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bateria Alpinia BGA 063M



2

ERiDan
seria zlewozmywaków granitowych

płaski osprzęt
SPACe SAVerautomatyczne zamknięcie odpływuprojekt: Michał Łój

nowość

859,-860x500x190 mm

ZQe G113
859,-860x500x190 mm

ZQe S113
859,-860x500x190 mm

ZQe A113

849,-700x520x197mm

ZQe G103
849,-700x520x197mm

ZQe S103
849,-700x520x197mm

ZQe A103

 70 cm

 60 cm

Seria eridan to nowa odsłona granitowych zlewozmywaków Deante, znanych ze swoich wyjątkowych właściwości. Granit, 
z którego są wykonane, odpycha cząsteczki wody i zanieczyszczeń, dzięki czemu zlewozmywak długo zachowuje czystość, 
a dodatek cząsteczek srebra ma działanie przeciwbakteryjne. jest także wyjątkowo trwały, odporny na zarysowania, 
wysokie temperatury i szok termiczny. nowoczesny wygląd zlewozmywaków z serii eridan to zasługa wąskich krawędzi 
i modnych, geometrycznych linii. Starannie zaprojektowana, pojemna komora bez problemu pomieści nawet wysokie 
naczynia i duże talerze.

nowość

SiLia
bateria zlewozmywakowa
chrom
BQS 073m

 

699,-

zasięg wylewki: 233 mm 
wysokość korpusu: 258 mm

SiLia
bateria zlewozmywakowa
czarny/stal
BQS B730

 

899,-

tERaz jESzczE wygoDniEj
PoChylonA BATeriA Z wyCiąGAną wylewką

zasięg wylewki: 233 mm 
wysokość korpusu: 258 mm

nowość

projekt: Ewa włodarczyk
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SaboR
seria zlewozmywaków ceramicznych

płaski osprzęt
SPACe SAVerdo szafki 50 cm

zlewozmywak Sabor zCb 6103
bateria Alpinia bGA 063M

999,-
450x475x180 mm

ZCB 6103

nowość

baterie ixia --  kuchnia w StyLu REtRo

o spójności aranżacji decydują przede wszystkim detale.
Dlatego w kuchni odwołującej się do stylu retro dobrze 
odnajdzie się dwupokrętłowa bateria ixia marki Deante. 
Chociaż jej wygląd nawiązuje do przeszłości, wyposażo-
na została w nowoczesny mechanizm oraz aerator napo-
wietrzający strumień wody. wysoka, obrotowa wylewka 
jest wygodna w użytkowaniu i pozwala na napełnianie na-
wet wysokich naczyń. Aby ułatwić i przyspieszyć montaż, 
bateria została fabrycznie wyposażona w wężyki
doprowadzające wodę.

ixia wykonana jest z najwyższej klasy mosiądzu,  
w zależności od wybranej wersji: szczotkowanego lub 
chromowanego. wybór koloru zależy oczywiście od aranżacji
kuchni. model ze szczotkowanego mosiądzu swoim kolorem 
wyraźniej zaakcentuje styl aranżacji. Ten sam materiał możemy
powtórzyć w dodatkach: uchwytach szafek, pojemnikach na 
przyprawy, no i oczywiście modnych mosiężnych lampach.
Z kolei wersja chromowana, odbijając światło, dodaje kuchni
blasku i jest ponadczasowo eleganckim dodatkiem.

iXia
bateria zlewozmywakowa

BGX 062D - chrom

iXia
bateria zlewozmywakowa

BGX m62D - mosiądz

zasięg wylewki: 191 mm 
wysokość korpusu: 399 mm

zasięg wylewki: 191 mm 
wysokość korpusu: 399 mm

549,- 429,-

nowość nowość
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Zlewozmywaki Capella łączą minima-
listyczne szkło z eleganckim granitem. 
Szklany ociekacz dostępny w wielu
wzorach jest łatwy do utrzymania
w czystości i stanowi praktyczną prze-
strzeń do pracy. Płaska powierzchnia 
przyda się podczas wyrabiania ciasta,
a także do odstawiania gorących garnków. 
To także idealne miejsce na zapisywanie 
notatek za pomocą suchościeralnego
flamastra, który wystarczy zetrzeć 
papierowym ręcznikiem. Tafla z bez-
piecznego szkła hartowanego zespolona 
jest wytrzymałym klejem z komorą, któ-
rej udźwig wynosi aż 40 kg. Dodatkowe
zabezpieczenie stanowi warstwa laminują-
ca, znajdująca się na spodniej stronie tafli.

