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Załącznik nr 3 – Zestawienie mebli zaplecza kuchennego 

Stanowisko obróbki wstępnej 

warzyw i owoców 

Stół ze zlewem stalowym 2 komorowym plus drzwi otwierane 

wykonane ze stali nierdzewnej lub płyty laminowanej 

wodoodpornej/kompozytowej, wymiary 800/600mm 1 szt.:  

Stół z szafką o wymiarach 600/600mm, wykonany ze stali nierdzewnej 

lub płyty laminowanej wodoodpornej/kompozytowej1 szt.,  

Szafka wisząca wykonana ze stali nierdzewnej lub płyty laminowanej 

wodoodpornej/kompozytowej o wymiarach 600/400/600mm 1 szt.:  

Szafka wisząca drzwi otwierane, wykonana ze stali nierdzewnej lub 

płyty laminowanej wodoodpornej/kompozytowej, o wymiarach 

800/400/600mm 1 szt. 

Stanowisko obróbki wstępnej 

jajek 

Stół ze zlewem stalowym 1-komorowym z szafką z drzwiami 

otwieranymi, wykonanie ze stali nierdzewnej lub płyty laminowanej 

wodoodpornej/kompozytowej, wymiary500/600/850mm 1 szt.:  

Stanowisko przygotowania 

ciastek 

Stół roboczy nierdzewny lub z płyty laminowanej 

wodoodpornej/kompozytowej z szafką z drzwiami otwieranymi, o 

wymiarach: 800/600/850mm 1 szt. 

Stół nierdzewny lub z płyty laminowanej 

wodoodpornej/kompozytowej ze zlewem stalowym 1-komorowym z 

szafką z drzwiami otwieranymi o wymiarach:600/600/850mm 1 szt.:,  

Szafka wisząca nierdzewna lub z płyty laminowanej 

wodoodpornej/kompozytowej o wymiarach: 600/400/600mm 1 szt.  

Szafka wisząca nierdzewna lub z płyty laminowanej 

wodoodpornej/kompozytowej drzwi otwierane o wymiarach: 

800/400/600mm 1 szt. 

Stanowisko przygotowania ciast z 

kremem i tortów 

Stół nierdzewny lub z płyty laminowanej 

wodoodpornej/kompozytowej z szafką i drzwiami otwieranymi o 

wymiarach: 800/600/850mm 2 szt.  

Stół nierdzewny lub z płyty laminowanej 

wodoodpornej/kompozytowej ze zlewem stalowym 2-komorowym i 

drzwiami otwieranymi o wymiarach: 1200/600mm 1 szt.: 
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Stanowisko wyciskania owoców 

Stół nierdzewny lub z płyty laminowanej 

wodoodpornej/kompozytowej z szafką i drzwiami otwieranymi o 

wymiarach: 800/600/850mm 1 szt. 

Stół nierdzewny lub z płyty laminowanej 

wodoodpornej/kompozytowej z szafką o wymiarach 600/600mm 1 

szt.  

 Szafka wisząca nierdzewna lub z płyty laminowanej 

wodoodpornej/kompozytowej o wymiarach: 600/400/600mm 1 szt.:  

Szafka nierdzewna lub z płyty laminowanej 

wodoodpornej/kompozytowej wisząca drzwi otwierane o wymiarach: 

800/400/600mm 1 szt., 

Stanowisko obróbki termicznej 

Stół roboczy nierdzewny lub z płyty laminowanej 

wodoodpornej/kompozytowej z półką dolną, wymiary: 1200/600/850 

mm 1 szt. 

Stanowisko mycia naczyń 

Stół nierdzewny lub z płyty laminowanej 

wodoodpornej/kompozytowej ze zlewem 1-komorowym stalowym i 

szafką z drzwiami otwieranymi o wymiarach:800/600/850mm 1 szt.;  

Stanowisko-gotowy produkt 

Stół nierdzewny lub z płyty laminowanej 

wodoodpornej/kompozytowej z blokiem 2 szuflad i szafką z drzwiami 

suwanymi, o wymiarach: 1600x600x85 mm 1 szt. 

 


