
BATERIA STALOWA

KWT 36 PO 
MATT BLACK 

Czarna stalowa bateria KWT 36 PO Matt Black to model z wyciąganą wylewką. Obrotowa wyciągana 
wylewka ułatwia zmywanie naczyń i czyszczenie samego zlewu, nawet tego dwukomorowego. 
Wysokość baterii ułatwi pomieszczenie w zlewozmywaku wysokich przedmiotów. Mamy też tutaj 
perlator laminarny, który pozwala zużywać aż do 50% mniej wody i ogranicza jej rozpryskiwanie 
się na boki. Ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodną regulację strumienia i temperatury wody. 
Wysokiej jakości stal, z której bateria jest wykonana gwarantuje bezpieczne i długie użytkowanie.

TECHNOLOGIE: 
WZORNICTWO

KOLOR MATT BLACK

FUNKCJONALNOŚĆ
DO ZLEWOZMYWAKÓW STALOWYCH / 

GRANITOWYCH TAK

PERLATOR LAMINARNY (NEOPERL) TAK
OBROTOWA WYLEWKA TAK

KĄT OBROTU WYLEWKI 360° TAK
GŁOWICA CERAMICZNA 35 MM (CITEC) TAK

SYSTEM ODKAMIENIANIA TAK
WYCIĄGANA WYLEWKA TAK

INSTALACJA
WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE TUCAI: 

Ø3/8” 450 MM

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 392 MM

WYSOKOŚĆ DO KOŃCA WYLEWKI 231 MM
ZASIĘG WYLEWKI 218 MM

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

GŁOWICA CERAMICZNA: Wysokiej jakości baterie KERNAU charakteryzują się 
długim i bezproblemowym użytkowaniem. Dzięki takim głowicom zyskujemy 
możliwość precyzyjnego regulowania strumienia wody i jej temperatury.

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

WYKOŃCZENIE MATT BLACK: Wykończenie baterii kuchennej godne 
nowoczesnego wnętrza. Głęboka, matowa czerń tego elementu świetnie 
współgrać będzie ze zlewozmywakami marki Kernau. Taki produkt sprosta 
oczekiwaniom tych klientów, którzy podążają za najnowszymi trendami designu 
wnętrzarskiego i użytkowego.

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

MAT
BLACK

www.kernau.com
Więcej podobnych produktów znajdziesz tutaj

*Szczegóły i rekulamin na stronie
https://www.kernau.com/gwarancja.html
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