komora Capelli jest wykonywana z granitu
z metalicznymi drobinkami, co nadaje jej 
delikatny połysk. materiał ten odpycha 
cząsteczki wody i zanieczyszczeń, dzięki 
czemu zlewozmywak długo zachowuje 
czystość, a dodatek cząsteczek srebra ma 
działanie przeciwbakteryjne. jest odporny 
na uszkodzenia mechaniczne, uderzenia, 
zadrapania, wysoką temperaturę i szok 
termiczny. Głęboka komora zlewozmywa-
ka ułatwia użytkownikom mycie dużych 
garnków, a także napełnianie wysokich 
naczyń. Z kolei syfon o specjalnej kon-
strukcji, tzw. space saver, pozwala zyskać 
dodatkowe miejsce w szafce pod zlewoz-
mywakiem, np. na kosze lub detergenty.

Dzięki polerowaniu ranty zlewozmy-
waka są gładkie i bezpieczne w użyt-
kowaniu. Do wyboru mamy krawędzie
w dwóch wykończeniach – szlifie tra-
pezowym (tzw. wykończenie diament)
i szlifie okrągłym (tzw. wykończenie zero). 
w przypadku wykończenia zero możliwy 
jest montaż typu flush mount, czyli insta-
lacja zlewozmywaka na równi z blatem.

SPACE SAVER

CaPeLLa – GraNit i szkłO
Szkło to materiał kojarzący się z nowoczesną technologią, coraz częściej stosowany

w kuchennych aranżacjach. Chcąc wykorzystać jego potencjał, przygotowaliśmy 
kolekcję zlewozmywaków Capella.

projekt: Michał Łój

* x–1 szlif okrągły     x–2 szlif trapezowy

2199,-

ZSC GXxC*

ZSC GBxC*ZSC AAxC*

ZSC AwxC*

ZSC SCxC*

ZSC SDxC*

860x500x200 mm

860x500x200 mm

860x500x200 mm 860x500x200 mm

860x500x200 mm 860x500x200 mm

płaski osprzęt
SPACe SAVerdo szafki 60 cm automatyczne zamknięcie odpływu
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stwórz własNy
ZlewoZmywAk CAPellA

Ciesz się swoim 
spersonalizowanym 
zlewozmywakiem!

wybierz szkłO
Sięgnij po jeden 
z proponowanych przez 
nas wzorów lub postaw na 
jednolity kolor – biel lub czerń.

dObierz kOMOrĘ
wolisz komorę korespondującą czy 
kontrastującą z ociekaczem? Do wyboru masz 
komorę granitową w trzech kolorach: grafit 
metalik, szary metalik i alabaster.

wybierz krawĘdź szkła
Zadbaj o szczegóły, dopasowując 
rant szklanej tafli do wyposażenia 
swojej kuchni, np. płyty indukcyjnej. 
Przygotowaliśmy dla Ciebie dwa 
wykończenia krawędzi szkła: szlif 
trapezowy i okrągły.

wykończenie

okrągŁE

wykończenie

trapEzowE

wszystkie możliwe kombinacje
nA www.DeAnTe.Pl/CAPellA
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limitowana kolekcja Capella Precious to zlewozmywaki wyróżniające się metalicznymi 
taflami szkła. luksusowe wykończenie docenią nawet najbardziej wymagający klienci.
Zlewozmywaki Capella Precious są dostępne w trzech wersjach: lustrzano
-platynowej, złotej oraz miedzianej z mieniącymi się drobinkami.

PrzekrOCz GraNiCĘ 
LukSuSu

ZSC GG2C ZSC Gm2CZSC GP2C

szlif trapezowy

2999,-

zlewozmywak Capella Precious zsC GM2C 
bateria Aster BCA B64M

c a p e l l a

projekt: Michał Łój

860x500x200 mm 860x500x200 mm 860x500x200 mm

przy zakupie zlewozmywaka CAPellA lub PAllAS dowolna bateria z gazetki za
1 zł

finAliSTA

6

płaski osprzęt
SPACe SAVerdo szafki 60 cm automatyczne zamknięcie odpływu
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w komorach zlewozmywaków Pallas zastosowaliśmy wysokiej jakości stal szlachetną, charakteryzującą
się m.in. wysoką wytrzymałością na ścieranie i działanie środków chemicznych. Połączenie stali 
z minimalistycznym szkłem stanowi kwintesencję elegancji i nowoczesności.

