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    Załącznik nr 3 

 ZMYWALNIA   

Lp. Nazwa zamówienia Opis przedmiotu Ilość 

1. 
Stół nierdzewny z półką + 2 
zlewy 210x60x85 

Stół z 2 zlewami i półką, wykonany ze stali 
nierdzewnej szer. 210 cm x gł. 60 cm x wys.85 
cm. Komory zlewu po prawej stronie 40 cm 
x40 cm x25 cm. Nogi wykonane z profilu 40 
mm x 40  mm z regulowanymi w zakresie +/- 
15 mm stopkami, dzięki czemu możliwe jest 
odpowiednie wypoziomowanie mebla. W 
dnach komór otwór pod syfon, Stół ma 
posiadać półkę umieszczoną na wysokości 150 
-200 mm od ziemi. Materiał: stal nierdzewna, 
meble mają posiadać atest respektowany 
przez Sanepid, produkt musi być dopuszczony 
do kontaktu z żywnością. W zestawie powinny 
znaleźć się wszystkie akcesoria do 
zamontowania) 1 

2. 
Bateria ścienna z wylewką i 
prysznicem 

Bateria zlewozmywakowa stojąca, 2-
otworowa ze spryskiwaczem i wylewką ( 
montowana do ściany) 1 

3. Podstawa pod zmywarkę 

Podstawa nierdzewna pod zmywarkę, 
posiadająca prowadnice pod kosze do 
zmywarki. Wymiary szer. 56-65 cm, wys. 45-
55 cm  1 

4. Stół wyładowczy do zmywarki 

Stół przyścienny szer. 110 cm x gł. 60 cm x 
wys.85 cm. Materiał: stal nierdzewna, meble 
mają posiadać atest respektowany przez 
Sanepid, produkt musi być dopuszczony do 
kontaktu z żywnością.  1 

5. Zmiękczacz do wody 12L Pojemność 12 L 1 

6. Młynek do zlewu 

Młynek o mocy min. 0,5 KM, tarcza 
rozdrabniająca wykonana ze stali nierdzewnej, 
zestaw montażowy Quick-Lock, gwarantujący 
szybką instalację, zabezpieczenie przed 
przeciążeniem, wbudowany włącznik 
pneumatyczny. Młynek musi pasować do 
zlewu z pozycji nr 1. 1 

7. Regał magazynowy 

Regał magazynowy z pełnymi półkami o wym. 
szer. 70 cm x gł. 40 cm x wys. 180 cm. 
Materiał: stal nierdzewna, meble mają 
posiadać atest respektowany przez Sanepid, 
produkt musi być dopuszczony do kontaktu z 
żywnością.  1 
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8. 
Stół przyścienny z trzema 
szufladami 

Stół nierdzewny z blokiem trzech szuflad (L) 
drzwi skrzydłowe. Wymiary szer. 130 cm x 60 
cm x 85 cm. Materiał: stal nierdzewna, meble 
mają posiadać atest respektowany przez 
Sanepid, produkt musi być dopuszczony do 
kontaktu z żywnością.  1 

9. Szafa przelotowa 

Szafa nierdzewna przelotowa z drzwiami 
skrzydłowymi, wykonana ze stali nierdzewnej. 
We wnętrzu dwie demontowane półki, jedna       
( środkowa) zamontowana na stałe. Materiał: 
stal nierdzewna, meble mają posiadać atest 
respektowany przez Sanepid, produkt musi 
być dopuszczony do kontaktu z żywnością. 
Wymiary szer. 90 cm x gł. 80 cm x wys. 180cm.   1 

10. 
Wózek nierdzewny kelnerski  
trzy półkowy 

Materiał: stal nierdzewna, meble mają 
posiadać atest respektowany przez Sanepid, 
produkt musi być dopuszczony do kontaktu z 
żywnością. Wymiary szer. 90 cm x gł. 70 cm x 
wys. 95cm. 3 

11. Kosz na odpady  
Kosz na odpady ze stali nierdzewnej, przycisk 
nożny, pokrywa, pojemność 50 L 1 

12. Lampa owadobójcza 

Lampa owadobójcza  do zwalczania owadów o 
zasięgu nie mniejszym niż 30m2. Lampa 
powinna  pracować cicho i nie wydzielać 
nieprzyjemnych zapachów. Montaż na ścianie, 
podwieszania bądź postawienia. Obudowa 
łatwa do czyszczenia, pułapka wyposażona w 
siatkę rażącą. Lampa musi posiadać atest. 1 

13. Pojemnik na brudne naczynia 
Pojemnik na brudne naczynia wykonany z  
polietylenu z uchwytami. 4 

14. Suszarka do naczyń  

Suszarka/ociekacz do naczyń stojąca 
dwupoziomowa ( talerze, kubiki, sztućce). 
Wykonana ze stali nierdzewnej, dopuszczalna 
jest plastikowa tacka na spodzie. 1 

15. 
Dozownik ręczników 
papierowych  

Dozownik ręczników papierowych wykonany 
ze stali nierdzewnej matowej, zabezpieczony 
trwałym stalowym zamkiem bębenkowym. 
Zamek oraz klucz wykonane zostały z metalu. 
Obudowa dozownika odporna na uszkodzenia 
i zarysowania. Zastosowany wizjer  kontroli 
ilości wkładu.  1 
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16. Dozownik do mydła 

Dozownik mydła w płynie min. 800ml, 
wykonany z wysokiej jakości  stali nierdzewnej 
szczotkowanej, zabezpieczony trwałym 
stalowym zamkiem bębenkowym ma kluczyk, 
łączenia boków spawane i szlifowane, 
wyjątkowo trwały, odporny na wandalizm, 
posiada boczne okienka do kontroli poziomu 
mydła, wewnątrz plastikowy zbiornik na 
mydło, pompka z zaworkiem niekapkiem i 
hartowaną sprężyną,  1 

17. Urządzenie do dezynfekcji rąk 

Wykonany ze stali 
nierdzewnej(matowej),zabezpieczony trwałym 
stalowym zamkiem bębenkowym, łączenia 
boków spawane i szlifowane, pojemność 
jednorazowego wkładu mi. 900 ml, płyn 
dozowany automatycznie w postaci sprayu, 
uruchamiany bezdotykowo czujnikiem 
zbliżeniowym, zasilany  bateriami, zamykany 
na kluczyk 1 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


