StarBright 45 E-XN
1B

StarBright 50 E-XN
1B

nezerová ocel 18/10

nerezová ocel 18/10

matná

matná

Instalace do skříňky o minimální šířce (cm)

45

50

Dispozice (B vana; D odkapová plocha)

1B

1B

-

-

3½"

3½"

kulatý

kulatý

465x440

500x510

HLAVNÍ VLASTNOSTI

Materiál
Povrchová úprava

Umístění odkapové plochy
Sítko

TECHNICKÉ NÁKRESY

ROZMĚRY

Přepad
Vnější rozměr dřezu výška x šířka, mm
Hlavní vana

výška x šířka x hloubka, mm

370x340x155

400x340x155

Přídavná vana

výška x šířka x hloubka, mm

-

-

Dřez

StarBright

Výřez pro instalaci

Navrženo s ohledem na vaše pohodlí
StarBright 45 StarBright 50 StarBright 60
E-XN 1B 1D
E-XN 1B 1D
E-XN 1½B 1D
nerezová ocel
18/10

nerezová ocel
18/10

nerezová ocell
18/10

nerezová ocel
18/10

matná

matná

matná

matná

Instalace do skříňky o min. šířce (cm))

45

50

60

80

Dispozice (B vana; D odkapová plocha)

1B 1D

1B 1D

1½B 1D

2B 1D

oboustranný

oboustranný

oboustranný

oboustranný

3½"

3½"

3½"

3½"

kulatý

kulatý

kulatý

kulatý

790x500

860x500

980x500

1160x500

HLAVNÍ VLASTNOSTI

Materiál
Povrchová úprava

Umístění odkapové plochy
Sítko

ROZMĚRY

Přepad

TECHNICKÉ NÁKRESY

StarBright 80
E-XN 2B 1D

Vnější rozměr dřezu

vxš, mm

Hlavní vana

vxšxh, mm

340x400x160

406x406x170

340x400x160

340x400x160

Přídavná vana

vxšxh, mm

-

-

170x320x100

340x400x160

Dřez

Výřez pro instalaci

Nové funkce a
moderní design
Nová řada dřezů StarBright přináší do vaší kuchyně nadčasový
styl, který se díky svému funkčnímu a modernímu designu snadno
přizpůsobí vašemu prostoru.

Flexibilita ve vaší kuchyni

Dřezy StarBright
vám nabízejí různé
kombinace a velikosti,
abyste mohli učinit tu
nejlepší volbu.

Odkapová plocha
umožňuje snadný odtok
vody i údržbu.

Navrženo s péčí
Dřezy Teka jsou vyráběny stejným způsobem, s jakým
šéfkuchař připravuje vaše oblíbené recepty: s pomocí těch
nejlepších ingrediencí.
Naše komplexní kontrola výrobního procesu nám umožňuje
chránit zdroje a starat se o svět, ve kterém žijeme.

Vážíme si vaší důvěry
Řada StarBright se vyrábí ve Španělsku a vyznačuje
se vysokou kvalitou, trvanlivostí a extrémně odolnou
nerezovou ocelí (AISI 304).
Valid for all stainless steel sinks. See conditions at teka.com

Ve společnosti Teka natolik důvěřujeme našim standardům
kvality, že na materiál dřezů nabízíme doživotní záruku.

