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Příslušenství

cena:
5 940 kč (vč. dph)
4 950 Kč (bez DPH)

Rozměry:
1 000 × 510 mm
výřez: 980 × 490 mm
dřezy: 350 × 410 × 200 mm 

160 × 350 × 150 mm

Cena zahrnuje:
– otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
– sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
– sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
– otvor pro baterii ∅ 35 mm
– možno vyvrtat otvor pro dávkovač
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325 × 147 × 70 mm
112.0064.216
cena: 1 920 kč (vč. dph)

1 600 Kč (bez DPH)

přípravná deska SID
bezpečnostní sklo
280 × 408 mm
112.0064.137
cena: 1 920 kč (vč. dph)

1 600 Kč (bez DPH)

tectonite®

Lehký, pevný, odolný a flexibilní. To je Tectonite®, 
materiál pro novou generaci dřezů. 

Tectonite® je vyroben ze syntetického materiálu,               
tzv. SMC (Sheet Molding Compound), dosud 
používaného především v automobilovém průmyslu 
pro výrobu komponentů, podléhajících těžkému 
opotřebení. Speciální povrch s příměsí skelných vláken 
zajišťuje jeho odolnost a pevnost při použití v kuchyni.  
Je 100% recyklovatelný.

Odolá krátkodobé vysoké teplotě (až 300°C), usazo-
vání nečistot, poškrábání, chemikáliím a kyselinám 
obsažených v potravinách a v čisticích prostředcích 
používaných v kuchyni. 

Jeho lehkost a odolnost proti nárazu umožňuje snazší 
manipulaci a montáž.

Tectonite® je k dispozici ve dvou barevných odstínech.

údržba stejná jako u fragranitových dřezů – viz str. 41

Franke Sirius Tectonite®  barva
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Příslušenství

cena:
4 920 kč (vč. dph)
4 100 Kč (bez DPH)

Rozměry:
1 000 × 510 mm
výřez: 980 × 490 mm
dřez: 450 × 410 × 200 mm

Cena zahrnuje:
– otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
– sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
– otvor pro baterii ∅ 35 mm
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přípravná deska SID
bezpečnostní sklo
280 × 408 mm
112.0064.137
cena: 1 920 kč (vč. dph)

1 600 Kč (bez DPH)

čisticí pasta Twister (40 ml)
včetně houbičky
cena: 72 kč (vč. dph)
 60 Kč (bez DPH)
čisticí pasta Twister (125 ml)
včetně houbičky
cena: 180 kč (vč. dph)
 150 Kč (bez DPH)údržba stejná jako u fragranitových dřezů – viz str. 41

Franke Sirius Tectonite®  barva
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