PaLLas – dLa MiłOśNików staLi

* x–1 szlif okrągły     x–2 szlif trapezowy

zsP 0BxC*

zsp 0CxC*

zsP 0DxC*

zsP 0AxC*

zsP 0XxC*

zsp 0wxC*

1999,-860x500x200 mm

860x500x200 mm

860x500x200 mm 860x500x200 mm

860x500x200 mm 860x500x200 mm

płaski osprzęt
SPACe SAVerdo szafki 60 cm automatyczne zamknięcie odpływu
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PriMe – sztUka łĄCzeNia kONtrastów
Szukając wyposażenia do nowoczesnej kuchni, warto zwrócić uwagę na nowość na rynku
 – wyjątkowe połączenie stali z granitem.

nowy zlewozmywak Prime łączy eleganckie kształty granito-
wego ociekacza oraz funkcjonalność dużej, stalowej komory.

Część granitową można dobrać w jednym z trzech klasycz-
nie modnych kolorów: alabastrowej bieli, grafitowej czerni
i betonowej szarości. wyjątkową cechą granitu Deante jest 
zdolność do odpychania cząsteczek wody i zanieczyszczeń, 
dzięki czemu ociekacz długo zachowuje czystość. Zastosowa-
nie dodatku srebra dodatkowo utrudnia namnażanie bakterii.
Granitowa część zlewozmywaka jest również wytrzymała, 
odporna na zadrapania, uderzenia oraz temperaturę do 250°C.

wyjątkowo dużą i głęboką komorę (40 x 40 x 22 cm) wykonano 
z grubej stali szlachetnej – materiału znanego z trwałości oraz 

właściwości antyseptycznych – i ozdobiono szczotkowanym 
wykończeniem. Dla jeszcze większego komfortu użytkowników 
w komplecie znajduje się gotowy do montażu osprzęt
typu „space saver”, pozwalający zaoszczędzić miejsce
w szafce pod zlewozmywakiem. 

Atutem Prime’a jest jego uniwersalność. Stal doskonale
pasuje do nowoczesnych sprzętów, których coraz więcej jest
w naszych kuchniach. równoważy ją granit, który ociepli
wystrój i nada mu wyjątkowy charakter.

projekt: Michał Łój

zlewozmywak Prime ZSR G113
bateria Gerbera BGB B720 
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1499,- 1499,- 1499,-860x500x220 mm 860x500x220 mm 860x500x220 mm

ZSr A113 ZSr S113

„Granit i stal to różne światy, trafiające zazwyczaj w gusta różnych  
użytkowników. Prime jest sposobem na pogodzenie tych światów,  

ponieważ czerpie z nich to, co najlepsze”

 – michał Łój

nowość

STAl

GrANiT

płaski osprzęt
SPACe SAVerdo szafki 60 cm automatyczne zamknięcie odpływu

ZSr G113
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anDantE
seria zlewozmywaków granitowych płaski osprzęt

SPACe SAVerautomatyczne zamknięcie odpływu

zlewozmywak Hexon ZQP S653
bateria Aster BCA 073M

799,-

995x500x190 mm

ZQP S653

899,-

995x500x190 mm

799,-

ZQP A653

899,-

hEXon
seria zlewozmywaków granitowych

płaski osprzęt
SPACe SAVerdo szafki 90 cm automatyczne zamknięcie odpływu

projekt: Michał Łój

780x490x190 mm

grafit
ZQn 2113

szary metalik
ZQn S113

grafit metalik
ZQn G113

alabaster
ZQn A113

piasek
ZQn 7113 

780x490x190 mm

grafit
ZQn 2513

szary metalik
ZQn S513

grafit metalik
ZQn G513

alabaster
ZQn A513

piasek
ZQn 7513 

719,-
799,-

649,-
729,-

659,-
729,-

599,-
649,-

70 cm

szampan
ZQn 1113

szampan
ZQn 1513

60 cm

799,-
899,-

995x500x190 mm
ZQP G653

590x490x190 mm

grafit
ZQn 211A

szary metalik
ZQn S11A

grafit metalik
ZQn G11A

alabaster
ZQn A11A

piasek
ZQn 711A 

649,-
729,-

599,-
649,-

szampan
ZQn 111A

50 cm
600x520x197mm mm

grafit
ZQn 2103

szary metalik
ZQn S103

grafit metalik
ZQn G103

alabaster
ZQn A103

piasek
ZQn 7103 649,-szampan

ZQn 1103

60 cm

729,-

nowość

anDantE
zlewozmywak
jednokomorowy

kolor wykońCZeniA szampannowość
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550x460x190 mm 550x460x190 mm550x460x190 mm

