
ZESTAW

KGS D 6078 1B1D 
DEEP BLACK + 

GOLD METALLIC
Zestaw KGS D 6078 1B1D to po mistrzowsku dobrane zlewozmywak i deski - szklana oraz ociekowa. 
Zlewozmywak w kolorze głębokiej  czerni z drobnymi złotymi nakropieniami cechuje najwyższa jakość 
wykonania, a co za tym idzie, wysoka estetyka i trwałość. Dzięki odpowiednim żłobieniom obie deski 
możesz swobodnie umieścić na zlewie i w pełni wykorzystać miejsce. Jeśli masz taką potrzebę możesz też 
ułożyć tylko jedną z nich na zlewie. Szklana deska jest przeznaczona do krojenia, a na metalowej ociekowej 
ustawisz mokre naczynia. Zlewozmywak posiada podfrezowania, które pozwolą na zamontowanie 
dozownika na płyn, co sprawi, że całość będzie się komponowała elegancko i prestiżowo.
Za 1 zł 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 + GOLD 
METALLIC

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

ŁATWOŚĆ W KONSERWACJI TAK
ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA TAK

INSTALACJA
TYP MONTAŻU NABLATOWY

TYP SYFONU SAVING SPACE
ILOŚĆ FABRYCZNIE WYCIĘTYCH 

OTWORÓW 2

MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA 
DOZOWNIKA NA PŁYN TAK

MONTAŻ DO SZAFEK O MINIMALNEJ 
PODBUDOWIE 60 CM TAK

SZABLON WYKROJU OTWORU 
MONTAŻOWEGO TAK

PARAMETRY TECHNICZNE
ILOŚĆ KOMÓR 1 KOMORA + OCIEKACZ

WYMIARY (S x D) 780 x 500 MM
KOMORA GŁÓWNA (S x D x G) 450 x 445 x 200 MM

OTWÓR MONTAŻOWY WG SZABLONU

DO SZAFKI 60 CM: Montaż zlewozmywaków do szafek o minimalnej 
podbudowie 60 cm.

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

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.

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

Kupując zlewozmywak, wybierz komplet odpływowy:

https://www.kernau.com/produkt/-zlewozmywak-granitowy-zestaw-kgs-d-6078-1b1d-deep-black-gold-metallic.html
https://www.kernau.com/
https://www.kernau.com/kategoria/gotowanie/okapy-kuchenne/okapy-do-zabudowy.html

