
OFERTA
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Promocja obowiązuje do 31.08.2017r. lub do wyczerpania 
zapasów promocyjnych. Promocja nie łączy się z innymi akcjami 
promocyjnymi w tym samym czasie. Ceny zawierają podatek VAT.
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Kolekcja Capella to połączenie szkła z granitem, idealne dla miłośników 
naturalnych materiałów. Z kolei Pallas, będący duetem stalowej komory 
ze szklaną taflą, przypadnie do gustu osobom, które na pierwszym 
miejscu stawiają nowoczesne rozwiązania. Prostą formę zlewozmywa-
ków uzupełniają grafiki w jakości High Definition. Wzory są nanoszone 
bezpośrednio na szkło, które chroni je przed promieniami UV i czynni-
kami zewnętrznymi. Użytkownicy mają do wyboru cztery wzory: nadruk 
przypominający plastry miodu, motyw betonowych bloków, graficzny 
wzór z nazwami stolic, oraz minimalistyczny kod kreskowy. Kolekcje 
uzupełniają dwa monokolory – czerń oraz biel.

Capella i Pallas będą się idealnie komponować ze szklanymi płytami 
gazowymi, bądź indukcyjnymi oraz modnymi sprzętami wyposażonymi 
w szklane fronty, np. piekarnikiem i lodówką. Płaski ociekacz można bez 
trudu zamontować nad zmywarką, pralką lub chłodziarką do wina, co 
pozwoli zaoszczędzić cenną przestrzeń.  

Zlewozmywaki szklane zostały zaprojektowane z myślą o personalizacji – 
coraz popularniejszym kierunku w urządzaniu wnętrz. Aby skomponować 
produkt idealny wystarczy: wybrać taflę szkła ze wzorem, bielą lub czer-
nią, dobrać komorę z granitu bądź stali szlachetnej, a także zadecydować, 
jak mają być wykończone krawędzie szkła. 

Kolekcja Capella została doceniona przez kapitułę konkursu „Diament 
Meblarstwa 2017” w kategorii strefa kuchenna – wyposażenie kuchni, 
klasa premium. Celem plebiscytu, organizowanego przez wydawnictwo 
meble.pl, jest wyróżnienie najlepszych produktów branży wyposażenia 
wnętrz pod względem wzornictwa, technologii, innowacyjności i funkcjo-
nalności.

Capella i pallas – szklane 
zlewozmywaki w modnej kuChni
Kuchnia to przestrzeń, w której liczy się dobry design, 
najlepsze surowce i precyzyjne wykończenia. Zgodnie 
z tymi zasadami powstały dwie serie zlewozmywaków
zaprojektowanych przez Michała Łoja.

www.deante.pl/capella

Michał łój 
projektant i Product Manager w firmie Deante
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* x–1 szlif okrągły    x–2 szlif trapezowy

K O L E K C J A  I N N O W A C Y J N Y C H  Z L E W O Z M Y W A K Ó W  S Z K L A N Y C H

c a p e l l a

ZsC sCxC*

ZsC sBxC*

ZsC sAxC*

ZsC sDxC*

ZsC sWxC*

ZsC sXxC*

ZsC ACxC*

ZsC ABxC*

ZsC AAxC*

ZsC ADxC*

ZsC AWxC*

ZsC AXxC*

ZsC GCxC*

ZsC GBxC*

ZsC GAxC*

ZsC GDxC*

ZsC GWxC*

ZsC GXxC*

c a p e l l a
przy zakupie 

zlewozmywaka 

CAPELLA dowolna 

bateria z ulotki 

i pisak do szkła

GRATIS !

1999,-

NOWOŚĆ

do podbudowy 630 mm (wewnętrzny wymiar szafki)automatyczne zamknięcie odpływu
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Zlewozmywaki składają się ze szklanej tafli 
zespolonej wytrzymałym klejem z komorą, 
której udźwig wynosi aż 40 kg. Górna część 
produktu jest wykonywana ze szkła hartowa-
nego o grubości 8 mm, posiadającego 5-krotnie 
wyższą odporność od szkła standardowego. 
Dodatkowe zabezpieczenie stanowi warstwa 
laminująca, znajdująca się na spodniej stronie 
tafli. Wzory w jakości High Definition są dru-
kowane  bezpośrednio na szkle, co wpływa na 
ich trwałość.

