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Quadron - zlewozmywak
granitowy MORGAN 111 biały
ze złotym odpływem z/o
[HB8203U1-G1]
Cena

999,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

QDR-HB8203U1-G1

Kod producenta

HB8203U1-G1

Kolor zlewozmywaka

biały

Kolor odpływu

złoty

Syfon w zestawie

tak

Opis produktu
Zlewozmywak Quadron Morgan 111 w kolorze białym, to klasyczny wzór z ociekaczem. Wysokiej jakości materiał GraniteQ
daje gwarancje czystości oraz świeżości. Odpływ i rozeta przelewu zostały wykonane ze stali szlachetnej SteelQ w technologii
PVD w kolorze złotym. Główną cecha wyróżniającą zlewozmywaki Quadron jest głęboka i pojemna komora, która zapewnia
duży komfort użytkowania.Zlewozmywak jest odwracalny tak że, może być zamontowany z ociekaczem po prawej lub lewej
stronie.

GraniteQ
Materiał stworzony z mieszanki granulatu granitowego, metalicznych drobinek i wysokiej jakości spoiwa. Wyjątkowo twardy i
wytrzymały, odporny na wysokie i niskie temperatury. Dzięki użyciu stosunkowo drobnych cząstek granitu zminimalizowano
przestrzeń wypełnioną spoiwem dzięki czemu udało się uzyskać idealnie gładki i delikatny w dotyku zlewozmywak. Produkty
wykonane z GraniteQ zapewniają nowoczesny wygląd i długowieczność produktu.

Technologia PVD
Technika uszlachetniania stali metodą próżniowego naparowywania gazowego azotkami cyrkonu, tytanu i chromu. Jest to
obecnie najtrwalsza powłoka wykorzystywana również przez producentów zegarków i biżuterii.

Dane techniczne
Minimalna podbudowa: od 45 cm
Materiał: GraniteQ
Kolor zlewu: biały
Kolor odpływu: złoty
Sposób montażu: wpuszczany w blat
Wymiary zlewozmywaka: 78 x 50 cm
Wymiary komory: 34 x 43 cm
Odpływ: zatyczkowy
Syfon: z możliwością podłączenia zmywarki lub pralki
Wycięte otwory montażowe: Tak
Gwarancja: 25l
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Zlew dostarczany w komplecie z syfonem, oraz zatyczką otworu na baterię w kolorze odpływu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Bateria: bez baterii , INGRID
złota , INGRID
złota/biała , Jodie Slim
złota , Sophia Slim
złota , JENNIFER
złota , JENNIFER
złota/biała , Audrey
złota , ANGELINA
złota , ANGELINA
złota/biała , Marylin
złota , SCARLETT
złota/biała , SCARLETT
złota/czarna
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