
Obsługa konsumenta III TG/TF 

T: Wyposażenie sali konsumenckiej 

Sala konsumencka z punktu widzenia konsumenta jest najważniejszym pomieszczeniem zakładu 

gastronomicznego. Wyposażenie i wystrój sali stanowią o standardzie lokalu, komforcie 

użytkowania, a także tworzą jego klimat” (Szajna, Ławniczak, Ziaja 2008, s. 27). 

 

1. 
  Każdy lokal gastronomiczny posiada swój własny charakter. Aby to osiągnąć, trzeba za-dbać o 

odpowiednie wyposażenie wnętrza, czyli zarówno kuchni, jak i sali konsumenckiej, na której są 

przyjmowani goście. Ciekawy projekt wnętrza, odpowiednio dobrane meble i elementy 

dekoracyjne muszą tworzyć ciepły, swoisty klimat lokalu. Należy pamiętać o tym, aby meble 

restauracyjne były trwałe i łatwe do konserwacji. 

 2.                                                                                                                                                                                        
Podstawowe wyposażenie sali konsumenckiej stanowią:  

 stoły konsumenckie o różnej wielkości i kształcie:  

 stoły kwadratowe i prostokątne (w restauracjach o wyższym standardzie przeważają 
stoły o szerokości 90 cm, natomiast w restauracjach niższej kategorii mają 
zastosowanie stoły o szerokości 80–85 cm),  

 stoły okrągłe (Ø 60 cm w kawiarniach, Ø 80–90 cm w restauracjach, Ø 125–185 cm – 
stoły bankietowe),  

  stoły trójkątne (pozwalają na tworzenie wymyślnych konfiguracji stołu);  

 krzesła, fotele i kanapy;  

 stołki barowe;  

 pomocniki kelnerskie – służą do przechowywania zapasowej bielizny i zastawy  
stołowej oraz niezbędnego sprzętu do całodziennej obsługi gości;  
 

 

 





 wózki kelnerskie – znacznie ułatwiają i przyspieszają pracę personelu                         
kelnerskiego, służą do prezentowania niektórych potraw i napojów oraz 
przygotowywania potraw przy stole gości (w restauracjach o wyższym standardzie), 
do przewożenia zastawy stołowej podczas prac przygotowawczych i porządkowych, 
przy serwisie angielskim pełnią rolę stolika dostawczego;  

 specjalistyczne szafy do win oraz pozostałych alkoholi – wyposażone są                                                
w urządzenia chłodnicze, służą do prezentacji alkoholi.  

 

  
 

3. 

Odpowiedni dobór stołów pozwala na ich zestawianie w różnych konfiguracjach. Naj-
bardziej praktyczne są stoły kwadratowe. Długość stołów prostokątnych jest różna. Z uwagi 
na fakt, iż na jednego gościa przypada powierzchnia stołu o szerokości ok. 60 cm, stoły mają 
najczęściej następujące wymiary:  

 60 × 80 cm lub 60× 90 cm dla 2 osób,  

 120 × 80 cm lub 90 × 90 cm dla 4 osób,  

 180 × 80 cm 120 × 90 cm dla 6 osób.  
Wymiary bankietowych stołów okrągłych dostosowuje się do ilości osób siedzących przy 
stole poprzez ich rozsunięcie, np.:  

 Ø 125 cm dla 6 osób,  

 Ø 140 cm dla 8 osób,  

 Ø 155 cm dla 10 osób,  

 Ø 185 cm dla 12 osób.  
 

Dzień dobry!  

Proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego. 

Pozdrawiam serdecznie M. Zimna 