W przypadku Capelli komora jest wykonywana 
z granitu z metalicznymi drobinkami i antysep-
tyczną powłoką, chroniącą przed rozwojem 
drobnoustrojów. Materiał jest odporny na 
uszkodzenia mechaniczne, uderzenia zadrapa-
nia, wysoką temperaturę i szok termiczny. Z ko-
lei w serii Pallas zastosowaliśmy stal szlachetną, 
charakteryzującą się m.in. wysoką wytrzymało-
ścią na ścieranie i działanie środków chemicz-
nych. Głębokie komory zlewozmywaków uła-
twiają użytkownikom mycie dużych garnków, 
a także napełnianie wysokich naczyń. 

szklany ociekacz jest łatwy do utrzymania 
w czystości i stanowi praktyczną przestrzeń 

do pracy. Płaska powierzchnia zlewozmywaka 
przyda się podczas wyrabiania ciasta, a także 
do odstawiania gorących garnków. Gładka 
tafla to także idealne miejsce na zapisywanie 
notatek za pomocą suchościeralnego flamastra, 
który wystarczy zetrzeć papierowym ręczni-
kiem. 

Capella i Pallas są wyposażone w syfony o spe-
cjalnej konstrukcji, tzw. space saver’y, pozwa-
lające zyskać dodatkowe miejsce w szafce pod 
zlewozmywakiem, np. na kosze lub detergenty.

 
 
 

Dzięki polerowaniu ranty zlewozmywaka są 
gładkie i bezpieczne w użytkowaniu. Oferta 
obejmuje krawędzie w dwóch wykończe-
niach – szlifie trapezowym (tzw. wykończenie 
diament) i szlifie okrągłym (tzw. wykończenie 
zero). W przypadku wykończenia zero możliwy 
jest montaż typu flush mount, czyli instalacja 
zlewozmywaka na równi z blatem.

4

szklana powierzchnia + pisak suchościeralny =  idealne miejsce na notatki,  
np. listę zakupów

funkcjonalna powierzchnia ociekacza przyda się podczas wyrabiania ciasta gładka tafla jest łatwa do utrzymania w czystości, wystarczy jedno przetarcie

szkło jest odporne na wysokie temperatury, dzięki czemu na ociekaczu można 
stawiać gorące garnki

hybrydowe zlewozmywaki – 
innowaCja w kuChni 
szkło to materiał kojarzący się z nowoczesną technologią, coraz częściej stosowany w kuchennych 
aranżacjach. Chcąc wykorzystać jego potencjał, przygotowaliśmy dwie kolekcje zlewozmywaków. Capella 
stanowi kontrast minimalistycznego szkła z eleganckim granitem, z kolei Pallas łączy szkło ze stalą

wykończenie
OKrąGŁE

wykończenie
TrAPEZOWE
wykończenie

SPACE SAVER
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przy zakupie 
zlewozmywaka 
PALLAs dowolna bateria z ulotki 
i pisak do szkła

GRATIS !

5

Lubisz nowoczesne materiały? Przygotowaliśmy dla Ciebie 
połączenie chłodnej stali z minimalistycznym szkłem. 

Kolekcja Pallas to idealne dopełnienie naszego szklanego 
asortymentu. 

pallas – dla miłośników stali

ZsP 0BxC*

ZsP 0CxC*

ZsP 0DxC*

ZsP 0AxC*

ZsP 0XxC*

ZsP 0WxC*

* x–1 szlif okrągły    x–2 szlif trapezowy

zlewozmywak Pallas ZSP 0CxC*– 1999,-    bateria Gardenia BEG W630 – 399,- 

1999,-

NOWOŚĆ

gruba stal: 1 mm

do podbudowy 500 mm (wewnętrzny wymiar szafki)automatyczne zamknięcie odpływu
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Kuchenne obowiązki toczą się wokół trzech 
urządzeń – zlewozmywaka, kuchenki i lodów-
ki. Pierwsze z nich użytkujemy z bardzo dużą 
częstotliwością, dlatego istotne jest dobranie 
odpowiedniej baterii, która ułatwi przygotowy-
wanie posiłków oraz utrzymywanie czystości. 

