Zlewozmywak Maris z Fragranitu+. Pojemny, trwały, higieniczny.

NIEZWYKLE
PRZESTRONNY
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ZLEWOZMYWAK SPEŁNIAJĄCY WSZYSTKIE OCZEKIWANIA
Lubisz gotować? Spędzasz w kuchni sporo czasu? Jeżeli tak,
to zlewozmywaki Maris zaprojektowane zostały dla Ciebie.
Zaskoczą Cię pojemną komorą, która pomieści nawet blachę
z piekarnika czy dwa spore garnki. Modele Maris zapewniają
dużą przestrzeń do pracy, a tym samym komfort i czystość
w kuchni. Jednocześnie dzięki materiałowi Fragranit+ są trwałe.
Z kolei technologia Sanitized® z dodatkiem jonów srebra
ogranicza rozwój bakterii i drobnoustrojów.

Bez ociekacza
Najbardziej wydajnym i ekologicznym sposobem mycia naczyń jest korzystanie
ze zmywarki, która stała się standardem w naszych kuchniach. Dlatego też w przypadku
prezentowanego zlewozmywaka zrezygnowaliśmy z ociekacza. Dzięki temu masz więcej
cennego miejsca na blacie. W pojemnej i odpornej na zarysowania komorze umyjesz
blachy do pieczenia, garnki i różnego rodzaju duże akcesoria kuchenne. Przecież nie
wszystko zmieści się w zmywarce!
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MARIS TO MINIMALISTYCZNA LINIA
Nowe zlewozmywaki Maris są funkcjonalnym i atrakcyjnym elementem wyposażenia
kuchni. Uniwersalne wzornictwo sprawia, że komory pasują do każdej aranżacji
kuchennej – od nowoczesnej po tradycyjną. Szeroki wybór kolorów ułatwia dopasowanie
modelu do wymarzonego blatu kuchennego. Zlewozmywaki potrafią zamienić strefę
zmywania w najbardziej eleganckie miejsce kuchni. Komory w czarnym macie
w połączeniu z czarnymi akcesoriami jak odpływ czy przelew oraz smukłością
czarnej baterii kuchennej, tworzą spójną, piękną i elegancką całość.

Idealnie dopasowany do Twojej kuchni
Zlewozmywaki Maris z Fragranitu+ zostały
zaprojektowane, by odpowiedzieć na pytanie,
jak obecnie korzystamy z kuchni. Gotowanie
domowych posiłków stało się przyjemną
codziennością. Odkrywamy nowe przepisy,
korzystamy z bogactwa i świeżości dostępnych
składników. Komory Maris dzięki swojej
pojemności pomagają w przygotowywaniu
ulubionych potraw. Po skończonym gotowaniu
możemy bez wysiłku posprzątać kuchnię
i blat roboczy.

Perfekcja wykonania i dbałość o detale
Nasze zlewozmywaki wyprodukowane są
z dbałością o każdy, nawet najmniejszy detal.
W przemyślany sposób zaprojektowany został
kształt komory wraz z łagodnymi promieniami
zaokrąglenia, ułatwiającymi codzienną
pielęgnację. Subtelne krawędzie są jednymi
z najcieńszych aktualnie dostępnych na rynku.
Stalowe osłony odpływu i przelewu
są niezwykle eleganckie i wraz z komorą
stanowią harmonijną całość.
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POJEMNY, TRWAŁY I HIGIENICZNY
Ponad 60% prac kuchennych wykonujemy w zlewozmywaku. Jest niezbędny
przy przygotowywaniu posiłków i zmywaniu naczyń. Dlatego liczy się
jego funkcjonalność i trwałość. I właśnie tak zaprojektowane są modele Maris,
które mają wyjątkowo pojemną komorę. Wygodnie i bez rozpryskiwania wody
umyjemy w niej nawet duże naczynia, które nie zmieszczą się w zmywarce.
Dodatkowo modele są zabezpieczone technologią Sanitized®,
która ogranicza rozwój drobnoustrojów.
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Rewelacyjnie trwały
Zlewozmywaki w naszych kuchniach codziennie
przechodzą test wytrzymałości. Dlatego
wyprodukowaliśmy je z Fragranitu+, którego
głównym składnikiem jest kwarc – jeden
z najtwardszych materiałów występujących
w przyrodzie. Jest on odporny na działanie
temperatury aż do 280oC (max 10-15 sekund),
a także na uderzenia, gwałtowne zmiany temperatur
i zarysowania. Ostre noże czy sztućce nie pozostawią
śladów na powierzchni zlewozmywaka.

