
 
 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SPISZ się na medal” realizuje 

inicjatywę lokalną w obszarze ekonomii społecznej pt. „Usługi krawieckie 

oraz wypożyczalnia sprzętu plenerowego”.  

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z oferty wypożyczalni sprzętu 

gastronomicznego. Oferta skierowana jest również do lokalnych 

przedsiębiorców właścicieli obiektów noclegowych oraz instytucjia 

organizujących imprezy plenerowe. 

 

Podgrzewacz  

 Podgrzewanie pastą 

 Pokrywa na ruchomym stojaku 

 Duża pojemność 

 Kąpiel wodna 

 Solidna konstrukcja 

 Łatwe czyszczenie 

 Pojemniki GN 1/2 i GN 1/4 w zestawie 

Dane techniczne:    

 Materiał - Stal nierdzewna 

 Nienagrzewający się uchwyt - Tak 

 Liczba pojemników na paliwo - 2 

 Pojemność pojemnika na dania - 8 l 

 Maksymalna pojemność pojemnika na wodę - 6,5 l 

 Rozmiary pojemników na dania - 325 x 265 mm (GN 

1/2) 162 x 265 mm (GN 1/4) 

 Głębokość pojemników na dania - 65 mm 

 Uchwyty boczne - Tak 

 Rozmiary wewnętrzne pojemnika na wodę - 510 x 350 x 

95 mm 

 Wymiary (DxSxW) - 60 x 35 x 30 cm 

 Waga - 4,4 kg 

 

 

 

Znakomicie sprawdzi się 

podczas imprez ze 

szwedzkim stołem lub 

bufetem. Sprzęt wykonany 

został ze stali nierdzewnej. 

Jest więc odporny na 

korozję, trwałe zabrudzenia 

i uszkodzenia mechaniczne. 

Ponadto nie wchodzi w 

reakcję z żywnością. 

 

Inicjatywa jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego – Fundację Miejsc i Ludzi 

Aktywnych (MilA) w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 



 
 

 

 

 

 

 

Warnik:  

 Do wody, grzanego wina i innych 

 Duża pojemność 

 Łatwa obsługa 

 Stal nierdzewna 

 Wygodne mycie 

 

 

 

 

 

Dane techniczne: 

 Napięcie - 230 V 

 Moc - 1600 W 

 Zakres temperatury - od 55 do 100 °C 

 Materiał obudowy - Stal szlachetna 

 Pojemność całkowita - 11,5 l 

 Pojemność wlewcza - 10 l 

 Wymiary (DxSxW) - 32 x 32 x 48 cm 

 Waga - 2,5 kg 

 

 

 

 

Obsługa jest bardzo prosta, odbywa się za 

pomocą jednego pokrętła. Sprzęt od Royal 

Catering wykonano ze stali nierdzewnej. 

Materiał ten odznacza się odpornością na 

mechaniczne uszkodzenia, korozję oraz 

posiada dekoracyjny wygląd. Ponadto jego 

gładką powierzchnię łatwo utrzymać w 

higienicznej czystości. 
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KOCIOŁEK 5 L Myśliwski 

2w1 PATELNIA Grill 

GARNEK 
 

Pojemność garnka 

 5 litrów 

 Całkowita wysokość - 31cm. 

 Średnica górna naczynia - 27 cm. 

 Średnica dna - 16,5 cm. 

 Wysokość samego naczynia  - 13cm. 

 Wysokość nóżek - 15cm. 

 Waga - ok. 9,5kg. 

Wymiary pokrywki/ patelni 
 

 średnica z uchwytami- 36 cm 

 średnica zewnętrzna - 27,5 cm 

Średnica wewnętrzna: 

 góra - 24 cm. 

 dół - 20,5 cm. 

 wysokość - 3 cm. 

 
 

Inicjatywa jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego – Fundację Miejsc i Ludzi 

Aktywnych (MilA) w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
 Pojemność - 8 litrów 

 Całkowita wysokość - 35cm. 

 Średnica górna naczynia - 26 cm. 

 Wysokość samego naczynia  - 19cm. 

 Wysokość nóżek - 15cm. 

 Waga - ok. 12 kg. 

 

 

 Pojemność - 8 litrów 

 Całkowita wysokość - 46cm. 

 Średnica górna naczynia - zew./wew - 

27,5 cm./ 24cm. 

 Wysokość samego naczynia  - 21,5cm. 

 Wysokość nóżek - 15cm. 

 Waga - ok. 12,5kg 

 

 

Wymiary pokrywki/ patelni 

- średnica z uchwytami- 36 cm 

- średnica zewnętrzna - 27 cm 

Średnica wewnętrzna: 

- góra - 24 cm. 

- dół - 20,5 cm. 