Baterie z wyjmowanymi wylewkami charak-
teryzują się specyficzną budową, która ma 
bezpośredni wpływ na ich funkcjonalność. 
W korpusie tego typu baterii jest umieszczo-
ny wąż, na zakończeniu którego znajduje się 
słuchawka. Dzięki temu wylewka jest mobilna, 
co znacznie ułatwia szereg codziennych czyn-
ności. Do komory zlewozmywaka nie trzeba 

już wkładać naczyń, które chcemy napełnić 
wodą. Jest to szczególnie pomocne w przypad-
ku obszernych garnków, pękatych wazonów 
i wysokich karafek. Brud i zanieczyszczenia 
gromadzące się w zakamarkach zlewozmywaka 
można wygodnie zmyć strumieniem bezpośred-
nio wypływającym ze słuchawki. Co więcej, 
model z wyjmowaną wylewką ułatwi podlewa-
nie roślin.

Modele Lukrecja i Narcyz posiadają dwa 
rodzaje strumienia – napowietrzony i mocniej-
szy deszczowy, ułatwiający np. mycie bardzo 
zabrudzonych naczyń. Przycisk do zmiany 
rodzaju strumienia znajduje się na słuchawce, 

ułatwiając zmianę wypływu wody w trakcie 
użytkowania produktu.

Wszystkie baterie są wykonywane z najlepszej 
klasy mosiądzu MO59, charakteryzującego się 
świetnymi właściwościami odlewniczymi i od-
pornością na korozję. W produktach zastoso-
wano głowice ceramiczne, które wpływają na 
poprawne funkcjonowanie i szczelność. 

Gotowanie na trzy ręCe – bateria 
z wyjmowaną wylewką  
Zastanawiasz się, jak usprawnić codzienne gotowanie i porządki? sięgnij po baterię z wyjmowaną wylewką 
Deante, która stanie się Twoim nieodłącznym asystentem w kuchni.

Sprawi, że mycie warzyw i owoców 
będzie dużo wygodniejsze.

Ułatwi opłukiwanie dużych na-
czyń i komory zlewozmywaka.

Usprawni podlewanie roślin i napełnianie garnków stojących na blacie.

w Czym pomoże bateria z wyjmowaną wylewką?

rodzaju strumienia znajduje się na słuchawce, 

do każdej 
baterii 

kuchennej komplet 
zaworków z filtrem 

GRATIS !

2x

2x

ASTER
bateria zlewozmywakowa
BCA 071M

389,-
zlewozmywak Country ZQU 2513 – 749,-
bateria Aster BCA 071M – 389,- 

zasięg wylewki: 215 mm 
wysokość korpusu: 262 mm
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POZNAJ ZALETY BATERII 
Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

do każdego zlewoz-

mywaka granitowego 

impregnat  i pasta do 

czyszczenia  

GRATIS !

2x

lukreCja
bateria zlewozmywakowa
BDH 072M - chrom

389,-
narCyz
bateria zlewozmywakowa
BDN 071M

229,-
2x

BDH W720 
- chrom / 
biała

2x

Gerbera
baterie zlewozmywakowe
BGB r720 - chrom / czerwona

499,-

BGB W720 
- chrom / 
biała

BGB B720 
- chrom / 
czarna

BDH B720 
- chrom / 
czarna

BDH B720 
chrom / 

czarna

BDH W720 
chrom / 

449,-

449,-

ASTER
bateria zlewozmywakowa
BCA 065M

499,-
2x

wypływ wody 
filtrowanej

749,-

Country
seria zlewozmywaków granitowych

grafit  
ZQU 2513

piasek 
ZQU 7513

680x430x180 mm

projekt: Bogumiła Zawada

grafit 
ZQU 211A

grafit 
ZQU 211C

grafit  
ZQU 2113 

piasek 
ZQU 711A

piasek 
ZQU 711C

piasek
ZQU 7113

680x430x180 mm 540x430x180 mm

560x430x180 mm

649,- 599,-

599,-

bateria zlewozmywakowa

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

zasięg wylewki: 200 mm 
wysokość korpusu: 479 mm

zasięg wylewki: 184 mm 
wysokość korpusu: 164 mm

zasięg wylewki: 354 mm 
wysokość korpusu: 246 mm

zasięg wylewki: 
220 mm 

wysokość korpusu: 
443 mm

słuchawka  
2-funkcyjna
(strumień napowietrzony i deszczowy)

słuchawka 
2-funkcyjna
(strumień 
napowietrzony 
i deszczowy)

słuchawka 
2-funkcyjna
(strumień 
napowietrzony 
i deszczowy)

