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Lp. Nazwa Asortymentu Nr katalogowy/opis J.m.
Cena 
jedn. 

brutto
Ilość Wartość 

brutto

Oferowany przez 
Wykonawcę 

producent/typ/model

7

[5 x 6]

1 Bateria 6LR61 Bateria 6LR61 do termometru STALGAST-620711. szt 1

2 Bateria łazienkowa Stojąca, jednouchwytowa, wykończenie: chrom; 
wysokość: 9,4 cm; głębokość/grubość: 12,4 cm.

szt 2

3 Blender

Bosch ErgoMixx MS64M6170;  moc: 1000 W; liczba 
poziomów obrotów: 12; praca pulssacyjna; 
pojemność misy roboczej: 0,6 l; wykonanie misy 
roboczej: tworzywo sztuczne; końcówki do 
miksowania, ubijania; mini rozdrabniacz.

szt 2

4 Butelka z rozpylaczem

BEDEE, kod produktu: HG6357; materiał: stal 
nierdzewna + szkło smarowe; pojemność: 200 ml; 
kolor: srebrny + przezroczysty; waga: 250g; 
rozmiar: 17x5,5 cm; 1 x mini lejek w zestawie.

kpl 2

5 Czajnik elektryczny

Sencor SWK 1590SS; moc: 1500 W; częstotliwość: 
50/60 Hz; masa bez podstawy: 1150 g; napięcie: 
220-240 V; pojemność: 1,5 l; typ grzałki: płytowa; 
schowek na przewód; ukryta spirala; wskaźnik 
poziomu wody; regulacja temperatury; filtr 
antywapienny; automatyczny wyłącznik; kolor: 
srebrny; materiał: stal nierdzewna i szkło; 
regulacja temperatury wody; środkowe złącze 
360° STRIX; wyjmowane sitko (ze stali 
nierdzewnej).

szt 4

6 Czujnik tlenku węgla

KIDDE 7DCO (CO); zasilanie bateryjne (baterie w 
zestawie); wymiary: 118x70x40mm; ciężar: 160 g; 
zakres wilgotności pracy: do 90% bez kondensacji; 
zakres pomiarowy: 999ppm; alarm dźwiękowy: 85 
dB; ilość wykrywanych gazów: 1 (CO); zakres 
temperatury pracy: -10 do 60 st C.

szt 2

7 Drabina

Double Decker Altrex; 5-cio stopniowa, 
jednostronna; antypoślizgowe stopnie; wysokość 
do górnej ramy: 190 cm; szerokość stopni: 52 cm; 
górna platforma: kwadrat 26 cm x 26 cm; hak na 
wiadro; wysuwane przedłużenie półki; waga: ok. 
6,5 kg.

szt 1

8 Dzbanek do ekspresu przelewowego Dzbanek do ekspresu przelewowego Moccamaster 
KBG Select.

szt 2

9 Ekspres do kawy Saeco Typ HD 8917; Nr TW901630401571. szt 1

10 Ekspres przelewowy do kawy plus 
młynek

Ekspres przelewowy Moccamaster KBG Select 
Yellow Pepper + Młynek Moccamaster KM4; 
kolor: żółty.

szt 2

11 Fartuch kuchenny

Regulacja na napy;  matetiał: 65/35% 
(poliester/bawełna); wymiary: 85 cm/70 cm 
(długość/szerokość); długość wiazań po 70 cm 
każde.

szt 6

12 Filtr do ekspresu przelewowego Papierowy w paczce 100 szt nr 4; (pasujący do 
modelu ekspresu Moccamaster KBG Select).

szt 4

13 Forma silikonowa do ciast i deserów

Chmura bąble (nr produktu: 006401); wielkość 
foremki: 20 x 20 cm
wielkość ciasta: 15 cm x 15 cm
tworzywo: silikon platynowy; zakres temperatur -
60 do +230 st. Celsjusza; można myć w zmywarce; 
można piec w piekarniku i mikrofalówce.

szt 2

14 Forma silikonowa do ciast i deserów SilikoMart - Artic, 3D, 25 cm; forma w kształcie 
gór lodowych.

szt 2

15 Forma do pierogów KUCHENPROFI Tasty, ku-0803602800; średnica: 
12,0 cm; materiał: stal nierdzewna.

szt 3

81 2 3 4 5 6
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16 Formy "keksówki" do pieczenia

