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Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Załącznik nr 1 do umowy

Nazwa JM Ilość Opis

1 szt. 400

2 szt. 4

3 szt. 120

4 Cukiernica szt. 20

5 szt. 1

6 szt. 2

7 szt. 10

8 szt. 4

Lp.

Bulionówki
/ flaczarka

Zestaw bulionówka z uchwytami  ze spodkiem 
okrągłym, wykonany z hartowanego szkła. Odporny 
na stłuczenia, obicia i szoki termiczne. Nadający się 
do mycia w zmywarkach przemysłowych. Kolor: 
biały. Wysokość bulionówki: 58 - 60 mm Pojemność: 
300-350 ml. Średnica spodka: 145 -155 mm

Cedzak z 
uchwytami

Wykonany ze stali nierdzewnej, posiadający 
zaokrąglone brzegi. Średnica 250 mm-280 mm.

Ceraty/obru
s foliowy

Obrus foliowy, zmywalny, nieprzemakalny.
Wymiary: - szer. 120-137 cm - dł. 140 - 274 cm. Mix 
kolorów
Cukiernica z pokrywką. Materiał wykonania: 
porcelana. Kolor: biały
Można myć w zmywarce. Pojemność: 200-220 ml

Czajnik 
stalowy 2,5 
l.

Wykonany ze stali nierdzewnej satynowej lub 
polerowanej, o pojemności min. 2,5 l. Z przykrywką i 
uchwytem oraz gwizdkiem. Z możliwością 
stosowania na kuchni indukcyjnej.

Czajnik 
stalowy 4,5 
l.

Wykonany ze stali nierdzewnej, o pojemności min. 
4,5 l. Z przykrywką i uchwytem.

Deska do 
krojenia 1

Deska do krojenia. Wykonana z drewna 
bambusowego. Grubość: min. 1,5 cm, szerokość 
całkowita max. 30 cm (± 5%), długość całkowita: 
min. 40 cm  (± 5%), kształt: prostokąt.

Deska do 
krojenia 2

Deska do krojenia, drewniana Wymiary minimalne 40 
x 25 cm.
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9 szt. 4

10 szt. 5

11 szt. 24

12 szt. 20

13 szt. 300

14 szt. 2

15 szt. 7

16 szt. 5

Dyspenser 
do soków 
8l

Dyspenser do soków z wkładem chłodzącym. Rama, 
ociekacz i blacha perforowana wykonane ze stali 
nierdzewnej, pojemnik z przeźroczystego tworzywa. 
Kranik wykonany z tworzywa sztucznego/stalowy. 
Pojemność 7- 8 l.

Dzbanek 5 
l. z miarką

Dzbanek wykonany z półprzeźroczystego 
polipropylenu, o pojemności 5000 ml (+/-5%). 
Dzbanek z uchwytem oraz z podziałką na litry oraz 
mililitry. Możliwość mycia z zmywarce.

Dzbanek 
stal 
nierdzewna

Dzbanek z uchwytem. Materiał wykonania: stal 
nierdzewna. Pojemność 1,5 - 2 litry.

Dzbanek 
szklany na 
napoje 
zimne

Dzbanek ze szkła gastronomicznego, z uchwytem. 
Wysokość
240 - 285 mm. Pojemność: 1,85 - 2.2 l. Kolor: 
przeźroczysty

Filiżanka 
deserowa 
ze 
spodkiem

Zestaw filiżanka ze spodkiem. Materiał wykonania: 
szkło hartowane. Kolor: biały. Pojemność: 240-250 
ml. Wysokość: min. 76 mm.
Zestaw filiżanka ze spodkiem. Materiał wykonania: 
szkło hartowane. Kolor: biały. Pojemność: 240-250 
ml. Wysokość: min. 76 mm.

Folia 
spożywcza 
oddychając
a

Oddychająca folia do żywności o długości min. 20 m. 
i szer. rolki: 29 cm. (±5%)

Forma do 
terrin i 
ciast- 1,2 
litra

Forma do terrin i ciast, wykonana ze stali szlachetnej 
Wymiary 28-31 cm x 7-8 cm x 7-8 cm. Pojemność 1,2 
litra (+/-5%). Forma w kształcie prostokąta lub 
trapezu.

Forma do 
terrin i 
ciast- 2 litry

Forma do terrin i ciast, wykonana ze stali szlachetnej 
Wymiary: 50cm x 10 cm x 9 cm (+/-5%). Pojemność 
2 litry (+/-5%). Forma w kształcie V
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17 szt. 5

18 szt. 5

19 szt. 5

20 szt. 2

21 szt. 5

22 szt. 5

Forma do 
terrin i 
ciast- 3,5 
litra

Forma do terrin i ciast, wykonana ze stali szlachetnej 
Wymiary: 50cm x 10 cm x 9 cm (+/-5%). Pojemność 
3,5l (+/-5%). Forma w kształcie U

Gałkownic
a do lodów

Gałkownica/łyżka do lodów. Wykonana z tworzywa 
sztucznego. Kolor dowolny. Wymiary: długość min. 
19 cm, średnica min. 5 cm

Garnek z 
pokrywką- 
10 l.

Garnek o wysokości 18-22 cm oraz średnicy 24-25 
cm, o pojemności 9-10 l. Wykonany ze stali 
nierdzewnej. Z możliwością stosowania na kuchni 
indukcyjnej, gazowej i płytach elektrycznych, 
możliwość mycia w zmywarce. Garnek wraz z 
pokrywką ze stali nierdzewnej

Garnek z 
pokrywką- 
100 l.

Garnek o wysokości 48-53 cm oraz średnicy 48-53 
cm, o pojemności 98-102 l. Wykonany ze stali 
nierdzewnej. Z możliwością stosowania na kuchni 
indukcyjnej, gazowej i płytach elektrycznych, 
możliwość mycia w zmywarce. Garnek wraz z 
pokrywką ze stali nierdzewnej.

