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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dn. 25.05.2019 r. 

znak sprawy: 3/BŻO/8.1/RPO/2019 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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Opis wyposażenia 
Wymiary  

(Szer. x Głęb. x Wys. 
mm) 

Zasilanie elektryczne 
Zasilanie 
gazowe 

[ kW ] Razem 
[kW] 

[V ] [ kW] Razem 

[kW ] 

1 Okap wentylacyjny 
+ filtr 

przeciwtłuszczowy 
+ oświetlenie 

1 Okap przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń w postaci dymu, pary, zapachów, gazów będących 
produktami spalania oraz nadmiaru ciepła, którego źródłem są urządzenia kuchenne. Poziome wiązki 
powietrza nawiewowego zapobiegają wydostawaniu się na zewnątrz okapu strumienia powietrza 
unoszącego się znad urządzeń kuchennych, kierując go na filtry. Dodatkowo do strefy pracy dostarczane 
jest powietrze poprzez nawiew od czołowej strony okapu. Konstrukcja ze stali nierdzewnej. Obudowa 
wykonana z blachy o grubości 1 mm jako korpus zgrzewano-spawany lub nitowany. Okap posiada system 
rynienek ociekowych oraz króciec spustowy zaopatrzony w zawór kulowy 1/2" do odprowadzenia 
tłuszczu. Okap jedno-segmentowy. Wyposażenie: króćce podłączeniowe wyciągowe Ø 315mm (2 szt. na 
moduł), króćce podłączeniowe zasilające Ø 250mm (2 szt. na moduł), przepustnice regulacyjne, filtry 
wielostopniowe, system UV, zawiesia montażowe gwintowane, 4 x 2000 mm, oświetlenie zintegrowane 
LED, włącznik światła na okapie. Filtry wielostopniowe składają się z kombinacji dwóch filtrów: 
labiryntowego wykorzystującego do filtracji siłę odśrodkową – znajdującego się w części przedniej i 
siatkowego – w części tylnej. Filtr labiryntowy ma za zadanie zatrzymać większość cząstek tłuszczu, 
pozostałe cząstki zatrzymywane są przez filtr siatkowy. System filtracji lampami UV ze sterowaniem. 

2600 2400 550 1,60 1,60 230 - - 
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   Promieniowanie UV-C wytwarzane przez niskociśnieniowe lampy rtęciowe oddziałuje na małe cząsteczki 
i lotne mieszaniny organiczne, powstające w procesie gotowania, poprzez poddawanie ich działaniu 
światła i wytwarzanego ozonu. Ozon w kontakcie z substancjami organicznymi powoduje ich biologiczną 
dezintegrację, w wyniku czego ulegają one rozpadowi na CO2 i wodę. Strumień oczyszczonego powietrza 
zostaje usunięty do kanału wentylacyjnego. Oddzielony tłuszcz wraz z zanieczyszczeniami opada do 
rynienki ociekowej i jest odprowadzany za pomocą króćca z zaworem kulowym. Ozon przyczynia się 
również do niszczenia mikroorganizmów znajdujących się w odprowadzanym powietrzu. Zainstalowanie 
systemu lamp za filtrami w komorze okapu, znacznie redukuje ilość cząstek tłuszczu, zapachów oraz 
drobnoustrojów w powietrzu odprowadzanym do kanałów wentylacyjnych. Kaseta ze świetlówkami UV 
umiejscowiona jest w komorze filtracyjnej okapu. Panel sterujący w połączeniu ze skrzynką - odpowiada 
za pracę systemu filtracji UV, testuje układ, sprawdza poprawność połączeń, położenie filtrów oraz 
działanie wentylacji. Skrzynka z automatyką wykonawczą montowana na jednej ze ścian okapu lub w 
innym ustalonym miejscu. Presostat – informuje o działaniu wentylacji. Czujnik indukcyjny – informuje 
czy filtry są zamontowane. 