Steel Pan® Patented Line; formy nierdzewne do 
pieczenia  uniwersalne; materiał: stal nierdzewna 
kwasoodporna AISI 304; struktura powierzchni 
stali zapobiegająca przywieraniu Patented Line 
Non-stick; grubość stali: Od 0,8 do 1mm; zestaw 
obejmuje 5 rozmiarów form: 40x28cm; 35x26cm; 
30x22cm; 25x19cm; 20x16cm (wymiary zewnętrzne 
z rantem: 42x30cm; 37x28cm; 32x24cm; 27x21cm; 
22x18cm); wysokość form: Od 4,5 do 6,5cm; bez 
powłok chemicznych; można myć w zmywarkach.

kpl 1

17 Garnek

Kamillekm5840; wymiary: średnica: 13,2 cm, 
wysokość: 15,3 cm; stal szlachetna; podwójne 
ścianki z przestrzenią na wodę; gwizdek; 
pokrywka; uchwyt.

szt 2

18 Garnek

Technica Platinium Line kod produktu: 251609 -  z 
pokrywką, ze stali nierdzewnej 1CT; wysokość: 90 
mm; średnica: 160 mm; pojemność: 1,9 l;  kolor: 
inox; trójwarstwowe, kapsułowe dno; 
nienagrzewające się, wielopunktowo zgrzewane 
uchwyty.

szt 1

19 Garnek 

TECHNICA, Gold Line kod produktu: 262416;  z 
pokrywką, ze stali nierdzewnej 18/0; wysokość: 
160 mm; średnica: 240 mm; pojemność: 7,2 l; 
kolor: inox; trójwarstwowe, kapsułowe dno; 
nienagrzewające się, nitowane uchwyty.

szt 1

20 Garnek

Technica Platinium Line kod produktu: 252411-  z 
pokrywką, ze stali nierdzewnej 21CT; wysokość: 
110 mm; średnica: 240 mm; pojemność: 5 l; kolor: 
inox; trójwarstwowe, kapsułowe dno.

szt 1

21 Imbryk

KUCHENPROFI London KU-1046002200; dzbanek do 
herbaty ceramiczny z zaparzaczem; pojemność 1,5 
l kolor: biały; wysokość całkowita: 13,0 cm; 
długość: 23,5 cm; szerokość całkowita: 14,0 cm; 
stalowy filtr oraz pokrywka.

szt 4

22 Klamki z zamkiem do drzwi komór 
chłodniczych

Klamki z zamkiem do zamykania drzwi komory 
chłodniczej (Incold Pack System 90 x 120 x 200 - 
1416 BT).

szt 8

23 Kolumna prysznicowa z baterią

SKU: ZN0395; Producent: INEA; materiał: mosiądz 
/ stal nierdzewna; wysokość: 82-124 cm; typ: 
ścienny; kolor: srebrny; Ilość funkcji: 2; 
deszczownica: DN1201 ( 20 cm tworzywo); 
słuchawka: AL35 (plastik); wąż prysznicowy 150 
cm.

kpl 1

24 Kubek
LUMINARC; materiał wykonania: szkło hartowane; 
kolor: biały; średnica [cm] 8; wysokość [cm] 9; 
pojemność [ml] 290.

szt 15

25 Kufel

Kufel Ladia 500 ml LUMINARC SKU 230621; 
średnica wlewu 9 cm; średnica podstawy 10 cm; 
pojemność użytkowa 500 ml; wysokość [cm] 16; 
Pojemność [l] 0.7; materiał: szkło; kolor: 
przezroczysty.

szt 30

26 Kulka do ucierania ciasta Materiał: drewno; średnica: 6,0 cm; długość 
uchwytu: 23,0 cm; długość całkowita: 28,0 cm.

szt 2

27 Lampka 

IKEA JANSJÖ; wbudowana żarówka LED; jasny 
kolor; ciepła biel (Kelvin 3000); strumień światła: 
88 lm; wysokość: 60 cm; średnica podstawy: 12 
cm; długość kabla: 2.0 m; moc: 2.0 Wat.

szt 10
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28 Lejek

GEFU Versare - lejek kuchenny ze stali 
nierdzewnej z filtrem; kod producenta g-15570; 
średnica: 14,2 cm; szerokość całkowita: 16,5 cm; 
wysokość: 10,8 cm; wyjmowane sito; odłączana 
część powiększająca średnicę wylotu z 1,5 cm do 
5,5 cm.

