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Zestaw zlewozmywak
granitowy stalowa
komora Edward 111
Fusion szary z baterią
Maggie oraz syfonem
manualnym
Cena

749,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

FUS_E7844SZ_3323503GR

Kod producenta

FUS_E7844SZ_3323503GR

Kod EAN

5903242539046

Opis produktu
Zestaw zlewozmywak EDWARD 111 FUSION z baterią MAGGIE to innowacyjne i zaskakujące połączenie
dwóch naturalnych rodzajów granitu oraz stali szlachetnej. Nasza nowa kolekcja zlewozmywaków EDWARD 111
FUSION to modowy evergreen! Może być wykorzystywany do każdego wnętrza, bez względu na wiek
właściciela kuchni, bez względu na okoliczności. Zawsze wytworny i klasyczny, otwiera nieograniczone
możliwości stylizacji kuchni. Do wyboru są cztery modne odcienie granitu biały, czarny, beżowy oraz betonowy
szary.
Zlewozmywak wykonany z STEINGRAN. Jest to konglomerat granitowy, oparty na naturalnych surowcach, co
gwarantuje najwyższą higieniczność i trwałość oraz właściwości antybakteryjne. Komora zlewozmywaka
wykonana ze stali szlachetnej SteelQ w technologii PVD dla utrzymania w kuchni higieny i czystości.
Zlewozmywak EDWARD 111:
Minimalna podbudowa: od 55 cm
Materiał: STEINGRAN
Kolor zlewu:szary
Komora: Stalowa
Kolor odpływu: Stalowy
Sposób montażu: Wpuszczany w blat
Wymiar zlewozmywaka: 780 mm x 440 mm x 190 mm
Wymiar komory: 350mm x 400 mm
Odpływ: zatyczkowy 3.5”, w kolorze zlewozmywaka (stal)
Syfon: z możliwością podłączenia zmywarki lub pralki
Wycięte otwory montażowe 35mm: TAK
Gwarancja: 10 lat

Bateria MAGGIE wykonana ze stali szlachetnej z elastyczną białą wylewką - gwarantuje wysoką trwałość i
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zerową zawartość ołowiu. Wylewka obrotowa 360° - umożliwia swobodne używanie.Perlator ECO - zapewnia
oszczędność wody.Dźwignia jednouchwytowa– w łatwy i szybki sposób dostosujesz temperaturę i natężenie
strumienia wody do swoich potrzeb.Głowica ceramiczna - zmniejsza możliwość powstawania kamiennych
osadów i zanieczyszczeń. Mocowanie QFix - zapewnia łatwy i szybki montaż (również na blacie) oraz wysoką
stabilność baterii.

Bateria kuchenna MAGGIE:
Typ: stojąca, jednouchwytowa
Materiał: stal szlachetna
Wykończenie/Kolor: Stal-korpus szara-wylewka
Głowica: ceramiczna
Wysokość całkowita: 337 mm
Wysokość strumienia wody: 218 mm
Wylewka: obrotowa
Wyciągana wylewka: NIE
Zasięg wylewki: 206 mm
Gwarancja: 10 lat
Głębokie i pojemne komory zlewozmywaków STEINER to ich cecha wyróżniająca, która zapewnia duży komfort
użytkowania. Zlewozmywak wyposażony jest w odpływ ze stali szlachetnej SteelQ. Rozetka przelewu również
wykonana jest ze stali szlachetnej SteelQ w kolorze dopasowanym do koloru pozostałych elementów co jeszcze
bardziej podkreśla jego urodę.
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