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Zlewozmywak SYLVESTER 116
miedziany z baterią JODIE SIM
miedzianą Quadron
Cena

1 298,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Kod producenta

HB7201PVDBSC1K/BW7303PVDBSC1

Producent

QUADRON

Opis produktu
Zlewozmywak stalowy Sylvester to oryginalny i ponadczasowy wzór pasujący to każdej aranżacji kuchennej.
Technologia PVD Quadron
Technika uszlachetniania stali metodą próżniowego naparowywania gazowego azotkami cyrkonu, tytanu i chromu. Jest to
obecnie najtrwalsza powłoka wykorzystywana również przez producentów zegarków i biżuterii.
Pb FREE – materiał pozbawiony ołowiu
Stal szlachetna SteelQ wykorzystywana do produkcji zlewozmywaków kuchennych jest wolna nawet od śladowych ilości
ołowiu.
Opis techniczny zlewozmywaka:
Minimalna podbudowa: od 40 cm
Materiał: Stal szlachetna SteelQ w technologii PVD
Kolor: miedziany
Sposób montażu: Wpuszczany w blat
Wymiar zlewozmywaka: 580 mm x 485 mm
Wymiar komory: 400 mm x 340 mm x 180 mm
Wymiary wycięcia w blacie: 560 mm x 465 mm
Odpływ: zatyczkowy 3.5:, w kolorze zlewozmywaka
Syfon: z możliwością podłączenia zmywarki lub pralki
Wycięte otwory montażowe 35mm: TAK
Gwarancja: 25 lat
Zlew dostarczany w komplecie z syfonem, oraz zatyczką otworu na baterię w kolorze odpływu.

BATERIA JODIE SLIM
JODIE SLIM w kolorze miedzi to najnowsza odsłona marki Quadron. Wykonana z wysokiej jakości stali
szczotkowanej, dodatkowo uszlachetnionej poprzez proces nanoszenia powłoki PVD dzięki czemu uzyskała kolor
miedzi. Dzięki swym niewielkim rozmiarom (334 mm) idealnie zgrywa się z niedużymi zlewozmywakami
jednokomorowymi.
QFix to prosty i szybki montaż baterii
Bateria wyposażona jest standardowo w innowacyjny system montażu QFix, dzięki czemu instalację baterii
zarówno na zlewozmywaku jak i na blacie kuchennym można prosto wykonać bez użycia narzędzi.
Technologia PVD
Technika uszlachetniania stali metodą próżniowego naparowywania gazowego azotkami cyrkonu, tytanu i
chromu. Jest to obecnie najtrwalsza, odporna na wysokie temperatury oraz ścieranie powłoka wykorzystywana
również przez producentów zegarków i biżuterii.
Pb FREE – materiał pozbawiony ołowiu
Stal szlachetna SteelQ wykorzystywana do produkcji baterii kuchennych jest wolna nawet od śladowych ilości
ołowiu.
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Opis techniczny baterii:
Typ: stojąca jednouchwytowa
Materiał: stal szlachetna SteelQ
Kolor: miedziany
Głowica: ceramiczna
Wysokość: 350mm
Wylewka: obrotowa 360
W komplecie: 40 cm węże podłączeniowe 3/8'
Mocowanie: system QFix
Gwarancja: 5 lat
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