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Zestaw zlewozmywak
JOHNNY 110 Steingran
Art Copper z baterią Julia
miedziana + syfon miedź
+ dozownik miedź
Cena

999,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

ART5047C1_3673503PVDC1_D

Kod EAN

5903242536328

Producent

STEINER

Opis produktu
ZESTAW ZLEWOZMYWAK JOHNNY 110 STEINGRAN ART COPPER Z BATERIĄ
JULIA W ZESTAWIE Z SYFONEM ORAZ DOZOWNIKIEM W KOLORZE
MIEDZIANYM.
Steingran z limitowanej kolekcji Art impressions to konglomerat ok. 74% kwarcu granitowego,
związanego wysokiej jakości żywicami.
W celu uzyskania szlachetnego efektu miedzi, wykorzystujemy opracowane przez nas receptury na
bazie najwyższej klasy metalicznych dodatków.
Wrażenie wizualne, szczególnie przy oświetleniu produktów zimnym światłem, przenosi do naszej
kuchni perłowe opalizacje w odcieniach złota, miedzi i srebra.
Elementy dekoracyjne pomieszczeń, zdobienia lub całe produkty wykonane w miedzianym kolorze
budują efektowny wizerunek przestrzeni. Teraz w kolekcji Steingran Art, dzięki połączeniu kwarcu
granitowego ze szlachetnie opalizującym pyłem miedzianym, możemy cieszyć się unikalną barwą
tego kruszcu w strefie mokrej naszej kuchni. Znakomitego efektu dopełniają najwyższej klasy
baterie, elementy syfonu i dozownik, wykonane ze stali szlachenej pokrytej twardą powłoką
nanoszoną w technologii PVD.
Zlewozmywak JOHHNY 110:
Minimalna podbudowa: od 50cm
Materiał: STEINGRAN
Kolor zlewu: miedziany
Kolor odpływu: miedziany
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Sposób montażu: Wpuszczany w blat
Wymiar zlewozmywaka: 500 mm x 470 mm x 185 mm
Wymiar komory: 430mm x 325 mm
Odpływ: zatyczkowy 3.5”, w kolorze zlewozmywaka
Syfon: z możliwością podłączenia zmywarki lub pralki
Wycięte otwory montażowe 35mm: TAK
Gwarancja: 2 lata
Głębokie i pojemne komory zlewozmywaków STEINER to ich cecha wyróżniająca, która zapewnia
duży komfort użytkowania. Zmywanie dużych garnków czy blach nie stanowi problemu dzięki temu,
że pojemność zlewozmywaka jest zwiększona o kilka litrów. Zlewozmywak wyposażony jest w odpływ
ze stali szlachetnej w kolorze miedzianym PVD, co nadaje mu elegancki wygląd.
BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA JULIA MIEDZIANA idealnie pasuje do najnowszych trendów!
Elementy baterii wykonane w technologii PVD - gwarantuje wysoką trwałość i zerową zawartość
ołowiu.
Bateria kuchenna JULIA:
Typ: stojąca, jednouchwytowa
Materiał: PVD
Wykończenie/Kolor: MIEDZIANY
Głowica: ceramiczna
Wysokość całkowita: 40cm
Wysokość strumienia wody: 211 mm
Wylewka: obrotowa
Wyciągana wylewka: Tak
Zasięg wylewki: 239 mm
Zlewozmywak jest łatwy do utrzymania w czystości, odporny na wysokie temperatury (gorące
garnki) oraz tak częste w kuchni nagłe jej zmiany (wrząca i zimna woda), odporne na wiele rodzajów
osadów (np. po kawie czy herbacie).
Technologia PVD – biżuteria w kuchni
Powierzchnia odpływu ze stali szlachetnej SteelQ została uszlachetniona metodą naparowywania
gazowego (PVD). Jest to obecnie najtrwalsza powłoka, której metoda polega na umieszczeniu
zlewozmywaka lub baterii kuchennej w komorze próżniowej i nanoszeniu pod ciśnieniem rozpylonych
cząsteczek innych metali (azotków cyrkonu, tytanu, chromu).
Metoda PVD jest zdecydowanie bardziej kosztowna od tradycyjnych sposobów nanoszenia powłok
dlatego stosowana jest również przez ceniących sobie wysoką jakość,
renomowanych producentów zegarków i uznane firmy jubilerskie na świecie
przy pozłacaniu.
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