Garnek z 
pokrywką- 
2 l.

Garnek o wysokości 11-14 cm oraz średnicy 15-16 
cm, o pojemności 2-3 l. Wykonany ze stali 
nierdzewnej 18/10. Z możliwością stosowania na 
kuchni indukcyjnej, gazowej i płytach elektrycznych, 
możliwość mycia w zmywarce. Garnek wraz z 
pokrywką ze stali nierdzewnej.

Garnek z 
pokrywką- 
30 l.

Garnek o wysokości 26-33 cm oraz średnicy 40-45 
cm, o pojemności 30-32 l. Wykonany ze stali 
nierdzewnej. Z możliwością stosowania na kuchni 
indukcyjnej, gazowej i płytach elektrycznych, 
możliwość mycia w zmywarce. Garnek wraz z 
pokrywką ze stali nierdzewnej.
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23 szt. 5

24 szt. 4

25 szt. 8

26 szt. 2

27 szt. 2

28 szt. 1

Garnek z 
pokrywką- 
36 l.

Garnek o wysokości 35-37 cm oraz średnicy 35-37 
cm, o pojemności 35-37 l. Wykonany ze stali 
nierdzewnej. Z możliwością stosowania na kuchni 
indukcyjnej, gazowej i płytach elektrycznych, 
możliwość mycia w zmywarce. Garnek wraz z 
pokrywką ze stali nierdzewnej.

Garnek z 
pokrywką- 
5 l.

Garnek o wysokości 12-16 cm oraz średnicy 19-21 
cm, o pojemności 4-5 l. Wykonany ze stali 
nierdzewnej 18/10. Z możliwością stosowania na 
kuchni indukcyjnej, gazowej i płytach elektrycznych, 
możliwość mycia w zmywarce. Garnek wraz z 
pokrywką ze stali nierdzewnej.

Garnek z 
pokrywką- 
50 l.

Garnek o wysokości 39-41 cm oraz średnicy 39-41 
cm, o pojemności 50-51 l. Wykonany ze stali 
nierdzewnej. Z możliwością stosowania na kuchni 
indukcyjnej, gazowej i płytach elektrycznych, 
możliwość mycia w zmywarce Garnek wraz z 
pokrywką ze stali nierdzewnej.

Garnek z 
pokrywką- 
75 l.

Garnek o wysokości 43-46 cm oraz średnicy 45-48 
cm, o pojemności 70-76 l. Wykonany ze stali 
nierdzewnej. Z możliwością stosowania na kuchni 
indukcyjnej, gazowej i płytach elektrycznych, 
możliwość mycia w zmywarce. Garnek wraz z 
pokrywką ze stali nierdzewnej.

Hak 
nierdzewny 
do 
ciągnięcia 
transportu 
skrzynek

Hak wykonany ze stali do ciągnięcia skrzynek. 
Długość haka 70-80 cm.

Kloc 
masarski

Płyta kloca z polietylenu, podstawa ze stali 
nierdzewnej. Wymiary płyty: szerokość: 45-55 cm x 
głębokość: 45-55 cm x wysokość 5-8cm. Wysokość 
podstawy wraz z płytą 80-90 cm.
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29 4

30 szt. 90

31 szt. 3

32 szt. 4

33 Kubek szt. 1000

34 szt. 10

35 szt. 85

36 szt. 5

37 szt. 4

Komplet 6 
szt. desek 

kompl
et

Komplet 6 szt. (po jednej z koloru) desek zgodnych z 
normami HACCP, wymiar: 530 x 325 mm. 
Wykonane z polietylenu/ polipropylenu, odporne na 
odkształcenia. Lekko porowata powierzchnia, mycie 
w zmywarkach gastronomicznych

Kosz na 
pieczywo

Koszyk do pieczywa,prostokątny/owalny. Wykonany 
ze stali nierdzewnej. Wymiary minimalne 26 x 18 x 4 
cm. Przystosowany do mycia w zmywarce

Kosz na 
sztućce do 
zmywarki

Koszyk na sztućce, przeznaczony do zmywarek 
gastronomicznych. Wykonany z 
polipropylenu/tworzywa sztucznego. Kosz podzielony 
na 8 sekcji. Uchwyty boczne do przenoszenie kosza 
ze sztućcami z/do zmywarki

Krajacz do 
jaj

Krajacz jajek ugotowanych na twardo. Wykonany z 
aluminium. Kroi jajko na min. 10 plastrów

Kubek wykonany z hartowanego szkła.  Odporność 
na stłuczenia, wyszczerbienia, różnice temperatur. 
Możliwość mycia w zmywarkach przemysłowych. 
Wymiary: wysokość: 89 - 91 mm, średnica 70 - 
80mm, poj. min 250 ml. Kolor biały

Kubek do 
mleka

Kubek/dzbanuszek do mleka. Materiał wykonania: 
porcelana. Kolor: biały. Pojemność: 80 ml - 120 ml.

Kubki 
plastikowe 
wielokrotne
go użytku

Kubek wielokrotnego użytku, wykonany z tworzywa 
sztucznego. Pojemność 250 - 300 ml.

Lampa 
owadobójc
za

Lampa owadobójcza lepowa o zasięgu min. 30 m2. 
Mocowane na ścianie, wabienie owadów poprzez 
system dwóch świetlówek UV, pułapka wyposażona 
w lep. Gwarancja 24 miesiące.

Lejek 
stalowy z 
rączką

Lejek z uchwytem. Wykonany ze stali nierdzewnej. 
Średnica min.12 cm.
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38 szt. 5 Listwa magnetyczna do noży. Długość 50-55 cm.