        

2 Stół ze zlewem  
i szafka podblatowa 

1 Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) 

wg AISI 304 LUB RÓWNOWAŻNEJ. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Płyta wierzchnia 
wykonana z blachy o grubości min. 1,5mm, usztywniana elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. 
Kształt usztywnień uniemożliwia zaleganie zanieczyszczeń a ich umiejscowienie zapewnia dostęp do 
czyszczenia. Komora wykonana technologią tłoczenia o wym.: 500x500x250 mm. Otwory spustowe 
wykonane w górnym narożniku dna komory. Korpus szafki wyposażony w nogi regulowane z możliwością 
regulacji w zakresie ±15mm od wymiaru bazowego 850mm. Stół korpusowy - korpus szafki wykonany w 
formie skrzyniowej – technologią spawania i zgrzewania. Do konstrukcji szafki należy używać tylko profili 
zimnogiętych kształtowanych z blachy. Moduł korpusu szafki o długości 400mm z szufladami 
podwójnymi, zawieszanymi na prowadnicach rolkowych o nośności min. 40 kg. Konstrukcja szuflady w 
formie pełnego koryta z dnem i tyłem musi zapewnić umieszczenie w niej pojemnika - 1/1 GN. Szuflady 
w module 2-szufladowym umożliwiają stosowanie pojemników o głębokości 200 mm. Czoła szuflad 
nakładane na korpus. Na pozostałej długości drzwi skrzydłowe. Drzwi zawiasowe nakładane na korpus. 
Otwarcie drzwi zawiasowych na kąt 90° umożliwia korzystanie z całego światła technologicznego szafki. 
Możliwość otwierania drzwi zawiasowych na kat 190°. Przestrzeń pomiędzy posadzką a korpusem szafki 
wynosi min. 150 mm. Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 
min. 150 kg/m2. Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 125 kg/m2. 
Wytrzymałość korpusu szafki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej min. 250kg/m2. Ranty 
płyty z lewej i prawej strony wygięte w górę z blachy stanowiącej płaszczyznę roboczą płyty na wysokość 
min. 115mm ponad krawędź płyty, 125mm od powierzchni roboczej. Zagłębienie płyty wykonane jest 
30mm od boków (w zależności od typu płyty) i 50mm od czoła. Przestawanie płyty z tyłu min. 45mm do 
korpusu (min. 95mm do nóżek). Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania 
potencjałów. W płytach zabrania się stosowania na wypełnienia materiałów chłonących wilgoć, nawet 
jeśli są przed tym zabezpieczone. Należy zapewnić ergonomiczne uchwyty drzwiowe i szufladowe – profil 
chwytowy wyprofilowany z poszycia zewnętrznego o szerokości min. 60 mm. 

1300 700 850 - - - - - 
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3 Basen 
jednokomorowy do 

mycia przyborów 
kuchennych 

1 Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) 

wg AISI 304 LUB RÓWNOWAŻNEJ. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Płyta wierzchnia 
wykonana z blachy o grubości min. 1,5mm. Komora wykonana technologią spawania z blachy min. 
1,5mm. Wszystkie połączenia ścian i dna wykonane po łuku R 14. Otwory spustowe wykonane po środku 
dna komory. Szkielet: nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), maskownice z trzech stron 
komory wykonane z blachy o grubości min. 1,0mm  zapewniające podwyższenie sztywności konstrukcji. 
Szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15mm od wymiaru 
bazowego. Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 
150kg/m2. Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej min. 250kg/m2. 
Ranty płyty, tylne lub boczne (w zależności od typu płyty) wygięte w górę z blachy stanowiącej 
płaszczyznę roboczą płyty na wysokość 50mm ponad krawędź płyty. Przestawanie płyty z tyłu min. 
65mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. W płytach zabrania 
się stosowania na wypełnienia materiałów chłonących wilgoć, nawet jeśli są przed tym zabezpieczone. 
Stół z basenem w standardzie wyposażony w maskownice boczne i czołową ze stali nierdzewnej. 
Głębokość komory min. 400 mm. Stół na 6 nogach, przystawanie 600 mm. 

