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Útmutató
A termék jelölése:

n Terméknév

Cikkszám jelölése: 10012500101
Honlapunkon megtalálhatók a termékekhez kapcsolódó vásárlói tájékoztatók:
www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok
Figyelem!
A gyártók folyamatos termékfejlesztése következtében termékeink kismértékben módosulhatnak a katalógusban megjelenthez képest.
A termékek nem szakszerű beszereléséből adódó károkért felelősséget nem vállalunk.
Amennyiben a katalógusban látható színek, színminták és a termékek valódi színe esetében némi eltérés tapasztalható,
ez a nyomdai technológia és az alkalmazott anyagok jellegéből adódhat. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!
Jelmagyarázat:
Exkluzív • Magas minőségű, igényes formatervezésű termék.
Legkedvezőbb ár • Kínálatunk legolcsóbb terméke az adott kategóriában.
Kiváló ár-érték arány • Kedvező árfekvésű, jó minőséget képviselő termék.
Átfordítható • A mosogatómedence beépíthető balos illetve jobbos verzióként is.

GRÁNIT MOSOGATÓK

80% GRÁNITÖRLEMÉNY
20% AKRIL
Ez a kombináció a lehető legjobb
hő- és karcállóságot valamint alaktartósságot garantál!

KARCÁLLÓ

A felület fokozottan ellenáll a napi
gyakorlatban előforduló karcoknak.

HŐÁLLÓ Az anyag jobban ellenáll a hőhatásoknak, mint
sok más kompozit mosogató.

ÜTÉSÁLLÓ

Akár erősebb mechanikai behatások sem
tesznek kárt a mosogatóban.

HIGIÉNIKUS

Az anyag nagyobb sűrűségének
köszönhetően a mosogató könnyen tisztítható. A sima,
porózusmentes felületen a legmakacsabb szennyeződések
sem tapadnak meg, így mosogatónk mindig friss és kellemetlen
szagoktól mentes marad.

SZÍNTARTÓ

A mosogatók egyik erőssége egyedi
színük. Ezt a színt a mosogató még erős igénybevétel mellett,
vagy közvetlen napfénynek kitéve is hosszú ideig megőrzi.

MÉG EGY ÉRV Minden mosogató anyaga természetes
ezüst ionokat is tartalmaz. Ennek köszönhetően gátolja
a baktériumok elszaporodását a mosogató felületén, így
hozzájárul egy egészségesebb, tisztább és frissebb konyhai
környezet fenntartásához. Ez a hatás tartós, hiszen nem csak a
mosogató felületén, hanem az anyag teljes keresztmetszetében
megtalálhatóak az ezüstionok.
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n Gránit mosogatómedencék

3 1/2”szűrőkosaras leeresztővel
excenteres dugóemelővel
csaphely- és dugóemelő furattal

500

70
400
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NAGY
MEDENCE

n Grawa PT5-5610
1medencés

560

méret: 560x500 mm
med. méret: 490x400x200 mm

490

200

szín
fekete
bézs kő
szahara bézs
sötét homok

KORPUSZ 600

500

70
400

EXTRA
NAGY
MEDENCE

200

szín
fekete
bézs kő
szahara bézs
sötét homok

KORPUSZ 800

cikkszám
10012150040
10012150041
10012150042
10012150043

n Grawa PT1-7810
1 medence+csepegtetős
430

780

200

390

KORPUSZ
500

n Bézs kő

3 1/2”szűrőkosaras leeresztővel
excenteres dugóemelővel
csaphely- és dugóemelő furattal
méret: 760x500 mm
med. méret: 690x400x200 mm

690

n Fekete

cikkszám
10012150020
10012150021
10012150022
10012150023

n Grawa PT5-7610
1medencés

760

500
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n Szahara bézs

3 1/2”szűrőkosaras leeresztővel
excenteres dugóemelővel
csaphely- és dugóemelő furattal
méret: 780x500 mm
med. méret: 390x430x200 mm
szín
fekete
bézs kő
szahara bézs
sötét homok

cikkszám
10012150100
10012150101
10012150102
10012150103

n Sötét homok

n Gránit mosogatómedencék
n Grawa PT3-7910
1 medence+csepegtetős

790

500

430

3 1/2”szűrőkosaras leeresztővel
excenteres dugóemelővel
csaphely- és dugóemelő furattal
méret: 790x500 mm
med. méret: 340x430x200 mm

340

200

szín
fekete
bézs kő
szahara bézs
sötét homok

KORPUSZ
450

n Grawa PT3-8610
1 medence+csepegtetős

860

500

430

3 1/2”szűrókosaras leeresztővel
excenteres dugóemelővel
csaphely- és dugóemelő furattal
méret: 860x500 mm
med. méret: 340x430x200 mm

