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POZIOM PARTERU

MAGAZYN

1.1 Szafa chłodnicza 570l, nierdzewna                          zł 1                          zł

1.2

Szafa na zasoby z wyciąganym pulpitem do faktur (szafa 

magazynowa z drzwiami skrzydłowymi i 1 wysuwaną półką, stała 

przegroda)

                         zł 1                          zł

1.3 Regał magazynowy z 4 półkami stałymi                          zł 1                          zł

1.4 Waga pomostowa do 60kg                          zł 1                          zł

1.5 Półka wisząca podwójna                          zł 1                          zł

POKÓJ SOCJALNY PERSONELU

2.1 Szafka odzieżowa, Komora szafy podzielona na dwa przedziały                          zł 2                          zł

WC  PERSONELU

3.1
Szafa porządkowa ze zlewem + Bateria sztorcowa z wyciaganą 

wylewką
                         zł 1                          zł

PRZYGOTOWALNIA

4.1 Szafa chłodnicza 350l, nierdzewna                          zł 1                          zł

4.2 Szafa mroźnicza 340l, nierdzewna                          zł 1                          zł

4.3 Stół szkieletowy z możliwością wstawienia chłodziarki podblatowej                          zł 1                          zł

4.4 Chłodziarka podblatowa na próbki                          zł 1                          zł

4.5 Regał z 4 półkami stałymi perforowanymi                          zł 1                          zł

4.6 Stół z basenem (h=400) + Bateria sztorcowa z wyciąganą wylewką                          zł 1                          zł

4.7
Stół ze zlewem 2 komorowym + Bateria sztorcowa, wylewka 

250mm
                         zł 1                          zł

4.8 Stół z blokiem 3 szuflad                          zł 1                          zł

4.9 Stół z półką                          zł 1                          zł

4.10
Trzon 4 palnikowy elektryczny z podstawą z drzwiami 

skrzydłowymi
                         zł 1                          zł

4.11 Płyta grillowa ryflowana z podstawą z drzwiami skrzydłowymi                          zł 1                          zł

4.12 Frytownica 2x8l                          zł 1                          zł

4.13
Element neutralny z podstawą drzwi skrzydłowe + Maskownica 

skrajna - lewa + Maskownica skrajna - prawa
                         zł 1                          zł

4.14
Okap wyciągowy przyścienny z filtrami i oświetleniem 

zintegrowanym 
                         zł 1                          zł
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5.1 Piec konwekcyjno-parowy 6x1/1GN                          zł 1                          zł

5.2

Podstawa pod piec Rationala poz. 5.2 z możliwością wstawienia 

zmiękczacza wody + Zmiękczacz wody automatyczny (do pieca i 

zmywarki)

                         zł 1                          zł

5.3 Okap wyciągowy przyścienny z filtrami                          zł 1                          zł

5.4 Witryna chłodnicza na lody - 8 smaków                          zł 1                          zł

5.5 Witryna cukiernicza                          zł 1                          zł

5.6 Lada sałatkowa z szybką                          zł 1                          zł

5.7

Konstrukcja barowa ze stali nierdzewnej - frontbar z możliwością 

wstawienia kostkarki, z szufladą wychylną na fusy, z blokiem 

szuflad (stanowisko kasowe) oraz z szafką neutralną. Półka 

barowa – granit Nero Assoluto, zabudowa drewnopodobna 

(policzona razem z drzwiczkami kowbojskimi oraz fragmentem 

zabudowy na plecy lady CL03).

                         zł 1                          zł

5.8 Młynek do kawy                          zł 1                          zł

5.9 Ekspres do kawy 2 grupowy + Filtr do ekspresu                          zł 1                          zł

5.10 Kostkarka, wydajnoś 32kg / 24h, chłodzona wodą                          zł 1                          zł

5.12
Zabudowa frontowa barowa poz. 5.7 + górna półka oraz zabudowa 

frontowa poz. 5.6 + kowbojki wg. rysunku
                         zł 1                          zł

5.14

Konstrukcja barowa ze stali nierdzewnej - backbar z możliwością 

wstawienia zmywarki podblatowej, z wbudowanym zlewem z 

szufladą wychylną na odpadki, miejscem na chłodziarkę na 

napoje.

                         zł 1                          zł

5.15 Zmywarka uniwersalna                          zł 1                          zł

5.16 Chłodziarka podblatowa na napoje                          zł 1                          zł

5.17 Wyciskarka do cytrusów z pokrywą dociskową                          zł 1                          zł

5.18 Półka wzmocniona pod poz. 5.19                          zł 1                          zł

5.19 Kuchenka mikrofalowa                          zł 1                          zł

5.20 Półka wisząca podwójna                          zł 1                          zł

                         złWartość brutto ogółem
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