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Zlewozmywak kuchenny
podwieszany ANTHONY
złoty + syfon złoty
QUADRON
Cena

1 649,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

QUADRON

Opis produktu
Zlewozmywaki podwieszane ANTHONY to nowoczesne wzornictwo - dostosowane do aktualnych trendów. Zlewozmywak
wykonany ze stali szlachetnej SteelQ w technologii PVD co gwarantuje najwyższą higieniczność i trwałość. Głębokie i
pojemne komory zlewozmywaków Quadron to ich cecha wyróżniająca, która zapewnia duży komfort użytkowania.
Zlewozmywak wyposażony jest w odpływ ze stali szlachetnej SteelQw technologii PVD w kolorze dopasowanym do koloru
zlewozmywaka co nadaje produktowi elegancki wygląd.

Zlewozmywak ANTHONY:
Minimalna podbudowa: od 55 cm
Materiał: Stal szlachetna SteelQ w technologii PVD
Dostępne kolory: Złoty ( miedziany dostępny na osobnej aukcji)
Sposób montażu:PODWIESZANY
Wymiar zlewozmywaka: 540 mm x 440 mm
Wymiar komory: 400 mm x 400 mm x 190 mm
Odpływ: zatyczkowy 3.5”, w kolorze zlewozmywaka
Syfon:z możliwością podłączenia zmywarki lub pralki
Gwarancja: 25 lat

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 ze stali szlachetnej SteelQ co nadaje mu elegancki
wygląd.
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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 dlategostosowana jest
również przez ceniących sobie wysoką jakość, renomowanych producentów zegarków i uznane firmy jubilerskie
na świecie przy pozłacaniu.

Zdrowe & przyjazne dla środowiska
Powierzchnia ze stali szlachetnej SteelQ dzięki technologii PVD została uszlachetniona głównie z myślą o higienie, tak aby
chronić zdrowie naszych konsumentów i unikać rozwoju drobnoustrojów. Jednocześnie nasze produkty są tak zaprojektowane,
aby resztki jedzenia lub brudu nie gromadziły się a czyszczenie było szybkie i efektywne – utrzymanie czystości to podstawa.
Nasze zlewozmywaki stalowe SteelQ nadają się w 100 % do recyklingu - produkty przyjazne środowisku.
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