szt 3

29 Listwa magnetyczna kuchenna

Ze stali nierdzewnej KELA PLAN; symbol 
producenta Ke-15715; długość: 36 cm; szerokość 
całkowita: 5,0 cm; grubość: 2,0 cm; listwa 
montowana na kołki dołączone w zestawie.

szt 3

30 Lustro

TOALETKA DUBIEL VITRUM; bez oświetlenia; 
szerokość (w cm): 40; wysokość (w cm): 50; grubość 
samego lustra (w mm): 4; głębokość (w cm): 12;
system mocowania lustra: w zestawie (montaż 
pionowy i poziomy); kształt prostokątny.

szt 2

31 Magnetyczne puszki na przyprawy

 FOCCTS, B07L1KSVK4; materiał: stal nierdzewna 
430; rozmiar: 6,5 x 6,5 x 4,5 cm; w zestawie: 12 x 
pojemniki do przechowywania przypraw, 12 x 
klejów 3M, 5 arkuszy etykiet na przyprawy,1 x 
podstawa.

zst 1

32 Maselniczka Kamille - KM7006; wymiary podstawki: 18,5 x 12,2 
x 1,2 cm; wymiary pokrywki: 10 x 13,2 x 4 cm.

szt 4

33 Maszynka do mielenia mięsa Przystawka KENWOOD nr KAX950ME. szt 1

34 Miarka duża
Classic Pyrex; kod: 888B000; rozmiar: 0,5 l; 
wymiary zewnętrzne: 10 x 10 x 17 cm; kształt: 
okrągły; materiał: szkło żaroodporne.

szt 2

35 Miarka mała
Classic dzbanek z miarką Pyrex; kod: 259B000; 
rozmiar: 0,25 l; wymiary zewnętrzne: 13 x 9 x 8 
cm; materiał: szkło żaroodporne.

szt 2

36 Miseczka stołowa 
Producent Pyrex SKU 178B; materiał: szkło 
żaroodporne; pojemność: 0,5 litra; średnica: 14 cm; 
kolor: przezroczysty.

szt 10

37 Mieszak elastyczny KW714263 do robota kuchennego Kenwood AT502. szt 2

38 Młotek do mięsa STALGAST 247030; rozmiar części roboczej 40x40 
mm; długość do rączki 120 mm.

szt 3

39 Młynek do pieprzu

KOSSLO, kod producenta 130185; średnica: 6,5 cm; 
wysokość całkowita: 13,0 cm; mechanizm mielący: 
ceramiczny; regulacja mielenia; materiał: szkło; 
kolor: czarny przezroczysty.

szt 4

40 Naczynie do rozpuszczania czekolady
Tadar; ze stali nierdzewnej; długość z rączką - 26,8 
cm; szerokość: 14 cm; wysokość: 6 cm; pojemność - 
400 ml.

szt 1

41 Nóż do cięcia blatów biszkoptowych
Decora nr produktu: 008505; nóż strunowy; stal 
nierdzewna; długość całkowita: 44,5cm;
długość ostrza: 33cm.

szt 1

42 Nóż miksujący Thermomix TM6 Nóż miksujący wykonany ze stali nierdzewnej,  do 
modelu TM6 Thermomix. 

szt 2

43 Nóż tnący do blendera

Nóż tnący kompletny blendera do robota 
kuchennego Kenwood Major KMM020
Indeks: DRZ-PD-CMMX-C3N; z mocowaniem i 
pierścieniem.

szt 1

44 Nożyk do obierania warzyw

OXO Good Grips Slim; kod producenta 
20081mlnyk; długość: 18,0 cm; szerokość 
całkowita: 2,5 cm; materiał ostrza: stal 
nierdzewna; antypoślizgowa rączka; uszko do 
powieszenia; wbudowana wypustka do 
wykrawania; uchwyt z tworzywa sztucznego.

szt 5
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45 Odkurzacz Electrolux ERGOSPACE ZE330G Typ MCY2, 
bezworkowy.

szt 1

46 Opaski ślimakowe 
Rozmiar - zakres mocowania 30-45mm; szerokość 
taśmy - 9mm; łeb śruby sześciokątny - 7mm; rodzaj 
materiału - stal ocynkowana W1.

