
opis przedmiotu zamówienia

1. 2. 3. 4. 5.

1 maszynka do mielenia mięsa

szt. 1

2 maszynka do mielenia

szt. 1

3 mikser wieloczynnościowy

szt. 1

4 mikser ręczny

szt. 1

Dostawa wyposażenia, w tym sprzętu kuchennego, naczyń, przyborów kuchennych oraz mebli, do kompleksu 
kuchennego wraz z magazynami w Żłobku Miejskim nr 2 w Płocku, według specyfikacji przedmiotu zamówienia 
określonego w poniższej tabeli:

lp przedmiot zamówienia / 
wyszczególnienie

jednostka 
miary

ilość 
objęta 

zamówieniem

korpus, lej załadowczy i pojemnik na mięso wykonane ze stali 
nierdzewnej, podstawa wykonana ze stali nierdzewnej i / lub 
aluminium, w zestawie popychacz / kołek dociskowy, nóż, 
sitko o średnicy oczek 8 mm, sitko o średnicy oczek 5 mm 
(dopuszcza się sitko o średnicy 4,5 mm), sitko o średnicy 
oczek 3 mm (dopuszcza się sitko o średnicy 2,7 mm), nóż i 
sitka wykonane z metalu, maszynka wyposażona w 
zdejmowaną głowicę, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe,
moc elektryczna: co najmniej 800 W, maszynka elektryczna, 
zasilanie z sieci, w zestawie przewód zasilający, dołączona 
instrukcja obsługi maszynki w języku polskim, maszynka 
przystosowana do pracy ciągłej, praca ciągła  co najmniej do 8 
godzin, zastosowanie domowe i komercyjne

metalowa komora mielenia, w zestawie popychacz / kołek 
dociskowy, nóż, trzy sitka o minimalnej średnicy oczek 2,7 mm 
(dopuszcza się sitka o minimalnej średnicy oczek 3 mm) i 
maksymalnej średnicy oczek 8 mm, szatkownica z czterema 
tarkami (wiórki, plastry, przecieranie) i wyciskarka do soków, 
młynek żarnowy, nóż i sitka wykonane z metalu,   
moc elektryczna: co najmniej 550 W, maszynka elektryczna, 
zasilanie z sieci, w zestawie przewód zasilający, dołączona 
instrukcja obsługi maszynki w języku polskim, zastosowanie 
domowe i komercyjne

misa ze stali nierdzewnej o pojemności co najmniej 4,5 l, trzy 
mieszadła: hak do ciasta, trzepaczka i mieszadło, w zestawie 
maszynka do mielenia, malakser o całkowitej pojemności nie 
mniejszej niż 1,4 l, blender o pojemności nie mniejszej niż 1,5 
l, sokowirówka, trzy tarcze do szatkowania, krojenia i tarcia, 
stalowe ostrza do szatkowania, co najmniej dwie prędkości, 
obudowa metalowa,
moc elektryczna: co najmniej 500 W, mikser elektryczny, 
zasilanie z sieci, w zestawie przewód zasilający, dołączona 
instrukcja obsługi miksera w języku polskim,
zastosowanie domowe i komercyjne

wyposażony w dwa rodzaje mieszadeł: mieszadła trzepakowe 
do ubijania i ucierania oraz mieszadła hakowe do wyrabiania 
gęstego ciasta, mieszadła wykonane ze stali nierdzewnej, 
zabezpieczenie mieszadeł przed przypadkowym wyjęciem 
podczas pracy, pięciostopniowa regulacja prędkości, 
możliwość pracy na stojaku, w zestawie stojak z misą o 
pojemności co najmniej 3 l, możliwość pracy z nasadką 
miksującą, w zestawie nasadka miksująca
moc elektryczna: co najmniej 400 W, mikser elektryczny, 
zasilanie z sieci, w zestawie przewód zasilający, dołączona 
instrukcja obsługi miksera w języku polskim
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5 szatkownica do warzyw

szt. 1

6

komplet 1

7 gofrownica

szt. 1

8 sokowirówka

szt. 1

9 mikser ręczny / blender

szt. 1

10 blender kielichowy stojący

szt. 1

11 krajalnica

szt. 1

pozwalająca na krojenie w plastry, wiórki, słupki, tarcie 
ziemniaka, prędkość co najmniej 1500 obrotów/min, dwa 
otwory wsadowe, w tym otwór o kształcie cylindrycznym, 
boczny wyrzut, brak dostępu do części tnących, system 
bezpieczeństwa, który wyłącza silnik przy każdym otwarciu 
otworu wsadowego lub zamka pokrywy, moc elektryczna: co 
najmniej 500 W, szatkownica elektryczna, zasilanie z sieci, w 
zestawie przewód zasilający, dołączona instrukcja obsługi 
szatkownicy w języku polskim, zastosowanie komercyjne

komplet: 6 tarcz do 
szatkownicy z poz. 5
plus uchwyt ścienny

6 tarcz dostosowanych do szatkownicy z poz. 5, w tym:
plastry: 2mm,
plastry faliste: 2 mm,
wiórki: 1,5 mm,
wiórki: 3 mm,
słupki: 4 x 4 mm,
tarcie ziemniaka 
wraz z uchwytem ściennym ze stali nierdzewnej, który 
pomieści 6 tarcz

dwie płyty żeliwne, powierzchnia robocza pokryta powłoką 
polimerową, płynna regulacja temperatury, regulacja 
temperatury do 300 ºC,  obudowa wykonana ze stali 
nierdzewnej, wymiary gofrów co najmniej: 100 x 175 X 24 
mm (szerokość x głębokość x wysokość), moc elektryczna: 
co najmniej 1500 W, zasilanie z sieci, w zestawie przewód 
zasilający, dołączona instrukcja obsługi gofrownicy w 
języku polskim

możliwość wyciskania soku z owoców i warzyw korzeniowych,  
prędkość co najmniej 6000/12000 obrotów/min, 
pięciostopniowa regulacja prędkości, wielkość otworu 
wsadowego co najmniej 84 mm, na wyposażeniu wkładka do 
wyciskania musów wraz z osobną tarczą, odejmowany 
zbiornik na miąższ, zbiornik na sok o pojemności co najmniej 
1 l, misa wykonana ze stali nierdzewnej, obudowa metalowa, 
sokowirówka elektryczna, zasilanie z sieci, w zestawie 
przewód zasilający, dołączona instrukcja obsługi sokowirówki 
w języku polskim, zastosowanie domowe i komercyjne

