
„Profesjonalna wiedza i produkty w konkurencyjnej cenie 
- na każdym etapie Twojej inwestycji. 
Skorzystaj z naszego 25-letniego doświadczenia i innowacyjności”

Krzysztof Kotecki, Prezes

Krz y sz t o f Ko t e c k i

katalog 2016



18MEBLE
Meble ze stali nierdzewnej to  rozwiązanie do gastronomii, umożliwiające  
optymalne wykorzystanie powierzchni w każdej kuchni oraz zapewniające 
miejsce do przechowywania  sprzętu jak i innych artykułów niezbędnych 
w gastronomii.

Stoły przyścienne, centralne ..............531-533, 537-539
Szafki, szafy, półki ............................................................534

Stoły ze zlewem i basenem,  
umywalki ...................................................531-533, 538-539 
Regały magazynowe ......................................................540
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Skontaktuj się z nami

801 40 50 63

atest PZH

rozwiązania technologiczne
dopasowane do indywidualnych
potrzeb

doradztwo konstrukcyjne

wyceny w 24h

Meble według indywidualnych projektów

Jako ekspert gastronomiczny, proponujemy kompleksową pomoc przy odpowiednim 
dopasowaniu mebli specjalnie dla Twoich konkretnych potrzeb. 
Zadzwoń, a nasz konsultant pomoże Ci stworzyć ofertę idealnie odpowiadającą
Twoim wymaganiom.

Pełną ofertę znajdą znajdziesz w naszym katalogu meblowym, dostępnym u naszych 
partnerów handlowych i na stronie www.stalgast.com

MEBLE
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Stal nierdzewna

Mechanizm pasywacji stali nierdzewnej

Doskonałą użyteczność 
stali ferrytycznej 
w zastosowaniach 
gastronomicznych 
potwierdza 
ponad 100 000 
wyprodukowanych przez 
nas mebli i urządzeń 
użytkowanych przez 
naszych klientów.

Porównanie odporności na korozję obu stali

Stal nierdzewna a magnetyczność

Stal ferrytyczna a korozja wżerowa

Stal ferrytyczna (np. gatunek 445) 
zawiera chrom i inne pierwiastki, które są 
odpowiedzialne za powstanie niewidocznej 
warstwy chroniącej powierzchnię przed 
korozją. Dzięki nim uszkodzona powierzchnia 
odbudowuje się samoczynnie poprzez kontakt 
z tlenem zawartym w powietrzu (pasywacji).
Odporność na korozję zależy od zawartości chromu w stali, a nie od jej właściwości fizycznej struktury - 
magnetyczności. Magnetyczność jest  właściwością budowy strukturalnej i nie ma wpływu na odporność 
korozyjną.

 Odporność na korozję wżerową dla stali 304 (stal austenityczna) i 445 (stal ferrytyczna) jest porównywalna.  
Stal 445 jest nowoczesnym stopem, coraz częściej zastępującym starszy stop 304.

 Nierdzewność  uzyskuje się  po-
przez wprowadzenie do stali od-
powiednich dodatków stopowych. 
W przypadku stali  nierdzewnej 
jest to chrom, który nadaje wyjątkową 
wytrzymałość na działanie korozji oraz 
wysokiej temperatury.

MEBLE
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STOŁY, ZLEWOZMYWAKI, BASENY (PRZYŚCIENNE)
– posiadają w standardzie rant tylny
 
BLATY STOŁÓW 
– wykonane ze stali nierdzewnej 
– wzmocnione od spodu płytą podwójnie   
    laminowaną 
– obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali       
    nierdzewnej

NOGI STOŁÓW 
– wykonane są z profili kwadratowych 
– stopki regulowane w zakresie od +20 mm do -5 mm 

PODSTAWY STOŁÓW 
– usztywnione w górnej części  metalową ramką   
    lub profilem kwadratowym
– prześwit między posadzką, a dolną krawędzią   
   profilu, półki lub spodem mebla    

DRZWI 
– wykonane z dwóch warstw blachy w formie    
    puszki usztywnionej
– wyposażone w zatrzask magnetyczny 
– wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) z ABS

