
WZORNICTWO
KOLOR DEEP BLACK

FUNKCJONALNOŚĆ
DO ZLEWOZMYWAKÓW 

STALOWYCH / GRANITOWYCH TAK

PERLATOR NAPOWIETRZAJĄCY 
STRUMIEŃ WODY TAK

OBROTOWA WYLEWKA TAK
KĄT OBROTU WYLEWKI 360° TAK

GŁOWICA CERAMICZNA 35 MM TAK
WYCIĄGANA WYLEWKA TAK

SYSTEM ODKAMIENIANIA TAK

INSTALACJA
Ø3/8” - 400 MM TAK

PARAMETRY TECHNICZNE
MINIMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE 0,05 MPA (0,5 BAR)

MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE 1 MPA (10 BAR)
ZALECANE CIŚNIENIE ROBOCZE 0,1 – 0,5 MPA (1 – 5 BAR)

MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY ≤90°C
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 305 MM

WYSOKOŚĆ DO KOŃCA WYLEWKI 210 MM
ZASIĘG WYLEWKI 215 MM

BATERIA GRANITOWA

KWT 32  
DEEP BLACK

Granitowa bateria KWT 32 PO DEEP BLACK wyróżnia się wyjątkowo nasyconą czernią. Kolor 
jest jednolicie czarny, bez nakropień. Takie wykończenie z pewnością zachwyci miłośników 
stylowej klasyki. Wyciągana i obrotowa wylewka zapewnia duży zasięg i wygodę w codziennym 
użytkowaniu. Z powodzeniem opłuczesz na przykład owoce znajdujące się na ociekaczu 
zlewozmywaka. Bateria została wyposażona w perlator napowietrzający strumień wody oraz 
system odkamieniania, co zapobiega powstawaniu osadów z kamienia na powierzchni wylewki. 
Perlator zmiękcza wodę, przez co również na powierzchni zlewozmywaka, czy ściankach naczyń 
osadzanie kamienia będzie zdecydowanie ograniczone. Baterię można z powodzeniem 
zestawić ze zlewem granitowym lub stalowym. Jest ona perfekcyjnie dopasowana pod 
względem kolorystyki do zlewów granitowych.

Witaj w domu

www.kernau.com

TECHNOLOGIE: 
DEEP BLACK: Kolor Deep Black cechuje jednolita, głęboka czerń o półmatowym 
wykończeniu. W pełni czarny zlewozmywak bez nakropień zachwyci użytkownika 
swoim eleganckim wyglądem oraz jakością materiałów.  

OBROTOWA WYLEWKA: Umożliwia wygodne korzystanie ze zlewozmywaka 
zwłaszcza, gdy jest on dwukomorowy. Napełnianie wodą naczyń czy komór zlewu 
nie będzie stanowić problemu.

PERLATOR: Poprzez zasysanie powietrza miesza je z wodą. Zwiększa jej objętość, 
zmniejszając zużycie nawet o  50%. Perlator zmiękcza wodę, zapobiegając 
pojawianiu się zacieków z kamienia na naczyniach i zlewozmywaku. 

MOCOWANIE EASY FIX: Umożliwia użytkownikowi baterii łatwy i szybki montaż 
oraz demontaż baterii w wybranym przez nas momencie. Dzięki pierścieniowi 
Easy Fix zastosowanemu w  bateriach Kernau każdy bez trudu będzie w  stanie 
zdemontować baterię bez obaw o jej uszkodzenia czy utratę części zamiennych.

SYSTEM ODKAMIENIANIA: System ten montowany w naszych bateriach ułatwia 
usunięcie kamienia, który w trakcie użytkowania osadza się na słuchawce baterii. 

WYCIĄGANA WYLEWKA: Umożliwia wyciąganie natrysku baterii i dokładne 
opłukanie mytych naczyń, produktów spożywczych lub nawet napełnianie wodą 
garnka stojącego na blacie kuchennym.

GŁOWICA CERAMICZNA: Wysokiej jakości baterie KERNAU charakteryzują się 
bezproblemowym użytkowaniem przez długi czas. Dzięki takim głowicom zysku-
jemy możliwość precyzyjnego regulowania strumienia wody i jej temperatury.

5LAT 
GWARANCJI

EUROPEJSKA 
JAKOŚĆ

SZEROKI
ASORTYMENT

SERWIS
RĘKĄ

POD
WYŁĄCZNIE 

FUNKCJE
POTRZEBNE 

DEEP
BLACK