620 mm

620 mm 480 mm

550 mm

do podbudowy (wewnętrzny wymiar szafki)
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ASTER
bateria zlewozmywakowa
BCA 062M

199,-

azalia
bateria zlewozmywakowa
BDA 063M

399,-

storCzyk
bateria zlewozmywakowa
BCT 063M

449,-

2x

2x

2x

bateria zlewozmywakowa

molla
bateria zlewozmywakowa
BDZ 060A

589,-
2x

prospero
zlewozmywaki stalowe

sinope
zlewozmywaki stalowe

1899,-

1599,- 1899,-

2499,-
1000x500x200 mm

800x500x200 mm 1000x500x200 mm

1000x500x200 mm
ZDP 0113

ZDs 011P ZDs 051P

ZDP 0513

płaski osprzęt sPACE sAVEr

bateria Storczyk BCT 063M – 449,- 
zlewozmywak Prospero ZDP 0513 – 2499,-  

płaski osprzęt sPACE sAVEr

płaski osprzęt sPACE sAVEr

bateria Molla BDZ 060A – 589,- 
zlewozmywak Sinope ZDS 011P – 1599,-  

przy zakupie 
zlewozmywaka 
siNOPE lub 
PrOsPErO  
dowolna bateria 
z ulotki
GRATIS !

gruba stal: 1,2 mm

gruba stal: 1,2 mm

regulowana 
wysokość 
wylewki

zasięg wylewki: 216 mm 
wysokość korpusu: 500 mm

zasięg wylewki: 187 mm 
wysokość korpusu: 295 mm

zasięg wylewki: 285 mm 
wysokość korpusu: 207 mm

zasięg wylewki: 173 mm 
wysokość korpusu: 355 mm

słuchawka 
2-funkcyjna
(strumień 
napowietrzony 
i deszczowy)

540 mm

450 mm

540 mm

550 mm do podbudowy (wewnętrzny wymiar szafki)
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420 mm

410 mm 420 mm 400 mm 550 mm

do każdego 

zlewozmywaka 

stalowego płyn 

do czyszczenia  

GRATIS !

xylo
seria zlewozmywaków stalowych

maredo
seria zlewozmywaków stalowych

259,-

229,-

409,-

319,-

349,-

249,-

399,-

299,-

289,-

259,-

459,-

349,-

379,-

289,-

449,-

329,-

600x500x180 mm

780x435x160 mm

620x490x180 mm

620x440x150 mm

800x500x170 mm

780x500x190 mm

1000x500x170 mm

780x435x160 mm

ZyU 0103 - sATyNA

ZEX 0113 - sATyNA

ZyU 0503 - sATyNA

ZEX 0503 - sATyNA

ZyU 0203 - sATyNA

ZEX 011B - sATyNA

ZyU 0513 - sATyNA

ZEX 0203 - sATyNA

ZyU 3103 - DEKOr

ZEX 3113 - DEKOr

ZyU 3503 - DEKOr

ZEX 3503 - DEKOr

ZyU 3203 - DEKOr

ZEX 311B - DEKOr

ZyU 3513 - DEKOr

ZEX 3203 - DEKOr

bolero
zlewozmywaki stalowe

maestro
zlewozmywak stalowy

859,- 999,- 299,-
860x500x210 mm 970x500x210 mm 800x500x190 mm
ZHB 0113 ZHB 0513 ZsM 0113

twist
zlewozmywaki stalowe

209,- 169,-
239,- 189,-

770x480x165 mm 580x445x160 mm
ZEU 011B - sATyNA ZEU 011C - sATyNA

ZEU 311B - DEKOr ZEU 311C - DEKOr

Cornetto +
zlewozmywak stalowy

199,-
229,-

480x170 mm
ZHC 0813 - sATyNA

ZHC 3813 - DEKOr

soul
zlewozmywaki stalowe

289,- 269,-
319,- 299,-

399,-
439,-

780x490x160 mm 580x500x170 mm 780x490x160 mm

ZEO 0113 - sATyNA ZEO 011A - sATyNA

ZEO 3113 - DEKOr ZEO 311A - DEKOr

ZEO 0513 - sATyNA

ZEO 3513 - DEKOr

Profesjonalne środki do 
czyszczenia zlewozmywaków 
pozwolą utrzymać produkty 

w dobrej 
formie przez 
długie lata.