789,-ZQA G10C ZQA A10CZQA S10C

projekt: Michał Łój

zlewozmywak Corda ZQA S10C
bateria Aster BCA W730  

380x460x190 mm 380x460x190 mm380x460x190 mm

679,-ZQA G10B ZQA A10BZQA S10B

coRDa
seria zlewozmywaków granitowych podwieszanych

40 cm

879,-

759,-

789,-
879,-

789,-
879,-

60 cm

679,-
759,-

679,-
759,-

dO kaŻdeGO 
zLEwozMywaka 

gRanitowEgo 
PŁyn Do USUwAniA

TŁUSTyCh ZABrUDZeń
ZZZ 000k

GraTis

gratis
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SoLiS
zlewozmywak granitowy

ø480x180 mm

szary metalik
ZrS S803 529,-

649,-

50 cm

zlewozmywak granitowy Solis ZRS 2803
bateria Nemezja BEN 262M 499,-

grafit
ZrS 2803

piasek
ZrS 7803

599,-

szampan
ZrS 1803

760x440x150 mm

440x440x170 mm 580x440x160 mm

80 cm

45 cm 50 cm

zoRba 
seria zlewozmywaków granitowych

automatyczne zamknięcie odpływu

50 cm

60 cm

760x440x150 mm 

780x435x180 mm

539,-ZQZ 1103 ZQZ 111A ZQZ 1113

ZQZ 1513 ZQZ 1203

539,- 539,-

649,- 699,-

nowość

kolor 
wykońCZeniA 
szampan

kolor wykońCZeniA szampannowość
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760x440x150 mm

440x440x170 mm

669,-
699,-

599,-

599,-

grafit 
ZQZA2513

grafit 
ZQZA2103

piasek 
ZQZA7513

piasek 
ZQZA7103

780x435x180 mm

580x440x160 mm

grafit 
ZQZA211A

piasek 
ZQZA7203

piasek 
ZQZA711A

599,-

760x440x150 mm 

koMPLEt zoRba + nEMEzja
seria zlewozmywaków granitowych z baterią z wylewką „U” w komplecie

grafit
ZQZV2113

piasek
ZQZV7113

+

+

+

+

+

zasięg wylewki: 
173 mm 
wysokość korpusu: 
355 mm

zasięg wylewki: 
173 mm 
wysokość korpusu: 
355 mmgrafit 

ZQZA2203

639,-

60 cm

50 cm

45 cm

50 cm

80 cm

automatyczne zamknięcie odpływu

779,-

759,-

639,-

639,-

Komplet Zorba + Nemezja ZQZV2113 
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zlewozmywak Country zqu 2113 
bateria Milin BEu R62M 

Do wybRanych
batERii  kuchEnnych

AerATor STArT-SToP
ABAU4PDZ

GraTis

gratis

MiLin
bateria zlewozmywakowa

229,-

zasięg wylewki: 173 mm 
wysokość korpusu: 355 mm

269,-
czarny
BeU B62m

czerwony
BeU r62m

pomarańczowy
BeU o62m

żółty
BeU y62m

zielony
BeU G62m

biały
BeU w62m

szary
BeU S62m

Hit CEnowY

aLPinia
bateria zlewozmywakowa
BGA 063m
zasięg wylewki: 195 mm 
wysokość korpusu: 308 mm

239,-
269,-

zlewozmywak Egeria zpe 050c 
bateria Alpinia BGA 063M

AerATor GraTis

zawór kĄtOwy
kUlowy Do BATerii Z filTrem 
1/2” - 3/8”

vFa b62m

Tylko ZA

7,90 zł
12,90
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aStER
bateria zlewozmywakowa
chrom
BCA 073m

 

