
КУХОННА МИЙКА З ФРАГРАНІТУ
UBG 611-78 XL Фраграніт Мигдаль | 114.0574.980
ГРУПА : Мийки |  СЕРІЯ : Urban |  ТИП МОНТАЖУ : Врізна |  МОДЕЛЬ : UBG 611-78 XL |  МАТЕРІАЛ : Фраграніт Мигдаль |
ТИП МОНТАЖУ : Врівень зі стільницею

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 8 кольорах: онікс, графіт*, чорний матовий, сірий камінь, мигдаль, бежевий, 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®
перелив на бічній стінці чаші
крило під нахилом для безпечного стоку води
відповідність нормі EN 13310:2015

Комплектація:
сітчастий вентиль 3½”
сифон
фреза для висвердлювання отворів Ø 35 мм
коландер
муфта для встановлення змішувача чи дозатора
кріпильні елементи Fast Fix

Монтаж мийки може здійснюватись врізним методом або методом монтажу врівень зі стільницею. Для монтажу мийки не
потрібні спеціальні інструменти та багато часу завдяки системі FastFix. Мийка має оборотну конструкцію, тому в залежності
від потреб та специфіки конструкції кухні, мийка може мати правостороннє або лівостороннє розміщення крила.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Глибина великої чаші 220,00 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Довжина великої чаші 491,00 mm

Ширина великої чаші 425,00 mm

Загальна довжина 780,00 mm

Загальна ширина 500,00 mm

Довжина монтажного вирізу 744,00 mm

Ширина монтажного вирізу 464,00 mm

Розмір шафи 600,00 mm

Кількість чаш 1

Діаметр зливного отвору 3 1/2''

Матеріал Фраграніт

Розташування крила мийки Оборотна

Price 6 510,00 ₴

Антибактеріальний
захист
Sanitized®
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