szt 10

47 Opaski ślimakowe 
Rozmiar - zakres mocowania 60-80mm; szerokość 
taśmy - 9mm; łeb śruby sześciokątny - 7mm; rodzaj 
materiału - stal ocynkowana W1. 

szt 10

48 Opaski ślimakowe 
Rozmiar - zakres mocowania 50-70mm ; szerokość 
taśmy - 9mm; łeb śruby sześciokątny - 7mm; rodzaj 
materiału - stal ocynkowana W1.

szt 10

49 Opaski zaciskowe Długość: 300 mm; szerokość: 3,6 mm; tworzywo: 
poliamid 6.6; kolor: czarny; opakowanie: 100 szt.

opk 2

50 Opaski zaciskowe Długość: 300 mm; szerokość: 3,6 mm; tworzywo: 
poliamid 6.6; kolor: biały; opakowanie: 100 szt.

opk 2

51 Opaski zaciskowe Długość: 500 mm; szerokość: 4,8 mm; tworzywo: 
poliamid 6.6; kolor: czarny; opakowanie: 100 szt.

opk 1

52 Opaski zaciskowe Długość: 500 mm; szerokość: 4,8 mm; tworzywo: 
poliamid 6.6; kolor: biały; opakowanie: 100 szt.

opk 1

53 Parowar

KLAUSBERG, KB 7136; zestaw 4 elementów: 
garnek podstawowy (18x9cm, 2,5 l.), 2 x wkład 
parowy (śr. 18 cm); pokrywa szklana z otworem 
odparowującym; pojemność: 2,5 l.

szt 2

54 Pędzel
Brabantia tasty Plus, symbol producenta 121906; 
długość: 17,4 cm; szerokość całkowita: 3,8 cm; 
materiał: silikon.

szt 2

55 Podest

Hailo, nr: 517775 49; aluminiowy podest składany 
L90 Step-ke;  2 x 3 stopnie, wys. robocza 600 mm; 
wejście obustronne; antypoślizgowe stopnie z 
rowkowaniem; mechanizm blokujacy; głębokość 
stopnia: 80 mm.

szt 1

56 Pojemnik 9 L
Pojemnik HANDY PLUS, nr ref. 45566612; 
pojemność: 9 L; 29 x 19 x 25 cm SPACEO; materiał: 
plastik; kolor: przezroczysty.

szt 5

57 Pojemnik 27 L
Pojemnik ROBUSTORE, nr ref. 45808203; 
pojemność 27 L; 33 x 42 x 33 cm SPACEO; materiał 
wykonania: Polipropylen; kolor: przezroczysty.

szt 6

58 Pojemnik 6 L
Pojemnik HANDY PLUS, nr ref. 45566605; 
pojemość: 6 L; 29 x 19 x 15 cm SPACEO; materiał: 
plastik; kolor: przezroczysty.

szt 6

59 Pojemnik blendera

Kompletny pojemnik blendera do robota 
kuchennego do Kenwood KMM020
Indeks: K95-QW-CMMX-C3N; typ: KAH359GL; 
pojemność: 1,6 l.

szt 1

60 Pokal do piwa
PASABAHCE, kod 400188; wysokość: 210 mm; 
średnica: 75 mm; pojemność: 0,57 l; ilość w 
komplecie: 6; materiał: szkło; kolor: przezroczysty.

kpl 5

61 Pokrywka Forgast,  FG02280; materiał: stal nierdzewna; 
średnica: 28 cm; grubość: 0,6 mm.

szt 1

62 Przybory kuchenne drewiane 

Brunbeste -  zestaw drewnianych przyborów 
kuchennych składający się z: łyżki, łyżki 
cedzakowej, łopatki, łyżki sałatkowej oraz łyżki 
kuchennej z dziurką. Wszystkie przybory znajdują 
się w drewnianym stabilnym stojaku. Każdy z 
przyborów można zawiesić.

kpl 2
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63 Przybory kuchenne silikonowe

Zestaw silikonowych przyborów kuchennych 
SILICON, kod KITCHENSET23; kolor: szary; 
chochelka; szczypce, łyżka do makaronów, 
pędzelek do oleju, rękawice - łapki (2 sztuki), 
miarki (2 x 5 szt), szpatulka do smarowania; 
łopatki (4 różne rozmiary i funkcjnalności), 
pojemnik z otworami w dnie.