do obróbki średnich ilości w naczyniach co najmniej do 12 
l, długość ramienia co najmniej 240 mm, funkcja zmiennej 
prędkości, prędkość obrotów: 2000-12500 obr/min, 
prędkość obrotowa trzepaczki: 350-1560 obr/min, w 
zestawie: nóż, tarcza do emulgowania i trzepaczka, uchwyt 
ścienny w komplecie, zasilanie z sieci, moc elektryczna co 
najmniej  220 W, w zestawie przewód zasilający, 
dołączona instrukcja obsługi blendera w języku polskim

kielich typu wrzutowego zamykany od góry pokrywką, kielich 
wykonany ze szkła hartowanego, pojemność kielicha co 
najmniej 1,5 l, ostrza ze stali nierdzewnej, co najmniej trzy 
prędkości miksowania, sterowanie mechaniczne lub 
elektroniczne,  zasilanie z sieci, moc elektryczna co najmniej 
500 W, w zestawie przewód zasilający, dołączona instrukcja 
obsługi blendera w języku polskim

przeznaczona do wędlin, serów i pieczywa, regulacja grubości 
cięcia od 0 do co najmniej 15 mm, nóż ze stali szlachetnej, 
osłona noża krojącego, ochrona kciuka, tacka na krojone 
produkty, konstrukcja / obudowa metalowa, zabezpieczenie 
przed przypadkowym włączeniem, do ustawienia na stołach, 
blatach, ladach, zasilanie z sieci, moc elektryczna co najmniej 
140 W, w zestawie przewód zasilający, dołączona instrukcja 
obsługi krajalnicy w języku polskim



1. 2. 3. 4. 5.

12 kuchenka mikrofalowa

szt. 1

13 waga elektroniczna

szt. 3

14

szt. 1

15 termometr sonda

1

16 naświetlacz do jaj

szt. 1

17 regał do suszenia garnków

szt. 2

18 wózek

szt. 3

19 wózek

szt. 2

20 wózek platformowy składany

szt. 1

pojemność komory co najmniej 25 l, komora oraz obudowa 
wykonane ze stali nierdzewnej, sterowanie manualne, co 
najmniej 4 poziomy mocy mikrofali, funkcja rozmrażania, 
funkcja grill, obrotowy talerz, zakres zegara 30 minut, moc 
mikrofal co najmniej 900 W, zasilanie z sieci, przewód 
zasilający w zestawie

zakres ważenia do 10 kg, dokładność ważenia do 5 g, 
jednostka ważenia: kg, wyświetlacz LCD, szalka / platforma 
wykonana ze stali nierdzewnej, wymiary szalki / platformy: 
szerokość co najmniej 230 mm, głębokość co najmniej 190 
mm, zasilanie z sieci lub akumulatorowe, w zestawie przewód 
zasilający (dot. zasilania z sieci), w zestawie akumulator i 
zasilacz sieciowy (dot. zasilania akumulatorowego), waga 
legalizowana

waga elektroniczna 
platformowa

zakres ważenia do 100 kg, dokładność ważenia do 100 g, 
jednostka ważenia: kg, wyświetlacz LCD, platforma wykonana 
ze stali nierdzewnej, wymiary platformy: szerokość co najmniej 
400 mm, głębokość: 500 - 550 mm, zasilanie z sieci lub 
sieciowo-bateryjne, w zestawie przewód zasilający, dopuszcza 
się zasilanie akumulatorowe, wbudowany akumulator, który 
wytrzymuje co najmniej 50 godzin ciągłej pracy, w zestawie 
akumulator i zasilacz sieciowy (dot. zasilania 
akumulatorowego), waga legalizowana

obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 18/10, zakres 
mierzonych temperatur: 0 ÷ 300 °C, długość sondy: 160 mm,  
średnica obudowy: 50 mm sz.

szufladowy, pojemność szuflady na 30 jaj (wsad jednorazowy), 
naświetlanie promieniami UV, czas naświetlania z zakresu 
przedziału 90 - 150 sekund (1 cykl), wykonany ze stali 
nierdzewnej, zasilanie z sieci, w zestawie przewód zasilający, 
dołączona instrukcja obsługi naświetlacza w języku polskim

wykonany ze stali nierdzewnej, w jednym elemencie, spawany, 
czteropółkowy, półki gretingowe,
wymiary: 
długość: 1200 mm,
głębokość: 500 mm,
wysokość: 1800 mm   

wykonany ze stali nierdzewnej, trzypółkowy, wyposażony w 4 
koła skrętne, z tego 2 z hamulcem, koła gumowe, uchwyt z 
dwóch stron wózka, udźwig do co najmniej 140 kg, odległość 
między półkami nie mniejsza niż 250 mm,
wymiary wózka: 
szerokość: 500 – 600 mm, 
długość: 850 – 950 mm,

wykonany ze stali nierdzewnej, dwupółkowy, wyposażony w 4 
koła skrętne, z tego 2 z hamulcem, koła gumowe, uchwyt z 
dwóch stron wózka, udźwig do co najmniej 110 kg, odległość 
między półkami nie mniejsza niż 560 mm,
wymiary wózka: 
szerokość: 500 – 600 mm, 
długość: 850 – 950 mm,

wózek transportowy, ręczny, wykonany ze stali nierdzewnej, 
nośność do 150 kg, wyposażony w cztery koła, koła gumowe, 
każde z kół skrętne, wyposażony w pałąk / uchwyt, uchwyt 
urządzony tylko z jednej strony wózka, możliwe jest jego 
składanie na blat wózka,  
parametry wózka:
wysokość: 870 - 950 mm, 
szerokość: 740 - 760 mm,
głębokość: 480 mm, 
wymiary powierzchni roboczej 650 x 475 mm 
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21 szafka wisząca

szt. 1

22 stół

szt. 2

23 stół

szt. 1

24 stół z blokiem szuflad

szt. 1

25

komplet 2

26

komplet 2

27 talerz płytki mały

szt. 12

28

szt. 12

29

szt. 6

wykonana ze stali nierdzewnej, dwudrzwiowa, wyposażona w 
jedną półkę, półka przestawna, półka urządzona na całej 
szerokości i głębokości szafki, szafka  przystosowana do 
zawieszenia na ścianie,
wymiary:
długość: 1000 mm,
głębokość: 400 mm,
wysokość: 600 mm 

przyścienny, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w 
jedną, dolną półkę, półka na całej szerokości i głębokości 
stołu, wyposażony w rant tylny, możliwość zamontowania 
podwieszanej szuflady,  
wymiary stołu: 
szerokość: 1000 mm, 
głębokość: 600 – 650 mm, 
wysokość: 850 – 900 mm

przyścienny, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w 
jedną,  dolną półkę, półka na całej szerokości i głębokości 
stołu, wyposażony w rant tylny, możliwość zamontowania 
podwieszanej szuflady,  
wymiary stołu: 
szerokość: 1200 mm, 
głębokość: 600 – 650 mm, 
wysokość: 850 – 900 mm

