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Cena jedn.
Wartość
Ilość
brutto
brutto

Lp.

Nazwa Asortymentu

Nr katalogowy/opis

J.m.

1

2

3

4

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

0

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

0

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

0

4

Dozownik

Lejek do sosów ze stojakiem. Pojemność 1,3 l,
wylot lejka (średnica) 8 mm, średnica góry stojaka
120 mm, średnica podstawy stojaka 137 mm,
wysokość stojaka 165 mm, długość uchwytu 128
mm. Wymiary (DxSxW) 14 x 26 x 23,5 cm. Np. Royal
Catering MP10010648.

szt

1

5

Dzbanek do ekspresu przelewowego

Dzbanek do ekspresu przelewowego Moccamaster
KBG Select.

szt

0

6

Ekspres przelewowy do kawy plus
młynek

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

szt

0

7

Fartuch kuchenny

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

szt

0

8

Filtr do ekspresu przelewowego

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

szt

0

Garnek

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

szt

0

10 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

0

11 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

0

1

2

3

9
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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

0

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

szt

0

14 Końcówka do rękawa cukierniczego

HENDI 551219 - kształt kwiatek, średnica 10 mm.

szt

2

15 Końcówka do rękawa cukierniczego

HENDI 551424 - w kształcie gwiazdy, otwarta,
średnica ⌀ 12mm.

szt

2

16 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

0

17 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

1

18 Linka do bielizny

z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego o
gładkiej strukturze, 20 m.

szt

4

19 Miseczka stołowa

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

szt

0

20 Mieszak elastyczny

KW714263 do robota kuchennego Kenwood AT502.

szt

0

21 Młotek do mięsa

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

szt

0

22 Nóż do ciasta

Hendi 855751 - ze stali nierdzewnej, rączka z
polipropylenu, szerokość 150 mm, długość 110 mm.

szt

1

23 Nóż do cięcia blatów biszkoptowych

Decora nr produktu: 008505; nóż strunowy; stal
nierdzewna; długość całkowita: 44,5cm;
długość ostrza: 33cm.

szt

0

24 Nóż miksujący Thermomix TM6

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

szt

0

25 Nóż tnący do blendera

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

szt

0

26 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

0

27 Odkurzacz

Electrolux ERGOSPACE ZE330G Typ MCY2,
bezworkowy.

szt

0

28 Opaski ślimakowe

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

szt

0

29 Opaski ślimakowe

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

szt

0

30 Opaski ślimakowe

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

szt

0

31 Opaski zaciskowe

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

opk

0

12 Garnek

13

Klamki z zamkiem do drzwi komór
chłodniczych
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32 Opaski zaciskowe

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

opk

0

33 Opaski zaciskowe

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

opk

0

34 Opaski zaciskowe

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

opk

0

35 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

0

36 Pojemnik 0,4 L

Plastikowy, transparentny pojemnik na żywność z
pokrywką Curver.

szt

6

37 Pojemnik 0,8 L

Plastikowy, transparentny pojemnik na żywność z
pokrywką Curver.

szt

6

38 Pojemnik 2 L

Plastikowy, transparentny pojemnik na żywność z
pokrywką Curver.

szt

4

39 Pojemnik 9 L

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

szt

0

40 Pojemnik 27 L

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

szt

0

41 Pojemnik 6 L

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

szt

0

42 Pojemnik blendera

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

szt

0

43 Pojemnik GN 1/2

Szerokość 325 mm, głębokość 265 mm, wysokość
GN / Rodzaj 65 mm, grubość 0.7 mm, pojemność 4.5
l, np. Yato Gastro.

szt

1

44 Pojemnik do malaksera

Misa pasująca do malaksera Kenwood KMM020
Titanium Major.

szt

1

45 Pokrywka

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

szt

0

46 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

0

47 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

0

48 Przekładnia do robota kuchennego

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

szt

0

49 Rant do pieczenia

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

szt

0

50 Rózga do ubijania piany

Forgast model FG11310 lub podobny, 31 cm,
metalowa.

szt

3

51 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

2
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52 Sitko

Do gotowania makaronu z perforowanej
nierdzewnej blachy, drewniana rączka, dwa
haczykowate uchwyty. Średnica: 13,5 cm,
wysokość: 36 cm, długość uchwytu: 21 cm. Np.
HEUSCHEN & SCHROUFF kod S70499.

zst

1

53 Sitko do krojenia warzyw

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

szt

0

54 Suszarka do ubrań

Sotjąca, pionowa, 3 strefy suszenia, na kókach, dł.
Linek 42 m, wymiary: 76,5 x 70 x 145 cm np.
Leifheit Comfort Tower 420.

szt

2

55 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

0

56 Szufelka

Szufla śmietniczka emaliowana z krótką rączką.
Preferowane wymiary: wysokość 4,5 cm, szerokość
21 cm, głębokość 37 cm (wraz z rączką).

szt

2

57 Termometr

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

szt

0

58 Tortownica

Regulowany rant ze stali nierdzewnej, wysokość
20cm; szerokość 20-38cm; długość 24-46 cm np.
Kuchpol FREGP20.

szt

1

59 Trzepaczka spiralna

Hendi model 509487, metalowa, 26 cm.

szt

3

60 Uszczelki

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

szt

0

61 Uszczelki

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

szt

0

62 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

0

63 Wieszaczki

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

szt

0

64 Wózek

Do transportu transportu tac i pojemników GN
1/1, wsad 15-16, sładany. Forgast.

szt

1

65 Wyciskacz do ziemniaków

Praska do puree np. HENDI 515105, długość 30 cm,
szerokość 11 cm.

szt

2

66 Zawór pływakowy do spłuczek

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

szt

1
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