359,-

aStER
bateria zlewozmywakowa
chrom/czerń
BCA B730

 

449,-

aStER
bateria zlewozmywakowa
chrom/biel
BCA w730

 

449,-

zasięg wylewki: 214 mm 
wysokość korpusu: 307 mm

zasięg wylewki: 214 mm 
wysokość korpusu: 307 mm

zasięg wylewki: 214 mm 
wysokość korpusu: 307 mm

399,- 489,- 489,-

zlewozmywak Soul zYU 0103
bateria Aster BCA 062M  

aStER
bateria zlewozmywakowa
chrom
BCA 062m

 

169,-

zasięg wylewki: 173 mm 
wysokość korpusu: 355 mm

199,-

zlewozmywak Country zqu 2513 
bateria Aster BCA 071M 

zasięg wylewki: 215 mm 
wysokość korpusu: 262 mm

aStER
bateria zlewozmywakowa
BCA 071m

359,-
399,-

Hit CEnowY

aStER
bateria zlewozmywakowa

BCA  066m

169,-

zasięg wylewki: 210 mm 
wysokość korpusu: 249 mm

199,-

aStER
bateria zlewozmywakowa

BCA  064m

479,-

zasięg wylewki: 197 mm 
wysokość korpusu: 398 mm

559,-

aStER
bateria zlewozmywakowa

BCA  B64m

599,-

zasięg wylewki: 197 mm 
wysokość korpusu: 398 mm

649,-

Z podłączeniem do 
filtra wody 

Z podłączeniem do 
filtra wody 

AerATor GraTis

Hit CEnowY
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możliwość złożenia
do wnętrza komory

aStER
bateria zlewozmywakowa podokienna

BCA 061m

zasięg wylewki: 183 mm 
wysokość korpusu: 295 mm

zlewozmywak Maestro zSM 0113 
bateria Aster BCA 061M 

319,-
 289,-

399,-

469,-

469,-

poznaj zalEtY batErii 
z wYCiąganą wYlEwką

LukREcja
bateria zlewozmywakowa
BDh 072m - chrom

359,-
BDh w720
chrom / biała

BDh B720 
chrom / czarna

        419,-

419,-

zasięg wylewki: 220 mm 
wysokość korpusu: 443 mm

wyciągana 
wylewka

anEMon
bateria zlewozmywakowa

BCZ  062m

319,-

zasięg wylewki: 206 mm 
wysokość korpusu: 291 mm

349,-

aStER
bateria zlewozmywakowa

BCA  072m

359,-

zasięg wylewki: 223 mm 
wysokość korpusu: 416 mm

399,-

aStER
bateria zlewozmywakowa

BCA  272m - GrAfiT
BCA  772m - PiASek 

389,-
429,-

zasięg wylewki: 223 mm 
wysokość korpusu: 416 mm

AerATor GraTis

AerATor GraTis
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BGB r720 
chrom / czerwona

gaRDEnia
bateria zlewozmywakowa

BeG B630 - chrom/czerń
BeG w630 - chrom/biel

379,-

zasięg wylewki: 188 mm 
wysokość korpusu: 266 mm

419,-

gaRDEnia
bateria zlewozmywakowa

BeG 063m - chrom

349,-

zasięg wylewki: 188 mm 
wysokość korpusu: 266 mm

379,-

gERbERa
baterie zlewozmywakowe

BGB w720 
chrom / biała

BGB B720 
chrom / czarna

zasięg wylewki: 200 mm 
wysokość korpusu: 479 mm

słuchawka 
2-funkcyjna
(strumień 
napowietrzony 
i deszczowy)