przyścienny, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w 
jedną, dolną półkę oraz blok złożony z dwóch szuflad, blok na 
całej wysokości pomiędzy blatem stołu i dolną półką, półka na 
całej głębokości stołu i szerokości mierzonej od bloku szuflad 
do krawędzi stołu, wyposażony w rant tylny,
wymiary stołu: 
szerokość: 1200 mm, 
głębokość: 600 – 650 mm, 
wysokość: 850 – 900 mm

komplet:
pojemnik na odpadki
plus pokrywa
plus podstawa

o pojemności 120 l, wykonany z tworzywa sztucznego, 
średnica zewnętrzna do 650 mm, wyposażony w co najmniej 
dwa uchwyty do przenoszenia pojemnika oraz pokrywę, 
przystosowany do ustawienia na podstawie, w zestawie 
podstawa na kółkach, przystosowana do ustawienia ww. 
pojemnika, nośność podstawy co najmniej do 200 kg   

komplet:
pojemnik na odpadki
plus pokrywa uchylna
plus podstawa

o pojemności 120 l, wykonany z tworzywa sztucznego, 
średnica zewnętrzna do 650 mm, wyposażony w co najmniej 
dwa uchwyty do przenoszenia pojemnika oraz pokrywę 
uchylną, przystosowany do ustawienia na podstawie, w 
zestawie podstawa na kółkach, przystosowana do ustawienia 
ww. pojemnika, nośność podstawy co najmniej do 200 kg      

okrągły, wykonany z porcelany, ranty wzmocnione, 
przystosowany do mycia w zmywarkach gastronomicznych, 
przystosowany do użytkowania w kuchenkach mikrofalowych, 
kolor biały, o średnicy: 190 - 205 mm

talerz płytki duży
(o średnicy ok. 250 mm)

okrągły, wykonany z porcelany, ranty wzmocnione, 
przystosowany do mycia w zmywarkach gastronomicznych, 
przystosowany do użytkowania w kuchenkach mikrofalowych, 
kolor biały, o średnicy: 240 - 255 mm

talerz płytki duży
(o średnicy ok. 270 mm)

okrągły, wykonany z porcelany, ranty wzmocnione, 
przystosowany do mycia w zmywarkach gastronomicznych, 
przystosowany do użytkowania w kuchenkach mikrofalowych, 
kolor biały, o średnicy: 270 - 280 mm
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30

szt. 6

31 talerz głęboki

szt. 12

32

komplet 40

33

komplet 40

34

komplet 40

35

komplet 35

36 bulionówka

szt. 115

talerz płytki duży
(o średnicy ok. 310 mm)

okrągły, wykonany z porcelany, ranty wzmocnione, 
przystosowany do mycia w zmywarkach gastronomicznych, 
przystosowany do użytkowania w kuchenkach mikrofalowych, 
kolor biały, o średnicy: 310 - 320 mm

okrągły, wykonany z porcelany, ranty wzmocnione, 
przystosowany do mycia w zmywarkach gastronomicznych, 
przystosowany do użytkowania w kuchenkach mikrofalowych, 
kolor biały, o średnicy: 230 - 250 mm, wysokość: 40 - 50 mm

komplet
trzech talerzy niebieskich:

talerz płaski 
plus talerz płaski duży 
plus talerz głęboki 

talerze okrągłe, wykonane z porcelany lub hartowanego szkła, 
przystosowane do mycia w zmywarkach gastronomicznych, 
kolor biały, obrzeża talerzy w kolorze niebieskim na szerokości 
co najmniej 15 mm liczonej od rantu talerza, na powierzchni 
talerzy dopuszcza się umieszczenie dodatkowej grafiki w 
różnych kolorach, przedstawiającej zabawki dla dzieci i / lub 
zwierzęta i / lub postaci ze świata bajek dla dzieci, w 
komplecie: talerz płaski o średnicy: 190 - 200 mm, talerz płaski 
o średnicy: 230 - 240 mm, talerz głęboki o średnicy: 220 - 230 
mm i wysokości: 35 - 45 mm

komplet
trzech talerzy zielonych:

talerz płaski 
plus talerz płaski duży 
plus talerz głęboki

talerze okrągłe, wykonane z porcelany lub hartowanego szkła, 
przystosowane do mycia w zmywarkach gastronomicznych, 
kolor biały, obrzeża talerzy w kolorze zielonym na szerokości 
co najmniej 15 mm liczonej od rantu talerza, na powierzchni 
talerzy dopuszcza się umieszczenie dodatkowej grafiki w 
różnych kolorach, przedstawiającej zabawki dla dzieci i / lub 
zwierzęta i / lub postaci ze świata bajek dla dzieci, w 
komplecie: talerz płaski o średnicy: 190 - 200 mm, talerz płaski 
o średnicy: 230 - 240 mm, talerz głęboki o średnicy: 220 - 230 
mm i wysokości: 35 - 45 mm

komplet
trzech talerzy 
pomarańczowych:

talerz płaski 
plus talerz płaski duży 
plus talerz głęboki 

talerze okrągłe, wykonane z porcelany lub hartowanego szkła, 
przystosowane do mycia w zmywarkach gastronomicznych, 
kolor biały, obrzeża talerzy w kolorze pomarańczowym na 
szerokości co najmniej 15 mm liczonej od rantu talerza, na 
powierzchni talerzy dopuszcza się umieszczenie dodatkowej 
grafiki w różnych kolorach, przedstawiającej zabawki dla dzieci 
i / lub zwierzęta i / lub postaci ze świata bajek dla dzieci, w 
komplecie: talerz płaski o średnicy: 190 - 200 mm, talerz płaski 
o średnicy: 230 - 240 mm, talerz głęboki o średnicy: 220 - 230 
mm i wysokości: 35 - 45 mm

komplet
trzech talerzy żółtych:

talerz płaski 
plus talerz płaski duży 
plus talerz głęboki

talerze okrągłe, wykonane z porcelany lub hartowanego szkła, 
przystosowane do mycia w zmywarkach gastronomicznych, 
kolor biały, obrzeża talerzy w kolorze żółtym na szerokości co 
najmniej 15 mm liczonej od rantu talerza, na powierzchni 
talerzy dopuszcza się umieszczenie dodatkowej grafiki w 
różnych kolorach, przedstawiającej zabawki dla dzieci i / lub 
zwierzęta i / lub postaci ze świata bajek dla dzieci, w 
komplecie: talerz płaski o średnicy: 190 - 200 mm, talerz płaski 
o średnicy: 230 - 240 mm, talerz głęboki o średnicy: 220 - 230 
mm i wysokości: 35 - 45 mm

wykonana z porcelany lub hartowanego szkła, przystosowana 
do mycia w zmywarkach gastronomicznych, kolor biały, 
pojemność: 0,31 - 0,35 l,
wysokość: 50 - 60 mm
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37

