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Wyposażenie żłobka w Bieczu 
Lp. Nazwa  Opis Ilość szt. Rysunek poglądowy 

1.  Zestaw regałów Zestaw modułowy duży. W skład zestawu wchodzą: 
Stelaż  wysoki 4 szt. Stelaż niski 10 szt., Półka 
księżyc 2 szt., Półka prosta 2 szt., Szafka – Moduł z 
drzwiczkami 2 szt., Szafka – Moduł z półką i 
przegrodą 2 szt., Szafka – Moduł z półką 1 szt. 
Wymiary regałów wchodzących w skład zestawu: 
Stelaż wysoki 4 szt. Listwy umożliwiają montaż 
szafek, półek i aplikacji. wym. 168,5 x 7 cm 

Stelaż niski 10 szt., Listwy umożliwiają montaż 
szafek, półek i aplikacji. wym. 78,5 x 7 cm  

Półka księżyc 2 szt. Półka wykonana z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze brzoza, przeznaczona do 
montażu modułów pod katem prostym. Wymiary: dł. 
boku 36 cm.  

Półka prosta 2 szt. Półka wykonana z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze brzoza, mogąca stanowić 
dodatkową półkę lub łącznik pomiędzy dwoma 
stelażami. Wymiary: szer. 35 cm, wys. 65 cm.  

Szafka – Moduł z drzwiczkami 2 szt., Szafka z 
drzwiczkami. Stelaż wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze brzoza, posiada 4 kwadratowe 
półki, z czego 2 przesłonięte są drzwiami z płyty 
wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, z 
możliwością montażu po prawej lub lewej stronie. Do 
szafki dołączony uchwyt. Wymiary: szer. 65 cm, gł. 35 
cm, wys. 65 cm. 

Szafka – Moduł z półką i przegrodą 2 szt., Szafka z 
półką i przegrodą. Stelaż wykonany  z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze brzoza, czterodziałowy, 
posiada 4 kwadratowe półki, z dostępem od strony 
przedniej i tylnej. Wymiary: szer. 65 cm, gł. 35 cm, 65 
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cm. 

Szafka – Moduł z półką 1 szt. Szafka z półką. Stelaż 

wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze 

brzoza, dwudziałowy, posiada 2 szerokie półki, z 

dostępem od strony przedniej i tylnej. Wymiary: szer. 

65 cm, gł. 35 cm, 65 cm. 

2.  Pojemnik 
wiklinowy 

Pojemnik wiklinowy z dnem ze sklejki, dopasowany 
wymiarami do serii szafek. Wymiary: szer. 20 cm, 
gł. 28, wys. 28 cm. 

8 

 
3.  Stół z obrzeżem 

multiplex okrągły 
Stół z obrzeżem multiplex okrągły. Blat z drewna 
bukowego z obrzeżem multiplex, nogi drewniane. 
Stoły wyposażone w system (4 – stopniowy system 
regulowania wysokości); śr. 90 cm 
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4.  Szafa na pościel Pozwala na przechowywanie pościeli na półeczce. 

Szafa posiada 15 półeczek (na 15 kompletów 
pościeli)Wym. Pojedynczej półeczki 31 x 21 x 
36,5,Wym. 123 x 38 x 98.Wykonana z płyty 
laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm. Szafa 
przystosowana do przechowywania 15 kompletów 
pościeli – osobna półeczka na każdy komplet, 
podzielona przegrodą na 3 kolumny, po 5 
przegródek w każdej kolumnie. 

2 

 

5.  Nadstawka na 
szafę 
na pościel 

Nadstawka posiada 9 półeczek (na 9 kompletów 
pościeli), którą przykręca się do Szafy na pościel. 
Nadstawka nie nadaje się na samodzielny mebel. 
Wym. jednej półeczki 31x21x36,5.Wym. 
67,5x38x98 

2 
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6.  Drzwi do szafy na 
pościel 

Wymiar 48,5 x 111 cm. Wykonana z płyty 
laminowanej koloru czerwonego z owalnym 
otworem pośrodku. 

 

2 

 
7.  Drzwi do 

nadstawki 
do szafy na pościel 

Wym. 48,5 x 66 cm. Wykonana z płyty laminowanej 
koloru czerwonego z owalnym otworem pośrodku. 
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8.  Przewijak z 
motylkami 

Funkcjonalny, estetyczny przewijak. Wygodne, 
miękkie miejsce do przewijania pokryte jest 
nieprzemakalną, łatwa do czyszczenia tkaniną. 
Podręczna, wierzchnia półka, cztery szuflady i 
głęboka, zamykana szafka na akcesoria niezbędne 
do opieki nad maluchem. Posiada aplikację z 
motylkami. wym. 110 x 75 x 100 cm 

 

2 

 

9.  Regał wiszący na 
pieluszki 

Wąska szafka z 20 półeczkami na pieluszki. W 
każdej z przegródek zmieści się ok.10 pampersów. 
Dla ułatwienia każdą z półeczek można podpisać 
nad imieniem dziecka, co ułatwi ich segregowanie i 
przyporządkowanie danemu maluchowi. Szafka 
wykonana z płyty 18 mm w kolorze klonu, półeczki 
HDF białe, wym. s33 x g25 x w103 cm 

1 

 

10.  Łóżeczko dziecięce Wykonane z drewna sosnowego, z listewkowym 
dnem. Wym. ok. 126 x 67 x 80 cm; możliwość do 
regulacji wysokości o 3 poziomy 
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11.  Materac do 
łóżeczek 
dziecięcych 

Materac wymiarami dostosowany do łóżeczek. 
Wym. ok. 126 x 67 x 80 cm. Materac do łóżeczka 
niemowlęcego obłożony bawełnianym materiałem. 
Wypełnienie materaca: gryczano-piankowo-
kokosowy o grubości ok. 11cm z  kieszeniowym 
wkładem gryczanym, zawierający składniki 
hamujące rozwój mikroflory oraz roztocza. Nie 
sprężynuje, zapewnia odpowiednie podparcie 
i dopasowuje się do pozycji dziecka podczas snu. 
Nie zatrzymuje cyrkulacji powietrza. Warstwa z 
naturalnych sprasowanych włókien kokosowych 
usztywnia konstrukcję materaca. Jest przewiewna i 
nie zatrzymuje wilgoci. Dodatkową miękkość i 
trwałość zapewniają 2 warstwy włókniny puszystej. 
Wykonany z trwałego i miękkiego materiału 
pokrowiec można łatwo zdjąć i w razie potrzeby 
wyprać w pralce automatycznej. Materacyk posiada 
pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka 
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12.  Łóżeczko 
niebieskie 

Zbudowane ze stalowych rurek oraz stabilnych i 
kolorowych elementów z tworzywa w kolorze 
niebieskim. Połączenia rogowe, pełniące funkcję 
nóżek maja zaokrąglone brzegi i kryją śruby 
niedostępne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i 
nietoksycznego materiału w formie siateczki. 
System odpowiedniego splotu materiału zapewnia 
idealną przewiewność oraz łatwość w utrzymaniu w 
czystości. niebieskim, pomarańczowym, zielonym i 
żółtym. Wymiary np. 133x57x15cm lub 150x55x11 
cm. 

38 

 

13.  Pościel komplet Komplet pościeli wykonanej z wysokogatunkowej 
bawełnianej 100% z aplikacjami w różnych 
kolorach. Tkanina, wypełnienie oraz nici musza 
posiadać niezbędne certyfikaty poświadczające iż 
każdy z tych surowców spełnia najściślejsze 
wymagania humanoekologiczne dotyczące 

48 
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produktów dla dzieci.  
Wymiary: 
Poszewka na poduszkę w przybliżeniu 35x50 cm 
Poszewka na kołdrę w przybliżeniu 70x120 cm 
Prześcieradło w przybliżeniu 146x65 cm 
Wypełnienie antyalergiczne z przeznaczeniem dla 
dzieci skłonnych dla alergii: 
Poduszka ok.35x50 
Kołdra ok.146x65 

14.  Podkład 
nieprzemakalny 
pod prześcieradło 

Podkład nieprzemakalny pod prześcieradło, ok. 90 
x 140 cm 

48 

 
15.  Kocyk Kocyk z wysokiej jakości miękkiego i ciepłego 

polaru, kolorowy z aplikacjami dziecięcymi, o wym. 
w przybliżeniu 147 x 97 cm., kolor wybierany 
losowo. 

48 

 
16.  Parawan 

Manipulacyjny 
malucha - Konik 

Parawany, zaprojektowane specjalnie z myślą o 
najmłodszych odbiorcach, pozwalają doskonalić 
umiejętności z zakresu małej motoryki, angażują 
percepcję wzrokową i doskonalą koordynację 
wzrokowo-ruchową. Całość wykonana jest z 
lakierowanej sklejki. wym. 81 x 63 x 22 cm 

2 

 
17.  Schodki Drewniane schody dla maluchów rozwijające 

umiejętność poruszania się i równowagi, półokrągłe 
schody typu mostek z balustradką, 6 stopni: 3 
stopnie po dwóch stronach szerokiego podestu 
Schody wykonane są ze sklejki drewnianej 
brzozowej o grubości 18 mm. Wymiary zewnętrzne: 
wysokość: ok. 90 cm.; szerokość – ok.  70 cm.; 
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długość – ok. 170 cm. Wysokość stopni - 15 cm; 
głębokość stopni - 23,5 cm. 
 

