Załącznik nr.2

Meble biurowe i wyposażenie hotelarskie
LP.

Nazwa

Ilość

1

Lustro na ścianę wys.1200mm.
Szer.600 mm 4mm. Szlifowane brzegi
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Wózek kelnerski dwupoziomowy
Ze stali nierdzewnej dwupółkowy
800x500x850mm Wózek 2 półkowy ze stali
nierdzewnej o udźwigu 110 kg. plastikowe
kołka i hamulce. Odległość między półkami
580mm
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Kredens z nadstawką
1900mmwys.
1000 mm. szer.,głęb.500mm., składający się
z dolnej części- komody wykonanej z płyty
laminowanej16mm., grubsze blaty
22mm.oklejone obrzeżem ABS,
wykończenie listwą ozdobną MDF. Komoda
składa się z jednej podwójnej szafki
szer.600mm., wys. 800mm.,głęb. 500mm. i
jednej pojedynczej szafki 400mm.szer.,w
których są umieszczone po dwie ruchome
półki.
W górnej części kredensu –podwójna i
pojedyncza oszklona witryna za którymi są
dwie półki z płyty z możliwością regulacji
położenia. Wys. witryny 900mm.,
głębokość350mm.szer. witryny
podwójnej600mm., witryny pojedynczej
400mm. Część tylna witryny-nadstawki
wykończona płytą laminowaną , komody
płytą pilśniową.
Odległość między komodą a witryną
200mm.
Szafki stojące meblowe typu kuchennego na
sprzęt i zastawę stołową
z płyty laminowanej dąb jasny
dł 600x szer.500x 800mm.wysok. , blat
800x600mm., pełne, bez szuflad
,dwudrzwiowe, dwie półki.
Stołki barowe (hockery)
Średnica siedziska 300-400mm.
Wys. 800-830mm.
Przenośne, czteronóżkowe z podpórkami
pod nogi 300-400mm.od podłogi
Zastawa stołowa metalowa( ze stali
nierdzewnej)
Sztućce podstawowe:
- łyżka do zupy dł.195mm.
- łyżka do bulionu-180mm.dł
- łyżeczka do deserów150mm.dł
- łyżeczka do mokki
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Cena
netto

Wartość
netto

Vat

Wartość
brutto
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Po 6
sztuk
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- nóż i widelec do przekąsek 190mmdł
180mm. dł
- nóż i widelec do dań zasadniczych 195mm
widelec 215mm.dł. nóż
- nożyk170mm. i widelczyk do deserów
160mm.
Wszystkie o jednakowym wzornictwie
Sztućce specjalistyczne
- nóż do masła 190mm.
- szczypce i widelec do ślimakow
- widelec i nóż do raków
- widelec do ostryg
- widelec i szczypce do homara
- widelec i nóż do krabow
- widelec do fondue
- nóż do kawioru
- szczypce i stojak do szparagów
- nóż i widelec do tranżerowania
- łyżka do sosów190mm.
- łyżka wazowa 280mm.
- widelec i łyżka półmiskowa do mięs
- łyżka i widelec do sałatek
-szczypce do spaghetti 20cm
-nóż do ryb21cm., widelec do ryb 19cm.
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Półmiski okrągłe265mm.
i owalne 280x180mm.
Nelsonka 350ml.
Kubełek do schładzania szampana

