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Zlewozmywak kuchenny
szklany HUGH 111 SteelQ
/ HardQ + syfon 3,5"
STEINER
Cena

1 029,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

STEINER

Opis produktu
Zlewozmywak HUGH 111 to nowoczesne wzornictwo – dostosowane do aktualnych trendów. Zlewozmywak wykonany
z SteelQ stali szlachetnej z blatem roboczym HardQ
(jak płyta grzewcza ceramiczna) co gwarantuje
najwyższą higieniczność i trwałość. Zlewozmywak odwracalny – komora może być zamontowana po prawej lub lewej
stronie. Głębokie i pojemne komory zlewozmywaków STEINER to ich cecha wyróżniająca, która zapewnia duży komfort
użytkowania. Ociekacz o ergonomicznym ukształtowaniu pozwala nie tylko łatwo ustawiać naczynia do suszenia ale także
utrzymać zlew w nieskazitelnej czystości.

Zlewozmywak HUGH 111:
Minimalna podbudowa: od 45 cm
Materiał: SteelQ / HardQ
Kolor zlewu: Biały/Stalowy
Sposób montażu: Wpuszczany w blat
Wymiar zlewozmywaka: 770mm x 440mm
Wymiar komory: 400 mm x 360 mm x 190mm / R35- promień w komorze
Odpływ: zatyczkowy 3.5”
Syfon: z możliwością podłączenia zmywarki lub pralki
Wycięte otwory montażowe 35mm: TAK
Gwarancja: 25 lat
Wersja Premium
Głębokie komory zlewozmywaków STEINER 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.

wygenerowano w programie shopGold

Stal szlachetna SteelQ – niezwykły materiał
Stal szlachetna SteelQ charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami. Stal szlachetna SteelQ to materiał, którego
powierzchnia jest idealnie gładka (pozbawiona porów), dzięki czemu drobnoustroje i zanieczyszczenia nie przylegają do niej.
Jest higieniczna i daje się łatwo wyczyścić.
Kolejną cechą wyróżniającą stal szlachetną SteelQ jest odporność na wysoką temperaturę (np. gorące patelnie) czy tak
częste w kuchni nagłe jej zmiany (np. gorący olej i zimna woda).
Jest to materiał ekologiczny i po przetopieniu może zostać ponownie wykorzystany.

HardQ - hartowany materiał
Blat zlewozmywaka wykonany jest z tego samego materiału hartowanego co wszystkie płyty ceramiczne grzewcze.
Ujednolicenie kolorów i materiałów pozwoli nadać kuchni niepowtarzalny charakter.
Są łatwe do utrzymania w czystości, odporne na wysokie temperatury (gorące garnki) oraz tak częste w kuchni nagłe jej
zmiany (wrząca i zimna woda), odporne na działanie czynników chemicznych oraz wiele rodzajów osadów (np. po kawie czy
herbacie).
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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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