39 szt. 6

40 szt. 24

41 szt. 5

42 szt. 600

43 szt. 300

44 szt. 600

45 szt. 5

46 szt. 2

47 szt. 5

Listwa 
magnetyczn
a do noży

Łopatka do 
przewracan
ia 
perforowan
a

Łopatka do przewracania perforowana, kątowa. 
Wykonana ze stali nierdzewnej. Antypoślizgowy 
uchwyt z polipropylenu/drewna. Odporna na wysokie 
temperatury. Wymiary min. 24 x 7 cm.

Łopatka do 
tortu

Długość: 220 -240 mm Materiał wykonania: stal 
nierdzewna 18/0

Łopatka 
perforowan
a 
prostokątna

Łopatka perforowana prostokątna, monoblok. 
Wykonana ze stali nierdzewnej, posiada uchwyt 
umożliwiający zawieszenie.

Łyżeczka 
deserowa 
(do kawy)

Długość: 100 -120 mm Materiał wykonania: stal 
nierdzewna 18/0

Łyżeczka 
do deserów 
przedszkol
na

Łyżeczka do deserów/herbaty przedszkolna, 
wykonana ze stali nierdzewnej 18/0, możliwość 
używania przez alergików i osoby uczulone na nikiel. 
Wymiary dł. 135 - 140 mm.

Łyżeczka 
do herbaty

Długość: 130 - 150 mm Materiał wykonania: stal 
nierdzewna 18/0

Łyżka 
cedzakowa

Łyżka cedzakowa wykonana ze stali 
chromowanej/nierdzewnej. Posiada uchwyt do 
zawieszenia. Duże otwory do szybkiego ociekania. 
Długość min. 350 mm, średnica 110 mm-160 mm.

Łyżka 
cedzakowa 
duża

Łyżka cedzakowa wykonana ze stali 
chromowanej/nierdzewnej. Posiada zagięty uchwyt do 
zawieszenia. Przystosowana do mycia w zmywarce. 
Średnica min. 200 mm.

Łyżka 
chochla 1

Łyżka chochla, monoblok. Wykonana ze stali 
nierdzewnej,  posiada zagięty uchwyt do zawieszenia. 
Pojemność min. 1 l, długość min. 48 cm,  średnica 
min. 16 cm.
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48 szt. 12

49 szt. 2

50 szt. 12

51 szt. 14

52 szt. 4

53 szt. 17

54 3

55 szt. 1000

56 szt. 300

57 szt. 10

58 szt. 2

Łyżka 
chochla 2

Łyżka chochla, monoblok. Wykonana ze stali 
nierdzewnej,  posiada zagięty uchwyt do zawieszenia. 
Pojemność min. 0,25 l,  średnica min. 10 cm.

Łyżka 
chochla 3

Łyżka chochla, monoblok. Wykonana ze stali 
nierdzewnej,  posiada zagięty uchwyt do zawieszenia. 
Pojemność min. 2 l,  średnica min. 20 cm.

Łyżka 
chochla 4

Łyżka chochla, monoblok. Wykonana ze stali 
nierdzewnej,  posiada zagięty uchwyt do zawieszenia. 
Pojemność min. 0,10 l, długość min. 30 cm,  średnica 
min. 8 cm.

Łyżka do 
serwowania

Łyżka do serwowania. Wykonana ze stali nierdzewnej 
z uchwytem do zawieszenia. Można myć w 
zmywarce. Długość 30-40 cm.

Łyżka do 
spaghetti

Łyżka do spaghetti. Wykonana ze stali nierdzewnej, z 
uchwytem do zawieszenia. Można myć w 
zmywarkach. Długość min 30 cm.

Łyżka do 
ziemniakó
w

Łyżka serwowania, do nakładania ziemniaków, ryżu, 
kaszy. Wykonana ze stali nierdzewnej.  Długość: 300 
- 315  mm. Szerokość: 70 - 75 mm

Łyżka 
jednorazow
a

opako
wanie

Łyżka jednorazowa, plastikowa, długość 12-15 cm- 
100 szt.

Łyżka 
stołowa

Długość: 195 - 210 mm Materiał wykonania: stal 
nierdzewna 18/0

Łyżka 
stołowa 
przedszkol
na

Łyżka stołowa przedszkolna, wykonana ze stali 
nierdzewnej 18/0, możliwość używania przez 
alergików i osoby uczulone na nikiel, Wymiary: dł. 
153 - 168 mm.

Łyżka 
drewniana

Łyżka drewniana. Nielakierowana, gładka wykonana 
z drewna bukowego, długość 30-50 cm.

Mieszadło 
do kotła

Mieszadło do kotła. Wykonane ze stali nierdzewnej 
polerowanej.  Długość 120 - 150 cm.
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59 Miska 14 l. szt. 16

60 Miska 43 l. szt. 4

61 Miska 65 l. szt. 2 Wykonana ze stali nierdzewnej. Pojemność 60 -75l.

62 szt. 150

63 szt. 8

64 Nożyczki szt. 2

65 Nóż szt. 8

66 szt. 3

67 szt. 2

68 szt. 6

69 szt. 11

Wykonana ze stali nierdzewnej, zaokrąglone brzegi. 
Pojemność min. 14 l. wysokość min. 13 cm, średnica 
min. 35 cm.
Wykonana ze stali nierdzewnej, zaokrąglone brzegi. 
Pojemność min. 43 l, średnica min. 60 cm.

Miska 
plastikowa

Okrągła miska z plastiku o średnicy min. 26 cm i 
pojemności min. 4 litry.

