty płyty tylne wygięte w górę na wysokość 50 mm wykonane z dwóch poszyć blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym. Przestawanie płyty 
z tyłu min. 45 mm, z boków min. 20 mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Stół na 4 nogach.

1700x700x850 - -

24. 1
Obieraczka do 

ziemniaków 
Obieraczka do ziemniaków wykonana ze stali nierdzewnej o wydajności 120 kg/h, z jednorazowym wsadem 12 kg, moc 0,55 kW, zasilenie 400 V 420x820x920 0,55/400

25. 1
Naświetlacz 

bakteriobójczy 
do jaj

Wykonanie: stal nierdzewna, 2 magnetyczne zatrzaski mające na celu każdorazowe domykanie czoła szuflady do korpusu, uszczelka odporna na działanie UV, wody 
i detergentów uszczelniająca układ czoło szuflady – korpus naświetlacza, sterylizacja za pomocą promieni UV- C, oprawy źródeł promieniowania z zapłonnikami 
elektronicznymi, wyłącznik bezpieczeństwa wysuniętej szuflady (uniemożliwiające świecenie źródła promieniowania podczas załadunku i rozładunku szuflady), 
automatyczne wyłączanie sterylizacji po upływie 60 sekund realizowane układem elektronicznym, sygnalizator diodowy realizowania procesu odkażania – 
naświetlania, dwu torowy podświetlany wyłącznik zasilania głównego realizujący rozłączenie fazy i wyłączenie urządzenia, szuflady wyposażone w prowadnice 
rolkowe zapewniające pełen wysuw kratki (wsadu). Rejestrator czasu pracy. Czas cyklu naświetlania: 60 s., jednorazowy wsad: 30 szt. jaj.

402x572x292 0,1/230

26. 1
Stół z basenem 
1-komorowym 

gł. 40 cm   

Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych AISI 304, szlifowanych (ziarno 240). Konstrukcja wyrobu spawano – zgrzewana. Płyta wierzchnia 
wykonana z blachy o grubości minimum 1,2 mm, usztywniana elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Komory wykonane są technologią spawania z blachy 
min. 1,2 mm. Wszystkie połączenia ścian i dna są wykonane po łuku R 14. Otwory spustowe standardowo wykonane są w centrum komory, z przetłoczeniami 
spływowymi. Szkielet: nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2), maskownice z trzech stron komory wykonane z blachy o grubości min. 1,0 mm 
zapewniające sztywności konstrukcji. Szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15 mm od wymiaru bazowego 850 mm. 
Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150kg/m2. Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie 
pionowej 250 kg/m2. Ranty płyty, tylne lub boczne (w zależności od typu płyty) wygięte w górę z blachy stanowiącej płaszczyznę roboczą płyty na wysokość 50 mm 
ponad krawędź płyty. Przestawanie płyty z tyłu min. 45 mm. Wyrób wyposażon ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. W płytach zabrania się stosowania na 
wypełnienia materiałów chłonących wilgoć, nawet jeśli są przed tym zabezpieczone. Komory basenów wyposażone w standardzie w syfony z sitkiem nierdzewnym. 
Stoły z basenami w standardzie wyposażone w maskownice boczne i czołową ze stali nierdzewnej. Głębokość komory: 400 mm.

800x600x850 - -

Obieralnia warzyw

Magazyn chłodniczy



27. 1
Stół roboczy z 
półką dolną 

Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano – zgrzewana, dopuszcza się połączenia z zastosowaniem 
elementów złącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0 mm. Szkielety – nośniki 
wykonane z profili kwadratowych  łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia). Szkielet wyposażony w półkę pełną spawaną do 
szkieletu, wyposażoną w usztywnienie wzdłużne. 
Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką stołu wynosi 150 mm.
Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150 kg/m2. 
Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 125 kg/m2. 
Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250 kg/m2. 
Ranty płyty tylne wygięte w górę na wysokość 50 mm wykonane z dwóch poszyć blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym. Przestawanie płyty 
z tyłu min. 45 mm, z boków min. 20 mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Stół na 4 nogach.

