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Завдяки запатентованій формулі та досконалій технології виробництва, мийки з Fragranite+ легкі в догляді та чистці. На
мийці не залишаються сліди від продуктів та кухонного приладдя.

Fragranite Durakleen Plus

Запатентований матеріал, що складається із 80% кварцу й 20% акрилової смоли для зв’язування твердих частинок. Мийки
Franke Fragranite+ виготовляються по технології гарячого формування, що робить їх неперевершеними по багатьох
причинах.

Мийка доступна в 7 кольорах: онікс, чорний матовий, графіт*, сірий камінь, мигдаль, сахара, білий. *доступно до 31.12.2021

Переваги мийок з Fragranite+:
стійкість до подряпин
стійкість до ударів
стійкість до ультрафіолетового випромінювання
стійкість до зафарбовування

Безпека та комфорт:
антибактеріальний захист Sanitized®
гігієнічний прихований перелив на бічній стінці чаші
бортик для встановлення аксесуарів по центру чаші
відповідність нормі EN 13310:2015

Комплектація:
сітчастий автоматичний вентиль 3½”
кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь
декоративна накладна зливного отвору, нержавіюча сталь
сифон
кріпильні елементи
килимок Rollmat
коландер
шаблон вирізу

Монтаж мийки здійснюється методом монтажу під стільницю. Це полегшує догляд за стільницею та гігієнічність. Мийка має
оборотну конструкцію, тому в залежності від потреб та специфіки конструкції кухні, мийка може мати правостороннє або
лівостороннє розміщення крила.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Розмір шафи 800,00 mm

Діаметр зливного отвору 3 1/2''

Загальна ширина 460,00 mm

Довжина великої чаші 620,00 mm

Ширина великої чаші 420,00 mm

Глибина великої чаші 200,00 mm

Кількість чаш 1

Шаблон вирізу Так

Розташування крила мийки Немає

Довжина монтажного вирізу 720,00 mm

Ширина монтажного вирізу 420,00 mm

Отвір для змішувача PRE-CUT-KNOCK-OUT

Загальна довжина 760,00 mm

Price 15 221,00 ₴

Антибактеріальний
захист
Sanitized®

Новинка
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АКСЕСУАРИ

112.0256.867 112.0066.060

РЕКОМЕНДОВАНІ ПРОДУКТИ

115.0393.976

| | | 2022-01-06

mailto:
User
Прямоугольник

User
Прямоугольник


	КУХОННА МИЙКА З ФРАГРАНІТУ
	КУХОННА МИЙКА З ФРАГРАНІТУ