Nóż do 
warzyw

Nóż do warzyw. Przeznaczony do obierania, krojenia 
oraz czyszczenia warzyw. Wykonany ze stali 
nierdzewnej, uchwyt tworzywo sztuczne/drewniane. 
Długość 10 cm.
Nożyczki kuchenne. Wykonane ze stali nierdzewnej. 
Uchwyt z antypoślizgową okładziną. Posiada 
otwieracz do nakrętek. Długość min. 20 cm.
Nóż szefa kuchni 20 cm. Ostrze wykonane ze stali 
chromowo-molibdenowej, hartowane  o twardości 54-
57 HRC, uchwyt antypoślizgowy.

Nóż 
dekoracyjn
y

Nóż dekoracyjny kanałowy. Wykonany ze stali 
nierdzewnej. Uchwyt z polipropylenu. Długość min. 
15 cm.

Nóż do 
chleba

Nóż do chleba i ciast. Ząbkowane ostrze. Wykonany 
ze stali nierdzewnej. Uchwyt z polipropylenu. 
Długość min. 30 cm.

Nóż do 
trybowania

Nóż do trybowania - szlif kulowy, wykonany ze stali. 
Uchwyt wykonany z tworzywa antypoślizgowego, 
ergonomiczny kształt.

Nóż do 
warzyw

Nóż do warzyw ząbkowany, długość 10 cm (±5%). 
Kolor czarny. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej, 
rączka z tworzywa sztucznego o wyprofilowanym 
kształcie. Kształt noża ze smukłym wąskim ostrzem 
zwężającym się ku końcowi.
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70 szt. 6

71 szt. 2

72 szt. 1000

73 szt. 300

74 szt. 12

75 szt. 3

76 szt. 4

77 szt. 8

78 szt. 8

Nóż 
kuchenny

Nóż kuchenny uniwersalny 20 cm (±5%). Ostrze 
wykonane ze stali nierdzewnej wycinane laserowo. 
Rękojeść wyprofilowana z tworzywa sztucznego

Nóż 
kuchenny 
do wędlin

Nóż kuchenny do wędlin. Ostrze wykonane ze stali 
nierdzewnej. Rękojeść wykonana z  drewna/tworzywa 
sztucznego. Możliwość mycia i wyparzania w 
zmywarkach gastronomicznych. Długość min. 25 cm.

Nóż 
stołowy

Długość: 210 - 220 mm  Materiał wykonania: stal 
nierdzewna 18/0

Nóż 
stołowy 
przedszkol
ny

Nóż stołowy przedszkolny, wykonany ze stali 
nierdzewnej 18/0, możliwość używania przez 
alergików i osoby uczulone na nikiel, Wymiary dł. 
171 -185 mm.

Obieraczka 
do warzyw

Obieraczka do warzyw. Wykonany ze stali 
nierdzewnej polerowanej. Sztywny nóż, wysokość 
min. 12 cm.

Ostrzałka 
do noży

Ostrzałka do noży. Powierzchnia robocza pokryta 
powłoką diamentową. Rękojeść pokryta tworzywem 
antypoślizgowym. Posiada uchwyt do zawieszenia. 
Długość min. 38 cm.

Otwieracz 
do konserw

Otwieracz do konserw. Wykonany ze stali 
nierdzewnej. Posiada mocowanie do blatu stołu. 
Otwiera puszki o wysokości od 20 do 40 cm. Długość 
min. 55 cm.

Patelnia 
aluminiowa 
24 cm

Patelnia aluminiowa o średnicy 24 cm (+/-5%) i 
wysokości 4-5 cm, grubość powłoki teflonowej od 
3mm do 8mm. Patelnia pokryta PTFE. Z możliwością 
stosowania na kuchni indukcyjnej, gazowej i płytach 
elektrycznych.

Patelnia 
aluminiowa 
28 cm

Patelnia aluminiowa o średnicy 28 cm (+/-5%) i 
wysokości 4-5 cm, grubość powłoki teflonowej od 
3mm do 8mm. Z możliwością stosowania na kuchni 
indukcyjnej, gazowej i płytach elektrycznych.
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79 szt. 4

80 szt. 1

81 szt. 1

82 szt. 12

83 szt. 6

84 szt. 11

85 szt. 6

86 szt. 4

87 szt. 60

Patelnia 
aluminiowa 
32 cm

Patelnia aluminiowa o średnicy 32 cm (+/-5%) i 
wysokości 4-6 cm, grubość powłoki teflonowej od 
3mm do 8mm. Patelnia pokryta PTFE. Z możliwością 
stosowania na kuchni indukcyjnej, gazowej i płytach 
elektrycznych.

Patelnia 
stalowa 32 
cm

Patelnia ze stali nierdzewnej, o średnicy 32 cm (+/-
5%) i wysokości 5 cm (+/-5%). Z możliwością 
stosowania na kuchni indukcyjnej, gazowej i płytach 
elektrycznych oraz mycia z zmywarce.

Patelnia 
stalowa 36 
cm

Patelnia ze stali nierdzewnej, o średnicy 36 cm (+/-
5%) i wysokości 6-7 cm. Z możliwością stosowania 
na kuchni indukcyjnej, gazowej i płytach 
elektrycznych oraz mycia z zmywarce.

Patera do 
tortu

Patera do tortu obrotowa na podstawie. Wykonana ze 
stali nierdzewnej. Średnica min. 32 cm, wysokość 
maksymalna 10 cm.

Patera na 
owoce

Trzystopniowa, składana patera. Wykonana ze stali 
nierdzewnej. Minimalna średnica poziomów: 25 x 21 
x 16 cm. Wysokość minimalna 30 cm.

Podkładka 
do krojenia

Zestaw 6 szt. (po jednej z koloru) podkładek/mat do 
krojenia zgodnych z normami HACCP, wymiar: 380 
x 305 mm lub 450x300 mm. Wykonane z 
polipropylenu.