Średnica210, 210wysok.
Pojemność3,5l.
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Zastawa stołowa ceramiczna( jedno
wzornictwo dla wszystkich nakryć)
- talerze głębokie śred.23cm.
- talerze płaskie o różnej średnicy:
15-17cm.
19-21cm.
24cm.
27-32cm.
- półmiski okrągłe 28cm
- salaterki 150ml
- bulionówki 300ml.ze spodkiem17cm.
- kokilki
- sosjerki 150ml.
- kieliszki do jaj 5cm. śred.
- serwis do kawy na 6 osób 210ml.
- patery do tortów i owoców śred.30cm.,
wysokość 6cm.
- serwetniki 17x3x7(h) cm.
- świeczniki 24cm.
Zastawa szklana
Zestaw kieliszków (jedno wzornictwo) do:
- wódek na stopce 60.-100ml.
- wina:
białego, czerwonego
- koniaków 400ml.
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- koktajli 300ml
- szampana 220ml.
Szklanki
- do whisky230ml.
- do wody 250ml.
- do long i short drinków
- do napojów chłodzących300ml.
- kufle do piwa 500ml.
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Karafka do dekantowania win 1l.
Pucharki do deserów 250 ml.
Dzbanki do soków 2l.
Menaże do przypraw 3 częściowe
Termosy do kawy i wody 2,5 l. z pompką
Bielizna stołowa
Moltony (podkładki pod obrus) z grubego
miękkiego materiału: filc, bawełna,
tworzywo sztuczne.120x140cm.
Obrusy białe z włókien mieszanych(bawełna
z wiskozą) 140x180cm.
Serwetki płócienne dla gości białe lub
kolorowe 50x50cm
Sejf hotelowy przeznaczony do doraźnego
przechowywania wartości bez konkretnych
wymogów certyfikacyjnych. Dzięki
możliwości wielokrotnego programowania
zamka, doskonale sprawdzają się w
hotelach. Komfort i wygodę zapewnia
możliwość dostępu do sejfu przy pomocy
klucza awaryjnego, w przypadku utraty
kodu dostępu. Gość hotelowy może w nim
przechowywać różnego rodzaju wartości,
od laptopa poprzez sprzęt fotograficzny,
komórkę, dokumenty czy portfel z
pieniędzmi.
Ogólne informacje techniczne:
wymiary zew.: 230 x 460 x 400,
wymiary wew.: 225 x 455 x 340,
waga: 14,5 kg
Kolor: ciemnoszary
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Wózek służby piętrowej z wyposażeniem
( z miejscem na czystą i brudną bieliznę,
środki i sprzęt czystości, miniprodukty)
- 2 półki
- 3 wysuwane kuwety
- worek na pościel 1x100L
- hamulce postojowe
- zasłona maskująca
- możliwość rozbudowy o kit SBA100x1
Wymiary (dł. szer. wys.):
1140x580x1480mm
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Wózek do sprzątania
/Wyposzażenie:
Wiadro niebieskie 28L, wiadro czerwone

1

3

15L, wyciskarka doczołowa (tylny odpływ
wody), kuweta 4L, mop/
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Łóżko jednoosobowe ( wykonane z drewna
świerkowego, możliwość wielokrotnego
demontażu i montażu,
trwałość, możliwość napraw,
odporne na promienie UV, bezbarwny,
półmatowy, ekologiczny lakier
wymiary
(90x 200 cm)
Materac na łóżko jednoosobowe
( Pokrowiec pikowany włóknem
klimatyzującym. Materac dwustronny obie strony materaca stanowiące
powierzchnię użytkową. Pokrowiec
hypoalergiczny wykonany z dzianiny
bawełnianej, gramatura od 350-400 gr./m2.
Sprężyny typu bonell wykonane z
wysokogatunkowego drutu o średnicy 2,4
mm. Średnica sprężyny w części środkowej
mniejsza niż średnica części zewnętrznych.
Sprężyny połączone szeregowo. Wysokość
wkładu 11 cm, gęstość sprężyn 112 szt./m².
Antyalergiczna owata która stanowi
dodatkową ochronę przed bakteriami i
alergenami. Materac o uniwersalnej,
średniej twardości . Siatka wentylująca
Pokrowiec z zamkiem błyskawicznym
ułatwiającym jego zdejmowanie. Możliwość
prania pokrowca w temperaturze 40 stopni
C. Wysokość materaca 15 - 16cm.
Szafka nocna
/kolor olcha
Szer.: 42cm, głęb.: 35cm, wys.: 43cm/
Bagażnik hotelarski
BAGAŻNIK NA WALIZKI
bez oparcia
Materiał: stal
080055 chrom, wym. 680 x 510 x 430 mm
Panele podłogowe /materiał:
drewnopodobne, kolor: olcha/klasa
ścieralności III
Listwa przypodłogowa /materiał: plastyk,
kolor olcha/
Strój Staff Uniform (służba pięter)
rozmiar 38
Profesjonalny strój dla osób sprzątających w
hotelu.
- wykonany z wysokiej jakości materiałów,
- bluza zapinana na napy ze stali
nierdzewnej,
- spodnie zapinane na guzik i zamek,
posiadają gumę na bokach,
- kolor beż
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Uniform hotelarski jednolity
-kamizelka: dopasowana na guziki,
-spódnica, dopasowana, krój elegancki
-kolor zestawu granat lub czarny,
- koszula damska biała, długi rękaw,
wykładany kołnierz , krój elegancki
-tkanina : bawełna/poliester
1 szt. rozmiar M
1 szt. rozmiar L
Razem
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Podpis i pieczęć
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