Bezpieczeństwo i higiena
Z łatwością zadbasz o czystość naszych
zlewozmywaków. Dzięki zastosowaniu technologii
Sanitized® są one wyjątkowo higieniczne.
Jony srebra ograniczają rozwój bakterii
i drobnoustrojów o 99%. Ich działanie
przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne zostało
potwierdzone naukowo. Franke to gwarancja
bezpieczeństwa, higieny i komfortu.
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DLA WSZYSTKICH,
KTÓRZY CENIĄ SOBIE PRZESTRZEŃ
Zlewozmywak Maris to więcej miejsca na blacie kuchennym. Gotowanie, pieczenie,
przyrządzanie posiłków lub mycie naczyń, to wszystko przebiega sprawniej i wygodniej,
kiedy masz do dyspozycji dużo miejsca. Większy komfort, to również pojemna komora,
w której zmieści się wygodnie blacha z piekarnika. Praca przebiega sprawnie,
bez rozpryskiwania wody na blat i podłogę.
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Imponująca wielkość i wzornictwo

Duży wybór modeli i kolorów

Światowej klasy trwałość

Łatwa instalacja zlewozmywaka

Bezpieczny i higieniczny

Supercienka krawędź

DUŻY ZLEWOZMYWAK, W DUŻYM WYBORZE
Wybierz model, sposób montażu i kolor zgodnie z własnym gustem i potrzebami.
Nasz zlewozmywak zachwyci Cię funkcjonalnością i wzornictwem.
KONFIGURACJA

SZEROKOŚĆ KOMORY
Od 37 cm do 73 cm – znajdziesz
komorę w rozmiarze odpowiadającym
wszelkim potrzebom.

PÓŁKA NA BATERIĘ
Wybierz między zlewozmywakiem
z płaską bądź lekko podciętą półką
albo też bez półki na baterię.

KONFIGURACJA ZLEWOZMYWAKA
Jednokomorowy, półtorakomorowy
lub dwukomorowy zlewozmywak
– wybór należy do Ciebie.

WBUDOWYWANY
Zlewozmywak jest montowany od
góry we wcześniej wyciętym otworze,
a dzięki sześciomilimetrowej krawędzi
jest delikatnie widoczny ponad
powierzchnią roboczą.

DO PODBUDOWY
Zlewozmywak montowany do powierzchni
roboczej od spodu pozwala na wykończenie
bez krawędzi. Ten wariant zapewnia
łatwość czyszczenia i idealną integrację
z kuchennym otoczeniem.

SPOSOBY MONTAŻU

NA RÓWNI Z BLATEM
Komory Maris można zamontować
na równi z blatem, dzięki temu idealnie
komponują się z blatem z kamienia
naturalnego, litym drewnem lub
konglomeratem kwarcowym.

WARIANTY KOLORYSTYCZNE

biały polarny

orzechowy

beżowy

kamienny szary

onyx

czarny mat

cappuccino
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AKCESORIA
ZESTAW

NR KATALOGOWY

ZESTAW AKCESORIÓW

szyna teleskopowa
stal szlachetna
340-540 x 173 x 27 mm

ZESTAW

112.0655.481

bambusowa deska
do krojenia
drewno bambusowe
320 x 200 x 18 mm

duża wkładka
ociekowa
tworzywo sztuczne Sanitized®
297 x 173 x 95 mm

Plus

NR KATALOGOWY

ZESTAW AKCESORIÓW

szyna teleskopowa
stal szlachetna
340-540 x 173 x 27 mm

ZESTAW

112.0655.481

bambusowa deska
do krojenia
drewno bambusowe
320 x 200 x 18 mm

duża wkładka
mata silikonowa
ociekowa
®
tworzywo sztuczne Sanitized silikon
297 x 173 x 95 mm
400 x 350 x 6,5 mm

Premium

NR KATALOGOWY

ZESTAW AKCESORIÓW

szyna teleskopowa
stal szlachetna
340-540 x 173 x 27 mm

mały pojemnik

112.0655.481

bambusowa deska
do krojenia
drewno bambusowe
320 x 200 x 18 mm

duża wkładka
ociekowa
tworzywo sztuczne Sanitized®
297 x 173 x 95 mm

mała wkładka
ociekowa
tworzywo sztuczne Sanitized®
173 x 173 x 95 mm

bambusowa pokrywka
pojemnika

mata silikonowa

pojemnik
do przechowywania
akcesoriów
tworzywo sztuczne
540 x 275 x 100 mm

tworzywo sztuczne Sanitized® drewno bambusowe
173 x 173 x 95 mm
173 x 183 x 10 mm
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silikon
400 x 350 x 6,5 mm

DO MONTAŻU NA RÓWNI
LUB POD BLATEM

PRZEGLĄD KOMÓR MARIS prezentowane wykończenie - kamienny szary
MRG 260/160-34-15 SBR
mała komora z prawej strony

MRG 260/160 -34-15 SBL
mała komora z lewej strony

MRG 210/110-72

MRG 210/110-62

MRG 210/110-52

MRG 210/110-37

MODELE Z PŁASKĄ PÓŁKĄ POD BATERIE

MODELE WBUDOWYWANE

MRG 610-73 FTL

MRG 610-54 FTL

MRG 610-39 FTL

MODELE Z PODCIĘTĄ PÓŁKĄ POD BATERIE
MRG 620-35-35

MRG 610-72

MRG 610-52

Odkryj pełen asortyment wariantów kolorystycznych na stronie www.franke.pl
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