Pojemnik 
magazynow
y pełny

Pojemnik  plastikowy min. 39 litrowy wytrzymujący 
obciążenie do min. 30 kilogramów, oraz zakres 
temperatur od min. -20 do min. + 60 stopni C. 
Pojemnik posiada atest do żywności. Wymiary min.: 
(dług. x szer. x wys.) 600 x 400 x 200 mm

Pojemnik 
na sztućce 
1

Pojemnik na sztućce prostokątny 4 częściowy z 
podstawą. Wykonany ze stali nierdzewnej/ 
polipropylenu. Wymiary minimalne : 41 x 25 cm.

Pojemnik 
na sztućce 
2

Pojemnik/ociekacz na sztućce. Wykonany ze stali 
nierdzewnej. Wymiary minimalne: średnica 10 cm, 
wysokość 13 cm.
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88 szt. 8

89 szt 20

90 szt. 5

91 szt. 12

92 szt. 10

93 szt. 10

94 szt. 30

95 szt. 20

Pojemnik 
na sztućce 
do 
zmywarki

Wkład do zmywarki na sztućce. Wykonany z 
polipropylenu/tworzywa sztucznego. Średnica 
minimalna 10 - 15 cm.

Pojemnik 
plastikowy 
z pokrywą

Pojemnik plastikowy z pokrywką do 
przechowywania. Wymiary:
Wysokość: 15 - 17 cm. Pojemność: 8 - 11 litrów

Pojemnik 
termoizolac
yjny 80l.

Pojemnik termoizolacyjny o wymiarach 600-700 × 
400-500 mm. Wykonany z polipropylenu, o 
pojemności 80 litrów (+/-5%). Spełnia wymogi 
HACCP.  Możliwość piętrowania pojemników. 
Możliwość ułożenia w środku pojemników GN 1/1.

Pojemnik 
transportow
y

Wykonany z białego polietylenu, pojemność od 60 do 
80 litrów. Dopuszczony do kontaktu z żywnością. 
Pojemnik wraz z pokrywką.

Pojemniki 
gastronomi
czne GN 
1/1 
perforowan
e

Wysokość 200 mm, poj. 26-28 l. Pojemniki wykonane 
ze stali nierdzewnej 18/10, grubość ścian 0,6-1,2 mm. 
Perforacja dna i boków.

Pojemniki 
gastronomi
czne GN 
1/1 z 
polipropyle
nu

Wysokość 150 mm, poj. 20-21 l. Pojemniki wykonane 
z półprzeźroczystego polipropylenu, zakres 
temperatur min: od -30 ̊C do +80 ̊C. Pojemniki wraz z 
pokrywami wyposażonymi z klipsy/zaczepy. 
Dopuszczone do kontaktu z żywnością, z systemem 
HACCP.

Pojemniki 
gastronomi
czne GN 
1/1- poj. 14 
l.

Wysokość 100 mm, poj. 14 l (+/-5%). Pojemniki 
wykonane ze stali nierdzewnej 18/10, grubość ścian 
0.6-1.2mm. Dopuszczony do mycia w zmywarkach. 
Możliwość używania przy min. temperaturze od 
-30°C do 300°C.

Pojemniki 
gastronomi
czne GN 
1/1- poj. 
2,5 l.

Wysokość 20 mm, poj. 2,5 l (+/-5%). Pojemniki 
wykonane ze stali nierdzewnej 18/10, grubość ścian 
0,6-1,2 mm. Dopuszczony do mycia w zmywarkach. 
Możliwość używania przy min. temperaturze od 
-30°C do 300°C.
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96 szt. 10

97 szt. 6

98 szt. 20

99 szt. 6

100 szt. 6

101 szt. 18

102 szt. 18

Pojemniki 
gastronomi
czne GN 
1/1- poj. 21 
l.

Wysokość 150 mm, poj. 20- 21 l. Pojemniki 
wykonane ze stali nierdzewnej 18/10, grubość ścian 
0,6-1,2 mm. Dopuszczony do mycia w zmywarkach. 
Możliwość używania przy min. temperaturze od 
-30°C do 300°C.

Pojemniki 
gastronomi
czne GN 
1/1- poj. 
26-28 l.

Wysokość 200 mm, poj. 26- 28 l. Pojemniki 
wykonane ze stali nierdzewnej 18/10, grubość ścian 
0,6-1,2 mm. Dopuszczony do mycia w zmywarkach. 
Możliwość używania przy min. temperaturze od 
-30°C do 300°C.

Pojemniki 
gastronomi
czne GN 
1/1- poj. 9 
l.

Wysokość 65 mm, poj. 9 l (+/-5%). Pojemniki 
wykonane ze stali nierdzewnej 18/10, grubość ścian 
0,6-1,2 mm. Dopuszczony do mycia w zmywarkach. 
Możliwość używania przy min. temperaturze od 
-30°C do 300°C.

Pojemniki 
gastronomi
czne GN 
1/2

Wysokość 150mm, poj. 9,5 l (+/-5%). Pojemniki 
wykonane ze stali nierdzewnej 18/10, grubość ścian 
0.6-1.2mm. Dopuszczony do mycia w zmywarkach. 
Możliwość używania przy min. temperaturze od 
-30°C do 300°C.

Pojemniki 
gastronomi
czne GN 
1/2 z 
polipropyle
nu

Wysokość 200 mm, poj. 11-13 l. Pojemniki wykonane 
z półprzeźroczystego polipropylenu, zakres 
temperatur min: od -30 ̊C do +80 ̊C. Pojemniki wraz z 
pokrywami wyposażonymi z klipsy/zaczepy. 
Dopuszczone do kontaktu z żywnością, z systemem 
HACCP.

Pojemniki 
gastronomi
czne GN 
1/4- 4 l.

