
Fragranit+ Onyx | 114.0633.143
RODZINA : Zlewozmywaki |  SPOSÓB MONTAŻU : Wbudowywane |  SERIA : Centro |  SPOSÓB MONTAŻU : Montowane na
równi z blatem |  MODEL : CNG 611-78 TL |  WYKOŃCZENIE : Fragranit+ Onyx

Zlewozmywaki Centro, pochodzące z najnowszej linii zlewozmywaków Franke posiadają wyjątkowe atrybuty, takie jak: 

Możliwość montażu na dwa sposoby, na równi z blatem lub wbudowanie zlewozmywaka w blat

 Duża liczba podfrezowanych otworów, dzięki którym można indywidualnie dobrać miejsce montażu baterii czy dozowników na
płyn

Duża pojemność komory ułatwia mycie naczyń i innych dużych przedmiotów, takich jak blachy do pieczenia

Dodatkowe akcesoria zwiększające funkcjonalność zlewozmywaka jak rollmata, deska kuchenna, osłona odpływu czy możliwość
wymiany korka na automatyczny
Innowacyjny system montażu Fast Fix - znacząco ułatwia i przyśpiesza instalację

W przypadku montażu dodatkowych akcesoriów np. dozownika do płynu, należy dokupić podkładkę dystansującą 133.0533.532

DANE TECHNICZNE

Numer katalogowy- ociekacz po przeciwnej stronie 114.0633.150

Głębokość dużej komory 200,00 mm

Długość dużej komory 440,00 mm

Szerokość dużej komory 400,00 mm

Długość produktu 780,00 mm

Szerokość produktu 500,00 mm

Minimalna szer. podbudowy 500,00 mm

Ilość komór 1

Rozmiar odpływu 3 1/2''

Promień zaokrąglęnia wycięcia R:-15-MM

Rodzaj materiału Fraceram

Typ przelewu ukryty

Położenie ociekacza po lewej

Cena 1 179,00 zł

CECHY PRODUKTU

Odporny
na
powstawanie
plam i
przebarwień

Odporny
na
zarysowania
Odporny
na
promieniowanie
UV

Odporny
na
uderzenia

Zlewozmywak
wbudowywany
Możliwość
montażu
na równi z
blatem

Nie traci
koloru

Odporny
na
krótkotrwałe
(do 15
sek.)
działanie
wysokiej
temperatury
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do 280°C
Odporny
na
gwałtowne
zmiany
temperatur

Odporny
na
powstawanie
plam i
przebarwień

Ukryty
przelew

Zestaw
odpływowy
z syfonem
w
komplecie

Minimalna
szer.
podbudowy
50 cm

Zabezpieczony
technologią
hamującą
rozwój
bakterii i
drobnoustrojów
-
Sanitized®

Zawór
zatyczkowy
3,5"

FastFix
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ŚRODKI DO CZYSZCZENIA

112.0530.324 112.0530.238

Franke Polska Sp. z o.o. | ks-kontakt.pl@franke.com | https://www.franke.com/pl/pl/hs.html | 2022-04-11

mailto:ks-kontakt.pl@franke.com
https://www.franke.com/pl/pl/hs.html