18.  Parawan 
manipulacyjny 
malucha - Okienko 

Parawany, zaprojektowane specjalnie z myślą o 
najmłodszych odbiorcach, pozwalają doskonalić 
umiejętności z zakresu małej motoryki, angażują 
percepcję wzrokową i doskonalą koordynację 
wzrokowo-ruchową. Całość wykonana jest z 
lakierowanej sklejki. wym. 81 x 92 x 22 cm 

2 

 
19.  Parawan 

manipulacyjny 
malucha - Lustra 

Parawany, zaprojektowane specjalnie z myślą o 
najmłodszych odbiorcach, pozwalają doskonalić 
umiejętności z zakresu małej motoryki, angażują 
percepcję wzrokową i doskonalą koordynację 
wzrokowo-ruchową. Całość wykonana jest z 
lakierowanej sklejki. wym. 81 x 63 x 22 cm 

2 

 
20.  Parawan 

manipulacyjny 
malucha - Labirynt 

Parawany, zaprojektowane specjalnie z myślą o 
najmłodszych odbiorcach, pozwalają doskonalić 
umiejętności z zakresu małej motoryki, angażują 
percepcję wzrokową i doskonalą koordynację 
wzrokowo-ruchową. Całość wykonana jest z 
lakierowanej sklejki. wym. 81 x 63 x 22 cm 

2 

 
21.  Lustro 

logopedyczne 1 
Lustro w drewnianej ramie, wym. 60 x 120 cm 2 

 
22.  Lusterka - Kwiatki Kolorowe, estetyczne lustra o ciekawych kształtach 

to idealna dekoracja każdej sali czy korytarza. 
Ciepła kolorystyka i przyjazne kształty zachęcają do 
przeglądania się, poznawania schematu własnej 
twarzy oraz inspirują do zabaw i ćwiczeń 
mimicznych. 
Aplikacje dokręcane są bezpośrednio do ściany, a 
lustra wykonane są z bezpiecznej, nietłukącej się 
pleksy. Elementy można dowolnie komponować. 

2 
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wym. jednego kwiatka 40 x 40 cm 
wym. doniczki 30 x 20 cm 

23.  Lustro z poręczami Lustro przeznaczone dla małych dzieci. Dzięki 
drążkowi z drewna bukowego łatwiej jest im 
wstawać czy wykonywać pierwsze kroki. Ciekawe i 
kolorowe aplikacje są wykonane z malowanej 
ekologicznymi farbami brzozowej sklejki. Wym. 
130x80 cm. Lustro mocowane do ściany. 

2 

 
24.  Nocnik biały Nocnik dla dzieci, wykonany z tworzywa 

sztucznego. Nocnik plastikowy, wym. w przybliżeniu 
30 x 25 x 22 cm, stabilny, nocnik wyprofilowany z 
wygodnym anatomicznym siedzeniem, wykonany z 
nietoksycznego plastiku, całkowicie bezpiecznego 
dla dziecka, o gładkiej, zaokrąglonej powierzchni 
łatwej do czyszczenia, kolor różowy 

3 

 

25.  Szafka na nocniki wym. 82 x 38 x 84 cm, miejsce na 9 nocników, 
grubość płyty 18 mm w kolorze brzoza, płyta 
wiórowa melaminowana, dwie półki grubość 18 
mm, dwie pary drzwiczek w kolorze żółtym gr. 12 
mm. Cokół w kolorze zielonym. 

1 

 
26.  Nocnik z 

poręczami 
Nocnik Krzesełko dla dzieci, stonowane kolory 
Nocnik plastikowy, wym. w przybliżeniu 30 x 25 x 
22 cm, stabilny, nocnik wyprofilowany z wygodnym 
anatomicznym siedzeniem i oparciem oraz 
podłokietnikami, wykonany z nietoksycznego 
plastiku, całkowicie bezpiecznego dla dziecka, o 
gładkiej, zaokrąglonej powierzchni łatwej do 
czyszczenia, 
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27.  Nakładka 
sedesowa 

Nakładka sedesowa, wym. 320 x 387 x 145 mm 2 

 
28.  Podest Podest niezbędny w łazience, czy przy toalecie, 

wym. 39 x 26 x 12,5 cm. kolor wybierany losowo 
(biały, niebieski, żółty, różowy) 

3 

 
29.  Kosz na śmieci - 

Tygrysek 
śr. 26 wys. 39 cm, wykonany z tworzywa 
sztucznego 

1 

 
30.  Kosz na śmieci - 

Żabka 
śr. 26 wys. 39 cm, wykonany z tworzywa 
sztucznego 

1 

 
31.  Kocyk -mata 

czarnobiała 
� 

Mięciutki czarno - biały welurowy kocyk, mogący 
spełniać funkcję maty podłogowej. Koc jest 
kwadratowy, z jednej strony czarny, zaś druga 
strona posiada 8 czarno - białych geometrycznych 
wzorów i jedno czerwone serduszko. Dzięki 
wypełnieniu z watoliny koc zapewnia dziecku ciepło 
i 
izolację od twardego podłoża. Wymiary: 100 x 100 
cm 

2 
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32.  Mata kolorowa 
ziemia 

Kolorowa, okrągła mata z aplikacjami, wykonana z 
pianki pokrytej bardzo przyjemną w dotyku tkaniną 
frotte strzyżoną. Ta miękka mata doskonale izoluje 
od podłożą bawiące się lub leżące na niej dziecko, 
a dzięki temu, że jej spód jest w kolorze czarnym, 
łatwo utrzymać ją w czystości. Mata posiada 
zdejmowane pokrycie, zapinane na suwak. Wym. 
śr. 150cm, gr. 1,5 cm wiek: od 6 mies. Prać w 
pralce w temp. do 40 st. C 

1 

 

33.  Dywan – kolorowy 
świat zwierząt 

Dywan – kolorowy świat zwierząt; wym. 200 x 300 
cm 

1 

 
34.  Poducha – Kot Miękkie, ciepłe poduchy w formie sympatycznych 

zwierzątek. Kot i Wieloryb doskonale sprawdzają 
się jako wygodne siedziska oraz wyjątkowo miłe, 
duże przytulanki. Wnętrze poduch wypełnione 
jest miękką pianką. Pokrowiec z kolorowej bawełny 
można prać. 
wym. 55 x 30 cm 
kształt poduchy umożliwia swobodny siad po 
turecku 

5 

 

35.  Poducha – 
Wieloryb 

Miękkie, ciepłe poduchy w formie sympatycznych 
zwierzątek. Kot i Wieloryb doskonale sprawdzają 
się jako wygodne siedziska oraz wyjątkowo miłe, 
duże przytulanki. Wnętrze poduch wypełnione 
jest miękką pianką. Pokrowiec z kolorowej bawełny 
można prać. 
wym. 55 x 30 cm 
kształt poduchy umożliwia swobodny siad po 
turecku 
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36.  Zestaw atrakcji 
Malucha 

Rozmiar poszczególnych elementów i całość 
zestawu dostosowana rozmiarem dla 
najmłodszych dzieci, a pianki o wysokiej gęstości, 
pokryte trwałą i bezpieczną tkaniną PCW, łatwo 
można zestawiać ze sobą w dowolne konfiguracje. 
Zestaw składa się z kwadratowej bazy, 4 płaskich 
materacy oraz 4 różnych kształtek w formie fal, 
schodków, pochylni i wzniesienia. 9 elem. Wym. 
całkowite po złożeniu Dł. boku 140 cm wys. 20 cm 
Wiek: od 1 roku 

2 

 

37.  Ścieżka Pies Ścieżki – zwierzątka, wykonane z miękkiej pianki o 
odpowiedniej sztywności, doskonalą sprawność 
motoryczną, orientację przestrzenną oraz wyczucie 
własnego ciała. Prawidłowa integracja tych 
obszarów jest niezbędna dla właściwego rozwoju 
odruchów planowania i prowadzenia ruchu, 
a także znajduje przełożenia na właściwą regulację 
napięcia mięśniowego i koordynację pracy 
mięśni. Wszystkie kształtki posiadają 
antypoślizgowy spód i rzepy, które zapewniają ich 
stabilne 
łączenie. dł. 190 cm, szer. 48 cm, wys. 36 cm 

1 

 

38.  Ścieżka Żaba Ścieżki – zwierzątka, wykonane z miękkiej pianki o 
odpowiedniej sztywności, doskonalą sprawność 
motoryczną, orientację przestrzenną oraz wyczucie 
własnego ciała. Prawidłowa integracja tych 
obszarów jest niezbędna dla właściwego rozwoju 
odruchów planowania i prowadzenia ruchu, 
a także znajduje przełożenia na właściwą regulację 
napięcia mięśniowego i koordynację pracy 
mięśni. Wszystkie kształtki posiadają 
antypoślizgowy spód i rzepy, które zapewniają ich 
stabilne 
łączenie. dł. 190 cm, szer. 48 cm, wys. 36 cm 

1 

 



                                                                                       Opis przedmiotu zamówienia              Nowy zmieniony  Załącznik nr 1 do SIWZ 

39.  Ścieżka Kot Ścieżki – zwierzątka, wykonane z miękkiej pianki o 
odpowiedniej sztywności, doskonalą sprawność 
motoryczną, orientację przestrzenną oraz wyczucie 
własnego ciała. Prawidłowa integracja tych 
obszarów jest niezbędna dla właściwego rozwoju 
odruchów planowania i prowadzenia ruchu, 
a także znajduje przełożenia na właściwą regulację 
napięcia mięśniowego i koordynację pracy 
mięśni. Wszystkie kształtki posiadają 
antypoślizgowy spód i rzepy, które zapewniają ich 
stabilne 
łączenie. dł. 190 cm, szer. 48 cm, wys. 36 cm 