Wysokość 150 mm, poj. 4-5 l. Pojemniki wykonane 
ze stali nierdzewnej, grubość ścian 0.6-1.2mm. 
Dopuszczony do mycia w zmywarkach. Możliwość 
używania przy min. temperaturze od -30°C do 300°C.

Pokrywa do 
pojemnikó
w 
gastronomi
cznych GN 
1/4

Pokrywa do pojemników GN 1/4. Wykonane ze stali 
nierdzewnej 18/10, grubość blachy 0,6-1,2mm.
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103 szt. 20

104 Półmiski szt. 24

105 szt. 1

106 szt. 7

107 Rondel 2 l. szt. 4

108 Rózga szt. 3

109 Serwetniki szt. 20

110 szt. 16

111 48

112 5

Pokrywki 
do 
pojemnikó
w GN 1/1

Pokrywa do pojemników GN 1/1. Wykonane ze stali 
nierdzewnej 18/10, grubość blachy 0,6-1,2mm.

Półmisek owalny. Wykonany ze hartowanego szkła. 
Odporny na stłuczenia, obicia i szoki termiczne. 
Nadający się do mycia w zmywarkach 
przemysłowych. Kolor: biały. średnica: 29-35 x 21- 
27 cm

Radełko do 
ciast

Radełko do ciast falowane/karbowane. Wykonane ze 
stali nierdzewnej. Długość  min. 18 cm.

Rondel 10 
l.

Rondel o wysokości 13-18 cm oraz średnicy 26-29 
cm, o pojemności 9-10 l. Wykonany ze stali 
nierdzewnej. Z możliwością stosowania na kuchni 
indukcyjnej, gazowej i płytach elektrycznych, 
możliwość mycia w zmywarce.
Rondel o wysokości 8-10 cm oraz średnicy 16-18 cm, 
o pojemności 1,9-2 l. Wykonany ze stali nierdzewnej. 
Z możliwością stosowania na kuchni indukcyjnej, 
gazowej i płytach elektrycznych, możliwość mycia w 
zmywarce.
Rózga. Wykonana ze stali nierdzewnej. Długość  60 
cm.
Materiał wykonania: stal nierdzewna. Szerokość: 110 
- 140 mm
Głębokość: 28 - 30 mm. Wysokość: 65 - 80 mm

Sito z 
rączką

Sito wykonane ze stali szlachetnej, średnica 20- 25 
cm

Słomki 
papierowe

opako
wanie

Słomki jednorazowe papierowe. Wymiary: średnica 6 
- 8 mm, długość 20 - 21 cm. Wykonane z 
ekologicznego papieru. Pakowane w ekologiczny 
karton. Opakowanie min. 250 sztuk

Solniczka i 
pieprzniczk
a

kompl
et

Zestaw solniczka i pieprzniczka wykonany ze stali 
nierdzewnej. Średnica: 3,5 - 4,5 cm. Wysokość: 5 - 7 
cm. Liczba elementów w zestawie: 2 el.
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113 szt. 19

114 szt. 7

115 Stolnica szt. 5

116 szt. 7

117 szt. 12

118 szt. 8

119 szt. 4

120 36

121 szt. 2

122 szt. 2

123 szt. 6

Stacja 
deratyzacyj
na

Stacja/tunel deratyzacyjna na trutkę 33 cm. Wykonana 
z tworzywa sztucznego. Zamykana na zatrzask i 
dodatkową śrubę.

Stojak na 
czyściwo 
(ręcznik 
papierowy)

Stojak na przemysłowe czyściwo w roli. Wykonany z 
metalu/ stalowych rur/aluminium. Rolkę czyściwa 
zawiesza się na dozowniku.

Stolnica drewniana z obrzeżami zapobiegającymi 
rozsypywaniu się mąki. Wymiary minimalne 70 x 50 
cm.

Suszarka 
do naczyń

Suszarka/ociekacz do naczyń. Wykonana ze stali 
nierdzewnej/chromowanej. Suszarka posiada miejsce 
przeznaczone na talerze, kubki i filiżanki oraz 
ociekacz na sztućce. Taca, która zbiera gromadzącą 
się wodę. Wymiary minimalne: 46 x 30 x 10 cm.

Szczypce 
uniwersaln
e 1

Szczypce uniwersalne. Wykonane ze stali 
nierdzewnej. Można myć w zmywarkach. Długość 
min. 30 cm.

Szczypce 
uniwersaln
e 2

Szczypce uniwersalne. Wyposażone w blokadę. 
Wykonane ze stali nierdzewnej. Można myć w 
zmywarkach. Długość min. 40 cm.

Szpachelka 
trójkątna

Szpachelka wykonana ze stali nierdzewnej. Uchwyt 
tworzywo/drewno. Wymiary min. 100 x 220 mm.

Sztućce 
plastikowe 
wielorazow
e

zesta
w

Zestaw plastikowych sztućców wielokrotnego użytku. 
W komplecie: 4 szt. widelczyków, 4 szt. nożyków, 4 
szt. Łyżeczek. Opakowanie: min. 12 szt.

Szufelka 
stalowa 1

Szufelka stalowa. Wykonana ze stali 
nierdzewnej/aluminium, pojemność  0,45 - 0,70 l.

Szufelka 
stalowa 2

Szufelka stalowa. Wykonana ze stali 
nierdzewnej/aluminium, pojemność min. 1,0 l.

Szumówka 
/ łyżka 
cedzakowa

Łyżka cedzakowa, monoblok. Wykonana ze stali 
nierdzewnej, średnica min. 10 cm.
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124 Taca szt. 12

125 szt. 30

126 szt. 10

127 szt. 12

128 szt 85

129 szt. 700

130 szt. 550

131 szt. 900

Taca prostokątna biała. Wykonana z melaminy. GN 
1/2 (325x265 mm).