kpl 1

64 Przekładnia do robota kuchennego Przekładnia do robota kuchennego do Kenwood 
KMM020; Indeks: CB2-M3-ZMMX-C3N.

szt 1

65 Suszarka kolumnowa FAGOR SRP 10 TP2 E. szt 1
66 Pralka kolumnowa FAGOR LAP 10 TP2 EP. szt 1

67 Pralka

Miele WWG660 WCS TDos; wymiary: głębokość 
[cm] 64.3; szerokość [cm]; 59.6; wysokość [cm]
85; pojemność: 9 kg; prędkość wirowania 
(obr/min): 1400; silnik inwerterowy.

szt 1

68 Rant do pieczenia
Dorosiowe Ranty; średnica: 26 - 31 cm
wysokość: 14 cm; z trwałej i odpornej na 
odkształcenia stali nierdzewnej.

szt 1

69 Salaterka
Luminarc Cadix; kolor: biały z falami; materiał: 
szkło hartowane; wymiary produktu: wysokość 5 
cm, średnica 16 cm, pojemność 600 ml.

szt 20

70 Siatka 
Koliberek K01; do gotowania na parze; średnica 
29,5 cm; centralnie umieszczony uchwyt; do 
położenia na garnku.

szt 2

71 Sitko do odpływu prysznicowego 

Wenko Sieve; zestaw 4 sitek plastikowych do  
prysznicowego odpływu okrągłego (średnica 
wewnętrzna 4 cm, średnica zewnętrzna obudowy 
odpływu ok. 7cm); wysokość: 4 mm.

zst 3

72 Sitko do krojenia warzyw Orion Gladys; metalowe sitko do krojenia warzyw 
w kosteczkę; średnica: 85 mm, wysokość: 1 cm

szt 3

73 Ssawko-szczotka

Do odkurzacza KARCHER Commercial PUZZI 100 
SUPER IPX4; dane technicze:
średnica wewnętrzna: DN35 (35mm); szerokość 
ssawki: 300 mm.

szt 1

74 Stopka do maszyny Singer uniwersalna
Stopka uniwersalna metalowa MATIC ŁUCZNIK 
SINGER do maszyny do szycia Singer Inspiration 
Model: 4210C; ścieg prosty.

szt 1

75 Stopka do maszyny Singer 200131007 JANOME; stopka do przyszywania 
guzików.

szt 1

76 Stopka do maszyny Singer ŁUCZNIK; stopka do marszczenia do maszyny do 
szycia Singer Inspiration Model: 4210C.

szt 1

77 Szczotki

BamBaw zestaw 3 szczotek do czyszczenia 
szklanych naczyń i butelek + czyścik do słomek; 
materiał: stal nierdzewna, agawa sizalowa oraz 
bawełna organiczna; mała szczotka: średnica: 20 
mm, długość: 25 cm, minimalna średnica butelki: 
12 mm; średnia szczotka: średnica: 30 mm, 
długość: 30 cm, minimalna średnica butelki: 15 
mm; duża szczotka: średnica: 45 mm, długość: 35 
cm, minimalna średnica butelki: 20 mm; czyścik do 
słomek: średnica: 10 mm; długość: 22 cm.

kpl 3

78 Szpachelki malarskie Producet PHOENIX, YMBOL: PHX-E5420A; zestaw 
zawiera 5 sztuk.

zst 1

79 Szpulki do maszyny do szycia

Wymiary: wysokość około 11 mm; średnica  około 
20 mm; średnica  wewnętrzna około 6 mm; 
owalne boki szpulki; materiał: metal; do maszyny 
typu Singer Inspiration Model: 4210C.

szt 10
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80 Termometr kuchenny

Termometr ETI SuperFast Thermapen 4 niebieski
Indeks 234-457; wyswietlacz obrotowy
39 x 25 mm (rozmiar znaków: w poziomie 15 mm, 
w pionie 11 mm); zasilanie: bateryjne 1 x 1,5 V 
AAA; wymiary: 157 x 50 x 19 mm; waga: 120 g; 
sonda składana stal nierdzewna, termopara typ K 
3.3 x 110 mm
(szybko reagująca ze zmniejszoną końcówką); tryb 
uspienia: automatyczny przy braku ruchu; 
parametry mierzone: temperatura (°C); zakres 
pomiarowy: -49,9  +299,9°C; rozdzielczość: 0,1°C 
lub 1°C przełączalne; dokładność: ±0,4°C (-49,9 ... 
199,9°C) ±1°C w pozostałym zakresie.