w
formie przez 
długie lata.

gruba stal: 1 mmgruba stal: 1 mm gruba stal: 0,8 mm

450 mm

40
0 

m
m

duża 
komora

gruba stal: 0,7 mmgruba stal: 0,7 mmgruba stal: 0,7 mmgruba stal: 0,7 mm

460 mm 560 mm 400 mm

400 mm

520 mm 570 mm750 mm

450 mm

580 mm

580 mm 520 mm 720 mmdo podbudowy (wewnętrzny wymiar szafki)
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Odważne i stonowane. Jednobarwne oraz 
łączące chrom z kolorowymi akcentami. Nasza 
oferta obejmuje produkty, które można zhar-
monizować lub skontrastować z kuchennym 
wnętrzem.

w energetycznych barwach
Baterie Milin przyciągają uwagę żywymi kolora-
mi. Ognisty czerwony, soczysty pomarańczowy, 
świeży zielony i słoneczny żółty wprowadzą 
do kuchni odrobinę humoru i niebanalnego 
klimatu. Dzięki nim można ożywić zarówno 
ascetycznie urządzone pomieszczenie, jak 
i modną loftową aranżację. Kolejną ciekawą 
propozycją jest bateria Gerbera z czerwoną 

silikonową wylewką. Efekt można wzmocnić 
poprzez dobranie równie intensywnych dodat-
ków – czajnika i np. tostera. 

z minimalistycznym akcentem
Dla tych, którzy wolą klasyczne barwy przygo-
towaliśmy modele pokryte bielą lub czernią. 
Baterie Milin i Lukrecja można zestawić 
z dopasowanymi kolorystycznie urządzeniami 
kuchennymi: płytą grzewczą, lodówką i pie-
karnikiem. Klasyczne barwy pozwolą stworzyć 
ponadczasowe wnętrze, które długo nie straci 
na aktualności. Czerń i biel doskonale prezen-
tują się także w postaci akcentów połączonych 
z chromowanym wykończeniem, czego przy-

kładem są kolekcje Aster i Gardenia. W przy-
padku tych modeli kropla koloru znalazła się 
w najbardziej wyeksponowanym miejscu - na 
korpusie baterii.

w barwach natury
Ciekawą propozycją stanowią także baterie 
dopasowane kolorystycznie do zlewozmy-
waków granitowych. Do wyboru są produkty 
w całości pokryte piaskowym lub grafitowym 
wykończeniem, a także model Anemon, który 
łączy chrom z grafitowym akcentem. Baterie 
w barwach natury oraz zlewozmywaki wykona-
ne z granitu tworzą nierozłączny duet.

baterie kuChenne w barwnej 
odsłonie 
Jednym ze sposobów na szybką metamorfozę kuchennej aranżacji jest montaż kolorowej baterii 
zlewozmywakowej. W naszej ofercie znajdują się modele w energetycznych barwach, a także w klasycznej 
czerni i minimalistycznej bieli.

2x

milin
baterie zlewozmywakowe

BEU G62M - zielona

259,-

BEU W62M - 
biała

BEU B62M - 
czarna

BEU r62M - 
czerwona

BEU y62M - 
żółta

BEU O62M 
- pomarańczowa

   bateria Milin BEU Y62M – 259,-   zlewozmywak Piva ZQI 220B – 749,- 

www.deante.pl/milin

Milin w kolorze „greenery”, 
zaproponowanym przez Instytut 

Pantone na 2017 r., to hit tego 
sezonu.

zasięg wylewki: 173 mm 
wysokość korpusu: 355 mm
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do każdego zlewoz-

mywaka granitowego 

impregnat  i pasta do 

czyszczenia  

GRATIS !