1 

 

40.  Zestaw Pianek 
 

Ten modułowy sześcian łatwo rozwija swoje 6 
krawędzi i przekształca się w piankowy zestaw 
sportowy. Różnorodność elementów pozwala na 
łączenie ich w dowolny sposób tworząc 
przestrzenne konstrukcje, tory przeszkód oraz 
miejsce do ćwiczeń. Zestaw składa się z materaca, 
który łączy różne elementy, takie jak basen i piłki, 
cylindry o różnych rozmiarach, huśtawki, schody, 
zjeżdżalnie i tunel. Dostępne w dwóch 
rozmiarach:80 cm - 17 części, od 3m do 3 lat 

1 

 

41.  Materac Fantazja 
Panda 

Składane materace z wizerunkami wesołych 
zwierząt. Wykonane z pianki o wysokiej gęstości 
pokrytej tkaniną PCW z antypoślizgowym spodem. 
Materac można położyć na płasko, stwarzając 
dzieciom miejsce do zabawy, odpoczynku lub 
ćwiczeń. Wym. dł. 121 cm, szer. 80 cm gr. 5 cm 
wym. 
po złożeniu dł. 60 cm szer. 80 cm gr. 10 cm. Wiek: 
od 6 mies. 

1 
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42.  Stolik aktywności Kolorowy, wykonany z litego drewna stoliczek z 
sorterem, labiryntem oraz zębatkami. Mnóstwo 
zabaw manipulacyjnych w jednym miejscu. 
wym. 36 x 24 x 24 cm; od 12 mies. 

1 

 
43.  Labirynt podwójny 

– Łąka 
Labirynt podwójny – Łąka; wym. 27 x 27 x 25 cm ; 
od 24 mies. 

1 

 
44.  Sześcian 

manipulacyjny 
duży 

Kolorowe sześciany manipulacyjne z 
niespodziankami. Na każdej ścianie sześcianu 
kolejna atrakcja 
usprawniająca motorykę rąk i rozwijająca 
wyobraźnię. Brzegi sześcianów łagodnie 
wykończone. 
Ruchome tarcze z pokrętłem labirynty 
manipulacyjne z drewnianymi koralami ruchome 
bryły 
geometryczne. wym. 29 5 x 29,5 x 58 cm; od 3 lat 

1 

 

45.  Piramida 
manipulacyjna 

Piramida manipulacyjna; wym. 18 x 16,5 x 20,5 
cm , od 18 mies. 

1 
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46.  Sorter Samochód 
ZOO 

Ciężarówka, złożona z 10 zwierzątek, których 
grubość (10 mm) umożliwia postawienie ich na 
płaszczyźnie. Zwierzęta umieszczone są w 
drewnianym samochodzie. Aby je umieścić w aucie 
należy dopasować zwierzęta do właściwego 
otworu. Ruchoma kratka z tyłu samochodu 
umożliwia 
łatwe wyjęcie zwierząt i ponowną zabawę. 

1 

 

47.  Sześcian z bryłami Sześcian z bryłami; wym. 13 x 13 x 13 cm od 18 
mies. 

1 

 
48.  Przewlekanka – 

Żaglówka 
Stabilna, wykonana z drewna, z licznymi otworami 
w żaglu, przez które przewleka się sznurek, 
zakończony drewnianą pałeczką. Kierunek 
przewlekania może być pionowy i poziomy. 
Manipulacja 
pałeczką pozwala na ćwiczenie sprawności palców 
i wpływa na prawidłową koordynację wzrokowo-
ruchową. 
Wys. żaglówki 20cm 

1 

 

49.  Przewlekanka – 
Kamizelka 

Drewniana, z dużymi otworami do przewlekania. 
Zabawa wyrabia nawyk prawidłowego 
sznurowania i wiązania, ćwiczy koordynację 
wzrokowo-ruchową, cierpliwość. 
Wym. 21x21cm 

1 
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50.  Piramidka - Rakieta Drewniane klocki w różnych kształtach, kolorach i 
wielkościach po nałożeniu na trzpień tworzą 
rakietę. 4 klocki posiadają otwory imitujące okienka. 
wym. 10 x 23,5 cm, 8 elem. 

1 

 
51.  Piramidka - Kot 

Filemon 
Różnokolorowe elementy o tym samym kształcie, 
ale różnej wielkości nałożone na trzpień tworzą 
postad kota. Uszy, wąsy i ogon wykonane z 
rzemyka uatrakcyjniają sylwetkę nakładanki. 
wym. 10 x 18 cm 
9 elem. 

1 

 
52.  Piramidka – 

Gąsienica 
Drewniane różnokolorowe elementy o tym samym, 
bądź różnym kształcie i różnej wielkości. 
Nałożone na trzpień tworzą piramidki. wys. 20 cm; 
8 elem. na trzpieniu 

1 

 
53.  Paleta 

geometryczna - 4 
figury 

Duża układanka z bolcami wykonana z drewna. 
Każdej z figur przypada różna ilość bolców, która 
stanowi element samokontroli. Kształci umiejętność 
rozpoznawania i sortowania figur według 
kształtu i koloru. 

1 

 

54.  Różowa wieża. 
Pomoce 
Montessori 

Zbudowana jest z 10 drewnianych klocków 
pomalowanych na różowo których wielkość zmienia 
się 
trójwymiarowo, tzn. najmniejszy sześcian ma 
szerokość 1 cm największy 10 cm. Pomoc służy do 
wykształcenia pojęć: duży–większy–największy, 
mały–mniejszy–najmniejszy, większy niż... Pomaga 
w rozwoju motoryki koordynuje ruchy kształci 
struktury porządku. 

2 
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55.  Dźwiękowe 
cylindry. Pomoce 
Montessori 

Dwa pudełka zawierające 6 par drewnianych 
cylindrów wypełnionych różnym materiałem. 
Niebieskie i czerwone cylindry tworzą pary 
umożliwiające prowadzenie ćwiczeń rozwijających 
zmysł 
słuchu. Dzieci dobierają w pary cylindry wydające 
dźwięk o tym samym natężeniu bądź układają w 
kolejności według stopnia natężenia dźwięku 

1 

 

56.  Ramka do ćwiczeń 
do sznurowania. 
Pomoce 
Montessori 

Drewniane ramki obszyte materiałem wyposażone 
w elementy umożliwiające dziecku ćwiczenie 
zapinania oraz sznurowania a więc czynności z 
którymi dziecko spotyka się każdego dnia podczas 
ubierania. Praca z ramką pomaga opanować 
umiejętność zapinania guzików, zasuwania 
suwaków, 
zapinania sprzączek co sprzyja rozwojowi motoryki 
i usprawnianiu koordynacji ruchów. wym. 31 x 
36 x 2 cm 

1 

 

57.  Ramka do ćwiczeń 
z 
dużymi guzikami. 
Pomoce 
Montessori 

Drewniane ramki obszyte materiałem wyposażone 
w elementy umożliwiające dziecku ćwiczenie 
zapinania oraz sznurowania a więc czynności z 
którymi dziecko spotyka się każdego dnia podczas 
ubierania. Praca z ramką pomaga opanować 
umiejętność zapinania guzików, zasuwania 
suwaków, 
zapinania sprzączek co sprzyja rozwojowi motoryki 
i usprawnianiu koordynacji ruchów. wym. 31 x 
36 x 2 cm 

1 

 

58.  Ramka do ćwiczeń 
z 
zamkiem 
błyskawicznym. 
Pomoce 
Montessori 

Drewniane ramki obszyte materiałem wyposażone 
w elementy umożliwiające dziecku ćwiczenie 
zapinania oraz sznurowania a więc czynności z 
którymi dziecko spotyka się każdego dnia podczas 
ubierania. Praca z ramką pomaga opanować 
umiejętność zapinania guzików, zasuwania 
suwaków, 
zapinania sprzączek co sprzyja rozwojowi motoryki 

1 
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i usprawnianiu koordynacji ruchów. wym. 31 x 
36 x 2 cm 

59.  Ramka do ćwiczeń 
ze sprzączkami. 
Pomoce 
Montessori 

Drewniane ramki obszyte materiałem wyposażone 
w elementy umożliwiające dziecku ćwiczenie 
zapinania oraz sznurowania a więc czynności z 
którymi dziecko spotyka się każdego dnia podczas 
ubierania. Praca z ramką pomaga opanować 
umiejętność zapinania guzików, zasuwania 
suwaków, 
zapinania sprzączek co sprzyja rozwojowi motoryki 
i usprawnianiu koordynacji ruchów. wym. 31 x 
36 x 2 cm 

1 

 

60.  Nakładanka 
geometryczna 

Kolorowa nakładanka geometryczna z wygodnymi 
uchwytami. Figury dają się łatwo obrysować 
i nakładać na podstawę z wyciętymi otworami. 
wym. 45 x 8,5 cm 

5 

 
61.  Puzzle. 

Sensoryczne 
szlaczki szorstkie 

Tabliczki z piaskowym wzorem do ćwiczeń 
grafomotorycznych. Dziecko wodząc palcem po 
szorstkim wzorze aktywizuje zmysł dotyku, ćwiczy 
koordynację wzrokowo-ruchową, poznaje formy 
geometryczne i uczy się koncentracji. Ćwiczenia 
można wykonywad zarówno prawą jak i lewą ręką. 
Piaskowy wzór ma wyraźną fakturę i jest bardzo 
trwały, a dzięki pokryciu warstwą żywicy nie 
brudzi. W razie potrzeby tabliczki można przetrzeć 
wilgotną ściereczką. 10 tabliczek z płyty MDF, 
wym. 25 x 25 cm gr. 1,2 cm Wzory na tabliczkach 
można łączyć ze sobą na zasadzie puzzli, tworząc 
ze wszystkich płytek jeden długi szlaczek. 