szt 2

81 Termometr

STALGAST-620711; elektroniczny; bezdotykowy; 
laserowy celownik; zakres od -50°C do +380°C; 
możliwość wzorcowania termometru; na baterię 
6LR61

szt 1

82 Termos cateringowy do żywności

Termos cateringowy, kod produktu: 310011; stal 
nierdzewna; pojemność: 20 l; wymiary: 350x350 
mm; warstwa termoizolacyjna pomiędzy wkładem 
a ściankami; pokrywa termosu wypełniona pianką 
wyposażona w uszczelkę silikonową; 
odpowietrznik w pokrywie; pokrywa zamykana 
na 3 zatrzaski; trzypunktowe zamykanie na 
zatrzaski; stabilne ergonomiczne uchwyty.

szt 1

83 Termos obiadowy transportowy

Materiał: stal nierdzewna; podwójna ściana 
termosu o szerokości 15mm utrzymująca 
temperaturę do 6-8 godzin; przeznaczony do 
potraw ciepłych oraz zimnych; pokrywa wykonana 
w technologii podwójnej ściany wyposażona w 
uszczelkę doszczelniającą; 3 zatrzaski dociskające 
pokrywę; 2 solidne uchwyty transportowe; 
wymiary maksymalne [średnica x wysokość]: 310 x 
375 [mm]; wymiary wewnętrzne pojemnika 
[średnica x wysokość]: 230 x 300 [mm]; pojemność: 
15 litrów.

szt 1

84 Tortownica

Ibili, nr produktu: 19084; z powłoką 
nieprzywierającą; z rozpinanym
 rantem; okrągła; średnica: 28 cm
wysokość: 7 cm; materiał: metal.

szt 2

85 Uszczelki Do lodówek; magnetyczna do  LIEBHERR FKvsl 
4113; Service NR 9984367-17.

szt 2

86 Uszczelki Uszczelki do kawiarek ciśnieniowych: wymiary 
uszczelki śr.zew 7,5 cm; śr.wew. 5,5 cm.

szt 4

87 Waga kuchenna

Płaska; elektroniczna; szklana; LCD; kolor: biały; 
maksymalne obciążenie: 5kg; minimalna waga: 2g; 
dokładność: 1g; wybór jednostki masy: kilogramy 
/ OZ / g / lb; zasilanie: 2x AAA; wymiary 
(dł/szer/wys): 23x16x2cm; waga: 600 g.

szt 1

88 Wieszaczki 
Wieszak meblowy podwójny duży "3" satyna; 
szerokość - 74 mm; wysokość - 130 mm; głębokość - 
 76 mm; metal; dwa wkręty mocujące w zestawie.

szt 20

89 Wycieraczka wewnętrzna

VidaXL, SKU: 323409; kolor: czarny; materiał 
wierzchni: 100% poliamid; materiał warstwy 
spodniej: antypoślizgowe PVC; wymiary: 60 x 40 
cm (dł. x szer.); wysokość całkowita: 9 mm; długość 
włosia: 7 mm; czarna krawędź dookoła; 
gramatura: 2900 g/m²; gęstość tuftowania: 
900000 g/m²; możliwość prania w pralce.

szt 10
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90 Wyciskacz do czosnku
IKEA 000.891.63; materiał: stal nierdzewna, cynk, 
matowe wykończenie pokryte niklem; 
wyjmowany wkład; długość: 16 cm.

szt 2

91 Zaparzacz

Zaparzacz o bardzo gęstym sitku; długa rączka i 
zaczepienie z drugiej strony; wymiary: długość: 
13,5 cm (całkowita długość od końca jednej rączki 
do końca drugiej); głębokość / wysokość 
całkowita: 5,8 cm; średnica sitka u góry: 6,3 cm; 
średnica sitka u dołu: 5 cm.

szt 5

92 Zawór pływakowy do spłuczek Zawór napełniający uniwersalny spłuczkowy 
pływakowy  3/8" (z redukcją na 1/2").

szt 6

93 Zmywarko-wypażarka gastronomiczna Bistro WINTERHALTER UC-L. szt 0
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