1500 700 850 - - - - - 

4 Pomocnik 
na kółkach 

1 Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane 

(ziarno 240) wg AISI 304 LUB RÓWNOWAŻNEJ. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Dopuszcza 

się połączenia z zastosowaniem elementów złącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze 
szkieletem. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości min. 1,0mm – wypełnienie materiałem 
drewnopochodnym, tłumiącym drgania. Wypełnienie jest obustronnie laminowane, a krawędzie pokryte 
są tworzywem sztucznym, zabezpieczając ją w ten sposób przed wchłanianiem wilgoci. Szkielety – 
nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), łączniki górne szkieletu wykonane w formie 
ceowym (łatwość czyszczenia) z blachy o grubości min. 1,5mm i wysokości 100mm zapewniającym 
podwyższenie sztywności konstrukcji. Szkielet wyposażony w 4 koła skrętne o Ø min. 100 mm, w tym 
dwa z hamulcem. Szkielet wyposażony w półkę pełną spawaną do szkieletu i wyposażoną w usztywnienie 
wzdłużne. Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką stołu wynosi min. 150 mm (dla wysokości wyrobu 
850mm). Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150kg/m2. 
Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 125 kg/m2. Wytrzymałość 
szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej min. 250kg/m2. Przestawanie płyty z przodu 
min. 35mm, z tyłu min. 65mm, z boków min. 20mm. 

400 700 850 0,70 0,70 230 - - 
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5 Basen 
jednokomorowy 

1 Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) 

wg AISI 304 LUB RÓWNOWAŻNEJ. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Płyta wierzchnia 
wykonana z blachy o grubości minimum 1,5mm. Komora wykonana technologią spawania z blachy min. 
1,5mm. Wszystkie połączenia ścian i dna wykonane po łuku R 14. Otwory spustowe wykonane po środku 
dna komory. Szkielet: nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), maskownice z trzech stron 
komory wykonane z blachy o grubości min. 1,0mm  zapewniające podwyższenie sztywności konstrukcji. 
Szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15mm od wymiaru 
bazowego. Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 
150kg/m2. Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej min. 250kg/m2. 
Ranty płyty, tylne lub boczne (w zależności od typu płyty) wygięte w górę z blachy stanowiącej 
płaszczyznę roboczą płyty na wysokość 50mm ponad krawędź płyty. Przestawanie płyty z tyłu min. 
65mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. W płytach zabrania 
się stosowania na wypełnienia materiałów chłonących wilgoć, nawet jeśli są przed tym zabezpieczone. 
Stół z basenem w standardzie wyposażony w maskownice boczne i czołową ze stali nierdzewnej. 
Głębokość komory min. 400 mm. 

1100 700 850 - - - - - 

6 Regał magazynowy     
z półkami pełnymi 

1 Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blachy nierdzewne gatunku AISI 304 LUB 
RÓWNOWAŻNEJ i AISI 430 LUB RÓWNOWAŻNEJ oraz profile, pręty nierdzewne gatunku AISI 304 

LUB RÓWNOWAŻNEJ. Regał wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie 

±10mm. Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką dolną regału wynosi min. 150 mm. Wyrób wyposażony 
w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Regał posiada min. 4 półki pełne, stałe. Regał 

wykonany technologią spawania. Półki wykonane z blachy nierdzewnej gatunku AISI 304 LUB 
RÓWNOWAŻNEJ o grubości min. 0,8mm. Grubość półek min. 30 mm. Profile nośne 30x30. 

1200 600 1800 - - - - - 

7 Regał z półkami 
perforowanymi 

1 Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blachy nierdzewne gatunku AISI 304 LUB 
RÓWNOWAŻNEJ i AISI 430 LUB RÓWNOWAŻNEJ oraz profile, pręty nierdzewne gatunku AISI 304 

LUB RÓWNOWAŻNEJ. Regał wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie 

±10mm. Przestrzeń pomiędzy posadzką, a półką dolną regału wynosi min. 150 mm. Wyrób wyposażony 
w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Regał posiada min. 4 półki perforowane, stałe. 