2x

BCA 772M - 
piasek

BCA 072M - 
chrom

2x2x

 772M - 
piasek

ASTER
bateria zlewozmywakowa

BCA 272M - grafit

419,-

419,-

389,-

CA 072M - CA 072M - CA
chrom

389,-

2x

anemon
bateria zlewozmywakowa

BCZ 2620 - chrom / grafit

359,-

www.deante.pl/milin

eVora
seria zlewozmywaków granitowych projekt: Michał Łój

599,-

669,-
780x440x180 mm

grafit metalik 
ZQJ G113

grafit
ZQJ 2113

szary metalik 
ZQJ s113

piasek
ZQJ 7113

płaski osprzęt sPACE sAVEr

599,-

669,-
590x440x180 mm

grafit metalik 
ZQJ G11A

grafit 
ZQJ 211A

szary metalik 
ZQJ s11A

piasek 
ZQJ 711A bateria Anemon BCZ 2620 – 359,- 

zlewozmywak Evora ZQJ 2113 – 599,-

uchylna  
wylewka

ASTER
bateria zlewozmywakowa
BCA 061M

299,-
2x

Korek 
automatyczny 
to praktyczne 
pokrętło, 

które ułatwia otwieranie i zamykanie odpływu 
zlewozmywaka, bez 
konieczności zanurzania rąk w wodzie.

fiesta solis
zlewozmywak granitowy

599,-

649,-
⌀480x180 mm

grafit
Zrs 2803

szary metalik
Zrs s803

piasek
Zrs 7803

zasięg wylewki: 206 mm 
wysokość korpusu: 291 mm

zasięg wylewki: 223 mm 
wysokość korpusu: 416 mm

zasięg wylewki: 183 mm 
wysokość korpusu: 295 mm

450 mm

500 mm

500 mm

do podbudowy (wewnętrzny wymiar szafki)
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rapsodia
zlewozmywak granitowy

grafit metalik
ZQr G113

szary metalik
ZQr s113

alabaster
ZQr A113

860x500x210 mm

projekt: Bogumiła Zawada

oryginalny kształt ociekacza 
płynnie przechodzącego 
w komorę

płaski osprzęt sPACE sAVEr

1199,-1199,-

2x

ASTER
baterie zlewozmywakowe

BCA 073M - chrom

389,-

BCA W730 
- chrom / 
biała

BCA B730 
- chrom / 
czarna

469,-

469,-

lusitano
seria zlewozmywaków ceramicznych

1049,- 1199,- 1199,- 819,-

860x500x215 mm 1000x500x220 mm 860x500x220 mm ⌀445x190 mm
ZCL 611N ZCL 651N ZCL 620N ZCL 680N 

bateria Gardenia BEG W630 – 399,- 
zlewozmywak Lusitano ZCL 680N – 819,-

bateria Anemon BCZ 2620 – 359,-
zlewozmywak Rapsodia ZQR G113 – 1199,-

zasięg wylewki: 214 mm 
wysokość korpusu: 307 mm

450 mm 420 mm800 mm1000 mm

600 mm

do podbudowy (wewnętrzny wymiar szafki)



13

629,-

699,-
780x490x190 mm

andante
seria zlewozmywaków granitowych projekt: Michał Łój

2x

Gardenia
baterie zlewozmywakowe

BEG B630 - chrom / 
czarna

399,-

BEG W630 
- chrom / 
biała

BEG 063M - 
chrom 

399,-

359,-grafit metalik 
ZQN G113

grafit
ZQN 2113

szary metalik 
ZQN s113

piasek
ZQN 7113

alabaster
ZQN A113

płaski osprzęt sPACE sAVEr

780x490x190 mm

769,-

699,-

grafit metalik 
ZQN G513

szary metalik 
ZQN s513

alabaster
ZQN A513

grafit
ZQN 2513

piasek
ZQN 7513

590x490x190 mm
629,-

699,-

grafit metalik 
ZQN G11A

szary metalik 
ZQN s11A

alabaster
ZQN A11A

grafit
ZQN 211A

piasek
ZQN 711A

1199,-

1000x520x200 mm

modern
seria zlewozmywaków granitowych projekt: Marcjanna Kołat

grafit metalik 
ZQM G513

szary metalik 
ZQM s513

alabaster
ZQM A513

płaski osprzęt sPACE sAVEr

860x520x200 mm

1099,-

grafit metalik 
ZQM G113

szary metalik 
ZQM s113

alabaster 
ZQM A113

590x520x200 mm

999,-

grafit metalik 
ZQM G103

szary metalik 
ZQM s103

alabaster
ZQM A103

bateria Gardenia BEG 063M – 359,- 
zlewozmywak Andante ZQN S113 – 699,-

699,-

699,-

399,-

alabaster
ZQN A113

PACE sAVE

769,-

szary metalik 
ZQN s513

699,-
AVEr

metalik 
do każdego zlewoz-

mywaka granitowego 

impregnat  i p
asta do 

czyszczenia  

GRATIS !