1 
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62.  Poduszeczki 
sensoryczne 

Miękkie poduszeczki sensoryczne w kształcie koła, 
trójkąta, prostokąta i kwadratu. Żywe kolory 
przyciągają uwagę dzieci a szeleszczący dźwięk 
zachęca do zabawy 
Wys. trójkąta 30 cm, 
śr. koła 30 cm, 
wym. kwadratu 30 x 30 cm, 
wym. prostokąta 40 x 28 cm; 
wypełnienie z granulatu styropianowego, 
pokrowiec z frotte strzyżonej, dzięki wszytemu 
suwakowi można zdjąć pokrowiec na czas prania w 
40 st. C 

2 

 

63.  Kostka z 
lusterkami 

Kostka edukacyjna wykonana z trwałej tkaniny 
PCW oraz elastycznej pianki o dużej gęstości. 
Każda 
ze ścian kostki posiada inny kolor a na 4 z 6 ścian 
znajdują się duże, bezpieczne lusterka z plexi, 
każde w kształcie innej figury geometrycznej 
(kwadrat, koło, prostokąt, trójkąt). Kostkę można 
np. turlać po podłodze, przeglądać się w niej i 
opisywać swój wygląd, obserwować swoje miny, 
charakterystyczne dla danych emocji. Wymiary: 25 
cm x 25 cm x 25 cm 

1 

 

64.  Parawan wysoki. 
Teatrzyk ze 
stelażem 

Kolorowy teatrzyk na stelażu. Wykonany z trwałej 
tkaniny z haftowanymi aplikacjami. Wysokość 
teatrzyku zapewnia pełne zasłonięcie stojącego za 
nim małego aktora. Dodatkową atrakcję stanowi 
ruchoma kurtyna, którą dziecko może zasłonić po 
skończonym przedstawieniu. 
wym. 87 x 165 cm 

1 
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65.  Samochodzik z 
obręczami 

Drewniany samochodzik z wygodnym uchwytem i 
obręczami do przekładania. Wym. 10,5 x 5 x 8,5 
cm, wiek: od 10 miesięcy 

4 

 
66.  Miękkie kostki. 

Układanka dla 
malucha 

Miękkie, połączone ze sobą kostki, umożliwiające 
ułożenie 12 różnych scenek ze zwierzątkami. 
Wym. po rozłożeniu: 28 x 14 x 7 cm, wym. po 
złożeniu: 14 x 14 x 14 cm, wiek: 9 m-cy + 

2 

 
67.  Obrotowy bączek Bączek z kolorowymi kuleczkami. Zabawkę bardzo 

łatwo wprawić w ruch, gdy dziecko naciśnie z 
niewielką siłą górny przycisk. Pod przeźroczystą 
kopułą zaczną wirować kolorowe kuleczki, które 
będą wydawały grzechoczący dźwięk; wiek: od 6 
mies. 

1 

 
68.  Trasa z małymi 

pojazdami 
Trasa z małymi pojazdami; wym. 25 x 10 x 28 cm; 
od 18 mies. 

2 

 
69.  Jeździk 

manipulacyjny 
Jeździk ten jest 100 % gwarantem radości i dobrej 
zabawy dla najmłodszych. Swymi kolorami zachęca 
dzieci do aktywności poprzez stawianie pierwszych 
kroków – kończąc na zabawie wesołymi 
elementami usprawniającymi motorykę małych 
rączek. Pomaga w nauce chodzenia; rozwijając 
koordynację ruchową trenuje zmysł równowagi. 
Wym. 32,5 x 32,5 x 51,5 cm; 

2 
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od 18 mies. 
 

70.  Wózek dla lalki 
drewniany 

Malowany wózek, wykonany z drewna. W środku 
znajduje się pościel i podusia dla lalki. 
Wymiary 
wózka: 45 x 28 x 51 cm. 
Wiek: 18 m- cy + 

2 

 
71.  Koń na biegunach 

czerwony 
Komfort korzystania z bujaka zapewniają: szeroka i 
stabilna podstawa oraz wysokie i miękkie 
siedzisko podpierające małego użytkownika. 
Zabawka nie wymaga montażu, łatwa do 
utrzymania w 
czystości. Wym. 86x29x43cm 

2 

 
72.  Miękka Lalka 35 

cm 
Miękka Lalka 35 cm, wyn. 35 cm, kolor wybrany 
losowo 
 

6 

 
73.  Mati. Miękka lalka 

35 cm 
Miękka lalka w niebieskich ogrodniczkach, uszyta z 
welurowej tkaniny, wypełniona miękką flizeliną. 
Jej uśmiechnięta buzia sprawia że od razu budzi 
sympatię zarówno dziewczynek jak i chłopców ; 
wys. 35 cm 

6 

 
74.  Taca do 

sortowania 
Drewniana taca  do sortowania elementów 
zawartych w niej, oraz do odróżniania kolorów do 
wdrażania umiejętności motorycznych. Taca nie 
zawiera dodatkowych elementów. Taca w kształcie 
1/4 koła z wyoblonymi brzegami posiada 
posiadająca 5 kolistych wgłębień – jedno duże i 
cztery mniejsze 

1 
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75.  Pudełko z żółtą 
pokrywką 
i piłeczką 

Drewniane pudełko z podnoszoną pokrywką z 
czterema otworami na bryły  z II serii kasetek dla 
maluszków, które potrafią już siedzieć. 
Dopasowywanie bryły do otworu w górnej części 
kasetki, obserwowanie jego znikanie i odkrywanie 
gdzie się pojawił dla pierwszych samodzielnych 
eksperymentów maluchów . Pudełko podzielone 
jest na dwie przegródki, jedna z nich ma 
podnoszoną czerwoną pokrywkę, w której są cztery 
otwory o różnych kształtach geometrycznych. 

1 

 

76.  Kasetka 
z podnoszoną 
pokrywką 
 

Drewniana kasetka z pokrywką - obserwowanie 
znikania i odkrywania przedmiotu gdzie się pojawił 
dla  pierwszych samodzielnych eksperymentów 
maluchów. 

1 

 
77.   

Kasetka z dużym 
cylindrem 

Drewniana kasetka z otworem na duży cylinder 
należy do II serii kasetek specjalnie 
zaprojektowanych dla maluszków, które potrafią już 
siedzieć. Dopasowywanie bryły do otworu w górnej 
części kasetki, obserwowanie jego znikanie i 
odkrywanie gdzie się pojawił dla  pierwszych 
samodzielnych eksperymentów maluchów. 
Rozmiar kasetki: ok. 15 x 15 x 11 cm 

1 

 

78.  Kasetka z małym 
cylindrem 
 

Drewniana kasetka z otworem na mały cylinder 
należy do II serii kasetek specjalnie 
zaprojektowanych dla maluszków, które potrafią już 
siedzieć. Dopasowywanie bryły do otworu w górnej 
części kasetki, obserwowanie jego znikanie i 
odkrywanie gdzie się pojawił dla pierwszych 
samodzielnych eksperymentów maluchów. 
Rozmiar kasetki: ok. 15 x 15 x 11 cm 

1 
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79.  Kasetka 
z sześcianem 

Drewniana kasetka z otworem na sześcian należy 
do II serii kasetek specjalnie zaprojektowanych dla 
maluszków, które potrafią już siedzieć. 
Dopasowywanie bryły do otworu w górnej części 
kasetki, obserwowanie jego znikanie i odkrywanie 
gdzie się pojawił  dla pierwszych samodzielnych 
eksperymentów maluchów. 
Rozmiar kasetki: ok. 15 x 15 x 11 cm 

1 

 

80.  Kasetka z żółtym 
prostopadłościane
m 

Drewniana kasetka z otworem na prostopadłościan 
o podstawie trójkąta równobocznego należy do II 
serii kasetek specjalnie zaprojektowanych dla 
maluszków, które potrafią już siedzieć. 
Dopasowywanie bryły do otworu w górnej części 
kasetki, obserwowanie jego znikanie i odkrywanie 
gdzie się pojawił dla pierwszych samodzielnych 
eksperymentów maluchów. 
Rozmiar kasetki: ok. 15 x 15 x 11 cm 

1 

 

81.  Kasetka z zielonym 
prostopadłościane
m 

Drewniana kasetka z otworem na 
prostopadłościanem o podstawie prostokąta należy 
do II serii kasetek specjalnie zaprojektowanych dla 
maluszków, które potrafią już siedzieć. 
Dopasowywanie bryły do otworu w górnej części 
kasetki, obserwowanie jego znikanie i odkrywanie 
gdzie się pojawił dla pierwszych samodzielnych 
eksperymentów maluchów. 
Rozmiar kasetki: ok. 15 x 15 x 11 cm 

1 

 

82.  Pudełko z zieloną 
pokrywką i 
krążkiem 

Drewniane pudełko ze szczeliną na krążek należy 
do II serii kasetek specjalnie zaprojektowanych dla 
maluszków, które potrafią już siedzieć. 
Dopasowywanie bryły do otworu w górnej części 
kasetki, obserwowanie jego znikanie i odkrywanie 
gdzie się pojawił dla pierwszych samodzielnych 
eksperymentów maluchów. 
Pudełko podzielone jest na dwie przegródki, jedna z 
nich ma podnoszoną zieloną pokrywkę, w której jest 
szczelina na krążek. 