zlewozmywak Capella zsc GX1c 
bateria Gerbera BGB B720  

529,-
479,-

529,-
479,-

529,-
399,-

naRcyz
bateria zlewozmywakowa
BDn 071m - chrom

199,-
239,-

zasięg wylewki: 184 mm 
wysokość korpusu: 164 mm

cynia
bateria zlewozmywakowa
BCy 060m - chrom

199,-
239,-

zasięg wylewki: 204 mm 
wysokość korpusu: 151 mm

zasięg wylewki: 187 mm 
wysokość korpusu: 295 mm

cubic
bateria zlewozmywakowa
BDD 063m - chrom

429,-
449,-

Hit CEnowY

zlewozmywak Lusitano zcl 680N
bateria Gardenia BEG W630 

AerATor GraTis

AerATor GraTis

AerATor GraTis

AerATor GraTis

Hit CEnowY
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2x

viRgo
zlewozmywaki stalowe

459,- 549,-

860x500x205 mm 970x500x200 mm

ZPV 0113 ZPV 0513

avioR
zlewozmywaki stalowe

boLERo
zlewozmywaki stalowe

699,- 899,-
780x500x220 mm 970x500x215 mm

ZPA 0113 ZPA 0513

759,- 899,-

860x500x220 mm 970x500x210 mm

ZhB 0113 ZhB 0513

499,-

859,-

799,-

599,-

999,-

999,-

60 cm 60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

automatyczne zamknięcie odpływu

automatyczne zamknięcie odpływu

Satyna Satyna

Satyna Satyna

Satyna Satyna

dO kaŻdeGO
zLEwozMywaka StaLowEgo 
PrePArAT Do CZySZCZeniA
ZlewoZmywAków STAlowyCh
zzz 000p

GraTis

gratis

płaski osprzęt
SPACe SAVer

płaski osprzęt
SPACe SAVer
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ZeU 010A

ZeU 310A

tEchno
zlewozmywaki stalowe

119,-
500x400x150 mm

129,-

45 cm

Satyna

139,-
159,-

DEkoR

XyLo
seria zlewozmywaków stalowych

229,-

269,-

249,-
780x500x180 mm

ZeX 011B 

ZeX 311B

450 mm

40
0 

m
m

duża 
komora

gruba stal: 0,7 mm

289,-

Satyna

DEkoR

DoPPio
zlewozmywaki stalowe

149,- 139,-
 780x430x160 mm 480x430x180 mm

Zen 0113 Zen 0103
169,- 159,-

45 cm50 cm

Satyna Satyna

twiSt
zlewozmywaki stalowe

179,-
209,-

ZeU 011B Satyna

199,-

770x480x165 mm

239,-

50 cm

ZeU 311B DEkoR

149,-

580x445x160 mm

169,-

45 cm

169,-
189,-

ZeU 011C Satyna

ZeU 311C DEkoR

Ø490x170 mm
ZhC 0813

ZhC 3813

45 cm

Satyna

DEkoR

179,-
199,-

199,-
229,-

60 cm

Ø480x170 mm
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foboS
zlewozmywaki stalowe

699,- 999,-

860x500x215 mm 1000x500x215 mm

ZPf 0113 ZPf 0513

999,- 1399,-

60 cm

automatyczne zamknięcie odpływu

60 cm

zlewozmywak Fobos zPF 0113 
bateria Lukrecja BDH 072M 

Przy zakupiezlewozmywakastalowego
Fobos

oszczędzasz 
do 400 zł! 

Satyna Satyna

TerAZ 
300 zł
TAniej 

TerAZ 
400 zł
TAniej 

Hit CEnowY

płaski osprzęt
SPACe SAVer
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MaEStRo
zlewozmywak stalowy w komplecie z deską szklan

800x500x190 mm

ZSm 0113 45 cm

+

uLtRa
bateria zlewozmywakowa

299,-
568,-

Satyna BQU 060m

zasięg wylewki: 190 mm 
wysokość korpusu: 175 mm

300x400 mm

szkłO hartOwaNe

 48%
taniej

chRoM

SouL
zlewozmywaki stalowe

580x500x170 mm

189,-

219,-

Zeo 011A 

Zeo 311A

269,-

299,-

45 cm

780x490x160 mm

229,-

259,-

Zeo 0113

Zeo 3113

289,-

319,-

50 cm

780x490x160 mm

279,-

339,-

Zeo 0513
 

Zeo 3513

399,-

439,-

60 cm

1000x500x170 mm

429,-

459,-

Zeo 051A

Zeo 351A

Satyna

DEkoR

Satyna

DEkoR

Satyna

DEkoR

Satyna

DEkoR

60 cm

Hit CEnowY Hit CEnowY

Hit CEnowY nowość

dO kaŻdeGO
zLEwozMywaka StaLowEgo 
PrePArAT Do CZySZCZeniA
ZlewoZmywAków STAlowyCh
zzz 000p

GraTis

gratis
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MoLLa
bateria zlewozmywakowa
BDZ 060A