szt. 30

38 kubek z jednym uchwytem

szt. 115

39 kubek do gorących napojów

szt. 12

40

szt. 2

41

komplet 168

42

komplet 24

43 taca stalowa

szt. 8

44 taca z tworzywa

8

45 dzbanek do napojów

5

kubek
z dwoma uchwytami

wykonany z tworzywa sztucznego, wyposażony w miękki 
ustnik, dwa gumowe uchwyty / rączki ułatwiające trzymanie 
kubka, kształt ustnika dopasowany do ust dziecka, 
przystosowany do mycia w zmywarkach gastronomicznych, w 
kolorze innym niż biały, kolorystyka kubków do wyboru przez 
zamawiającego na podstawie kolorystyki oferowanej przez 
producenta, w tym kubki dostępne w co najmniej dwóch 
różnych kolarach, dopuszcza się umieszczenie na powierzchni 
kubka grafiki w różnych kolorach, przedstawiającej zabawki 
dla dzieci i / lub zwierzęta i / lub postaci ze świata bajek dla 
dzieci, pojemność: 250 – 260 ml

wykonany z porcelany lub hartowanego szkła białego, 
przystosowany do mycia w zmywarkach gastronomicznych, 
wyposażony w jeden uchwyt, średnica kubka jednakowa na 
całej jego wysokości, powierzchnia zewnętrznej ścianki 
kubka, na całej jego wysokości pokryta grafiką w różnych 
kolorach, przedstawiającą zabawki dla dzieci i / lub 
zwierzęta i / lub postaci ze świata bajek dla dzieci, grafiki 
na powierzchni kubków do wyboru przez zamawiającego 
na podstawie wzorów oferowanych przez producenta, w 
tym kubki dostępne w co najmniej trzech różnych 
wersjach / grafikach, pojemność: 210 – 230 ml

szklany, bezbarwny, wyposażony w jeden uchwyt, średnica 
kubka jednakowa na całej jego wysokości,
pojemność: 250 - 300 ml
wysokość: 850 - 900 mm

mikrofalowy sterylizator 
parowy do butelek

pojemnik do sterylizacji butelek dla dzieci do użycia w 
kuchence mikrofalowej, pojemność: możliwość sterylizacji 
jednorazowo 6 butelek, czas sterylizacji: maksymalnie do 6 
minut, okres przez jaki butelka pozostaje sterylna: do 24 
godzin przy zamkniętej pokrywie pojemnika, wyposażony w 
szczypce do wyjmowania butelek i szczotkę do mycia butelek, 
wysokość pojemnika: 160 – 180 mm

komplet sztućców dla dzieci: 
łyżka plus
 łyżeczka do deserów
plus widelec
(komplet przedszkolny)

sztućce wykonane ze stali nierdzewnej 18/0, przeznaczone do 
kontaktu z żywnością, w komplecie:
łyżka o długości: 150 - 160 mm,
widelec o długości: 150 - 160 mm,
łyżeczka do deserów o długości: 130 – 140 mm

komplet sztućców: 
łyżka plus
 nóż plus
 widelec plus
łyżeczka do herbaty
(komplet stołówkowy)

sztućce wykonane ze stali nierdzewnej 18/0, przeznaczone do 
kontaktu z żywnością, w komplecie:
łyżka o długości: 195 - 205 mm,
widelec o długości: 195 - 205 mm,
nóż o długości: 205 - 215 mm,
łyżeczka do herbaty o długości: 135 - 145 mm

wykonana ze stali nierdzewnej, prostokątna, przeznaczona do 
kontaktu z żywnością, wymiary:
wysokość: 20 - 25 mm 
głębokość: 320 mm 
szerokość: 450 - 460 mm

poliestrowa, wzmocniona włóknem szklanym, prostokątna, 
przeznaczona do kontaktu z żywnością, wymiary: 
głębokość - 320 - 325 mm 
szerokość - 520 - 530 mm sz.

wykonany z akrylu, przeznaczony do kontaktu z żywnością, 
zamykany pokrywką, pokrywka w komplecie, wyposażony w 
jeden uchwyt / ucho,
pojemność: 2 l sz.
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szt. 5
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szt. 4

55

szt. 2

56

szt. 6

szklana, bezbarwna, przeznaczona do kontaktu z żywnością, 
średnica jednakowa na całej wysokości salaterki, 
wymiary:
średnica: 200 - 250 mm,
wysokość: 80 - 90 mm

pojemnik gastronomiczny 
GN  1/1
(wysokość 100 mm)

wykonany ze stali nierdzewnej 18/10, przeznaczony do 
kontaktu z żywnością, przeznaczony do zastosowań w  
temperaturze od -20 do 300 stopni C, przystosowany do piecy 
konwekcjno-parowych, szerokość: 325 mm, głębokość: 530 
mm

pojemnik gastronomiczny 
GN  1/1
(wysokość 150 mm)

wykonany ze stali nierdzewnej 18/10, przeznaczony do 
kontaktu z żywnością, przeznaczony do zastosowań w  
temperaturze od -20 do 300 stopni C, przystosowany do piecy 
konwekcjno-parowych, szerokość: 325 mm, głębokość: 530 
mm

pokrywka do pojemników 
gastronomicznych GN 1/1

wykonana ze stali nierdzewnej 18/10, przeznaczona do 
kontaktu z żywnością, wyposażona w uchwyt, dostosowana do 
wymiarów pojemnika GN 1/1

pojemnik gastronomiczny 
GN 2/3
(wysokość 100 mm)

wykonany ze stali nierdzewnej 18/10, przeznaczony do 
kontaktu z żywnością, przeznaczony do zastosowań w  
temperaturze od -20 do 300 stopni C, przystosowany do piecy 
konwekcjno-parowych, szerokość: 325 mm, głębokość: 354 
mm

pojemnik gastronomiczny 
GN 2/3
(wysokość 150 mm)

wykonany ze stali nierdzewnej 18/10, przeznaczony do 
kontaktu z żywnością, przeznaczony do zastosowań w  
temperaturze od -20 do 300 stopni C, przystosowany do piecy 
konwekcjno-parowych, szerokość: 325 mm, głębokość: 354 
mm

pokrywka do pojemników 
gastronomicznych GN 2/3

wykonana ze stali nierdzewnej 18/10, przeznaczona do 
kontaktu z żywnością, wyposażona w uchwyt, dostosowana do 
wymiarów pojemnika GN 2/3

pojemnik gastronomiczny 
GN 1/1 z poliwęglanu
(wysokość 100 mm)

