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Zlewozmywak kuchenny
granitowy podwieszany
DAVID 40 VERY BLACK
pure carbon kwadratowy
odpływ + syfon manualny
miedziany + zaczepy
QUADRON
Cena

1 199,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

HQD4242U7-C1

Producent

QUADRON

Opis produktu
DAVID 40 GraniteQ jest kolekcją komór do systemu zabudowy podwieszanej. Takie rozwiązanie
pozwala na maksymalizację głębokości komory oraz wyjątkową wygodę pracy dzięki braku krawędzi
komory na powierzchni blatu roboczego. Duże i pojemne komory można łączyć w systemy, tworząc
np. podwójne kombinacje do przygotowywania potraw i zmywania.
Zlewozmywak granitowy podwieszany DAVID 40 VERY BLACK czarny mat to nowoczesne wzornictwo dostosowane do aktualnych trendów. Nasz nowy kolor Very Black (czarny bez nakropień) w zestawieniu z
innymi kolorami, spowoduje, że wszystko wokół będzie wydawać się jaśniejsze. Nowa kolekcja DAVID 40 Very
Black 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.
Zlewozmywak wykonany z GraniteQ gwarantuje najwyższą higieniczność i trwałość. Głębokie i pojemne
komory zlewozmywaków Quadron to ich cecha wyróżniająca, która zapewnia duży komfort użytkowania.
Zlewozmywak wyposażony jest w kwadratowy odpływ wykonany w technologii PVD w kolorze
miedzianym. Rozetka przelewu również wykonana jest w technologii PVD w kolorze dopasowanym do koloru
pozostałych elementów co jeszcze bardziej podkreśla jego urodę.

Zlewozmywak DAVID 40 VERY BLACK (czarny mat bez nakropień) znakomicie współistnieje z
każdą barwą. Buduje kontrasty lub tworzy wysmakowane projekty.
Zlewozmywak DAVID 40:
Minimalna podbudowa: od 45 cm
Materiał: GraniteQ
Kolor zlewu: Czarny mat
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Kolor odpływu: miedziany
Sposób montażu: podwieszany
Wymiar zlewozmywaka: 42,5 cm x 42,5 cm x 20 cm
Wymiar komory: 375 mm x 375 mm
Odpływ: kwadratowy PUSH-UP miedziany
Syfon: z możliwością podłączenia zmywarki lub pralki
Wycięte otwory montażowe 35mm: TAK
Gwarancja: 2 lata

Uzupełnienie zestawu o dopasowaną kolorystycznie baterię i dozownik pozwala rozkoszować zmysły harmonijną
kompozycją w naszej kuchni.
Wersja Premium
Głębokie komory zlewozmywaków Quadron to ich cecha wyróżniająca. Pojemna komora to przede wszystkim 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 wykonany w technologii PVD co nadaje mu elegancki
wygląd.

GraniteQ – wytrzymałość & higiena
Materiał GraniteQ stworzony jest z drobnych cząsteczek granitu (75-80%) połączonych ze sobą za pomocą wysokiej jakości
spoiwa (20-25%), dzięki czemu zlewozmywak charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością i odpornością.
Zastosowanie bardzo drobnych cząsteczek granitu minimalizuje przestrzeń wypełnioną spoiwem, dzięki czemu udało się
uzyskać zlewozmywak jedwabiście gładki i delikatny w dotyku, co również ma ogromne znaczenie podczas czyszczenia i
konserwacji, ale przede wszystkim dla higieny i zachowania czystości.
Nawet najbardziej wymagający użytkownicy będą usatysfakcjonowani gdy światło z oświetlenia umieszczonego nad blatem
sprawi, iż kuchnia zabłyszczy delikatnym połyskiem swojej nowej biżuterii: zlewozmywaka marki Quadron. Efekt ten zostanie
spotęgowany dzięki dodaniu baterii, odpływu i przelewu wykonanych w technologii PVD.
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