Regał wykonany technologią spawania. Półki wykonane z blachy nierdzewnej gatunku AISI 304 LUB 
RÓWNOWAŻNEJ o grubości min. 0,8mm. Grubość półek min. 30 mm. Profile nośne 30x30. 

1200 700 1800 - - - - - 
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8 Stół roboczy 1 Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane 

(ziarno 240) wg AISI 304 LUB RÓWNOWAŻNEJ. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Dopuszcza 
się połączenia z zastosowaniem elementów złącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze 
szkieletem. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości min. 1,0mm – wypełnienie materiałem 
drewnopochodnym, tłumiącym drgania. Wypełnienie jest obustronnie laminowane, a krawędzie pokryte 
są tworzywem sztucznym, zabezpieczając ją w ten sposób przed wchłanianiem wilgoci. Szkielety – 
nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), łączniki górne szkieletu wykonane w formie 
ceowym (łatwość czyszczenia) z blachy o grubości min. 1,5mm i wysokości 100mm zapewniającym 
podwyższenie sztywności konstrukcji. Szkielet wyposażony jest w nogi regulowane z możliwością 
regulacji w zakresie ±15mm od wymiaru bazowego 850mm. Szkielet wyposażony w półkę pełną spawaną 
do szkieletu i wyposażoną w usztywnienie wzdłużne. Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką stołu lub 
korpusem szafki wynosi min. 150 mm (dla wysokości wyrobu 850mm). Wytrzymałość płyty wierzchniej 
na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 150kg/m2. Wytrzymałość półki na obciążenia 
statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 125 kg/m2. Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w 
płaszczyźnie pionowej min. 250kg/m2. Ranty płyty tylne i boczne wygięte w górę na wysokość 50mm 
wykonane z dwóch poszyć blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym. 
Przestawanie płyty z przodu min. 35mm, z tyłu min. 65mm, z boków min 20mm. Wyrób wyposażony w 
bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. 

1200 700 850 - - - - - 

9 Regał jezdny na 
pojemniki GN 1/1/ 

1 Wózek przystosowany do transportu tac o wym. 325x530 mm. Rama wykonana z profilu 25x25x1,5 mm. 
Rama boczna gięta z jednego profilu (jeden odcinek). Nie dopuszcza się elementów spawanych z kilku 
fragmentów. Pojemność: min. 13 szt. pojemników GN 1/1, wysokość min. h=100 mm. Regał wyposażony 
w 4 koła skrętne o Ø 125 mm, w tym dwa z hamulcem. 

453 620 1750 - - - - - 

10 Regał z półkami 
gretingowymi 

1 Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blachy nierdzewne gatunku AISI 304 LUB 
RÓWNOWAŻNEJ i AISI 430 LUB RÓWNOWAŻNEJ oraz profile, pręty nierdzewne gatunku AISI 304 

LUB RÓWNOWAŻNEJ. Regał wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie 

±10mm. Przestrzeń pomiędzy posadzką, a półką dolną regału wynosi min. 150 mm. Wyrób wyposażony 
w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Regał posiada min.  4 półki perforowane, stałe. 

Regał wykonany technologią spawania. Półki wykonane z blachy nierdzewnej gatunku AISI 304 LUB 
RÓWNOWAŻNEJ o grubości 0,8mm. Grubość półek min. 30 mm. Profile nośne 30x30. 