wykonany z poliwęglanu, przeznaczony do kontaktu z 
żywnością, w tym do przechowywania żywności, 
przystosowany do stosowania w zakresie temperatur: od - 
40°C do co najmniej + 99°C, przystosowany do mycia w 
zmywarkach gastronomicznych, szerokość: 325 mm, 
głębokość:530 mm

pojemnik gastronomiczny 
GN 1/1 z poliwęglanu
(wysokość 150 mm)

wykonany z poliwęglanu, przeznaczony do kontaktu z 
żywnością, w tym do przechowywania żywności, 
przystosowany do stosowania w zakresie temperatur: od - 
40°C do co najmniej + 99°C, przystosowany do mycia w 
zmywarkach gastronomicznych, szerokość: 325 mm, 
głębokość:530 mm

pojemnik gastronomiczny
GN 1/1 z poliwęglanu
(wysokość 200 mm)

wykonany z poliwęglanu, przeznaczony do kontaktu z 
żywnością, w tym do przechowywania żywności, 
przystosowany do stosowania w zakresie temperatur: od - 
40°C do co najmniej + 99°C, przystosowany do mycia w 
zmywarkach gastronomicznych, szerokość: 325 mm, 
głębokość:530 mm

pokrywka z poliwęglanu
do pojemników 
gastronomicznych GN 1/1

wykonana z poliwęglanu, wyposażona w uchwyt, 
przeznaczona do kontaktu z żywnością, w tym do 
przechowywania żywności, przystosowana do stosowania w 
zakresie temperatur: od - 40°C do co najmniej + 99°C, 
przystosowana do mycia w zmywarkach gastronomicznych, 
dostosowana do wymiarów pojemnika GN 1/1
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szt. 3
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szt. 3

61

szt. 1
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szt. 1
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szt. 1
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szt. 1

pokrywka z polietylenu
do pojemników 
gastronomicznych GN 1/1

wykonana z polietylenu, przeznaczona do kontaktu z 
żywnością, w tym do przechowywania żywności, elastyczna, 
przystosowana do szczelnego zamknięcia pojemnika GN, 
przystosowana do mycia w zmywarkach gastronomicznych, 
dostosowana do wymiarów pojemnika GN 1/1

pojemnik gastronomiczny 
GN 1/2 z poliwęglanu
(wysokość 150 mm)

wykonany z poliwęglanu, przeznaczony do kontaktu z 
żywnością, w tym do przechowywania żywności, 
przystosowany do stosowania w zakresie temperatur: od - 
40°C do co najmniej + 99°C, przystosowany do mycia w 
zmywarkach gastronomicznych, szerokość: 325 mm, 
głębokość:265 mm

pokrywka z poliwęglanu
do pojemników 
gastronomicznych GN 1/2

wykonana z poliwęglanu, wyposażona w uchwyt, 
przeznaczona do kontaktu z żywnością, w tym do 
przechowywania żywności, przystosowana do stosowania w 
zakresie temperatur: od - 40°C do co najmniej + 99°C, 
przystosowana do mycia w zmywarkach gastronomicznych, 
dostosowana do wymiarów pojemnika GN 1/2

pokrywka z polietylenu
do pojemników 
gastronomicznych GN 1/2

wykonana z polietylenu, przeznaczona do kontaktu z 
żywnością, w tym do przechowywania żywności, elastyczna, 
przystosowana do szczelnego zamknięcia pojemnika GN, 
przystosowana do mycia w zmywarkach gastronomicznych, 
dostosowana do wymiarów pojemnika GN 1/2

pojemnik na jajka
(8 tac)

wykonany z poliwęglanu lub polipropylenu, przeznaczony do 
kontaktu z żywnością, w tym do przechowywania żywności, 
przystosowany do mycia w zmywarkach gastronomicznych, w 
komplecie 8 tac (4 tace umieszczone w pojemniku na jajka + 4 
tace dodatkowe / na zamianę), pojemność jednej tacy 30 jaj, 
szerokość: 350 - 360 mm, 
głębokość: 320 - 330 mm,  
wysokość: 200 - 230 mm 

garnek satynowany z 
pokrywką
(pojemność ok. 50 l)

garnek z pokrywką wykonany z wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej, zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia w całości 
satynowana, wielowarstwowe dno kapsułowe (stal 
nierdzewna, aluminium, stal nierdzewna), wzmocnione 
uchwyty, wysoka odporność na korozję, przystosowany do 
wszystkich typów kuchni: gazowych, elektrycznych, z płytą 
ceramiczną i indukcyjnych, w komplecie pokrywka wykonana 
ze stali nierdzewnej, dostosowana do średnicy garnka, 
pojemność: 50 – 52 l, średnica 400 - 420 mm ,

garnek satynowany z 
pokrywką  
(pojemność ok. 37 l)

garnek z pokrywką wykonany z wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej, zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia w całości 
satynowana, wielowarstwowe dno kapsułowe (stal 
nierdzewna, aluminium, stal nierdzewna), wzmocnione 
uchwyty, wysoka odporność na korozję, przystosowany do 
wszystkich typów kuchni: gazowych, elektrycznych, z płytą 
ceramiczną i indukcyjnych, w komplecie pokrywka wykonana 
ze stali nierdzewnej, dostosowana do średnicy garnka, 
pojemność: 35 – 37 l, średnica: 340 - 370 mm

garnek satynowany z 
pokrywką  
(pojemność ok. 23 l)

garnek z pokrywką wykonany z wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej, zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia w całości 
satynowana, wielowarstwowe dno kapsułowe (stal 
nierdzewna, aluminium, stal nierdzewna), wzmocnione 
uchwyty, wysoka odporność na korozję, przystosowany do 
wszystkich typów kuchni: gazowych, elektrycznych, z płytą 
ceramiczną i indukcyjnych, w komplecie pokrywka wykonana 
ze stali nierdzewnej, dostosowana do średnicy garnka, 
pojemność: 21 – 23 l, średnica: 340 - 370 mm



1. 2. 3. 4. 5.

