FRANKE MALTA BSG 611-62
CENA PO ZľAVE S DPH : 143,00 EUR / KS

Krátky popis produktu:
Franke Basis BFG 611-62 predstavuje drez s jednoduchým nadčasovým dizajnom a menšou
odkvapkávacou plochou.
Obsah balenia:
•
•
•

sifón pre úsporu miesta 6/4 s odbočkou na umývačku riadu
3 1/2 výpusť so sitkom
4 predvŕtané otvory na vyklepnutie

Základné parametre:
Materiál

granit

Rozmery drezu

620 x 435 mm

Rozmery výrezu

600 x 415 (rádius 20) mm

Minimálne šírka skrinky 45 cm
Hĺbka vaničky

200 mm

Excentrické ovládanie Nie
Montáž drezu
Tvar drezu
Orientácia drezu

na dosku
jednodrez s odkvapom
obojstranný

FRANKE BASIS BFG 611-62
CENA PO ZľAVE S DPH : 160,00 EUR / KS

Krátky popis produktu:
Franke Basis BFG 611-62 predstavuje drez s jednoduchým nadčasovým dizajnom a menšou
odkvapkávacou plochou.

Obsah balenia:
•

sifón pre úsporu miesta 6/4 s odbočkou na umývačku riadu

•
•

3 1/2 výpusť so sitkom
4 predvŕtané otvory na vyklepnutie

Základné parametre:
Materiál

granit

Rozmery drezu

620 x 500 mm

Rozmery výrezu

600 x 480 (rádius 20) mm

Minimálna šírka skrinky 45 cm
Hĺbka vaničky

200 mm

Excentrické ovládanie Nie
Montáž drezu
Tvar drezu
Orientácia drezu

na dosku
jednodrez s odkvapom
obojstranný

FRANKE MALTA BSG 611-78/39
CENA PO ZľAVE S D

PH:152,00EUR /KS

KRÁTKY POPIS PRODUKTU:
Franke Malta BSG 611-78/39 predstavuje drez jednoduchého tvaru s praktickou odkvapkávacou
plochou s ľubovoľným umiestnením vaničky.
Obsah balenia:
•
•
•

sifón pre úsporu miesta 6/4 s odbočkou na umývačku riadu
3 1/2 výpusť so sitkom
4 predvŕtané otvory na vyklepnutie

Základné parametre:
Materiál
Rozmery drezu

granit
780 x 435 mm

Rozmery výrezu

760 x 415 (rádius 20) mm

Minimálna šírka skrinky 50 cm
Hĺbka vaničky

200 mm

Excentrické ovládanie Nie
Montáž drezu
Tvar drezu
Orientácia drezu

na dosku
jednodrez s odkvapom
obojstranný

Fragranit DuraKleen® Plus je najnovšou inováciou pôvodného materiálu fragranit.
Jedná se o kombináciu 80% prírodného kremičitého piesku (žuly) a 20% polymérovej živice. Nestráca
farbu a odolá krátkodobým teplotám do 280°C. Oproti pôvodnému fragranitu je hladší, príjemnejší na
dotyk, ľahko sa čistí, odolnejší voči škvrnám, usadzovaniu nečistôt a poškrábaniu.
Kuchynské granitové drezy FRANKE sú vhodné pre vašu kuchyňu a spolu s kuchynskými batériami
FRANKE budú dotvárať nevšedný estetický dojem. Drezy od švajčiarskeho výrobcu FRANKE sú
zárukou maximálnej kvality a nadčasového dizajnu.

