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Zestawienie  wyposażenia kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Sławianowie” 

 
 

Rodzaj wyposażenia Ilość Ilość 

Naświetlacz do jajek - przeznaczony do powierzchniowej dezynfekcji 

jaj o jednorazowym wsadzie 30 jaj. Wykonanie - stal nierdzewna.  

szt. 1 

Kloc masarski - wykonany w całości z drewna bukowego. Wymiary 

blatu 50x40cm, grubość blatu 15 cm. 

szt. 1 

Blender przemysłowy - profesjonalny mikser ręczny o obudowie z 

tworzywa sztucznego, ramieniu i ostrzu ze stali nierdzewnej., marki 

Hendi lub równoważny 

szt. 1 

Termos do zupy 35l – termos stalowy do transportu żywności. 

Pokrywa z silikonową uszczelką, odporną na ścieranie, wyposażona 

w 6 zatrzasków. Podstawa z elastycznego tworzywa zabezpieczająca 

przed uszkodzeniami mechanicznymi termosów oraz podłogi. Wentyl 

odpowietrzający, eliminujący podciśnienie. 

szt. 1 

Noże do krojenia mięsa – komplet 3 noży do filetowania i krojenia 

mięsa na kawałki.  

kpl 1 

Sprzęt myjący do podłóg – wielofunkcyjny zestaw z wózkiem szt. 1 

Szafka z półkami do odstawiania dużych pojemników i misek – 

wykonana ze stali nierdzewnej, 40x50cm 

szt. 1 

Stół roboczy z półkami (150x70x85) - stół do pracy wykonany ze stali 

nierdzewnej, dwie półki wzmocnione usztywnieniem. 

szt. 1 

Robot wieloczynnościowy przemysłowy -  robot wielofunkcyjny  

R301 ULTRA ROBOT COUPE  lub równoważny. 

szt. 1 

Szatkownica i akcesoria do robota przemysłowego 

wieloczynnościowego - szatkownica do warzyw i pojemnik cuttra 

wykonany ze stali nierdzewnej.  

Szatkownica umożliwiająca rozdrabnianie warzyw na wiórki, plastry, 

słupki. Cutter  z gładkim nożem w dolnej części umożliwiający mielenie 

i siekanie mięsa, ziół, warzyw, ryb, wyrabianie ciast lekkich i 

drożdżowych,  przyrządzanie mas, pasztetów, sosów oraz mieszanie 

składników i innych. 

szt. 1 

Stół do przygotowywania posiłków - stół przyścienny z szafką z 

drzwiami na zawiasach i dwiema półkami, wykonany ze stali nierdzewnej 

(150x70x85). 

szt. 1 

Zmywarka gastronomiczna do naczyń ProfiChef PCZ-01052 lub 

równoważna. 

szt. 1 

Akcesoria do zmywarki 

- dozownik płynu płuczącego  

- dozownik płynu myjącego 

- kosze o wymiarach 50x50 cm: 

uniwersalny płaski 

pojemnik na sztućce 

kpl. 1 



kosz na 18 talerzy 

- przewód zasilający 

- przewody zasilania wodą i odpływu 

 

 
 


