
ZLEWOZMYWAK 
GRANITOWY

KGS N 8061 
1,5B

DEEP BLACK
Zlewozmywak granitowy KGS N 8061 1,5B w kolorze jednolitej głębokiej czerni z delikatnym 
półmatowym wykończeniem to funkcjonalny i elegancki sprzęt. Ten półtorakomorowy zlewozmywak 
posiada jedną dużą komorę, która pomieści duże naczynia, garnki. Mniejsza może posłużyć 
jako miejsce do płukania warzyw czy sztućców. W zestawie dołączony jest syfon oszczędzający 
miejsce. Zlewozmywak jest odporny na szok termiczny i uszkodzenia mechaniczne. Dostępny 
również w kolorze Graphite.
W cenie zlewozmywaka otrzymujesz korek automatyczny i syfon w kolorze Inox - stali nierdzewnej. 
Spersonalizuj swój zlewozmywak i  wybierz 1 z czterech dostępnych wersji kolorystycznych: Matt 
Black, Rose Copper Nano, Gold Nano, Gun Metal Nano lub postaw na komfort użytkowania dzięki 
korkowi pneumatycznemu.
Kupując go w  zestawie ze zlewozmywakiem oszczędzasz! w  uwagach do zamówienia wpisz 
kolor, który wybierasz.

www.kernau.com

TECHNOLOGIE: 
WZORNICTWO

KOLOR DEEP BLACK
WYKONANIE GRANIT

FUNKCJONALNOŚĆ
KOREK AUTOMATYCZNY TAK

ODPŁYWY 3 i 1/2’’ TAK
ZLEWOZMYWAK ODWRACALNY TAK

PODFREZOWANIA NA DOZOWNIK TAK
ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY TAK

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA 
USZKODZENIA MECHANICZNE TAK

ŁATWOŚĆ W KONSERWACJI TAK
ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA TAK

INSTALACJA
TYP MONTAŻU NABLATOWY

TYP SYFONU SAVING SPACE
ILOŚĆ FABRYCZNIE WYCIĘTYCH 

OTWORÓW 2

MONTAŻ DO SZAFEK O MINIMALNEJ 
PODBUDOWIE 80 CM TAK

SZABLON WYKROJU OTWORU 
MONTAŻOWEGO TAK

PARAMETRY TECHNICZNE
ILOŚĆ KOMÓR 1,5 KOMORY

WYMIARY (S x D) 610x500 MM
KOMORA GŁÓWNA (S x D x G) 430x340x215 MM

KOMORA POMOCNICZA (S x D x G) 330x190x185 MM
OTWÓR MONTAŻOWY WG SZABLONU

ODPŁYW 3 i 1/2”: Pozwala na szybkie opróżnienie zlewozmywaka z wody. A jak 
dobrze wiemy każda minuta ma ogromne znaczenie.

KOREK PNEUMATYCZNY: Teraz zablokowanie lub otworzenie odpływu będzie 
wygodniejsze niż kiedykolwiek. Wystarczy delikatnie przycisnąć umieszczony 
na brzegu zlewu przycisk, a mechanizm wykona za Ciebie całą pracę. Nie 
musisz brudzić rąk. To również świetne rozwiązanie dla osób z ograniczeniami 
manualnymi. 

ZLEW ODWRACALNY: Dzięki tej funkcji zlewozmywak może być zamontowany 
z ociekaczem po prawej lub po lewej stronie. Decyzję można podjąć podczas 
montażu produktu.

GRANIT: To materiał, który cechuje się wyjątkową trwałością. Do produkcji 
zlewów używamy komponentów wysokiej jakości. Potwierdza to 10 letnia 
gwarancja na nasze produkty.

ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY: Ta cecha zlewozmywaków granitowych 
pozwala na normalne korzystanie ze zlewozmywaka w kuchni bez obawy o jego 
uszkodzenie w przypadku wylania do zlewu gorących cieczy.

ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA: Dzięki bardzo trwałemu materiałowi jakim 
jest granit nasze zlewozmywaki cechują się wysoką odpornością na zarysowania 
powstające w trakcie normalnego użytkowania. 

SAVING SPACE: Zlewy Kernau wyposażone zostały w oszczędzający miejsce 
syfon Saving Space. Dzięki niemu zyskujemy cenną przestrzeń do wykorzystania 
w małych kuchniach.

Więcej podobnych produktów znajdziesz tutaj

https://www.kernau.com/produkt/ZLEWOZMYWAK-GRANITOWY-kgs-n-8061-1-5b-deep-black.html
https://www.kernau.com/
https://www.kernau.com/kategoria/gotowanie/okapy-kuchenne/okapy-do-zabudowy.html