540 mm

39
0 

m
m

duża 
komora

zasięg wylewki: 188 mm 
wysokość korpusu: 266 mm

620 mm

600 mm500 mm

630 mm

470 mm

470 mm
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Na równi z blatem, 
podblatowo i klasycznie - trzy sposoby montażu Egerii to sposób na 

dopasowanie produktu do własnych potrzeb. 

EGERIA
seria zlewozmywaków stalowych

999,-
570x440x200 mm

799,-
440x440x200 mm
ZPE 010B699,-

380x440x200 mm
ZPE 010A ZPE 050C

płaski osprzęt sPACE sAVEr

klasycznie na równi z blatem podblatowo

arabeska
seria stalowych komór podblatowych

419,-
470x420x180 mm
ZAA 010C369,-

360x420x180 mm
ZAA 010B 339,-

185x320x130 mm
ZAA 010A

Corda
seria granitowych komór podblatowych

859,-

grafit metalik 
ZQA G10C

szary metalik 
ZQA s10C

alabaster
ZQA A10C

550x460x190 mm

739,-

grafit metalik 
ZQA G10B

szary metalik 
ZQA s10B

alabaster
ZQA A10B

380x460x190 mm

739,-
bateria Aster BCA W730 – 469,- 
zlewozmywak Corda ZQA S10C – 859,-

płaski osprzęt 

do każdego 

zlewozmywaka 

stalowego płyn 

do czyszczenia  

GRATIS !
GRATIS !

520 mm

350 mm

360 mm 470 mm 185 mm

380 mm

440 mm

440 mm 570 mm

do podbudowy (wewnętrzny wymiar szafki)
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760x440x150 mm

440x440x170 mm

759,-

639,-

grafit 
ZQZA2513

grafit 
ZQZA2103

piasek 
ZQZA7513

piasek 
ZQZA7103

780x435x180 mm

580x440x160 mm

779,-

639,-

grafit 
ZQZA2203

grafit 
ZQZA211A

piasek 
ZQZA7203

piasek 
ZQZA711A

639,-

760x440x150 mm 

komplet zorba +nemezja
seria zlewozmywaków granitowych z baterią z wylewką „U” w komplecie

grafit
ZQZV2113

piasek
ZQZV7113

+

Komplet Zorba ZQZV2113 – 639,-

1. Koszyk stalowy 320x350x110 mm do zlewozmywaków z prostokątną komorą ZEE 011K – 64,90 zł   2. Koszyk stalowy 320x350x110 mm  z suszarką do zlewozmywa-
ków z prostokątną komorą ZEE 012K – 64,90 zł   3. Koszyk stalowy ⌀340 mm do zlewozmywaków z okrągłą komorą ZEE 080K – 69,90 zł   4. Koszyk stalowy do odsączania 
warzyw i owoców 350-550x240x100 mm ZZH 011K– 49,90 zł   5. suszarka do naczyń 305x205x105 mm ZZF 011s – 49,90 zł   6. Deska szklana ze wzorem 400x300 mm 
ZZD 001s – 59,90 zł   7. rollmata do odsączania szara 110x380 mm ZZH 011M – 59,90 zł   8. rollmata do odsączania zielona 110x380 mm ZZH 012M – 59,90 zł
9. Preparat do czyszczenia zlewozmywaków stalowych 250 ml ZZZ 000P – 34,90 zł   10. Preparat do impregnacji zlewozmywaków granitowych  250 ml ZZZ 000i – 34,90 zł   
11. Pasta do czyszczenia zlewozmywaków granitowych 250 ml ZZZ 000C – 34,90 zł

1. 2. 3. 5.4.

6. 8. 9. 10. 11.7.

akCesoria kuChenne

639,-

do każdego zlewoz-

mywaka granitowego 

impregnat  i pasta do 

czyszczenia  

GRATIS !

+

+

+

+

11.10.

zasięg wylewki: 
173 mm 
wysokość korpusu: 
355 mm

450 mm

580 mm

750 mm

450 mm

420 mm



ED
20

17
/L

05
49

ED
20

17
/L

05
49

ED
20

17
/L

05
49

ED
20

17
/L

05
49

zle
w

oz
m

yw
ak

 C
ap

el
la

 Z
SC

 G
X1

C 
– 

19
99

,-
ba

te
ria

 G
er

be
ra

 B
GB

 B
72

0 
– 

49
9,

- 


