
       Załącznik nr 4 

 

Wykaz wynajętego wyposażenia kuchni 

Kuchnia 

1. blat roboczy ze zlewozmywakiem dwukomorowym pod blatem szafki 

2. krajalnica do wędlin 

3. zamrażarka 100x60x90 cm  

4. szafka 60x60cm bez szuflad  

5. szafa chłodnicza 180x60x180 cm 

6. blat roboczy ze zlewem jednokomorowym pod blatem szafki 

7. stół roboczy mączny z chłodziarką 60x60 x80 cm 

8. piec konwekcyjny z dwoma blachami do pieca 

9. blat roboczy ze zlewem jednokomorowym pod  blatem szafki 

10. regał pod piec konwekcyjny 

11. stół metalowy 100x60 cm - odstawianie brudnych naczyń 

12. blat roboczy ze zlewozmywakiem dwukomorowym 

13. regał 120x60x180 cm 

14 szafka 120x50x 85cm z szufladami  

15. uchwyt ścienny ręczników papierowych 

16. uchwyt ścienny podajnika mydła 

17.umywalka 

18. szafka przesuwane drzwi 125x65x90 cm 

19. szafka z półkami 100x60x85 cm 

 Trzon kuchenny: 

1. patelnia elektryczna 

2. grill 

3. blat do odstawiania siatki frytkownicy 

4. kuchnia gazowa czteropalnikowa 

5. kuchnia elektryczna dwupalnikowa 



6. kocioł warzelny ciśnieniowy o pojemności 150 litrów 

7. okap kuchenny wentylacji mechanicznej 

 Magazyn podręczny: 

1. regały: 100x50x180 cm -2 szt. 

2. regał 80x60x180 cm 

 Wydawanie posiłków: 

1. umywalka 

2. regał przelotowy zamykany o wym. 150x60x200 cm 

3. blat roboczy o długości 220 cm  

4. regał 120x50x180 cm 

5. chłodziarka 60x60x180 cm 

Zmywalnia: 

1. zmywarka do naczyń – kapturowa 

2. blat roboczy ze zlewozmywakiem dwukomorowym 

Magazyn jaj: 

1. blat roboczy z zamontowanym zlewozmywakiem jednokomorowym\ 

2. chłodziarka 60x60x140 cm 

3. sterylizator jaj 

 Pomieszczenie gospodarcze: 

1. zlew jednokomorowy 

magazyn i przygotowanie warzyw 

1. regał 110x60x180 cm 

2. podest drewniany ażurowy 

3. obieraczka do ziemniaków 

4. blat roboczy z zamontowanym zlewozmywakiem dwukomorowy 

5. Klimatyzator + pilot 



 

Magazyn produktów 

1.chłodziarka 60x60x180 cm 

2. zamrażarka  100x60x90 cm 

3. regał 140x60x180 cm  

4. zamrażarka 100x60x90 cm 

5. chłodziarka 60x 60x180 cm       

6. frytkownica 

 

 Pokój socjalny 

1. biurko 

2. segment regałowy – 2 szt. 

3. grzejnik Junkers 

4. apteczka 

5. krzesła – 2 szt. 

 Szatnia 

1. grzejnik Junkers 

2. szafa metalowa – 2 szt. 

 Łazienka  

1. grzejnik łazienkowy 

2. umywalka 

3. bateria prysznicowa 

4. brodzik 

Pomieszczenie porządkowe 

1. umywalka 

2. koc gaśniczy 1 szt. 

3. gaśnica  1 szt. 

 

 