1700x700x850 - -

28. 1
Zmywarka do 

naczyń 

Zmywarka gastronomiczna do naczyń  z funkcją wyparzania przeznaczona do mycia szkła, talerzy i sztućców. Prześwit (wysokość drzwi - 36,5 cm) umożliwia mycie 
talerzy o maksymalnej średnicy 40 cm.
Zmywarka ma 2 cykle mycia: 90 i 150 s. Mycie naczyń odbywa się w temperaturze około 60ºC, natomiast wyparzanie – w temperaturze około 90ºC.
Sterowany elektronicznie dozownik środka myjącego i płuczącego.
Tłoczona wanna ze stali nierdzewnej oraz filtr zapewniają utrzymanie czystości na optymalnym poziomie. Górne i dolne ramiona myjące oraz płuczące gwarantują 
właściwą jakość mycia i wyparzania. Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej, co zapewnia utrzymanie najwyższych standardów higieny.
Moc grzałki bojlera: 4.9 kW
Moc grzałki wanny: 2.1 kW
Pojemność wanny: 20 l
Pojemność bojlera: 6 l
Długość cyklu: 90/150 s
Zużycie wody na 1 cykl: 2.1 l
Moc: 5.4 kW
Wymiary kosza: 50x50 cm
Dozownik płynu myjącego:  tak

575x610x820 5,4/400 zw

29. 1
Stół z basenem 
2-komorowym 

gł. 40 cm   

Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych AISI 304, szlifowanych (ziarno 240). Konstrukcja wyrobu spawano – zgrzewana. Płyta wierzchnia 
wykonana z blachy o grubości minimum 0,8-1,0 mm, usztywniana elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Komory wykonane są technologią spawania z blachy 
min. 1,5 mm. Wszystkie połączenia ścian i dna są wykonane po łuku R 14. Otwory spustowe standardowo wykonane są w centrum komory, z przetłoczeniami 
spływowymi. Szkielet: nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2), maskownice z trzech stron komory wykonane z blachy o grubości min. 1,0 mm 
zapewniające sztywności konstrukcji. Szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15 mm od wymiaru bazowego 850 mm. 
Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150kg/m2. Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie 
pionowej 250 kg/m2. Ranty płyty, tylne lub boczne (w zależności od typu płyty) wygięte w górę z blachy stanowiącej płaszczyznę roboczą płyty na wysokość 50 mm 
ponad krawędź płyty. Przestawanie płyty z tyłu min. 45 mm. Wyrób wyposażon ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. W płytach zabrania się stosowania na 
wypełnienia materiałów chłonących wilgoć, nawet jeśli są przed tym zabezpieczone. Komory basenów wyposażone w standardzie w syfony z sitkiem nierdzewnym. 
Stoły z basenami w standardzie wyposażone w maskownice boczne i czołową ze stali nierdzewnej. Głębokość komory: 400 mm.

1400x600x850 - cw,zw,k

30.
Stół z basenem 
1-komorowym 

gł. 40 cm   

Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych AISI 304, szlifowanych (ziarno 240). Konstrukcja wyrobu spawano – zgrzewana. Płyta wierzchnia 
wykonana z blachy o grubości minimum 1,2 mm, usztywniana elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Komory wykonane są technologią spawania z blachy 
min. 1,2 mm. Wszystkie połączenia ścian i dna są wykonane po łuku R 14. Otwory spustowe standardowo wykonane są w centrum komory, z przetłoczeniami 
spływowymi. Szkielet: nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2), maskownice z trzech stron komory wykonane z blachy o grubości min. 1,0 mm 
zapewniające sztywności konstrukcji. Szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15 mm od wymiaru bazowego 850 mm. 
Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150kg/m2. Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie 
pionowej 250 kg/m2. Ranty płyty, tylne lub boczne (w zależności od typu płyty) wygięte w górę z blachy stanowiącej płaszczyznę roboczą płyty na wysokość 50 mm 
ponad krawędź płyty. Przestawanie płyty z tyłu min. 45 mm. Wyrób wyposażon ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. W płytach zabrania się stosowania na 
wypełnienia materiałów chłonących wilgoć, nawet jeśli są przed tym zabezpieczone. Komory basenów wyposażone w standardzie w syfony z sitkiem nierdzewnym. 
Stoły z basenami w standardzie wyposażone w maskownice boczne i czołową ze stali nierdzewnej. Głębokość komory: 400 mm.

600x600x850

ZMYWALNIA NACZYŃ

PIĘTRO



31. 2
Stół roboczy 

prosty z półką 
dolną 

Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano – zgrzewana, dopuszcza się połączenia z zastosowaniem 
elementów złącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0 mm. Szkielety – nośniki 
wykonane z profili kwadratowych  łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia). Szkielet wyposażony w półkę pełną spawaną do 
szkieletu, wyposażoną w usztywnienie wzdłużne. 
Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką stołu wynosi 150 mm.
Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150 kg/m2. 
Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 125 kg/m2. 
Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250 kg/m2. 
Ranty płyty tylne wygięte w górę na wysokość 50 mm wykonane z dwóch poszyć blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym. Przestawanie płyty 
z tyłu min. 45 mm, z boków min. 20 mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Stół na 4 nogach.