65

szt. 2

66

szt. 2
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szt. 2

garnek satynowany z 
pokrywką
(pojemność ok. 16 l)

garnek z pokrywką wykonany z wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej, zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia w całości 
satynowana, wielowarstwowe dno kapsułowe (stal 
nierdzewna, aluminium, stal nierdzewna), wysoka odporność 
na korozję, przystosowany do wszystkich typów kuchni: 
gazowych, elektrycznych, z płytą ceramiczną i indukcyjnych, w 
komplecie pokrywka wykonana ze stali nierdzewnej, 
dostosowana do średnicy garnka, pojemność: 14 – 16 l, 
średnica 280 mm

garnek satynowany z 
pokrywką
(pojemność ok. 16 l)

garnek z pokrywką wykonany z wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej, zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia w całości 
satynowana, wielowarstwowe dno kapsułowe (stal 
nierdzewna, aluminium, stal nierdzewna), wysoka odporność 
na korozję, przystosowany do wszystkich typów kuchni: 
gazowych, elektrycznych, z płytą ceramiczną i indukcyjnych, w 
komplecie pokrywka wykonana ze stali nierdzewnej, 
dostosowana do średnicy garnka, pojemność: 15 – 17 l, 
średnica: 320 - 330 mm, 

garnek satynowany z 
pokrywką
(pojemność ok. 13 l)

garnek z pokrywką wykonany z wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej, zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia w całości 
satynowana, wielowarstwowe dno kapsułowe (stal 
nierdzewna, aluminium, stal nierdzewna), wysoka odporność 
na korozję, przystosowany do wszystkich typów kuchni: 
gazowych, elektrycznych, z płytą ceramiczną i indukcyjnych, w 
komplecie pokrywka wykonana ze stali nierdzewnej, 
dostosowana do średnicy garnka, pojemność: 11 – 13 l, 
średnica 270 - 300 mm

garnek satynowany z 
pokrywką
(pojemność ok. 8 l)

garnek z pokrywką wykonany z wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej, zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia w całości 
satynowana, wielowarstwowe dno kapsułowe (stal 
nierdzewna, aluminium, stal nierdzewna), wysoka odporność 
na korozję, przystosowany do wszystkich typów kuchni: 
gazowych, elektrycznych, z płytą ceramiczną i indukcyjnych, w 
komplecie pokrywka wykonana ze stali nierdzewnej, 
dostosowana do średnicy garnka, pojemność: 6 – 8 l, średnica 
230 - 250 mm

garnek satynowany z 
pokrywką
(pojemność ok. 6 l)

garnek z pokrywką wykonany z wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej, zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia w całości 
satynowana, wielowarstwowe dno kapsułowe (stal 
nierdzewna, aluminium, stal nierdzewna), wysoka odporność 
na korozję, przystosowany do wszystkich typów kuchni: 
gazowych, elektrycznych, z płytą ceramiczną i indukcyjnych, w 
komplecie pokrywka wykonana ze stali nierdzewnej, 
dostosowana do średnicy garnka, pojemność: 5 – 7 l, średnica 
190 - 210 mm 

garnek satynowany z 
pokrywką
(pojemność ok. 5 l)

garnek z pokrywką wykonany z wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej, zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia w całości 
satynowana, wielowarstwowe dno kapsułowe (stal 
nierdzewna, aluminium, stal nierdzewna), wysoka odporność 
na korozję, przystosowany do wszystkich typów kuchni: 
gazowych, elektrycznych, z płytą ceramiczną i indukcyjnych, w 
komplecie pokrywka wykonana ze stali nierdzewnej, 
dostosowana do średnicy garnka, pojemność: 4 – 5 l, średnica 
190 - 210 mm 

garnek satynowany z 
pokrywką
(pojemność ok. 5 l)

garnek z pokrywką wykonany z wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej, zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia w całości 
satynowana, wielowarstwowe dno kapsułowe (stal 
nierdzewna, aluminium, stal nierdzewna), wysoka odporność 
na korozję, przystosowany do wszystkich typów kuchni: 
gazowych, elektrycznych, z płytą ceramiczną i indukcyjnych, w 
komplecie pokrywka wykonana ze stali nierdzewnej, 
dostosowana do średnicy garnka, pojemność: 5 – 6 l, średnica 
230 - 250 mm
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74 wieszak na pokrywki
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82 miska (pojemność ok. 7 l)
szt. 3

83
szt. 1

garnek satynowany z 
pokrywką
(pojemność ok. 3 l)

garnek z pokrywką wykonany z wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej, zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia w całości 
satynowana, wielowarstwowe dno kapsułowe (stal 
nierdzewna, aluminium, stal nierdzewna), wysoka odporność 
na korozję, przystosowany do wszystkich typów kuchni: 
gazowych, elektrycznych, z płytą ceramiczną i indukcyjnych, w 
komplecie pokrywka wykonana ze stali nierdzewnej, 
dostosowana do średnicy garnka, pojemność: 3 – 4 l, średnica 
190 - 210 mm 

garnek satynowany z 
pokrywką
(pojemność ok. 2 l)

garnek z pokrywką wykonany z wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej, zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia w całości 
satynowana, wielowarstwowe dno kapsułowe (stal 
nierdzewna, aluminium, stal nierdzewna), wysoka odporność 
na korozję, przystosowany do wszystkich typów kuchni: 
gazowych, elektrycznych, z płytą ceramiczną i indukcyjnych, w 
komplecie pokrywka wykonana ze stali nierdzewnej, 
dostosowana do średnicy garnka, pojemność: 2 – 2,5 l, 
średnica 150 - 170 mm 

wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość umieszczenia na 
wieszaku co najmniej 6-ciu i nie więcej niż 8-miu pokrywek 
różnej wielkości, w tym pokrywy o max. średnicy 320 mm

rondel satynowany z 
pokrywką
(pojemność ok. 2 l)

rondel z pokrywką wykonany z wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej, zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia w całości 
satynowana, wielowarstwowe dno kapsułowe (stal 
nierdzewna, aluminium, stal nierdzewna), wysoka odporność 
na korozję, przystosowany do wszystkich typów kuchni: 
gazowych, elektrycznych, z płytą ceramiczną i indukcyjnych, w 
komplecie pokrywka wykonana ze stali nierdzewnej, 
dostosowana do średnicy rondla,  pojemność: 1,5 –2 l, 
średnica 150 - 170 mm

patelnia aluminiowa 
z powłoką teflonową

co najmniej 3-warstwowa powłoka teflonowa, epoksydowana 
stalowa rączka,
średnica: 300 - 320 mm,
wysokość: 50 - 60 mm

patelnia aluminiowa 
z powłoką teflonową

co najmniej 3-warstwowa powłoka teflonowa, epoksydowana 
stalowa rączka,
średnica: 280 - 290 mm,
wysokość: 60 - 75 mm

patelnia aluminiowa 
z powłoką teflonową

co najmniej 3-warstwowa powłoka teflonowa, epoksydowana 
stalowa rączka, 
średnica: 240 -250 mm,
wysokość: 40 mm

patelnia aluminiowa z 
powłoką teflonową do 
naleśników

co najmniej 3-warstwowa powłoka teflonowa, epoksydowana 
stalowa rączka, 
średnica: 250 mm,
wysokość: 20 mm 

miska 
(pojemność ok. 3 l)

wykonana ze stali nierdzewnej, polerowana, przeznaczona do 
kontaktu z żywnością, pojemność: 3 – 3,5 l, 
średnica: 230 - 250 mm, 
wysokość: 90 - 105 mm sz.

