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KUCHYŇSKÉ DŘEZY
MATERIÁL GRANIXIT

KRUHOVÝ DŘEZ
číslo modelu: 223

DŘEZ

číslo modelu: 224

DŘEZ

číslo modelu: 225

DŘEZ

číslo modelu: 226

rozměr: Ø 51cm

rozměr: 46cm x 51cm

rozměr: 51cm x 51cm

rozměr: 56cm x 51cm

DŘEZ

číslo modelu: 227

DŘEZ

číslo modelu: 231

rozměr: 60cm x 51cm

rozměr: 70cm x 49cm

DŘEZ S ODKAPEM pravý / levý
číslo modelu: 228

rozměr: 80cm x 49cm

DVOUDŘEZ pravý / levý
číslo modelu: 233

rozměr: 80cm x 49cm

DŘEZ S ODKAPEM pravý / levý
číslo modelu: 229

rozměr: 90cm x 49cm

DVOUDŘEZ pravý / levý
číslo modelu: 234

rozměr: 90cm x 49cm

DŘEZ S ODKAPEM pravý / levý
číslo modelu: 230

rozměr: 95cm x 49cm

DVOUDŘEZ pravý / levý
číslo modelu: 235

rozměr: 95cm x 49cm

UV
STABILITA

SNADNÉ
ČIŠTĚNÍ

ODOLNÝ POVRCH
VŮČI CHEMIKALIÍM

ODOLNOST PROTI
TVORBĚ SKVRN

52
BAREV

+ 180°

MATERIÁL GRANIXIT
Základ kuchyňského dřezu z tohoto materiálu tvoří přírodní mramorový prášek 80% a vysoce
kvalitní polyesterová pryskyřice, krycí vrstva (finální vrstva) je vyrobena ze speciálního
průhledného gelu, sanitárně a chemicky odolného. Hladký povrch kuchyňského dřezu je
neporézní a zabraňuje uchycení a proníkání veškerých kapalných zbytků a barviv, zabraňuje
tvorbě skvrn. Jedinečná technologie povrchu dřezů z materiálu GRANIXIT se skládá z prvotřídních
přísad, které zvyšují odolnost proti otěru, poškrábání a dáva povrchu dřezu vzhled žuly.

DŘEZY JSOU DODÁVANY VČETNĚ
+
+
+

sifonu s přepadem a odbočkou pro připojení odpadu myčky nádobí / pračky
papírové šablony pro snadný výřez otvoru do pracovní desky
srozumitelného instalačního manuálu

VÝHODY A VLASTNOSTI NAŠICH DŘEZŮ
+
+
+
+
+
+
+
+
+

na výběr z 52 originálních barev
extra hluboká vanička 21 cm u všech modelů
široká škála modelů dřezů a jejich velikostí
velká vanička dřezu poskytuje uživatelský komfort potřebný v každé kuchyni
specifická hladká povrchová vrstva má vysokou odolnost vůči agresivním chemikáliím
(kromě abrazivních čistících prostředků)
rovné a hladké plochy dřezu zaručují bezproblémovou montáž
jednoduchá a bezpečná montáž vyžadující pouze sanitární silikon pro utěsnění spoje a
ocharanu pracovní desky proti vlhkosti a následnému bobtnání
kompaktní struktura, která absorbuje hluk dopadající vody do dřezu
na přání Vám dodáme dřez s připraveným otvorem na baterii / dávkovač jaru
šetříme Váš vzácný čas při montáži

Výhradní velkoobchodní zastoupení firmy FAT ltd. pro CZ a SK
ABT Universal s.r.o.
Kulířov 8, Jedovnice, PSČ 67906
IČ: 269 36 593, DIČ: CZ269 36 593
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 103001
www.velkydrez.cz

Zákaznická linka
Pondělí – Pátek: 9:00 – 18:00
Telefon: +420 704 526 022
E-mail: info@velkdydrez.cz
obchod@velkydrez.cz
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* Vyobrazené barvy slouží pouze jako ilustrace a nemusejí vlivem zkreslení tisku odpovídat realitě. Realný vzhled materiálu je k dispozici ve vzorníku materiálu GRANIXIT.

