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Meble i urządzenia
ze stali nierdzewnej



MEBLE I URZĄDZENIA  
ze stali nierdzewnej

Firma Komat od ponad 20 lat zajmuje się produkcją mebli i urządzeń ze stali 
nierdzewnej. Od samego początku kładziemy nacisk na najwyższą jakość 

wykonania naszych produktów oraz ich wysoką funkcjonalność. 

- Stoły otwarte i zabudowane  - Regały
- Szafki wiszące i półki - Wózki
- Stoły ze zlewami i baseny - Pojemniki i stojaki
- Stoły do zmywarek - Okapy
- Podstawy pod urządzenia - Urządzenia grzewcze i chłodnicze
- Szafy

O kliencie myślimy już w fazie projektowania i wspólnie z nim tworzy-
my całą technologię kuchni. Firma Komat dba o najwyższy poziom ob-
sługi klienta oraz gwarantuje najwyższą jakość na każdym etapie tego 
procesu. Ciągłość jakości zachowana jest podczas całego procesu ob-
sługi klienta, od momentu składania zamówienia poprzez projektowa-
nie, realizację, montaż i oczywiście  późniejszy serwis.

Otwartość na nietypowe zamówienia
Proponujemy Państwu nie tylko kompleksową ofertę mebli typowych, 
ale również oferujemy produkcję elementów niestandardowych, które 
idealnie spełnią Państwa oczekiwania i potrzeby.

Najwyższej klasy materiały
Wszystkie meble i urządzenia wykonane są w całości ze stali nierdzew-
nej najwyższej jakości w gatunku wg PN 0H18N9, która przeznaczona 
jest do kontaktu z żywnością.

Szeroki asortyment produktów firmy Komat pozwala 
na kompleksowe wyposażenie zaplecza kuchennego 

w meble i urządzenia gastronomiczne.





Nowy wymiar gastronomii 



Estetyka 
Dbamy o najwyższy standard wykonania nawet najmniejszych detali.  
Komory naszych basenów posiadają osłonę z trzech stron, uchwyty ze-
spolone z drzwiami wykonano z jednego arkusza blachy, a całość kon-
strukcji nie posiada szczelin, tworząc harmonijną i estetyczną całość.

Łatwe utrzymanie czystości
Zaokrąglone wewnętrzne krawędzie komór zlewów i basenów, zes-
pawane krawędzie blatów, brak ostrych krawędzi wewnątrz wyrobów 
korpusowych oraz zwarta konstrukcja bez szczelin, pozwalają na łatwe 
utrzymanie czystości.

Szeroka oferta wykończenia blatów 
Wieloletnie doświadczenie firmy Komat oraz zaawansowana techno-
logia produkcji pozwoliła na stworzenie szerokiej oferty wykończenia 
blatów. W szczególności warto zwrócić uwagę na rozwiązania z pod-
wyższonym rantem tylnym oraz z zaokrągleniami zarówno na przedniej 
linii mebla jak również przy rancie, co ułatwia utrzymanie higienicznych 
warunków pracy.

Komfort pracy
Opracowany wspólnie z projektantami firmy Komat ciąg technologicz-
ny kuchni to gwarancja stworzenia komfortowych warunków pracy, 
przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności i ergonomiczności.

Niezawodność
Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne zapewniają stabilność 
i wytrzymałość podczas długoletniego intensywnego użytkowania.  
W szufladach zastosowano prowadnice nierdzewne o dużej wytrzy-
małości. Drzwi skrzydłowe wykonane są w formie nakładanej na 
korpus na zawiasach zewnętrznych, spawanych w formie klocka, co  
tworzy  bardzo solidną konstrukcję i pozwala na łatwy demontaż 
drzwi w razie potrzeby.

Funkcjonalność
W standardzie oferujemy rozwiązania, które gwarantują wysoką funk-
cjonalność naszym meblom i urządzeniom. Między innymi nasze me-
ble wyposażamy w dwie lub trzy szuflady wysuwane na prowadnicach 
o wysuwie pełnym lub 4/5, drzwi posiadają możliwość pełnego otwar-
cia, a dno basenów przetłoczone jest w kopertę co umożliwia łatwy od-
pływ wody z dużej powierzchni basenu.
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