miska 
(pojemność ok. 5,5 l)

wykonana ze stali nierdzewnej, polerowana, przeznaczona do 
kontaktu z żywnością, 
pojemność: 5,5 – 6 l, 
średnica: 290 - 305 mm, 
wysokość: 100 - 110 mm 

wykonana ze stali nierdzewnej, z rantem, przeznaczona do 
kontaktu z żywnością, pojemność: 7 – 7,5 l, średnica 300 - 310 
mm wewnętrzna bez rantu, wysokość: 140 - 145 mm

miska kulka do miksowania 
(pojemność ok. 4 l)

wykonana ze stali nierdzewnej, przeznaczona do kontaktu z 
żywnością, zaokrąglone dno, zaokrąglone brzegi, pojemność: 
4 - 4,5 l, średnica 230 - 250 mm,
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85 miska (pojemność ok. 1 l)
szt. 6

86 miska (pojemność ok. 2,5 l)
szt. 6

87

szt. 3

88 czajnik
szt. 2

89 cedzak

szt. 2

90 cedzak stojący z uchwytami

szt. 2

91 sito do mąki

szt. 2

92 sitko z siatką

szt. 1

93

szt. 2

94 tłuczek do mięsa
szt. 2

95

szt. 2

96 praska do ziemniaków

szt. 2

97

komplet 1

miska kulka do miksowania 
(pojemność ok. 6 l)

wykonana ze stali nierdzewnej, przeznaczona do kontaktu z 
żywnością, zaokrąglone dno, zaokrąglone brzegi, pojemność: 
6 - 6,5 l, średnica 270 - 290 mm

szklana, przeznaczona do kontaktu z żywnością, pojemność: 1 
– 1,3 l, średnica 160 - 180 mm 

szklana, przeznaczona do kontaktu z żywnością, pojemność: 
2,5 – 2,8 l, średnica 220 - 240 mm 

komplet: 
wiadro z pierścieniem 
plus pokrywka

z uchwytem, w całości wykonane ze stali nierdzewnej, 
przeznaczone do kontaktu z żywnością, na wewnętrznej 
powierzchni / ścianie wiadra podziałka w litrach, w komplecie 
pokrywka wykonana ze stali nierdzewnej, dostosowana do 
średnicy wiadra, pojemność 12 l, średnica: 290 - 300 mm 
wewnętrzna na wysokości górnej krawędzi wiadra, wysokość 
do 300 mm

nieelektryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, w górnej części 
pokrywka otwierana (cakowicie zdejmowana), uchwyt 
nienagrzewający się, pojemność: 3,5 - 4l

wykonany ze stali nierdzewnej, przeznaczony do kontaktu z 
żywnością, wyposażony w uchwyt do trzymania i uchwyt do 
oparcia na krawędzi np. garnka
średnica: 220 mm

wykonany ze stali nierdzewnej, przeznaczony do kontaktu z 
żywnością, wyposażony w dwa uchwyty do trzymania, 
możliwość postawienia np. na blacie
średnica: 360 mm, 
średnica podstawy: 200 - 220 mm, 
wysokość: 200 - 240 mm 

wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone do kontaktu z 
żywnością, wielkość oczka w sitku 1,5 mm, 
średnica: 300 mm,
wysokość: 80 - 100 mm

wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone do kontaktu z 
żywnością, wyposażone w uchwyt do trzymania i uchwyt do 
oparcia na krawędzi np. garnka
średnica: 150 mm 

łopatka do przewracania 
perforowana

wykonana ze stali nierdzewnej, bez spawów, zagięty uchwyt 
do zawieszania, wykonana z jednego kawałka stali, 
przeznaczona do kontaktu z żywnością
długość uchwytu: 380 - 400 mm 

wykonany z aluminium, o ciężarze: 0,4 - 0,5 kg, dwie 
powierzchnie rozbijające 

tłuczek do ziemniaków 
spiralny

wykonany ze stali nierdzewnej, rączka ze stali nierdzewnej, 
przeznaczony do kontaktu z żywnością, 
szerokość: 150 - 160 mm 
długość rączki: 500 mm 

wykonana ze stali ocynkowanej
wymiary praski:
długość całkowita: 270 mm,
szerokość: 80 mm,
wymiary komory:
szerokość: 75 mm,
długość: 90 mm,
głębokość: 90 mm

komplet 6 szt. kolorowych 
desek HACCP:
deska zielona plus
deska brązowa plus
deska biała plus
deska niebieska plus
deska żółta plus
deska czerwona

każda z desek wykonana z polietylenu, odporna na 
odkształcenia, lekko porowata powierzchnia,
wymiary każdej z desek:
głębokość: 300 mm 
szerokość: 450 mm 
grubość: 13 mm 
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98 stojak na deski

szt. 1

99 deska kuchenna 

szt. 3

100 nóż kuchenny kuty

szt. 3

101 nóż kuchenny kuty

szt. 3

102 nóż uniwersalny

szt. 3

103 nóż do obierania kuty

szt. 4

104 ubijak do piany z kulką
szt. 2

105 szczypce uniwersalne
szt. 1

106 tarka kuchenna sześciokątna

szt. 2

107 tarka do owoców

szt. 3

108

szt. 8

wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość umieszczenia 6 
desek z poz.97, 
wysokość: 270 mm, 
głębokość: 270 mm, 
szerokość: 300 mm 

wykonana z drewna, 
wymiary:
długość: 380 - 420 mm
szerokość: 230 - 250 mm
grubość: 23 - 25 mm

ostrze noża ze stali kutej, wykonany z jednego kawałka stali, 
rękojeść z trzema nitami, wykonana z  tworzywa sztucznego, 
dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się 
resztek w miejscach łączenia, odporny na korozję, 
przystosowany do mycia w zmywarkach gastronomicznych
długość: 250 mm 

ostrze noża ze stali kutej, wykonany z jednego kawałka stali, 
rękojeść z trzema nitami, wykonana z  tworzywa sztucznego, 
dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się 
resztek w miejscach łączenia, odporny na korozję, 
przystosowany do mycia w zmywarkach gastronomicznych
długość: 200 mm 

ostrze noża ze stali nierdzewnej utwardzanej przez 
walcowanie, rękojeść z trzema nitami, wykonana z  tworzywa 
sztucznego, dopasowana w sposób uniemożliwiający 
gromadzenie się resztek w miejscach łączenia, odporny na 
korozję, przystosowany do mycia w zmywarkach 
gastronomicznych,
długość: 115 mm 

ostrze noża ze stali kutej, wykonany z jednego kawałka stali, 
rękojeść z trzema nitami, wykonana z  tworzywa sztucznego, 
dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się 
resztek w miejscach łączenia, odporny na korozję, 
przystosowany do mycia w zmywarce,
długość: 90 - 100 mm 

