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T :  Zasady ustawienia stołów w zależności od charakteru przyjęcia i liczby gości . 
 

1.Aranżacje meblowe w salach konsumenckich ulegają zmianie. Zmiany te związane są między 

innymi z obsługą różnych grup, np. podczas styp, wesel czy szkoleń, przy których liczba 

biesiadników jest zmienna. 

2.Planując rozmieszczenie stołów, trzeba uwzględnić przestrzeń konieczną do swobodnego 
dojścia i wygodnej obsługi (odległość stołu od ściany to min. 75 cm, z ciągiem 
komunikacyjnym min. 100 cm). Wolna przestrzeń wokół stołu (min. 100 cm) dodatkowo 
daje gościom poczucie dyskrecji, prywatności, ułatwia prowadzenie rozmów. Stół, przy                     
którym goście będą się czuli komfortowo, musi być stabilny, mieć odpowiednią wysokość 
(72–74 cm), szerokość blatu (dla 1 osoby min. 60 cm szerokości i 40 cm głębokości)                                  
i wystarczająco dużo miejsca na nogi. Stoły w lokalach gastronomicznych można podzielić w 
zależności od wielkości na: stoły pojedyncze (single tables, la table individuelle ) i stoły 
wieloosobowe (tables, les tables). Stoły stosowane w salach konsumenckich mają różne 
kształty:  

 kwadratowe – 3 rozmiary (standardowy wymiar: 80 × 80 cm),  

 prostokątne – 3 rozmiary (standardowy wymiar: 80 × 120 cm),  

 okrągłe – (średnica: 70 cm, 80 cm, 90 cm i ponad 90 cm).  
 
3.Kształt stołu ma wpływ na to, ilu gości przy nim możemy usadzić.  
  

 
Kształt stołu 
Okrągły  

Ilość osób zasiadających 
6–12  

Kwadratowy  4  
Prostokątny  10–16  
 

4.Na szczególne okazje stosowane są stoły prostokątne i kwadratowe, które są ustawione w 

różne formy. Na kształt i wielkość ustawienia ma wpływ liczba gości i wielkość pomieszczenia. 

Forma ustawienia stołów  Ilość osób zasiadających  
BLOK  12–20  
Litera T  16–26  
Litera U  26–40  
Litera E  40–60  
 

5.Schemat ukazujący kształty i formy ustawienia stołów ( podręcznik str.93-96 ). 

6.Ustawienie krzeseł 

Komfort gości i bezpieczeństwo pracowników to priorytet we właściwym działaniu restauracji. 

Trzeba zachować minimum 45 cm pomiędzy tylnymi częściami krzeseł i tyle samo od tylnej 

krawędzi krzesła do krawędzi stołu, aby zapobiec zawadzaniu i ułatwić przechodzenie gościom                



i obsłudze. Natomiast 30 cm to minimalna odległość od poduszki na krześle do przodu stołu. Po 

ustawieniu stołów w określone formy krzesła należy ustawić tak, by nogi zsuniętych stołów                                                       

i górne łączenia blatów nie przeszkadzały gościom. Odległość pierwszego zestawu nakryć od 

brzegu stołu powinna wynosić 45–55 cm (krzesła). 

 