DRZWI SUWANE 
– zawieszone w korpusie na prowadnicy ze stali 
   nierdzewnej i przesuwane za pomocą rolek
– w dolnej części prowadzone na kostce 
   ułatwiającej prosty demontaż drzwi 

REGAŁY 
– półki regałów wzmocnione przez zagięcie 
   krawędzi do środka oraz metalowymi profilami   
   (typu omega) 
– maksymalne równomierne obciążenie półek   
   do 70 kg/m2 
– stopki regulowane w zakresie  
   od +20 mm do -5 mm 
– nogi z profili kwadratowych lub kątowników 

SZAFY
– korpusy szaf wykonane ze stali nierdzewnej
– nogi szaf  z profili kwadratowych
– półki szaf wzmocnione przez zagięcie krawędzi   
    do środka oraz metalowymi profilami (typu omega)

SZUFLADY
– wykonane ze stali nierdzewnej 
– prowadnice wykonane ze stali ocynkowanej, 
   trzy częściowe, kulkowe, umożliwiające pełen    
   wysuw szuflady
– montaż i demontaż prowadnic z korpusu szafki 
    możliwy bez użycia narzędzi 
– panel przedni szuflady wykonany z dwóch 
    warstw blachy 
– maksymalne obciążenie do 25 kg 
– wyposażone we wpuszczany uchwyt  
    (rączkę) z ABS

BLATY STOŁÓW ZE ZLEWAMI 
– obniżone o 19 mm po obwodzie w stosunku  
   do górnej krawędzi blatu
– wzmocnione  metalowymi profilami 
    (typu omega).  
– wyposażone w zaślepiony otwór pod baterię  
    o średnicy min. 33 mm

KOMORY ZLEWÓW 
– wykonane ze stali nierdzewnej 
– wyposażone otwór pod syfon 

BASENY 
– wykonane ze stali nierdzewnej 
– wyposażone w zaślepiony otwór pod baterię  
   o średnicy min. 33 mm 

WÓZKI
– Konstrukcja spawana
– Wymiary uwzględniają obrys zewnętrzny   
    wózka 

Wszystkie nasze wyroby  wykonane ze stali nierdzewnej są monolityczną konstrukcją spawaną, zgrzewaną lub 
skręcaną odpowiednio dla wymagań konstrukcyjnych danego wyrobu. Wszystkie meble wyposażone są w stopki 
regulowane oraz posiadają ochronny bolec ekwipotencjalny. 

Charakterystyka naszych mebli

MEBLE



Wszystkie nasze meble możesz mieć w 24 godziny.   
Dzięki naszej ofercie wyposażysz zaplecze gastronomiczne w 1 dzień!
Zamawiając nasze meble spawane mogą Państwo liczyć na:

 - Ekspresową dostawę
 - Wysyłkę towaru w dniu zamówienia (dla zamówień złożonych do godziny 15.00)
 - Atest PZH
 - Wysoką jakość wykonania

MEBLE

STR: 531-534

MEBLE SPAWANE
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STÓŁ ZE ZLEWEM 1-KOMOROWYM Z PÓŁKĄ
 - komora z prawej strony
 - stół spawany
 - stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
 - otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm (zaślepiony)

STÓŁ ZE ZLEWEM 1-KOMOROWYM Z PÓŁKĄ
 - komora z lewej strony
 - stół spawany
 - stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
 - otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm (zaślepiony)

STÓŁ ZE ZLEWEM 1-KOMOROWYM Z PÓŁKĄ
 - stół spawany
 - stół  posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
 - otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm (zaślepiony)

UMYWALKA NIEZABUDOWANA
 - wymiary komory 345x248 mm 
 - otwór pod baterię po prawej stronie ø 30 mm (zaślepiony)

MEBLE

MEBLE

MEBLE

MEBLE

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

Cena  (zł) 
netto (brutto)

614306 1000 600 850 1031,- (1268,13)

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

Cena  (zł) 
netto (brutto)

614106 1000 600 850 1031,- (1268,13)
614126 1200 1116,- (1372,68)

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

Cena  (zł) 
netto (brutto)

614066 600 600 850 863,- (1061,49)