1 
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83.  Pudełko z 
czerwoną 
pokrywką 4 
bryłami 

Drewniane pudełko z podnoszoną pokrywką z 
czterema otworami na bryły należy do 
najtrudniejszych z II serii kasetek specjalnie 
zaprojektowanych dla maluszków, które potrafią już 
siedzieć. Dopasowywanie bryły do otworu w górnej 
części kasetki, obserwowanie jego znikanie i 
odkrywanie gdzie się pojawił dla pierwszych 
samodzielnych eksperymentów maluchów. Pudełko 
podzielone jest na dwie przegródki, jedna z nich ma 
podnoszoną czerwoną pokrywkę, w której są cztery 
otwory o różnych kształtach geometrycznych. 

1 

 

84.  Pudełko 
z przesuwną 
pokrywką – bez 
brył 

Pudełko z 2 przegrodami i przesuwną pokrywą. 
Dziecko wkłada różne przedmioty do jednej lub do 
obu przegródek i przesuwa pokrywę, aby zakryć lub 
odsłonić dane przedmioty. Użycie tego materiału 
zapewnia maluchowi odkrywanie wykorzystania 
ruchu ręki, palca i nadgarstka. 
Nie zawiera obiektów. 

1 

 

85.  Pudełko z krążkiem Drewniane pudełko ze szczeliną na krążek należy 
do II serii kasetek specjalnie zaprojektowanych dla 
maluszków, które potrafią już siedzieć. 
Dopasowywanie bryły do otworu w górnej części 
kasetki, obserwowanie jego znikanie i odkrywanie 
gdzie się pojawił dla pierwszych samodzielnych 
eksperymentów maluchów. 
Pudełko podzielone jest przegródką, w której jest 
szczelina na krążek. 

1 

 

86.  Pudełko z piłeczką Drewniane pudełko ze szczeliną na piłeczką należy 
do II serii kasetek specjalnie zaprojektowanych dla 
maluszków, które potrafią już siedzieć. 
Dopasowywanie bryły do otworu w górnej części 
kasetki, obserwowanie jego znikanie i odkrywanie 
gdzie się pojawił dla pierwszych samodzielnych 
eksperymentów maluchów. Pudełko podzielone jest 
przegródką, w której jest otwór na piłeczkę. 

1 
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87.  Kasetka z 
szufladką i 
piłeczką 

Drewniane pudełko z otworem na piłeczkę należy 
do II serii kasetek specjalnie zaprojektowanych dla 
maluszków, które potrafią już siedzieć. 
Dopasowywanie bryły do otworu w górnej części 
kasetki, obserwowanie jego znikanie i odkrywanie 
gdzie się pojawił dla pierwszych samodzielnych 
eksperymentów maluchów. 
Pudełko posiada szufladkę, w której można 
odnaleźć wrzuconą do kasetki piłeczkę. 
 

1 

 

88.  Pudełko z 3 
piłeczkami 

Drewniane pudełko z 3 kolorowymi piłeczkami 
należy do II serii kasetek specjalnie 
zaprojektowanych dla maluszków, które potrafią już 
siedzieć. Dopasowywanie koloru piłeczki do 
symbolu umieszczonego w dolnej części  oraz jej 
zawieszanie na haczyku w odpowiednim miejscu 
dla pierwszych samodzielnych eksperymentów 
maluchów. 

1 

 

89.  Sześcian, jajo i 
kula 

Zestaw składa się z drewnianej tacy, drewnianego 
jaja, kuli oraz sześcianu i odpowiednich 
drewnianych pojemników, pojemników, w których 
mieszczą się drewniane bryły. 
Dopasowywanie bryły do pojemnika dla pierwszych 
samodzielnych eksperymentów maluchów. 

1 

 

90.   
Nakładanka prosta 

Drewniana taca służy z metalowym wysięgnikiem 
oraz drewnianym krążkiem służy do rozwijania 
zdolności motorycznych dziecka 1 

 
91.  Nakładanka 

serpentyna 
Drewniana taca  z metalowym wysięgnikiem oraz 
drewnianym krążkiem służąca do rozwijania 
zdolności motorycznych dziecka. 1 
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92.  Elipsoidy 
z kołeczkami 

Drewniana taca z czterema kołeczkami oraz 
czterema drewnianymi elipsoidami służąca do 
rozwijania zdolności motorycznych dziecka  1 

 
93.  Krążki z pionowym 

kołeczkiem 
Drewniana taca z jednym kołeczkiem oraz trzema 
drewnianymi krążkami różnych wielkości i kolorów 
czerwonym, żółtym i niebieskim służąca do 
rozwijania zdolności motorycznych dziecka 
i rozpoznawania kolorów 

1 

 
94.  Kule z małymi 

kołeczkami 
Drewniana taca z czterema kołeczkami oraz 
czterema drewnianymi kulami do nakładania 
służąca do rozwijania zdolności motorycznych 
dziecka  1 

 
95.  Ramka z 

ekspresem 
Ramka z ekspresem należy do serii ramek 
zaprojektowanych specjalnie dla maluszków. Ramki 
te mają zaokrąglone narożniki, wykonane są z 
miękkiej tkaniny, którą można zdjąć i wyprać, 
stopień trudności dostosowany  do wieku 
maluszków. 

1 

 
96.  Ramka z rzepem Ramka z rzepem 3 szt., należy do serii ramek 

zaprojektowanych specjalnie dla maluszków. Ramki 
te mają zaokrąglone narożniki, wykonane są z 
miękkiej tkaniny, którą można zdjąć i wyprać, 
stopień trudności dostosowany  do wieku 
maluszków. 

1 
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97.  Ramka 
z zatrzaskami 
 

Ramka z 3 zatrzaskami należy do serii ramek 
zaprojektowanych specjalnie dla maluszków. Ramki 
te mają zaokrąglone narożniki, wykonane są z 
miękkiej tkaniny, którą można zdjąć i wyprać, 
stopień trudności dostosowany  do wieku 
maluszków. 

1 

 

98.  Ramka z zapinkami Ramka z 3 zapinkami należy do serii ramek 
zaprojektowanych specjalnie dla maluszków. Ramki 
te mają zaokrąglone narożniki, wykonane są z 
miękkiej tkaniny, którą można zdjąć i wyprać, 
stopień trudności dostosowany  do wieku 
maluszków. 

1 

 
99.  Dzwoneczek Umieszczony w drewnianej obudowie metalowy 

dzwoneczek z odpowiednim drewnianym uchwytem 
i wyoblonych brzegach obudowy 

1 

 
100.  Dyski Dwa drewniane, połączone ze sobą krążki o 

średnicy 5 cm. Pomoc umożliwia dziecku pierwsze 
doświadczenia w badaniu przedmiotów, przez 
przekładanie z rączki do rączki i obracanie. 
Działania takie wpływają pozytywnie na rozwój 
prawej i lewej półkuli mózgu. 
Wiek: od 6 miesięcy 
 

1 

 

101.  Piłeczka gumowa 
gryzaczek 

Gryzaczek  do gryzienia, czyli naturalnego masażu 
obolałych dziąseł,  poprawiający też sprawność 
dziecięcych rączek, bo malec będzie go chwytał na 
wiele różnych sposobów, pobudzający zmysł 
dotyku. Gryzaczek w kolorze żółtym z gumowymi 
wypustkami, wykonany z atestowanego gumowego 
materiału 

1 
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102.  Puzzle dla 
maluchów 

Drewniane układanki rozwijające zdolności 
motoryczne dziecka jak również pełniące funkcję 
edukacyjną. Puzzle składające się z 6 drewnianych 
podłużnych klocków z wizerunkiem np. krówki, 
które układają się na dopasowanej drewnianej 
tacce 

1 

 
103.  Woreczki 

stereognostyczne 
zestaw 3szt. 

Woreczki stereognostyczne przeznaczone są dla 
dzieci od drugiego roku życia. 
-woreczek z przedmiotami znanymi dzieciom np.: 
łyżka, szczoteczka, guzik 
-woreczek z przedmiotami skategoryzowanymi 
(woreczek tematyczny) np.: przedmioty związane z 
jedzeniem, myciem 
-woreczek z parami takich samych przedmiotów. 
Zestaw składający się z trzech woreczków uszytych 
z bawełny - bez zawartości opisanej wyżej. 
Wewnątrz woreczki ze wzorem materiału dobranym 
kolorystycznie do materiału zewnętrznego. Rozmiar 
woreczków: ok. 20 x 25 cm. 