1700x700x850 - -

32. 1
Stół roboczy 

prosty centralny  

Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano – zgrzewana, dopuszcza się połączenia z zastosowaniem 
elementów złącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0 mm. Szkielety – nośniki 
wykonane z profili kwadratowych  łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia). 
Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150 kg/m2. 
Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250 kg/m2. 
Ranty płyty tylne wygięte w górę na wysokość 50 mm wykonane z dwóch poszyć blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym. Przestawanie płyty 
z tyłu min. 45 mm, z boków min. 20 mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Stół na 4 nogach.

1400x700x450 - -

33. 1

Szafa 
przelotowa na 

naczynia z 
drzwami 

suwanymi 
wykonana ze 

stali 
nierdzewnej 

Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304. Konstrukcja z blachy z grubości min. 1,0 mm. Sufit nakładany. Stała usztywniana przegroda środkowa i 2 półki przestawne.
Możliwość zmiany na obiekcie nóg z regulowaną wysokością na zespoły jezdne.
Światło pomiędzy półką dolną, a posadzką zgodne z DIN18865. Elementy nośne zaczepów półek wykonane w formie listew nierdzewnych i montowane w sposób 
uniemożliwiający zaleganie nieczystości - demontowalne. Zabrania się wykonywania otworów nośnych zaczepów w elementach konstrukcyjnych szaf oraz osadzania 
półek na bolcach montowanych na stałe. 2 półki wyjmowane z możliwością regulacji w zakresie 300 mm, co 12,5 mm. Drzwi suwane zawieszone na łożyskowanej 
rolce w prowadnicy nierdzewnej, wyposażone w elastyczny odbojnik – amortyzator zabezpieczający przed zasuwaniem się drzwi za siebie..
Ergonomiczny uchwyt drzwiowy – profil chwytowy wyprofilowany z poszycia zewnętrznego o szerokości 60 mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do 
wyrównania potencjałów. Regulacja wysokości w zakresie ± 15 mm. Wersja przelotowa.

1400x700x2000 - -

34. 4
Szafka 

nierdzewna 
magazynowa 

Szafka pojedyncza ze stali nierdzewnej o wymiarach 500x600x800 mm wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 z drzwiami otwieranymi (skrzydłowymi). Wymiary . 
Grubość blachy 0,8-1 mm. 
Profile z kształtowników o wymiarach 4x4 cm,  przestawne półki w wyposażeniu wykonane  z blachy o grubości 0,8-1 mm.

500x600x800

35 2
Stół roboczy 

prosty z półką 
dolną 

Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano – zgrzewana, dopuszcza się połączenia z zastosowaniem 
elementów złącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0 mm. Szkielety – nośniki 
wykonane z profili kwadratowych  łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia). Szkielet wyposażony w półkę pełną spawaną do 
szkieletu, wyposażoną w usztywnienie wzdłużne. 
Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką stołu wynosi 150 mm.
Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150 kg/m2. 
Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 125 kg/m2. 
Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250 kg/m2. 
Ranty płyty tylne wygięte w górę na wysokość 50 mm wykonane z dwóch poszyć blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym. Przestawanie płyty 
z tyłu min. 45 mm, z boków min. 20 mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Stół na 4 nogach.

1200x700x850 - -

POMIESZCZENIE DO WYDAWANIA OBIADÓW



36 1
Stół roboczy z 
prosty półką 

dolną 

Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano – zgrzewana, dopuszcza się połączenia z zastosowaniem 
elementów złącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0 mm. Szkielety – nośniki 
wykonane z profili kwadratowych  łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia). Szkielet wyposażony w półkę pełną spawaną do 
szkieletu, wyposażoną w usztywnienie wzdłużne. 
Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką stołu wynosi 150 mm.
Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150 kg/m2. 
Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 125 kg/m2. 
Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250 kg/m2. 
Ranty płyty tylne wygięte w górę na wysokość 50 mm wykonane z dwóch poszyć blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym. Przestawanie płyty 
z tyłu min. 45 mm, z boków min. 20 mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Stół na 4 nogach.

1400x600x850 - -

37 2
Taboret 

elektryczny 
Taboret elektryczny z płytą grzewczą o średnicy 400 mm, z 3-stopniowy przełącznik mocy . Taboret elektryczny o mocy 5 kW 400 V i wymiarach 600x650x400[mm] 600x650x400 5,0/400 -