1200 700 1800 - - - - - 
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11 Stół z półką jezdny 1 Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane 

(ziarno 240) wg AISI 304 LUB RÓWNOWAŻNEJ. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Dopuszcza 
się połączenia z zastosowaniem elementów złącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze 
szkieletem. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości min. 1,0mm – wypełnienie materiałem 
drewnopochodnym, tłumiącym drgania. Wypełnienie jest obustronnie laminowane, a krawędzie pokryte 
są tworzywem sztucznym, zabezpieczając ją w ten sposób przed wchłanianiem wilgoci. Szkielety – 
nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), łączniki górne szkieletu wykonane w formie 
ceowym (łatwość czyszczenia) z blachy o grubości min. 1,5mm i wysokości 100mm zapewniającym 
podwyższenie sztywności konstrukcji. Szkielet wyposażony w 4 koła skrętne o Ø min. 100 mm, w tym 
dwa z hamulcem. Szkielet wyposażony w półkę pełną spawaną do szkieletu i wyposażoną w usztywnienie 
wzdłużne. Przestrzeń pomiędzy posadzką, a półką stołu wynosi min. 150 mm (dla wysokości wyrobu 
850mm). Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 
150kg/m2. Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 125 kg/m2. 
Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej min. 250kg/m2. Blat bez rantu. 
Przestawanie płyty z przodu min. 35mm, z tyłu min. 65mm, z boków min. 20mm. 

1450 700 850 - - - - - 

12 Umywalka 
nierdzewna 

1 Materiał użyty do konstrukcji to blacha nierdzewna szlifowana (ziarno 240) wg AISI 304 LUB 
RÓWNOWAŻNEJ. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Komora wykonana technologią tłoczenia 
o wym.: 350x250x110 mm. Otwór spustowy komory tłoczonej wykonany jest po środku. Umywalka 
wyposażona w przycisk kolanowy oraz baterię jednokolumnową. Bez tylnej ściany. Płyta umywalki o 
wymiarach 400x385, maskownica o wysokości min. 400 mm, rant tylny min. 30 mm. 

400 385 400 - - - - - 

13 Blat roboczy 
podawczy 

1 Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) 

wg AISI 304 LUB RÓWNOWAŻNEJ. Konstrukcja wyrobu spawano – zgrzewana. Płyta wierzchnia 
wykonana z blachy o grubości min. 1,5 mm, usztywniana elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. 
Kształt usztywnień uniemożliwia zaleganie zanieczyszczeń a ich umiejscowienie zapewnia dostęp do 
czyszczenia. Komora wykonana technologią tłoczenia o wym.: 500x400x250 mm. Dno komory 
wyprofilowane w taki sposób, aby zapewnić całkowite odprowadzenie wody. Otwór spustowy wykonany 
w górnym narożniku dna komory. Szkielet: nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), 
łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (aby ułatwić czyszczenie) z blachy o grubości min. 
1,5 mm i wysokości 100 mm zapewniającym podwyższenie sztywności konstrukcji. Szkielet wyposażony 
w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15mm od wymiaru bazowego 900mm. 
Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej wynosi min. 150 
kg/m2. Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej min. 250 kg/m2. Wyrób 
wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. W płytach zabrania się stosowania 
na wypełnienia materiałów chłonących wilgoć, nawet jeśli są przed tym zabezpieczone. Płyta robocza z 
obniżoną częścią o szerokości min. 510 mm zapewniająca prawidłowy przesuw koszy do zmywarek o 
wym. 500x500 mm. Stół wyposażony w kołnierz ochronny z blachy o wysokości 200 mm. Płyta 
zakończona specjalnym zaczepem do współpracy ze zmywarką kapturową. 

800 760 900 - - - - - 
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14 Blat podawczy  
na naczynia brudne 