1 

 

104.  Drewniana kasetka 
z tacką 

Drewniana kasetka z otworem na piłeczkę i tacką 
należy do I serii kasetek specjalnie 
zaprojektowanych dla maluszków, które potrafią już 
siedzieć. Dopasowywanie piłeczki do otworu w 
górnej części kasetki, obserwowanie jej znikanie i 
odkrywanie gdzie się pojawiła dla pierwszych 
samodzielnych eksperymentów maluchów. 
Biała piłeczka jest elementem zestawu. 
Rozmiar kasetki: ok. 15 x 15 x 11 cm 

1 
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105.  Drewniana kasetka 
z szufladką 
 

Drewniana kasetka z szufladką na piłeczkę należy 
do I serii kasetek specjalnie zaprojektowanych dla 
maluszków, które potrafią już siedzieć. 
Dopasowywanie piłeczki do otworu w górnej części 
kasetki, obserwowanie jej znikanie i odkrywanie 
gdzie się pojawiła dla pierwszych samodzielnych 
eksperymentów maluchów. 
Biała piłeczka jest elementem zestawu. 
Rozmiar kasetki: ok. 11 x 11 x 30 cm 

1 

 
106.  Zestaw puzzli 

pojedynczych 
Proste, pięknie wykonane drewniane puzzle z 
dużymi uchwytami przystosowanymi do rączki 
maluszków. Rozwijające koordynację wzrokową i 
umożliwiające pierwsze doświadczenia 
z rozpoznawaniem kształtów. 
Zestaw składający się z czterech pojedynczych 
puzzli: kwadrat - trójkąt - małe koło - duże koło. 

1 

 

107.  Zestaw puzzli 
potrójnych 
 

Proste, pięknie wykonane drewniane puzzle z 
dużymi uchwytami przystosowanymi do rączki 
maluszków. Rozwijające koordynację wzrokową i 
umożliwiające pierwsze doświadczenia 
z rozpoznawaniem kształtów. 
Zestaw składający się z dwóch potrójnych puzzli: 
-kwadrat - koło - trójkąt; 
-trzy koła o różnej wielkości 

1 

 
108.  Pudełko z 

szufladkami 
Drewniane pudełko specjalnie zaprojektowane dla 
maluszków, które potrafią już siedzieć. 
Obserwowanie znikających przedmiotów i 
odkrywanie gdzie się pojawiły dla  pierwszych 
samodzielnych eksperymentów maluchów. 
Pudełko posiada 3 szufladki w kolorze czerwonym, 
żółtym i niebieskim 

1 
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109.  Szafeczka z 
pochylnią 

Szafeczka z pochylnią umożliwia dziecku śledzenie 
drogi poruszania się lekkiej piłeczki po kolejnych 
półkach pochylni. To ćwiczenie jest ważne dla 
późniejszej nauki czytania i pisania. Umieszczona 
na dole pochylni szufladka, do której wpada 
piłeczka po pokonaniu całej drogi sprawia, że 
ćwiczenie to jest dla dziecka bardziej ekscytujące. 

Rozmiar pochylni: ok. 58 x 40 cm. 

1 

 
110.  Szatnia na stelażu Szatnia na metalowym stelażu  przeznaczona dla 6 

dzieci. Szatnia składa się z ławeczki oraz 2  półek. 
Półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 
18 mm w tonacji klon z obrzeżem PCV 2 mm  
przedzielone  5 przegrodami wykonanymi z białej  
płyty laminowanej o gr. 18 mm na 6 równych 
przestrzeni 
Górne przestrzenie posiadają zabezpieczenie, 
dzięki któremu rzeczy z nich nie wypadają 
Poniżej 6  przestrzeni dostosowane do montażu 6 
drzwiczek o wym:  210 x 210 mm oraz od dołu - 
kolorowych wieszaków na ubrania o wys. 80 mm  
- wym. przestrzeni dolnych 205 x 260 x 215 mm 
- wym. przestrzeni górnych 205 x 260 x 150 cm 
Ławeczka wykonana z płyty wiórowej laminowanej 
o gr. 18 mm w tonacji klon z obrzeżem PCV 2 mm. 
Ławeczka pod siedziskiem posiada półkę na buty 
wykonaną z metalowych prętów która podzielona 
jest 5 przegrodami wykonanymi z białej  płyty 
laminowanej o gr. 18 mm na 6 równych 
przestrzeni. 
Wymiary ławki (szer. x gł.  x wys.):  1365 mm x 425 
mm x 340 mm 

7 
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- wys. siedziska 340 mm 
- wym. szatni: 1420 x 425 x 1500 mm 
Ławeczka i półki połączone są metalowym 
stelażem. 
 

111.  Szatnia na stelażu Szatnia na metalowym stelażu  przeznaczona dla 4 
dzieci. Szatnia składa się z ławeczki oraz 2  półek. 
Półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 
18 mm w tonacji klon z obrzeżem PCV 2 mm  
przedzielone  3 przegrodami wykonanymi z białej  
płyty laminowanej o gr. 18 mm na 4 równe 
przestrzenie 
Górne przestrzenie posiadają zabezpieczenie, 
dzięki któremu rzeczy z nich nie wypadają 
Poniżej 4  przestrzenie dostosowane do montażu 4 
drzwiczek o wym:  210 x 210 mm oraz od dołu - 
kolorowych wieszaków na ubrania o wys. 80 mm  
- wym. przestrzeni dolnych 205 x 260 x 215 mm 
- wym. przestrzeni górnych 205 x 260 x 150 cm 
 
Ławeczka wykonana z płyty wiórowej laminowanej 
o gr. 18 mm w tonacji klon z obrzeżem PCV 2 mm. 
Ławeczka pod siedziskiem posiada półkę na buty 
wykonaną z metalowych prętów która podzielona 
jest 3 przegrodami wykonanymi z białej  płyty 
laminowanej o gr. 18 mm na 4 równe przestrzenie. 
Wymiary ławki (szer. x gł.  x wys.):  915 mm x 425 
mm x 340 mm 
- wys. siedziska 340 mm 
-  wym. szatni  970 x 425 x1500 mm 
 

2 
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Ławeczka i półki połączone są metalowym 
stelażem. 

 

112.  Siedzisko 
szatniowe małe  

Praktyczne i wygodne siedziska o nowoczesnym 
kształcie i kolorach, do szatni lub na korytarz, 
dostępne w 3 rozmiarach. Stelaż zapewniający 
stabilność pokryty warstwą miękkiej pianki oraz 
tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. 
• wym. 40 x 40 x 40 cm 

 

2 

 

113.  Siedzisko 
szatniowe duże 

Praktyczne i wygodne siedziska o nowoczesnym 
kształcie i kolorach, do szatni lub na korytarz, 
dostępne w 3 rozmiarach. Stelaż zapewniający 
stabilność pokryty warstwą miękkiej pianki oraz 
tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. 
• wym. 40 x 40 x 120 cm 

 

1 

 

114.  Drzwiczki do 
szatni, białe 

Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z 
promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica 
tego frontu, front od wewnętrznej strony 
laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią 
termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr 
min. 0,30 mm w kolorze białym 
- wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st 
- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium 
wpuszczony w płytę frontu 
- 1 para 
- wym. jednego skrzydła  210 x 210 mm 

9 
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115.  Drzwiczki do 
szatni, 
pomarańczowe 

Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z 
promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica 
tego frontu, front od wewnętrznej strony 
laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią 
termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr 
min. 0,30 mm w kolorze pomarańczowym 
- wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st 
- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium 
wpuszczony w płytę frontu 
- 1 para 
- wym. jednego skrzydła  210 x 210 mm 
 

16 

 

116.  Wieszaki do szatni: 
żółte 

czerwone  

niebieski 

zielony 

 
Wieszaki wykonane z tworzywa sztucznego w 
kolorze żółtym z trzema haczykami, do 
zamontowania pod górną półką w szatni 

 

12 

12 

13 

13  

117.  Stoliki okrągłe Stół na okrągłych nogach metalowych o śr. 40 cm 
wraz ze wspornikiem mocowanym bezpośrednio 
bo blatu. 
Blat stołu wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 
mm w tonacji klonu. Narożniki łagodnie 
zaokrąglone i wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 
mm.  •  śr. blatu 90 cm 
Kształt blatu - okrągły, Rozmiar stołu - 3,Kolor 
obrzeża PCV:  klonowy, Kolor nóg: aluminium 

9 
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118.  Przewijak wiszący Przewijak i półka w jednym pozwoli zaoszczędzić 
miejsce w pomieszczeniu. Wykonany z drewna, 
wodoodporny, z mechanizmem bezpiecznego, 
powolnego otwierania. Wyposażony w materac 
powlekany poliuretanem, wodoodporny i łatwo 
zmywalny. Udźwig do 15 kg. • wym. 63 x 19 cm 
(zamknięty), 76,5 (otwarty) x 79,5 cm 

 

3 

 

119.  Kojec składany 
(różne kolory- 
chłopcy 
dziewczynki) 

Kojec wykonany z najwyższej jakości 

tworzywa co zapewnia ich wysoką trwałość. 

Dno oparte jest na stabilnej krzyżakowej 

konstrukcji. Składana konstrukcja umożliwia 

przenoszenie, idealne jest nie tylko dla 

noworodków, ale także dla starszych dzieci. 
Siateczki w ściankach zapewniają dziecku 
odpowiedni kontakt wzrokowy z opiekunem 
i rodzicem. 