Taca do 
regału 
jezdnego

Taca z polipropylenu prostokątna, 530x325 mm, GN 
1/1

Taca 
plastikowa 
prostokątna

Taca prostokątna o wymiarach minimalnych 40x30 
cm wykonana z polipropylenu. Zaokrąglone 
krawędzie.

Tace 
kelnerskie

Taca kelnerska prostokątna o wymiarach 
minimalnych 45 x 35 cm wykonana z polipropylenu/ 
poliestru. Wytrzymała na duże obciążenie posiada 
antypoślizgową powierzchnię zarówno na sucho jak i 
na mokro. Odporna na złamania oraz na zakres 
temperatur od -10 do 100°C. Mycie w  
profesjonalnych zmywarkach. Zaokrąglone 
krawędzie. Kolor czarny.

Tacki 
plastikowe

Taca wykonana z tworzywa sztucznego. Wymiary: 
-szer. 19 - 30 cm, dł. 30 - 40 cm.

Talerz 
deserowy 
szkolny

Talerz deserowy płytki okrągły, wykonany z 
hartowanego szkła.  Odporność na stłuczenia, 
wyszczerbienia, różnice temperatur.  Możliwość 
mycia w zmywarkach przemysłowych. Wymiary: 
średnica 190 - 200 mm,  Kolor: biały

Talerz 
głęboki 
mały

Talerz głęboki okrągły, wykonany z porcelany/szkła 
hartowanego. Wymiary: średnica 180 - 200 mm , 
poj.150 - 200ml. Kolor biały

Talerz 
głęboki 
obiadowy

Talerz głęboki obiadowy okrągły, wykonany z 
hartowanego szkła. Odporność na stłuczenia, 
wyszczerbienia, różnice temperatur. Możliwość mycia 
w zmywarkach przemysłowych. Wymiary: średnica 
200 - 225 mm, poj. min. 500 ml. Kolor: biały
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132 szt. 1200

133 szt. 350

134 szt. 85

135 szt. 5

136 szt 85

137 Tasak szt. 2

138 szt. 2

139 szt. 4

140 szt. 2

Talerz 
płytki 
obiadowy 
szkolny

Talerz płytki obiadowy okrągły, wykonany z  
hartowanego szkła.  Odporność na stłuczenia, 
wyszczerbienia, różnice temperatur. Możliwość mycia 
w zmywarkach przemysłowych.  Wymiary: średnica  
250 - 260 mm. Kolor biały

Talerzyk do 
ciasta

Talerzyk płytki do ciasta okrągły, wykonany z  
hartowanego szkła.  Odporność na stłuczenia, 
wyszczerbienia, różnice temperatur. Możliwość mycia 
w zmywarkach przemysłowych. Wymiary: średnica  
140 - 155 mm. Kolor biały

Talerzyki 
plastikowe 
wielokrotne
go użytku

Okrągłe plastikowe talerze płaskie wielokrotnego 
użytku z tworzywa sztucznego BPA FREE o średnicy 
19 - 22 cm.  

Tarka 
kuchenna

Tarka sześciokątna. Wykonana ze stali nierdzewnej, 
powierzchnia polerowana. Wysokość min. 19 cm. 
Średnica:  9-10 cm.

Tarka 
plastikowa

Plastikowa 4-stronna tarka do owoców i warzyw. 
Wymiary tarki:
- dł. 10 - 13 cm - szer. 12 - 13 cm - wys. 20 - 22 cm
Tasak. Wykonany z jednego kawałka stali 
chromowo/molibdenowej/satynowej, uchwyt z 
tworzywa ABS/AS/drewna. Długość min. części 
stalowej: 18 cm.

Termometr 
elektronicz
ny z sondą

Pomiar temperatury w zakresie min. od-50 do 270 °C, 
sonda na przewodzie. Urządzenie wyprodukowane 
zgodnie z HACCP. Zawiera zestaw baterii. 
Gwarancja 24 miesiące.

Termos 
cateringow
y

Termos wykonany ze stali nierdzewnej, z kranem. 
Pojemność 14-16 litrów. Odpowiedni do 
przechowywania gorących i zimnych napoi. 
Gwarancja 24 miesiące.

Termos do 
transportu 
żywności

Termos ze stali nierdzewnej o pojemności 35 litrów 
(+/-5%). Pokrywa zamykana na zatrzaski. Wysokość  
40-60 cm.  Gwarancja 24 miesiące.
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141 szt. 18

142 szt. 2

143 szt. 2

144 szt. 2

145 szt. 5

146 szt. 4

147 szt. 2

148 szt. 1

149 szt. 2

150 szt. 6

Termos 
konferencyj
ny

Termos o kształcie dzbanka, z przyciskiem. 
Wykonany ze stali nierdzewnej oraz polipropylenu. 
Pojemność min. 2 litry. 

Termos 
transportow
y z 
polietylenu

Termos do transportu potraw w pojemnikach GN. 
Wykonany z polietylenu. Termos posiada klamrę oraz 
uchwyty. Drzwi termosu  otwierane są o 270°. 
Wymiary długość:  400-500 mm, szerokość: 600-700 
mm,wysokość: 600-700 mm.

Tłuczek do 
mięsa 
metalowy

Tłuczek do mięsa, wykonany z aluminium. Posiada 
dwie powierzchnie rozbijające

Tłuczek do 
ziemniakó
w  

Tłuczek/ubijak do ziemniaków. Wykonany ze stali 
nierdzewnej, długość 60- 100 cm.

Trzepaczka 
spiralna

Trzepaczka/rózga spiralna. Wykonana ze stali 
nierdzewnej. Długość min. 25 cm.