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

Cena  (zł) 
netto (brutto)

610000 400 295 150 299,- (367,77)

MEBLE



949,-
Cena od:

532

949,-

STÓŁ Z BASENEM 1-KOMOROWYM
 - wysokość komory h=400 mm
 - otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm (zaślepiony)

STÓŁ Z BASENEM 1-KOMOROWYM
 - wysokość komory h=300 mm
 - otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm (zaślepiony)

STÓŁ ZE ZLEWEM 2-KOMOROWYM Z PÓŁKĄ
 - stół spawany
 - stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
 - stół o D=700 posiada komory o wymiarach 400x500x250 mm

MEBLE

MEBLE

MEBLE

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

Cena  (zł) 
netto (brutto)

611686 800 600

850

1039,- (1277,97)
611706 1000 600 1140,- (1402,20)
611687 800 700 1091,- (1341,93)
611707 1000 700 1195,- (1469,85)

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

Cena  (zł) 
netto (brutto)

611506 1000 600
850

1034,- (1271,82)
611486 800 600 949,- (1167,27)
611487 800 700 995,- (1223,85)

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

Cena  (zł) 
netto (brutto)

614706 1000 600 850 1199,- (1474,77)
614707 1000 700 1374,- (1690,02)

MEBLE
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STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PÓŁKĄ
 - stół spawany
 - blat wzmocniony płytą laminowaną

STÓŁ ZE ZLEWEM 2-KOMOROWYM Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI
 - -stół spawany
 - -otwór pod baterię pomiędzy komorami o średnicy 33 mm (zaślepiony)
 - -stół posiada komory o wymiarach 400x400x250
 - -możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów  
 - -możliwy montaż zamka

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DRZWIAMI SUWANYMI
 - stół spawany
 - przestawna półka
 - blat wzmocniony płytą laminowaną

MEBLE

MEBLE

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

Cena  (zł) 
netto (brutto)

612306 1000
600 850

687,- (845,01)
612326 1200 769,- (945,87)
612346 1400 846,- (1040,58)
612307 1000

700 850
738,- (907,74)

612327 1200 829,- (1019,67)
612347 1400 915,- (1125,45)

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

Cena  (zł) 
netto (brutto)

616306 1000 600 850 1795,- (2207,85)

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

Cena  (zł) 
netto (brutto)

612006 1000 600 850 1499,- (1843,77)
616126 1200 600 850 1499,- (1843,77)

MEBLE
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SZAFA PRZELOTOWA DRZWI SUWANE
 - konstrukcja spawana
 - dwie przestawne półki
 - maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m2

PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA 
POJEDYNCZA
 - prosty montaż

PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA 
PODWÓJNA
 - prosty montaż

MEBLE

1198,-
SZAFKA WISZĄCA (DRZWI SUWANE)
 - szafka spawana
 - przestawna półka
 - maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m2

MEBLE

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

Cena  (zł) 
netto (brutto)

615624 1200 400 600 1198,- (1473,54)

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

Cena  (zł) 
netto (brutto)

615386 800 600 1800 2999,- (3688,77)

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

Cena  (zł) 
netto (brutto)

610010 1200 300 400 232,- (285,36)

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

Cena  (zł) 
netto (brutto)

610020 1200 300 660 490,- (602,70)

MEBLE



MEBLE

STR: 536-540

MEBLE SKRĘCANE  
DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

Wszystkie nasze meble możesz mieć w 24 godziny.   
Dzięki naszej ofercie wyposażysz zaplecze gastronomiczne w 1 dzień!
Zamawiając nasze meble skręcane mogą Państwo liczyć na:

 - Łatwy i szybki montaż
 - Ekspresową dostawę
 - Wysyłkę towaru w dniu zamówienia (dla zamówień złożonych do godziny 15.00)
 - Atest PZH
 - Wysoką jakość wykonania
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MEBLE DO SAMODZIELNEGO 
MONTAŻU

Mocowanie półek

Mocowanie nóg

Łatwy montaż

MEBLE



437,-

502,-

Cena od:

Cena od:

 537 

437,-

STÓŁ PRZYŚCIENNY BEZ PÓŁKI
 - stół skręcany
 - nogi łączone za pomocą śrub
 - blat wzmocniony płytą laminowaną

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PÓŁKĄ
 - stół skręcany
 - nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
 - blat wzmocniony płytą laminowaną

MEBLE

MEBLE

G3 .