599,-
529,-

regulowany 
zakres wylewki

zasięg wylewki: 216 mm 
wysokość korpusu: 500 mm

słuchawka 
2-funkcyjna
(strumień 
napowietrzony 
i deszczowy)

zlewozmywak Sinope ZDS 011P
bateria Molla BDZ 060A

płaski osprzęt
SPACe SAVer50 cm automatyczne zamknięcie odpływu

Przy zakupie
kompletu 

oszczędzasz aż

297 zł

780x440x180 mm

grafit
ZQj 2113

piasek
ZQj 7113

zasięg wylewki: 
206 mm 
wysokość korpusu: 
291 mm

chrom/grafit
BCZ 2620

chrom/piasek
BQP 7630 699,-

978,-

+

590x440x180 mm

zasięg wylewki:
194 mm
wysokość korpusu: 
301 mm

grafit
ZQj 211A

piasek
ZQj 711A

chrom/grafit
BCZ 2620

chrom/piasek
BQP 7630 699,-

978,-

+

koMPLEt
seria zlewozmywaków granitowych z baterią w komplecie

ZlewoZmywAk EvoRa + batERia kUChennA

Hit CEnowY
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Dbając o ład w kuchni, warto skorzystać ze sprytnych 
rozwiązań i stosować podczas sprzątania odpowiednie 
preparaty.

Do kuchennych porządków rekomendujemy preparaty 
marki Deante do usuwania tłustych zabrudzeń, które bez 
trudu przywrócą blask kuchenki, okapu i innych zabru-
dzonych powierzchni. w naszej ofercie znajduje się rów-
nież preparat czyszcząco-nabłyszczający do pielęgnacji 
zlewozmywaków stalowych oraz dwa produkty przezna-
czone do zlewozmywaków granitowych: pasta do czysz-
czenia i impregnat, który hydrofobizuje powierzchnię, 
a tym samym przyspiesza spływanie wody i zapobiega 
powstawaniu osadów kamiennych.

1. koszyk stalowy 320x350x110 mm do zlewozmywaków z prostokątną komorą ZZe 011k – 69,90 59,90 zł    2. koszyk stalowy 320x350x110 mm z suszarką do
zlewozmywaków z prostokątną komorą ZZe 012k – 69,90 59,90 zł  3. koszyk stalowy Ø 340 mm ZZe 080k do zlewozmywaków z okrągłą komorą – 74,90  59,90 zł
4. koszyk stalowy 350-550x240x100 mm ZZh 011k do odsączania warzyw i owoców – 54,90  44,90 zł  5. Suszarka do naczyń 305x205x105 mm ZZf 011S– 54,90  44,90 
zł 6. Deska szklana z grafiką SToliCe 400x300 mm ZZD 000D –89,90  69,90 zł   7. Deska szklana z grafiką hekSAGony 400x300 mm ZZD 001D –89,90  69,90 zł   
8. Deska szklana biała 400x300 mm ZZD 000n –59,90  49,90 zł     9. Dozownik na płyn do zmywania, chrom ZZZ 000D – 69,00  59,90 zł 
10. roll mata do odsączania szara 110x380 mm ZZh 011m – 64,90 54,90 zł   

1. 2. 3. 4.

8.5.

9.

7.6.

10.

akcESoRia kuchEnnE

4.

kuchEnni PoMocnicy

1. Preparat do czyszczenia zlewozmywaków stalowych 250 ml ZZZ 000P – 34,90 29,90 zł   
2. Preparat do impregnacji zlewozmywaków granitowych  200 ml ZZZ 000i – 34,90 29,90 zł   
3. Preparat do usuwania tłustych zabrudzeń kuchennych 500 ml ZZZ 000k – 34,90 29,90 zł 
4. Pasta do czyszczenia zlewozmywaków granitowych 250 ml ZZZ 000C – 34,90 29,99 zł

1. 2. 3.

komora gospodarcza
Zyk 0100
• 533x433x220 mm
• idealne rozwiązanie do ogrodu 

i do garażu
• w komplecie zestaw do montażu 

na ścianie (uchwyty)

299,-
392,-

komora gospodarcza ZYK 0100

+

bateria do zimnej wody
BeZ 126l
• zasięg wylewki: 293 mm 
• gwint 1/2”

 23%
taniej

gratis



*Zdjęcia mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.

zlewozmywak Hexon ZQP S653
bateria Aster BCA 073M 
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