• wym. wewn. ok. 100 x 96 x 71 cm 

5 

 

120.  Krzesełko z 
podłokietnikami 

Krzesło wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o 
gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z profilu 
drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. 
Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod 
kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie 
zapewnia właściwą postawę ciała. Krzesełko 
posiada ramę pod siedziskiem, przymocowaną do 
stelaża, wzmacniającą konstrukcję. Płyta siedziska 

20 
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przymocowana do ramy, odsłaniająca stelaż 
krzesełka. Krzesło posiada podłokietniki oraz stopki 
z tworzywa chroniące podłogę przed 
zarysowaniem. Krzesło w rozmiarze - 1 
Produkt posiada certyfikat za zgodność z normą: 
PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-
06009:2001 

 

121.  Krzesełko 

 

 

 

 

 

Krzesełko wykonane z lakierowanej sklejki bukowej 
o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z profilu 
drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. 
Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod 
kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie 
zapewnia właściwą postawę ciała. Płyta siedziska 
została umieszczona pomiędzy elementami 
konstrukcyjnymi stelaża. Stopki z tworzywa chronią 
podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka można 
stawiać jedno na drugim.  
Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 
1729-2:2012.  
• Rozmiar 2, kolor sklejki - buk 

 

20 

 

122.  Krzesełko dla 
malucha 

Krzesło wykonane z drewnianego profilu 22 x 45 
mm, siedzisko i oparcie wykonane z profilowanej 
sklejki o gr 6 mm. Krzesło posiada podłokietniki 
oraz uprząż zabezpieczające dziecko przed 
wypadnięciem 
 • wys. 46 cm • wys. siedziska 21 cm 

3 
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123.  Krzesła ze 
stolikiem 

To 2 in 1 krzesełko do karmienia jest idealnym 
miejscem do siedzenia dla  małych dzieci od  7. 
miesiąca życia, które nie potrafią jeszcze pewnie 
samodzielnie siedzieć. Krzesełko jest stabilne i 
nadaje się do codziennego użytku. Krzesełko 
można przekształcić w stolik i krzesło. Zestaw 
wykonany jest z drewna naturalnego. Płyta stołu 
jest gładka, przez co jest łatwa do  czyszczenia. 

5 

 

124.  Szafka na kółkach 

  

- Korpus, półki i przegrody wykonane z płyty 
laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, 
z trwałym obrzeżem multiplex  o grubości 2mm  
imitującym strukturę sklejki 
 
- Szafka jest w kształcie 1/8 koła. Nie posiada 
tylnych pleców co umożliwia dzielenie przestrzeni 
w sali w sposób umożliwiający korzystanie z szafki z 
każdej strony 
- Posiada jedną wzmocnioną półkę (2 przestrzenie 
wewnątrz), która  posiada blokadę chroniącą półki 
przed wypadaniem. Dodatkowo istnieje możliwość 
korzystania z blatu górnego jako dodatkowej półki.  
- 4 kółka z blokadą 
- wym. 41,5 cm x 84,5 x 48,4 cm  

 

1 
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125.  Mobilna szafka z 
półką do kącików, 
zamknięta 

 

- Korpus, półki i przegrody wykonane z płyty 
laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, 
z trwałym obrzeżem multiplex  o grubości 2mm  
imitującym strukturę sklejki 
 
- Posiada 2 wzmocnione półki tworząc 3 
przestrzenie. Dwie dolne półki szafki są 
przestrzeniami otwartymi służącymi do 
przechowywania.  
- 4 Kółka z blokadą dzięki którym jest mobilna i 
można ją przemieszczać. 
- wym. 89,1 x 41,5 x 61,4 cm 
- Przystosowana do montażu na szafce mobilnej 
Produkt posiada certyfikat potwierdzający za 
zgodność z normami:   EN 16121/11.13 
 

1 

 

126.  Szafka z półką na 
kółkach 

 

- Korpus, półki i przegrody wykonane z płyty 
laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, 
z trwałym obrzeżem multiplex  o grubości 2mm  
imitującym strukturę sklejki 
- Plecy wykonane z dwóch płyt HDF brzoza o gr.3 
mm każda, wsuwane w nafrezowane rowki w 
bokach, wieńcu dolnym i górnym szafki, 
- Posiada jedną wzmocnioną półkę (2 przestrzenie), 
która ma 5-stopniową możliwość regulacji 
wysokości i posiada blokadę chroniącą półki przed 
wypadaniem 
- 4 kółka z blokadą 
wym. 89,1 x 41,5 x 48,4 cm 
- Przystosowana do montażu drzwiczek wym. 42 x 
36,2 cm lub uzupełnienia pojemnikami 
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Produkt posiada certyfikat potwierdzający za 
zgodność z normami:   EN 16121/11.13 
 

 

  

127.  Pojemniki 
drewniane 

Pojemnik wykonany z litego drewna bukowego, 
lakierowanego Dostarczany zmontowany. • wym. 
26,5 x 35 x 16,5 cm 
Front posiada otwór jako uchwyt pojemnika, 
ułatwiający przenoszenie. 
 

6 

 

128.  Stoliki do 
karmienia - 
podkowa 

Wygodny stół w kształcie podkowy, służący np. do 
karmienia lub pracy nauczyciela z małą grupą 
dzieci. Wyposażony w okrągłe, drewniane nogi z 
regulowaną wysokością: 40, 46, 52 i 58 cm. 
Wykonany ze sklejki o grubości 25 mm, z 
laminatem HPL. Do  stołu pasują Krzesełka 
malucha (616001, sprzedawane osobno). • wym. 
blatu 179,5 x 90 cm 

Stolik do karmienia – blat ma być wykonany ze 

3 
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sklejki z laminatem HPL w dowolnym kolorze. 
129.  Kącik zabaw z 

lustrem 
Korpus i cokół szafki wykonany z płyty laminowanej 
o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. 
Przegroda oraz plecy w 2 przestrzeniach wykonane 
z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z 
obrzeżem PCV 1 mm. 
Szafka posiada  cokół o wys. 80 mm ze stopkami 
chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. 
Kącik zabaw składa się z niskiej szafki z lustrem z 
jednej strony, w którym dziecko może obserwować 
swoje odbicie lub otoczenie oraz  z drugiej strony z 
2 przegród ( 3 przestrzenie)  z czego 2 przestrzenie 
posiadają plecy, jedna przestrzeń otwarta - 
przystosowana do miękkich materacy z pianki, 
pokrytych wytrzymałą tkaniną PCV, łatwą do 
utrzymania w czystości. Tkanina nie zawiera 
ftalanów.  
-wym. szafki. 1166 x 415 x 494 mm 
- wym. zielonego materaca z pluszowym kółkiem 
780 x 780 x 80 mm - 1 szt  
-  wym. dużych szarych materacy 780 x 360 x 140 
mm - 2 szt  
 -  wym. szarego materaca wewnątrz szafki 410 x 
360 x 110 mm - 1 szt 

 

1 
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130.  Poduszki okrągłe 
20 szt -zestaw 

Poduszki okrągłe wykonane z trwałej tkaniny PCV 
w różnych kolorach, łatwej do utrzymania w 
czystości, wypełnione gąbką. Wymiarem 
dopasowane do stojaka na poduszki  • śr. 35 cm • 
wys. 3 cm,  • 20 szt. 

 

1 

 

131.  Stojak mobilny 
podwójny na 
poduszki  

 
Stojak o wym. 840 x 460 x 425 mm, wykonany z 
lakierowanej sklejki o grubości 18 mm, mobilny, 
przystosowany do przechowywania 20 szt. 
poduszek do siedzenia o śr. 350 mm • wys. 30 mm. 

 

1 

 

132.  Kącik 
manipulacyjno – 
sensoryczny Staw 

Kącik posiada przesuwanki, elementy z różnego 
rodzaju tkanin, lusterko, piszczałkę. Wymiary 
140x118 cm.  

1 
 

133.  Dywan narożny 
staw do kącika 

Kolorowy dywan z nadrukiem w kształcie 1/4 koła. 
Długość boku 140 cm. 

1 

 
134.  Kącik do zabaw z 

pojemnikami - 
Miasto 

Mebel dwustronny składający się z bocznych ścian i 
2 blatów (ułożonych jeden za drugim) 
Pod blatami znajdują się 2 przegrody, jedna wzdłuż 
a druga w poprzek całości blatów, tworząc 4 
przestrzenie dostosowane do pojemników ( 2 z 
przodu, 2 z tyłu). 
Powyżej 2 blatów na całej szerokości znajduje się 
aplikacja w kształcie domków, mostu itp, 
rozdzielająca blaty. 

