Set Blanco Favos 6 S + batéria Evora

Kuchynská batéria Evora
Kuchynská vodovodná batéria Evora je špecifická pre jej ušľachtilý vznešený štýl. Použitím
je vhodná pre tradičný domov, ktorý je posadený do vidieckého alebo vintage-retro štýlu.
Pohodlné jednopákové ovládanie, batéria je otáčateľná o 360° a je vo výške 296 mm so šírkou
210 mm. Perlátor je vo výške 251 mm.
Kuchynský drez Favos 6 S
•
•
•

funkčný dizajn s čistými líniami
veľká vanička, prídavná vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
obojstranne zabudovateľný

Technické špecifikácie
Kuchynská batéria Evora
•
•
•
•
•

Typ: Drezová stojanková
Povrchová úprava:chróm
Kartuša:keramická 35 mm
Záruka:8 rokov
Farba: Biela, Antracit

•
•
•

Typ drezu: jeden a pól drez s odkvapom
Materiál:Silgranit
Rozmery: 860x435 mm
Rozmery vaničky: 360x365mm
Rozmery pre skrinku: 600 mm
Hĺbka vaničky: 180/78 mm
Montáž: na dosku
Excentrické ovládanie: nie
Orientácia drezu: obojstranný

•
•
•
•
•

Sifón v balení - v balení tohto drezu sa nachádza:
Odtoková armatúra, 3 ½" a 1 ½" výpusť so sitkom, zápachový uzáver s odbočkou pre
umývačku riadu.

•

Cena po zľave s DPH: 229,00 EUR / ks.

Set Blanco Soňa 45 S + batéria

Kuchynská batéria Evora
Kuchynská vodovodná batéria Evora je špecifická pre jej ušľachtilý vznešený štýl. Použitím
je vhodná pre tradičný domov, ktorý je posadený do vidieckého alebo vintage-retro štýlu.
Pohodlné jednopákové ovládanie, batéria je otáčateľná o 360° a je vo výške 296 mm so šírkou
210 mm. Perlátor je vo výške 251 mm.
Kuchynský drez Soňa 45
•
•
•
•

moderný, svojrázny dizajn
priestranná vanička ponúka dostatok priestoru pre práce pri dreze
veľkorysý, výrazný priestor pre batériu
dostupný pre všetky šírky spodných skriniek

Technické špecifikácie
Kuchynská batéria Evora
•
•
•
•

Typ: Drezová stojanková
Povrchová úprava: čierna
Kartuša:keramická 35 mm
Záruka:8 rokov

Kuchynský drez Soňa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Farba: Antracit
Typ drezu: jednodrez
Materiál: Silgranit
Rozmery: 780x500 mm
Rozmery vaničky: 355x420 mm
Rozmery pre skrinku: 450 mm
Hĺbka vaničky: 190 mm
Montáž: na dosku
Excentrické ovládanie: nie
Orientácia drezu: obojstranná, sifón v balení
Cena po zľave s DPH : 234,00 EUR / ks.

Set Blanco Zia 9+ batéria Evora

Kuchynská batéria Evora
Kuchynská vodovodná batéria Evora je špecifická pre jej ušľachtilý vznešený štýl. Použitím
je vhodná pre tradičný domov, ktorý je posadený do vidieckého alebo vintage-retro štýlu.
Pohodlné jednopákové ovládanie, batéria je otáčateľná o 360° a je vo výške 296 mm so šírkou
210 mm. Perlátor je vo výške 251 mm.
Kuchynský drez Zia 9
•
•
•

moderný dizajn s čistými líniami
rovná vonkajšia kontúra charakterizovaná úzkym lemom
najväčšie vaničky – dvojičky v SILGRANIT®-e pre pohodlnú prácu

Technické špecifikácie
Kuchynská batéria Evora
•
•
•
•

Typ: Drezová stojanková
Povrchová úprava:chróm
Kartuša:keramická 35 mm
Záruka:8 rokov

•
•
•
•

Farba: Biela, ANTRACIT
Typ drezu: dvojdrez
Materiál: Silgranit
Rozmery: 860x500 mm
Rozmery vaničky: 375x450/375x450 mm
Rozmery pre skrinku: 900 mm
Hĺbka vaničky: 190/190 mm
Montáž: na dosku
Excentrické ovládanie: nie
Orientácia drezu: špecifická

•
•
•
•
•

Sifón v balení -v balení tohto drezu sa nachádza:
Odtoková armatúra, dve 3 ½" výpuste so sitkami, zápachový uzáver s odbočkou
pre umývačku riadu

Cena po zľave s DPH: 288,00 EUR/ks