wykonany ze stali nierdzewnej, złożony z co najmniej 20 
drutów, przeznaczony do kontaktu z żywnością,
długość: 270 mm 

wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone do kontaktu z 
żywnością, 
długość: 300 mm 

wykonana ze stali nierdzewnej 18/10, przeznaczona do 
kontaktu z żywnością, powierzchnia wysokopolerowana,
średnica: 95 mm 
wysokość: 190 mm

w całości wykonana z plastiku, przystosowana do 
przygotowania musu owocowego lub przecieru warzywnego,
wymiary tarki:
długość: 190 - 210 mm
szerokość: 110-120 mm

nożyk do obierania 
warzyw i owoców

nożyk w plastikową rączką, metalową ruchomą głownią / 
ostrzem, przystosowaną do skrobania łusek z ryb, ostrze 
wykonane ze stali nierdzewnej.
wymiary nożyka:
długość: 170 - 180 mm
długość ostrza: 8 mm
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109 chochla do zupy

szt. 3

110 chochla

szt. 4

111 chochla duża

szt. 1

112

szt. 2

113

szt. 1

114

szt. 2

115 radełko karbowane

szt. 1

116

szt. 2

117 wałek do ciasta
szt. 2

118 stolnica jednostronna

szt. 2

119 stolnica jednostronna duża

szt. 2

wykonana z wysokopolerowanej stali nierdzewnej 18/10, w 
technologii monoblok 
bez spawów i zagięć, wykonana z jednego kawałka stali, 
przeznaczona do kontaktu z żywnością
długość uchwytu: 300 - 320 mm 
pojemność: 0,08 - 0,09 l 

wykonana z wysokopolerowanej stali nierdzewnej 18/10, w 
technologii monoblok 
bez spawów, uchwyt zagięty do zawieszania, wykonana z 
jednego kawałka stali, przeznaczona do kontaktu z żywnością
długość uchwytu: 340 - 350 mm 
średnica: 100 mm 
pojemność: 0,25 l  

wykonana z wysokopolerowanej stali nierdzewnej 18/10, w 
technologii monoblok 
bez spawów, uchwyt zagięty do zawieszania,wykonana z 
jednego kawałka stali, przeznaczona do kontaktu z żywnością
długość uchwytu: 400 - 450 mm 
średnica: 120 - 130 mm 
pojemność: 0,45 - 0,5 l   

łyżka cedzakowa
średnica: 100 mm 

wykonana ze stali nierdzewnej 18/10, wykonana z jednego 
kawałka stali, przeznaczona do kontaktu z żywnością, uchwyt 
zagięty do zawieszania,
długość uchwytu: 300 - 330 mm 
średnica: 100 mm 

łyżka cedzakowa
średnica: 120 mm 

wykonana ze stali nierdzewnej 18/10, wykonana z jednego 
kawałka stali, przeznaczona do kontaktu z żywnością, uchwyt 
zagięty do zawieszania,
długość uchwytu: 350 - 370 mm 
średnica: 120 mm 

łyżka nabierakowa

wykonana ze stali nierdzewnej 18/10, wykonana z jednego 
kawałka stali, przeznaczona do kontaktu z żywnością, uchwyt 
zagięty do zawieszania,
długość uchwytu: 380 mm
pojemność: 0,1 - 0,15 l

wykonane ze stali nierdzewnej, z tarczą do wykrawania ciasta,
długość całkowita: 170 - 200 mm,
średnica tarczy tnącej: 40 - 60 mm

wieszak na przybory 
kuchenne

wykonany ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany za 
pomocą śrub montażowych, możliwość zawieszenia na 
wieszaku przyborów kuchennych pomocniczych,
długość: 400 mm 

wykonany z drewna, łożyska kulkowe,
długość powierzchni roboczej: 390 - 400 mm 
średnica: 100 mm

wykonana z drewna z trzema obrzeżami zapobiegającymi 
rozsypywaniu się mąki, wyposażona w listewkę pod spodem, 
która zapobiega przesuwaniu się stolnicy podczas pracy,
długość: 700 mm 
szerokość: 500 mm 
wysokość obrzeża: 25 - 35 mm 

wykonana z drewna z trzema obrzeżami zapobiegającymi 
rozsypywaniu się mąki, wyposażona w listewkę pod spodem, 
która zapobiega przesuwaniu się stolnicy podczas pracy,
długość: 780 - 800 mm 
szerokość: 600 mm 
wysokość obrzeża: 25 - 35 mm 
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120 otwieracz do konserw
szt. 2

121 lejek

szt. 1

122

szt. 1

123 łyżka drewniana
szt. 4

124 łyżka drewniana
szt. 2

125 widelec drewniany
szt. 4

126 łopatka drewniana do patelni

szt. 3

127

komplet 1

wykonany ze stali nierdzewnej, użytkowany bez konieczności 
mocowania do blatu stołu, 
długość: 200 - 225 mm

wykonany ze stali nierdzewnej, przeznaczony do kontaktu z 
żywnością, wyposażony w uchwyt, sitko w komplecie,
średnica górna: 130 mm, 
średnica dolna: 17 mm 

tłuczek / siekacz 
zmiękczający do mięsa

narzędzie, które łączy funkcje tradycyjnego tłuczka do mięsa 
oraz funkcje siekacza zmiękczającego do mięsa, wykonany ze 
stali nierdzewnej, pojedyncze elementy z tworzywa 
sztucznego, wyposażony w układ sprężynowy połączony z 56 
nożami nacinającymi włókna mięsa, przeznaczony do kontaktu 
z żywnością,  
wymiary:
głębokość: 60 mm, 
długość: 265 mm,
w tym długość rączki: 185 mm

wykonana z surowego drewna, nielakierowana,
długość: 350 mm,
szerokość: 60 mm

wykonana z surowego drewna, nielakierowana,
długość: 400- 450 mm,
szerokość: 60 mm

wykonany z surowego drewna, nielakierowany, 
długość całkowita: 260 - 300 mm,
szerokość kopystki: 30 - 40 mm

wykonana z surowego drewna, nielakierowana, 
długość całkowita: 280 - 300 mm,
szerokość łopatki: 50 - 55 mm,
grubość: 4 - 6 mm

komplet naczyń / misek do 
miksera:
dzbanek mały plus
miska średnia plus
miska duża

naczynia / miski plastikowe,
wymiary dzbanka małego:
wysokość: 170 mm,
pojemność: 1,2 - 1,4 l,
wymiary miski średniej:
wysokość: 150 - 160 mm,
pojemność: 2,4 - 2,5 l
wymiary miski dużej:
wysokość: 140 - 145 mm,
pojemność: 2,8 - 3 l
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