- wysokość - 3 cm. 
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Wymiary garnka 

 

 Pojemność - 11 litrów 

 Całkowita wysokość - 50cm. 

 Średnica górna naczynia - 31cm. 

 Wysokość samego naczynia  - 22cm. 

 Wysokość nóżek - 15cm. 

 Waga - ok. 14,5kg. 

Wymiary pokrywki/ patelni 

 średnica z uchwytami - 40cm 

 średnica bez uchwytów - 30,5 cm 

średnica wewnętrzna: 

 góra - 27,5 cm. 

 dół - 25,5 cm. 

 wysokość - 3,5 cm. 
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Dane techniczne: 

Wymiary produktu  
szer. 1230 x wys. 1180 x 

gł. 620 mm  

 

Wymiary rusztu  
szer. 740 x gł. 460 mm  

 

Długość 

opakowania  

104 cm  

 

Waga brutto  
80 kg  

 

Szerokość 

opakowania  

76 cm  

 

Wysokość 

opakowania  

51.5 cm  

 

Zawartość 

zestawu  

ruszt żeliwny, kolektory oleju 

x 4, zintegrowany uchwyt 

boczny, wspornik butli z 

gazem, palniki i osłony 

palnika, kołki, pokrywa z 

termometrem, ruszt 

modularny, mała płyta plancha, 

ruszt do podgrzewania, palnik 

boczny  

Rodzaj 

zapłonu  
piezoelektryczny  

Liczba 

palników  
4  

Czas 

nagrzewania  
10 min.  

Na kółkach  tak  

Moc 

maksymalna  
14,4 kW  

Obszary 

zastosowania  
ogród, działka  
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Zastaw składa się ze stołu i 2 ławek 

 

Dane techniczne: 

 wymiary 220 x 50cm. 

 Ilość osób, które mieszczą się przy jednym 

komplecie: 6 - 8. 

 

 

Na każdą imprezę plenerową i w ogrodzie 

polecamy nasze zestawy biesiadne, 

świetnie sprawdzą się przy każdego typu 

wspotkań rodzinnych 

 

mamy 4 takie zestawy 
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UWAGA! 
Opis urządzeń sporządzono na podstawie ofert firm, zdjęcia urządzeń pochodzą ze stron internetowych 

sprzedawców sprzętu. 

Prezentowane zdjęcia mają charakter podglądowy. Wypożyczony produkt może się nieznacznie różnić od 

przedstawionego w niniejszej ofercie. 

Cena nie obejmuje kosztów transportu. Załadunek i transport we własnym zakresie Najemcy  

Płatność gotówką z góry przy odbiorze lub przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia – po wcześniejszym 

uzgodnieniu 

Możliwość negocjacji ceny przy dłuższym wypożyczeniu. 

Przed wydaniem sprzętu może być konieczność wpłacenia kaucji w wysokości ustalonej pomiędzy stronami.  

Najemca ma obowiązek zapoznania się z eksploatacją sprzętu.  

Wynajmujący (Stowarzyszenie) nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wśród osób korzystających 

z urządzeń, spowodowane awarią sprzętu, powstałe w wyniku użytkowania sprzętu niezgodnie z 

przeznaczeniem lub niezgodnie z warunkami eksploatacji opisanymi w instrukcji obsługi poszczególnych 

urządzeń.  

Eksploatacja i korzystanie z urządzeń na własną odpowiedzialność i ryzyko najemcy/użytkownika !!!!! 

 

 

Rezerwacja sprzętu pod numerem telefonu 501929452  

lub adresem e-mail: sgw.niedzica@gmail.com  

 

 

 

 

 

34-441 Niedzica ul. Nadwodnia 48 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty !! 

 

mailto:sgw.niedzica@gmail.com


 
 

 

Cennik* 
 

*cena nie obejmuje transportu urządzeń – transport we własnym zakresie  
*płatność z góry gotówka przy odbiorze sprzętu 

 

 DLA KLIENTÓW 
INDYWIDUALNYCH 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Podgrzewacz doba/szt. 

 
25 zł 

  
35 zł 

Warnik doba/szt. 
 

20 zł 
 

 
30 zł 

 

Kociołek 
 

doba/szt. 
 

 
25 zł 

 
 35 zł 

Grill doba/szt. 
 

150 zł 
 

 
180 zł 

 

Stół i 2 ławki doba/kpl. 

 
65 zł 

 
80 zł 

 

 

 

Rezerwacja sprzętu pod numerem telefonu 501929452  

lub adresem e-mail: sgw.niedzica@gmail.com  

 

Inicjatywa jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego – Fundację Miejsc i Ludzi 

Aktywnych (MilA) w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

mailto:sgw.niedzica@gmail.com