1 Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane 

(ziarno 240) wg AISI 304 LUB RÓWNOWAŻNEJ. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Dopuszcza 
się połączenia z zastosowaniem elementów złącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze 
szkieletem. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości min. 1,0mm – wypełnienie materiałem 
drewnopochodnym, tłumiącym drgania. Wypełnienie jest obustronnie laminowane, a krawędzie pokryte 
są tworzywem sztucznym, zabezpieczając ją w ten sposób przed wchłanianiem wilgoci. Szkielety – 
nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), łączniki górne szkieletu wykonane w formie 
ceowym (łatwość czyszczenia) z blachy o grubości min. 1,5mm i wysokości 100 mm zapewniającym 
podwyższenie sztywności konstrukcji. Szkielet wyposażony jest w nogi regulowane z możliwością 
regulacji w zakresie ±15mm od wymiaru bazowego 900mm. Szkielet wyposażony w półkę pełną spawaną 
do szkieletu i wyposażoną w usztywnienie wzdłużne. Przestrzeń pomiędzy posadzką, a półką stołu lub 
korpusem szafki wynosi min. 150 mm (dla wysokości wyrobu 850mm). Wytrzymałość płyty wierzchniej 
na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 150kg/m2. Wytrzymałość półki na obciążenia 
statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 125 kg/m2. Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w 
płaszczyźnie pionowej min. 250kg/m2. Ranty płyty tylne i lewy wygięte w górę na wysokość 50mm 
wykonane z dwóch poszyć blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym. 
Przestawanie płyty z przodu min. 35mm, z tyłu min. 65mm, z boków min 20mm. Wyrób wyposażony w 
bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. 

1200 450 900 - - - - - 

15 Zlewozmywak  
z młynkiem 

1 Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) 

wg AISI 304 LUB RÓWNOWAŻNEJ. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Płyta wierzchnia 

wykonana z blachy o grubości min. 1,5mm. Komora wykonana technologią spawania z blachy min. 
1,5mm. Wszystkie połączenia ścian i dna wykonane po łuku R 14. Otwory spustowe wykonane po środku 
dna komory. Szkielet: nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), maskownice z trzech stron 
komory wykonane z blachy o grubości min. 1,0mm  zapewniające podwyższenie sztywności konstrukcji. 
Szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15mm od wymiaru 
bazowego. Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 
150kg/m2. Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej min. 250kg/m2. 
Ranty płyty, tylne lub boczne (w zależności od typu płyty) wygięte w górę z blachy stanowiącej 
płaszczyznę roboczą płyty na wysokość 50mm ponad krawędź płyty. Przestawanie płyty z tyłu min. 
65mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. W płytach zabrania 
się stosowania na wypełnienia materiałów chłonących wilgoć, nawet jeśli są przed tym zabezpieczone. 
Stół z basenem w standardzie wyposażony w maskownice boczne i czołową ze stali nierdzewnej. 
Głębokość komory min. 400 mm. 

800 700 850 - - - - - 
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16 Blat roboczy  
na naczynia czyste + 
szafka podblatowa 

2 Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) 

wg AISI 304 LUB RÓWNOWAŻNEJ. Konstrukcja wyrobu spawano – zgrzewana. Płyta wierzchnia 
wykonana z blachy o grubości min. 1,5 mm, usztywniana elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. 
Kształt usztywnień uniemożliwia zaleganie zanieczyszczeń a ich umiejscowienie zapewnia dostęp do 
czyszczenia. Szkielet: nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), łączniki górne szkieletu 
wykonane w formie ceowym (aby ułatwić czyszczenie) z blachy o grubości min. 1,5 mm i wysokości 100 
mm zapewniającym podwyższenie sztywności konstrukcji. Szkielet wyposażony w nogi regulowane z 
możliwością regulacji w zakresie ±15mm od wymiaru bazowego 900mm. Wytrzymałość płyty wierzchniej 
na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej wynosi min. 150 kg/m2. Wytrzymałość szkieletu na 
obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej min. 250 kg/m2. Wyrób wyposażony w bolec 
ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. W płytach zabrania się stosowania na wypełnienia 
materiałów chłonących wilgoć, nawet jeśli są przed tym zabezpieczone. Płyta robocza z obniżoną częścią 
o szerokości min. 10 mm zapewniająca prawidłowy przesuw koszy do zmywarek o wym. 500x500 mm. 
Stół wyposażony w kołnierz ochronny z blachy o wysokości 200 mm. Płyta zakończona specjalnym 
zaczepem do współpracy ze zmywarką kapturową. Konstrukcja stołu pozwalająca na umieszczenie pod 
blatem zmywarki. 

