
ZLEWOZMYWAK GRANITOWY 
JEDNOKOMOROWY

KGS P 4559 1B1D 
DEEP BLACK

Zlewozmywak jednokomorowy idealnie sprawdzi się w kuchniach, w których ze względu na niewielki metraż, liczy 
się optymalne zagospodarowanie przestrzeni. Można go zamontować w szafkach o minimalnej podbudowie 45 
cm, a co najważniejsze, jest to zlew odwracalny, dzięki czemu ociekacz znajdzie się po lewej lub prawej stronie 
– wszystko w zależności od warunków technicznych Twojej kuchni. Sprawne opróżnienie zlewozmywaka z wody 
umożliwia odpływ 3i ½ , a dzięki automatycznemu korkowi nie musisz już zanurzać dłoni w wodzie, by to zrobić! 
Głęboka, jednolita czerń o półmatowym wykończeniu przyciąga spojrzenia nienaganną estetyką, doskonale 
spełniając przy tym swą podstawową, użytkową funkcję. Granit cechuje się wyjątkową odpornością na szok 
termiczny, dzięki czemu użytkowanie zlewu staje się wolne od obaw o jego uszkodzenia w przypadku wylania 
gorących cieczy. Wysoka jakość materiałów z powodzeniem stawia czoła również wyzwaniom dnia codziennego – 
wrzucone niedbale, często w pośpiechu, naczynia, nie pozostawią zarysowań na powierzchni zlewu.
Za 1zł 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.

www.kernau.com

TECHNOLOGIE: 

WZORNICTWO
KOLOR DEEP BLACK

WYKONANIE GRANIT

FUNKCJONALNOŚĆ
KOREK AUTOMATYCZNY TAK

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

ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY TAK
WYSOKA ODPORNOŚĆ NA 

USZKODZENIA MECHANICZNE TAK

INSTALACJA
TYP MONTAŻU NABLATOWY

TYP SYFONU SAVING SPACE
ILOŚĆ FABRYCZNIE WYCIĘTYCH 

OTWORÓW 2

MONTAŻ DO SZAFEK O MINIMALNEJ 
PODBUDOWIE 45 CM / 60 CM JEŚLI 

ZLEWOZMYWAK JEST ZABUDOWANY W 
KOŃCU CIĄGU KUCHENNEGO

TAK

SZABLON WYKROJU OTWORU 
MONTAŻOWEGO TAK

SILIKON USZCZELNIAJĄCY TAK

PARAMETRY TECHNICZNE
ILOŚĆ KOMÓR 1 KOMORA + OCIEKACZ

WYMIARY (S x D) 590 x500 MM
KOMORA GŁÓWNA (S x D x G) 335 x 430 x 200 MM

OTWÓR MONTAŻOWY WG SZABLONU

DO SZAFKI 45 CM: Montaż zlewozmywaków do szafek o minimalnej 
podbudowie 45 cm (60 cm jeśli zlewozmywak jest zabudowany w końcu ciągu 
kuchennego).

KOREK AUTOMATYCZNY: To standardowe wyposażenie zlewozmywaków 
KERNAU. Rozwiązanie to pozwala na zamykanie i otwieranie korka bez 
konieczności zanurzania dłoni w wodzie.

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

DUŻA GŁĘBOKOŚĆ KOMÓR: Zlewozmywaki Kernau wyróżnia duża głębokość 
komór. Wpływa to na ergonomię produktu i ułatwia jego codzienne użytkowanie.

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.

Więcej podobnych produktów znajdziesz tutaj

Kupując zlewozmywak, wybierz komplet odpływowy:

https://www.kernau.com/produkt/zlewozmywak-kgs-p-4559-1b1d-deep-black.html
https://www.kernau.com/
https://www.kernau.com/kategoria/gotowanie/okapy-kuchenne/okapy-do-zabudowy.html

