Witaj w domu

BATERIA GRANITOWA

KWT 26
MATT BLACK

Bateria KWT 26 MATT BLACK idealnie dopasowana do zlewozmywaków granitowych jak
i stalowych. Jest dostępna w kolorze Matt Black, który sprawdzi się w każdej nowoczesnej
kuchni. Wyposażona została w perlator, który poprzez zasysanie powietrza miesza je z wodą
zwiększając przy tym jej objętość co z kolei powoduje zmniejszenie jej zużycia nawet o 50%.
Perlator zmiękcza wodę zapobiegając pojawianiu się zacieków z kamienia na naczyniach
i zlewozmywaku. Posiada obrotową wylewkę umożliwiająć wyciąganie natrysku baterii
i dokładne opłukiwanie mytych naczyń, a magnetyczny zaczep zapewnia powrót na swoje
pierwotne miejsce w pełnej stabilizacji. Bateria zlewozmywakowa z pewnością stanie
się w centrum zainteresowania nowoczesnej kuchni. Z powodzeniem będzie skupiać
uwagę wszystkich użytkowników i nada kuchni wyjątkowy i elegancki styl. Dzięki trwałości
i niewątpliwej funkcjonalności codzienne wykonywanie obowiązków stanie się przyjemnością.

5

WZORNICTWO
KOLOR

LAT
GWARANCJI

MATT 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

ELASTYCZNA WYLEWKA

TAK

SYSTEM ODKAMIENIANIA

TAK

TECHNOLOGIE:

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.

INSTALACJA
Ø3/8” - 400 MM

TAK

ELASTYCZNA WYLEWKA: Wylewka jest bardzo ważnym elementem baterii
kuchennej. Jej kształt, zasięg i sposób użycia wpływają na efektywność oraz
wygodę korzystania ze zlewu. Marka Kernau w swoim asortymencie oferuje
baterie wyposażone w elastyczną wylewkę. Umożliwia ona szybkie opłukiwanie
naczyń czy mycie zlewu a także również wygodne napełnianie garnków wodą.

PARAMETRY TECHNICZNE
MINIMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE
MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE
ZALECANE CIŚNIENIE ROBOCZE
MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY

0,05 MPA (0,5 BAR)
1 MPA (10 BAR)
0,1 – 0,5 MPA (1 – 5 BAR)
≤90°C

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA

443 MM

WYSOKOŚĆ DO KOŃCA WYLEWKI

181 MM

ZASIĘG WYLEWKI

200 MM

MAT
BLACK

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.
MAGNETYCZNY ZACZEP: Wylewka ta umożliwia wyciąganie natrysku baterii
i dokładne opłukanie mytych naczyń, produktów spożywczych lub nawet
napełnienie wodą stojącego na blacie kuchennym garnka. Wyposażona
w magnetyczny zaczep bez problemu wróci na swoje pierwotne miejsce, w pełni
ustabilizowana.
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