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OPIS PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA 

 

 

Lp. Nazwa Wymiar podłączenie / moc Szt. 

1 

Podstawa pod kosz na śmieci. Produkt wykonany ze stali 

nierdzewnej wg Normy Europejskiej 1.4301; PN 0H18N9; 

AISI 304; DIN X5CrNi 18-10. Przestawanie blatu 30mm z 

przodu korpusu, Konstrukcja oparta na profilu 40x40, 

stopy regulowane 

1235x700x860   1 



2 

Podstawa z drzwiami suwanymi i blokiem dwóch szuflad, 

Produkt wykonany ze stali nierdzewnej wg Normy 

Europejskiej 1.4301; PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 

18-10.  Przestawanie blatu 30mm z przodu korpusu. 

Konstrukcja oparta na profilu 40x40, stopy regulowane 

1822x700x860   1 

3 

Podstawa z drzwiami suwanymi, (podstawa pod komorę 

zlewową)  Produkt wykonany ze stali nierdzewnej wg 

Normy Europejskiej 1.4301; PN 0H18N9; AISI 304; DIN 

X5CrNi 18-10.   Przestawanie blatu 30mm z przodu 

korpusu. Konstrukcja oparta na profilu 40x40, stopy 

regulowane 

1822x700x860   1 



5 

Blat z stali nierdzewnej AISI 304 o grubości minimum 

1,5mm, wzmocniony omegami, na  blacie i rancie szlif 

metodą polivibre, 2 x komora zlewowa karbowany 

Ociekacz blatowy, miejscowe zagłębienie komór, blat 

łączony na włos składający się z dwóch kawałków. Oparta 

na podstawie nr  z poz. 1,2,3 

4880x700x40   1 

7 
Bateria gastronomiczna, z mieszaczem wody, dźwignia 

sterująca długa tzw. Łokciowa 
    1 

6 
Kuchnie elektryczną 4 palnikową z piekarnikiem 

elektrycznym z termo obiegiem, wykonany z stali AISI 304 
800x700x900 

400V/10,4kW Moc piekarnika 

3,5kW 
1 



7 

Podstawa z szafką z drzwiami skrzydłowymi, Produkt 

wykonany ze stali nierdzewnej wg Normy Europejskiej 

1.4301; PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10 Blat 

wykonany z blachy grubości 1,5mm, na blacie i rancie szlif 

metodą polivibre, dodatkowy prawy rant z wycięciem W5 z 

prawej strony blatu, blat przestający poza korpus szafki na 

80 mm, z przodu do korpusu wykonana blenda maskująca 

520x700x900   1 

9 

Cokół z stali nierdzewnej, H=200, z możliwością montażu 

na magnes, wykonanie z blachy minimum 1,2 mm,  

Produkt wykonany ze stali nierdzewnej wg Normy 

Europejskiej 1.4301; PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 

18-10 

~5480x200   1 



10 

Okap nad kuchnię, wykonany z blachy grubość minimum 

1,2mm,  Produkt wykonany ze stali nierdzewnej wg Normy 

Europejskiej 1.4301; PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 

18-10 przyścienny z filtrami labiryntowymi i oświetleniem 

schowanym w hermetycznej kieszeni  

1000x800x450 230V/ oświetlenie 1 

11 

System wyciągowy, Silnik (obudowa wykonana z 

galwanizowanej stali, puszka przyłączeniowa na 

obudowie, możliwość montażu w pozycji pionowej i 

poziomej, silnik na łożyskach kulowych, Stopień ochrony 

IP 44) skład którego wchodzi silnik wyciągowy oraz 

komplet rur 

    1 

12 

Szafki żywnościowe. Szafka z pięcioma skrytkami w 

pionie, w 4 kolumnach, każda komora wyposażona w 

samoprzylepny wizytownik, drzwi szafy z zastrzeżonym 

znakiem przemysłowym perforacja, wszystkie elementy 

szafy wykonane z blachy 0,5mm, szafa posiadająca 

zgrzewy i spawy co powoduje sztywność konstrukcji 

 1200x500x1800   2 

 
W cenie oferty należy uwzględnić: 

- dostawę, wniesienie i montaż, 



- usunięcie odpadów po montażu tj. folie, kartony, palety, 

 

Blaty należy wykonać w jednym kawałku łączone systemem tzw. na włos, korpusy pozamykane, cokoły pod meblami. Wibrowany  blat, promień gięcia R10 

na przodzie blatu. 

 

 

 