1 
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-wymiar 1 przestrzeni na pojemnik - 452 x 300 x 
223 mm 
-wysokość ścianek bocznych - 300 mm, 
zaokrąglone narożniki 
-wym. całości 960x 620 x 640 mm 
Blat z płyty MDF o gr 12 mm w kolorze brązowym z 
białymi pasami przypominające jezdnię, wy.1  blatu  
- długość x głębokość 922 x 300 mm 
Aplikacja wykonana ze sklejki lakierowanej 
Ściany boczne oraz przegrody wykonane z płyty 
laminowanej 18 mm w kolorze BUK 
 
Wyposażony w 4 pojemniki na kółkach, front 
pojemnika o szer. 404 mm wykonany z płyty MDF o 
gr 12 mm, 2 w kolorze zielonym, 2 w kolorze 
żółtym. Korpus pojemnika z płyty 18 mm w kolorze 
BUK 

 

135.  Komplet pościeli – 
powłoczki 
niebieskie  

Poszewka 38x27cm,  poszewka na kołdrę 110 x94 
cm,  

24 

 

 

136.  Komplet pościeli – 
powłoczki różowy 

Poszewka 38x27cm,  poszewka na kołdrę 110 x94 
cm, 

24 
 

137.  Prześcieradło białe prześcieradło 67x137cm. 48  

138.  Taboret drewniany Taboret na 4 nogach, antypoślizgowa 
powierzchnia, kolor naturalny. • śr. siedziska 30 cm 
• rozstaw nóg 38 cm wys. 46 cm 

 

3 
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139.  Materac dla 
malucha 

Pokrowiec z 2 rodzajów tkanin: jedna strona z 
bawełny (zielona), druga z tkaniny PCV (żółta). • 
wym. 120 x 60 x 7 cm 

 

1 

 
140.  Wózek na łóżeczka 

Śpioszek 
Metalowa konstrukcja pozwalająca na łatwe 
przemieszczanie . 

3 

 
141.  Piankowe maty do 

masażu stóp 
Lekka, piankowa mata z wypustkami, do masażu, 
wzmacnia mięśnie stóp, poprawia krążenie krwi, 
pomaga zapobiegać płaskostopiu. Elementy można 
łączyć ze sobą na zasadzie puzzli. • 4 szt. 
• wym. elem. 31,5 x 31,5 cm 

 

1 

 

142.  Kostki dotykowe Drewniane gry dla dzieci słabowidzących i 
niewidzących. Za pomocą dotyku należy odnaleźć 
12 par kostek o tych samych fakturach. Staranne 
wykonanie sprawia, że klocki są wyjątkowo 
przyjemne w dotyku. • lniany woreczek do 
przechowywania 
• 12 par okrągłych klocków z grubo 
wyfrezowanymi geometrycznymi motywami o śr. 6 
cm i gr. 1,5 cm 

 

1 
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143.  Dotykowa 
zgadywanka 

Półeczka z pięcioma woreczkami w różnych 
kolorach. W woreczkach można schować różne 
przedmioty, które dzieci rozpoznają za pomocą 
dotyku. Zabawa pobudza wyobraźnię oraz 
stymuluje zmysł dotyku. • wym. półki 80 x 16 cm • 
wym. woreczków dł. 20 cm śr. 8 cm 

 

1 

 

144.  Fakturowe 
kwadraty 

Kwadraty z różnymi wypełnieniami, z pokryciem z 
tkaniny bawełnianej, podszyte antypoślizgową 
gumą. Zabawy i ćwiczenia z kwadratami 
usprawniają motorykę i rozwijają zmysł dotyku. 
Kwadraty można dotykać, a także chodzić po nich. 
• wym. elem. 40 x 40 cm 
• 6 szt. • wypełnienia i pokrycia: miękkie piłeczki, 
długie futerko, krótkie futerko, groch, folia, 
chropowata guma 

 

1 

 

145.  Labirynty na nogę Labirynty na nogę rozwijają motorykę nóg oraz 
równowagę, ćwiczą również koordynację. 
• na obie nogi • wym. 36 x 60 cm 

 

1 

 
146.  Zestaw fakturowe 

tory z wieszakiem 

 

Wieszak ułatwiający przechowywanie fakturowych 
torów. Wykonane z drewna bukowego wymiary 
28x15x5 cm.  

 

 

1 
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147.  Podstawy do 
fakturowych 
kładek 

 

Elementy wymienne o różnych fakturach do 

ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych. Podstawy 
wykonane z drewna bukowego, dostosowane 
wymiarem do kładek fakturowych . Mogą być 
ustawiane w pionie i w poziomie. • wym. 28 x 14 x 
5 cm 

 

5 

 

148.  Sztuczna trawa 

 

Elementy wymienne o różnych fakturach, do 
ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych. Stymulują 
receptory czuciowe stóp, a także kształtują reakcje 
równoważne  oraz pomagają korygować postawę. 
Przeznaczone do mocowania do kładki 126008 
(sprzedawana osobno). Wykonane ze sklejki o 
grubości 19 mm. • wym. 95 x 11 cm 

 

1 

 

149.  Kółeczka 

 

Elementy wymienne o różnych fakturach, do 
ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych. Stymulują 
receptory czuciowe stóp, a także kształtują reakcje 
równoważne  oraz pomagają korygować postawę. 
Przeznaczone do mocowania do kładki 126008 
(sprzedawana osobno). Wykonane ze sklejki o 
grubości 19 mm. • wym. 95 x 11 cm 

 

1 

 

150.  Poduszeczka 

 

Elementy wymienne o różnych fakturach, do 
ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych. Stymulują 
receptory czuciowe stóp, a także kształtują reakcje 
równoważne  oraz pomagają korygować postawę. 
Przeznaczone do mocowania do kładki 126008 

1 
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(sprzedawana osobno). Wykonane ze sklejki o 
grubości 19 mm. • wym. 95 x 11 cm 

 

151.  Wałeczki  Elementy wymienne o różnych fakturach, do 
ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych. Stymulują 
receptory czuciowe stóp, a także kształtują reakcje 
równoważne  oraz pomagają korygować postawę. 
Przeznaczone do mocowania do kładki 126008 
(sprzedawana osobno). Wykonane ze sklejki o 
grubości 19 mm. • wym. 95 x 11 cm 

 

1 

 

152.  Materace trzy- 
częściowe - miś 

 

Materac 3-częściowy w kształcie misia z 
ruchomymi łapkami i uszkami, obszyty trwałą 
tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów • wym. 197,5 
x 114 x 5 cm 

 

1 

 

 

  

153.  Materace trzy- 
częściowe - 
myszka  

Materac 3-częściowy w kształcie myszki z 
ruchomymi łapkami i uszami, obszyty trwałą 
tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów• wym. 197,5 
x 114 x 5 cm 

 

1 

 

154.  Dywan Biedronka Dywan o średnicy 2 m w kształcie koła Materiał: 
Boukle pętelkowe z poliamidu. Spód 
antypoślizgowy z lateksu, Wykończenie: overlock, 

1 

 
155.  Okap kuchenny 

podszafkowy 
Okap kuchenny podszafkowy w kolorze stalowym 
szer. 60 cm. Praca w trybie otwartym i zamkniętym 

1 
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wydajność 610m3/h. Poziom głośności nie więcej 
niż 50 decybeli trzy prędkości pracy, filtr 
odtłuszczający do usuwania z powietrza tłustych 
osadów oraz filtr węglowy do pochłaniania 
zapachów. Moc 150 kW, wbudowane oświetlenie o 
mocy nie mniejszej niż 70 kW 

156.  Zmywarko 
wypażarka  

Zmywarko wyparzarka z dwuwarstwowej stali 
nierdzewnej z niezależnie wirującymi ramionami 
myjącymi i płuczącym wykonanymi ze stali 
nierdzewnej. Urządzenie ma spełniać normy 
HACCP i posiadać funkcję wyparzania. Wymiary ok 
420x500x655h mm. Temperatura mycia- 55-65 ᵒ C  
Temperatura wyparzania - 85-95 ᵒ C, odpływ 
grawitacyjny max 10 cm od posadzki. Klasa 
energetyczna min.  A+  Czas trwania cyklu 
zmywania max 120 sek. Zużycie wody max 2l/cykl. 
Wydajność min. 30 koszy na godzinę. 
Wyposażenie: 
 min 2 kosze na szkło 
Min 1 kosz na sztućce 
Min 1 stelaż na min 15 spodków  
 

1 

 

157.  Płyta indukcyjna 
czteropalnikowa 

Płyta indukcyjna czarna wykonana ze szkła bez 
szlifu o wymiarach min wys. 5,5 cm/ szer.55cm/               
gł.50 cm  
pola grzejne –  min. 4 szt. o wielkości 2x 18 cm, 
2x22 cm 
wyposażenie- zintegrowany panelsterujący 
sensorowy, rozpoznanie wielkości i obecności 
garnka, wskaźnik ciepła pól indukcyjnych, system 
automatycznego zagotowania, podtrzymywanie 

1 
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ciepła, taimer, miniutnik 
158.  Stół 

zlewozmywakowy 
Stół dwuzbiornikowy ze stali nierdzewnej z dolną 
półką o wym. 100x60 cm wraz z baterią. 

1 
 

159.  Stół roboczy 
gastronomiczny 

Stół z dolną półką wykonany ze stali nierdzewnej o 
wym. 190x60 cm 

1 
 

160.  Szafa przelotowa 
ze stali 
gastronomoicznej 

Szafa wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarach 
120x60x200 cm z trzema przestawnymi półkami. 
Odległość użytkowa między półkami (prześwit) S: 
H=1800, S≠100 mm H≠2000mm, S-410≠ 100 mm. 
Drzwi dwustronnie przesuwane. 

1 

 

161.  Umywalka 
ceramiczna  

Umywalka ceramiczna wpuszczana w blat z 
otworem i przelewem, kolor biały o wymianach 
min.  szer. 48,5 cmx dł. 48,cm gł.- 16 cm wraz z 
baterią 

1 

 

162.  Zlewozmywak  Zlewozmywak jednokomorowy okrągły do 
wbudowania wykonany ze stali nierdzewnej o 
pojemności komory głównej min. 20 l wymiary: 
min. 430 mmX430 mm wraz z baterią 

1 

 

 