1000 760 900 - - - - - 

17 Szafa przelotowa 1 Podstawowy materiałem użytym do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne 

szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304 LUB RÓWNOWAŻNEJ. Korpus szafy wyposażony w nogi stalowe, 

okrągłe regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±30mm od wymiaru bazowego 2000mm. Korpus 
szafy wykonany w formie skrzyniowej – technologią spawania i zgrzewania. Przestrzeń pomiędzy 
posadzką, a korpusem szafy wynosi min. 150 mm. Do konstrukcji szafy używać tylko profili zimnogiętych 
kształtowanych z blachy. Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 85 
kg/m2. Wytrzymałość przegrody na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 125 kg/m2. 
Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. System mocowania nóg 
umożliwia zmianę funkcji wyrobu ze stacjonarnego na mobilny – zmiana nóg na zespoły jezdne do 
wykonania przez użytkownika. Półki w szafach korpusowych muszą być wyjmowane i posiadać regulację 
położenia w zakresie 300mm, co 12,5mm. Zabrania się wykonywania otworów nośnych zaczepów w 
elementach konstrukcyjnych szaf oraz osadzania półek na bolcach montowanych na stałe. Stała 
usztywniana przegroda środkowa i 2 półki przestawne. Należy zapewnić ergonomiczny uchwyt drzwiowy 
– profil chwytowy wyprofilowany z poszycia zewnętrznego o szerokości min. 25mm. Drzwi suwane 
zawieszone na łożyskowanej rolce w prowadnicy nierdzewnej. Drzwi suwane wyposażone w elastyczny 
odbojnik – amortyzator zabezpieczający przed zasuwaniem się drzwi za siebie. Światło po otwarciu drzwi 
oblicza się wg wzoru A/2-65. Wersja przelotowe, drzwi suwane z każdej strony. 

1000 700 1800 - - - - - 



 

9 
 

18 Stół ze zlewem + 
szafka podblatowa 

1 Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) 

wg AISI 304 LUB RÓWNOWAŻNEJ. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Płyta wierzchnia 
wykonana z blachy o grubości min. 1,5mm, usztywniana elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. 
Kształt usztywnień uniemożliwia zaleganie zanieczyszczeń a ich umiejscowienie zapewnia dostęp do 
czyszczenia. Komory wykonane technologią tłoczenia o wym.: 400x500x250 mm. Otwory spustowe 
wykonane w górnym narożniku dna komory. Korpus szafki wyposażony w nogi regulowane z możliwością 
regulacji w zakresie ±15mm od wymiaru bazowego 850mm. Stół korpusowy - korpus szafki wykonany w 
formie skrzyniowej – technologią spawania i zgrzewania. Do konstrukcji szafki należy używać tylko profili 
zimnogiętych kształtowanych z blachy. Drzwi suwane w korpusie. Przestrzeń pomiędzy posadzką, a 
korpusem szafki wynosi min. 150 mm. Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w 
płaszczyźnie poziomej min. 50 kg/m2. Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie 
poziomej min. 125 kg/m2. Wytrzymałość korpusu szafki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 
min. 250kg/m2. Ranty płyty tylne lub boczne (w zależności od typu płyty) wygięte w górę z blachy 
stanowiącej płaszczyznę roboczą płyty na wysokość 50mm ponad krawędź płyty, 60mm od powierzchni 
roboczej. Zagłębienie płyty wykonane jest 30mm od boków (w zależności od typu płyty) i 50mm od czoła. 
Przestawanie płyty z tyłu min. 45mm do korpusu (min. 95mm do nóżek). Wyrób wyposażony w bolec 
ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. W płytach zabrania się stosowania na wypełnienia 
materiałów chłonących wilgoć, nawet jeśli są przed tym zabezpieczone. Należy zapewnić ergonomiczny 
uchwyt drzwiowy – profil chwytowy wyprofilowany z poszycia zewnętrznego o szerokości 60 mm. Drzwi 
suwane zawieszone na łożyskowej rolce w prowadnicy nierdzewnej. Drzwi suwane wyposażone w 
elastyczny odbojnik – amortyzator zabezpieczający przed zasuwaniem się drzwi za siebie. 
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