Ubijacz do 
piany

Ubijacz do piany. Wykonany ze stali nierdzewnej, 
rączka z tworzywa sztucznego/stali nierdzewnej. 
Długość 22-25 cm.

Waga 
kalkulacyjn
a do mięsa, 
wędlin i 
sera

Zakres ważenia min. do 15 kg. Dokładność pomiaru - 
5 g. Zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Wymiary: 
25-40 cm x 30-40 cm x 10-14 cm. Gwarancja 24 
miesiące.

Waga 
magazynow
a

Zakres ważenia min. do 150 kg, dokładność 0,05 kg 
(+/-5%). Waga posiada wodoodporną klawiaturę oraz 
ruchomy wyświetlacz. Zasilana sieciowo lub 
akumulatorowo. Platforma ze stali nierdzewnej. 
Posiada funkcję tarowania. Gwarancja 24 miesiące.

Wałek do 
ciasta

Wałek drewniany na łożyskach kulkowych/tulejach 
ślizgowych. Długość 39-59 cm.

Wanna 
plastikowa

Duża podłużna miska/wanienka z uchwytami  
ułatwiającymi transport lub przesuwanie miski. 
Wykonana z tworzywa sztucznego. Pojemność: 50 – 
60 l. Kolor biały.
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151 szt. 4

152 szt. 52

153 Wazon szt. 5

154 szt. 10

155 szt. 300

156 szt. 6

157 szt. 1000

158 szt. 300

159 szt. 4

160 szt. 2

Wanna 
przecedzko
wa

Wykonana ze stali nierdzewnej, zaokrąglone brzegi, z 
dwoma uchwytami. Średnica 400-500 mm., wys.200-
250 mm

Waza z 
pokrywą i 
chochlą do 
zupy

Zestaw wykonany ze stali nierdzewnej, zawiera:
- wazę na zupę, z dwoma uchwytami ułatwiającymi 
przenoszenie, poj. min. 2,5 l.;
- pokrywkę do wazy z uchwytem oraz z wycięciem na 
chochlę;
- chochelkę, poj. min. 100 ml.

Wykonany z bezbarwnego szkła gastronomicznego, 
Wysokość: 22-26 cm, Średnica: 10 - 14 cmWiadro ze 

stali 
nierdzewne
j z pokrywą 
i 
pierścienie
m

Wiadro z pierścieniem o pojemności 10 l (+/-5%). 
Wiadro oraz pokrywka wykonane ze stali 
nierdzewnej. Pierścień oddziela powierzchnię dna od 
podłoża.

Widelczyk 
do ciasta

Długość: 140 -150 mm Materiał wykonania: stal 
nierdzewna 18/0

Widelec do 
przewracan
ia

Widelec do przewracania. Wykonany ze stali 
nierdzewnej/węglowej, posiada uchwyt do 
zawieszenia. Długość min. 28 cm.

Widelec 
stołowy

Długość: 197 -210 mm Materiał wykonania: stal 
nierdzewna 18/0     

Widelec 
stołowy 
przedszkol
ny

Widelec stołowy przedszkolny, wykonany ze stali 
nierdzewnej 18/0, możliwość używania przez 
alergików i osoby uczulone na nikiel, Wymiary: dł.  
152 - 163 mm.

Wieszak z 
haczykami

Wieszak/listwa z 5-6 haczykami mocowany do 
ściany. Wykonany ze stali nierdzewnej/chromowanej. 
Mocowanie zawarte w komplecie. Długość 35-55 cm

Wózek do 
termosów

Kompatybilny z termosem transportowym z 
polietylenu z poz. 143. Posiada 4 jezdne koła.
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161 szt. 14

162 szt. 3

163 szt. 2

164 szt. 2

165 szt. 3

166 szt. 85

167 szt. 8

Wózek 
kelnerski

Wózek kelnerski z 3 półkami, wykonany ze stali 
nierdzewnej. Wymiary: szerokość: 800-900 mm, 
głębokość: 400-500 mm, wysokość 850-950 mm. 

Wózek 
platformow
y

Wózek składany. Wykonany ze stali nierdzewnej z 
platformą z tworzywa sztucznego. Udźwig min. do 
150kg . Wymiary wózka: długość: 70-80 cm, 
szerokość: 45-50 cm, wysokość: 80 - 90 cm.

Wózek 
transportow
y do 
pojemnikó
w GN

Możliwość umieszczenia min. 14 pojemników GN 
1/1 lub 28 pojemników GN 1/2. Wykonany ze stali 
nierdzewnej, skrętne kółka z hamulcami. 
Przeznaczona do użytku na stołówce, w gastronomii. 
Gwarancja min. 12 miesięcy.

Wyciskacz 
do 
cytrusów

Ręczna wyciskarka do cytryn i cytrusów. Wykonana 
ze stali nierdzewnej. Posiada kratkę zapobiegającą 
przedostawaniu się pestek/skórki do soku. 
Zdejmowana pokrywa, dzióbek ułatwia nalewanie.

Wyciskacz 
do czosnku

Wyciskacz do czosnku. Wykonany ze stali 
nierdzewnej/aluminium.

Wyciskarka 
do 
cytrusów

Wyciskacz do cytrusów z pojemnikiem. Wymiary: - 
dł. 13 -15  cm - szer. 10 - 13 cm - wys. 11 - 13   cm

Zmiękczacz 
automatycz
ny do wody

Automatyczny zmiękczacz do wody.
Parametry:
Ciśnienie robocze minimalne: 1,5 -6,0 bar;
Maksymalna temperatura wody: < 40 °C,
Średnica przyłącza : 3/4 cala,
Minimalne natężenie przepływu nom/max : 0 - 20 / 35 
l/ min,
Zbiornik soli minimum: 15 kg,
Ilość złoża: 5 -7 litrów Gwarancja 24 miesiące.
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