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

Cena  (zł) 
netto (brutto)

611066 600 600 850 437,- (537,51)
611086 800 600 850 498,- (612,54)
611106 1000 600 850 555,- (682,65)
611127 1200 700 850 653,- (803,19)

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

Cena  (zł) 
netto (brutto)

611266 600 600 850 502,- (617,46)
611286 800 600 850 579,- (712,17)
611306 1000 600 850 653,- (803,19)
611326 1200 600 850 730,- (897,90)
611346 1400 600 850 804,- (988,92)
611386 1800 600 850 958,- (1178,34)
611307 1000 700 850 702,- (863,46)
611327 1200 700 850 787,- (968,01)
611357 1500 700 850 909,- (1118,07)
611387 1800 700 850 958,- (1178,34)

MEBLE



820,-
Cena od:

762,-

538

762,-

820,-

Specjalny zlew 
z otworem 
o średnicy 90 mm 
do podłączenia 
rozdrabniacza 
odpadów

Zlew z otworem 
o średnicy 52 mm

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM Z PÓŁKĄ
 - stół skręcany
 - nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
 - otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm (zaślepiony)
 - stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM BEZ PÓŁKI
 - stół skręcany
 - nogi łączone za pomocą śrub
 - otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm (zaślepiony)
 - stół  posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm

STÓŁ ZE ZLEWEM I OTWOREM POD 
ROZDRABNIACZ ODPADÓW
 - stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
 - stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm

MEBLE

MEBLE

MEBLE

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

Cena  (zł) 
netto (brutto)

613306 1000 600 850 979,- (1204,17)

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

Cena  (zł) 
netto (brutto)

613466 600 600 850 762,- (937,26)

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

Cena  (zł) 
netto (brutto)

611866 600 600 850 820,- (1008,60)
611877 700 700 885,- (1088,55)

MEBLE
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STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z PÓŁKĄ
 - stół skręcany
 - nogi łączone za pomocą śrub
 - otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm (zaślepiony)
 - stół posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z PÓŁKĄ
 - stół skręcany
 - nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
 - otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm (zaślepiony)
 - stół posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM BEZ PÓŁKI
 - stół skręcany
 - nogi łączone za pomocą śrub
 - otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm (zaślepiony)
 - komory umieszczone centralnie
 - stół  posiada komory o wymiarze 400x400x250 mm

MEBLE

MEBLE

MEBLE

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

Cena  (zł) 
netto (brutto)

613706 1000 600 850 1252,- (1539,96)

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

Cena  (zł) 
netto (brutto)

613726 1200 600 850 1338,- (1645,74)
613746 1400 1424,- (1751,52)

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

Cena  (zł) 
netto (brutto)

615106 1000 600 850 1081,- (1329,63)

MEBLE
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REGAŁ MAGAZYNOWY PÓŁKI PERFOROWANE
 - regał skręcany
 - nogi wykonane z profilu 30x30 mm
 - nogi łączone do półek za pomocą śrub
 - maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m2

REGAŁ MAGAZYNOWY PÓŁKI PEŁNE
 - regał skręcany
 - nogi wykonane z profilu 30x30 mm
 - nogi łączone do półek za pomocą śrub
 - maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m2

MEBLE

MEBLE

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

Cena  (zł) 
netto (brutto)

610305 1000 500 1800 945,- (1162,35)
610325 1200 500 1800 1035,- (1273,05)
610307 1000 700 1800 1108,- (1362,84)

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

Cena  (zł) 
netto (brutto)

610064 600 400 1800 671,- (825,33)
610084 800 400 1800 735,- (904,05)
610104 1000 400 1800 798,- (981,54)
610105 1000 500 1800 868,- (1067,64)
610125 1200 500 1800 949,- (1167,27)
610106 1000 600 1800 941,- (1157,43)
610126 1200 600 1800 1035,- (1273,05)

MEBLE