340

200

szín
fekete
bézs kő
szahara bézs
sötét homok

KORPUSZ
450

200

345

KORPUSZ 600

426

290

500

145

cikkszám
10012150140
10012150141
10012150142
10012150143

n Grawa PT4-9910
1,5 medence+csepegtetős

990

150

cikkszám
10012150120
10012150121
10012150122
10012150123

3 1/2”szűrőkosaras leeresztővel
excenteres dugóemelővel
csaphely- és dugóemelő furattal
méret: 990x500 mm
med. méret:
345×426×200 mm+150×290×145 mm
szín
fekete
bézs kő
szahara bézs
sötét homok

cikkszám
10012150200
10012150201
10012150202
10012150203
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n Gránit mosogatómedencék és színazonos csaptelepek
n Grawa PT2-5110
3 1/2”szűrőkosaras leeresztővel
csaphelyfurat kikönnyítéssel
méret: D=510 mm
med. méret: 381x390x200 mm
szín
fekete
bézs kő
szahara bézs
sötét homok

cikkszám
10012150000
10012150001
10012150002
10012150003

KORPUSZ
450

n ST01 Csaptelep
szín
fekete
bézs kő
szahara bézs
sötét homok

cikkszám
10012151000
10012151001
10012151002
10012151003

n ST02 Zuhanyzós
csaptelep
szín
fekete
bézs kő
szahara bézs
sötét homok

cikkszám
10012151020
10012151021
10012151022
10012151023
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CM MOSOGATÓK
A CM mosogatók kiváló minőségű, 18/10-es acélból készülnek,
így hosszú távon is ellenállnak a rozsdának. A rozsdamentes acél
egyik legfontosabb előnye, hogy az ötvöző elemeknek köszönhetően önvédő rendszerrel rendelkezik, amely egy vékony, láthatatlan bevonatot képez a felszínén. Ezek az elemek az oxigénnel
érintkezve aktiválódnak, így egy karcolás sem tesz kárt a rozsda
elleni védelemben. A CM mosogatók így akár évtizedeken át is
megőrzik eredeti fényüket.

SZATÉN FELÜLET
A mindennapi használatra kifejlesztett mosogató felszín. Hos�szú éveken át változás nélkül ellenáll a karcoknak és higiénikus körülményeket garantál még ezen, a baktériumoknak erősen kitett helyen is.

STANDARD PROFIL
Ez a leggyakrabban használt profil minden mosogató márká
nál: a mosogató kissé kiáll a munkalap síkjából.
A CM saját gyártási szabadalmának köszönhetően ez az ív finom és elegáns.

TELETETŐS PROFIL
A 3 cm vastag profil jól illeszkedik a hasonló vastagságú munkalapokhoz. Erős és megbízható munkafelületet biztosít.
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n Rozsdamentes acél mosogatók
n Brando 015103
1 medence+csepegtetős
3 1/2”-os takart, fém szűrőkosaras
leeresztővel és excenteres
dugóemelővel
csaphely- és dugóemelő furattal
méret: 860x500 mm
med. méret: 340x400x210 mm
10012130190

n Brando 015104
2 medencés
3 1/2”-os takart, fém szűrőkosaras
leeresztővel és excenteres
dugóemelővel
csaphely- és dugóemelő furattal
méret: 860x500 mm
med. méret: 340x400x210 mm
10012130540

n Cristal 010013
1 medence+csepegtetős
3 1/2”-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 860x500 mm
med. méret: 342x410x210 mm
10012130170

n Cristal 010012
2 medencés
3 1/2”-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, csaphelyfurattal
méret: 790x500 mm
med. méret: 342x410x200 mm
10012130530

n Rozsdamentes acél mosogatók
EXTRA
NAGY
MEDENCE

n Cristal 010016
1 medence+csepegtetős
3 1/2”-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 1000x500 mm
med. méret: 500x400x210 mm
10012130180

n Cristal 010015
1,5 medence
+csepegtetős
3 1/2”-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 1000x500 mm
med. méret:
342x410x210 mm+145x335x130 mm
10012130320

n Cometa 011441
1 medence+csepegtetős
3 1/2”-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 790x500 mm
med. méret: 342x410x190 mm
10012130150

n Cometa 011442
2 medencés
3 1/2”-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, csaphelyfurattal
méret: 790x500 mm
med. méret: 342x410x180 mm
10012130520
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n Rozsdamentes acél mosogatók
n Cometa 01144A
1 medence+csepegtetős

565

EXTRA
NAGY
MEDENCE
400

3 1/2”-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 1000x500 mm
med. méret: 500x400x190 mm
500

445
1000

10012130160

190

500
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KORPUSZ 600

n Cometa 011445
1,5 medence
+csepegtetős
3 1/2”-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 1000x500 mm
med. méret:
342x410x190 mm+145x335x130 mm
10012130310

n Cometa 011447
2 medence+csepegtetős
3 1/2”-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 1160x500 mm
med. méret: 342x410x190 mm
10012130710

n Universal 015446
1 medence+csepegtetős
3 1/2”-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 1000x500 mm
med. méret: 450x400x160 mm
10012130140

n Rozsdamentes acél mosogatók
n Universal 015444
2 medencés
3 1/2”-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, csaphelyfurattal
méret: 860x500 mm
med. méret: 342x380x160 mm
10012130510

n Universal 015440
1 medence+csepegtetős
3 1/2”-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 860x500 mm
med. méret: 450x400x160 mm
10012130130

n Universal 015443
1 medence+csepegtetős
3 1/2”-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 860x500 mm
med. méret: 342x380x160 mm
10012130120

n Universal 015445
1,5 medence
+csepegtetős
3 1/2”-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 1000x500 mm
med. méret:
342x380x160 mm+172x330x100 mm
10012130300
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n Rozsdamentes acél mosogatók
n Universal 015447
2 medencés+csepegtetős

60

3 1/2”-os fém szűrőkosaras leeresztővel

380

méret: 1160x500 mm
med. méret: 342x380x160 mm

60

500

408

45

342

40

342

391

10012130700

1160

n Mondial 011501
1 medence+csepegtetős
3 1/2”-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 790×500 mm
med. méret: 342×380×150 mm
10012130110

n Mondial 011552
2 medencés

395

3 1/2”-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, csaphelyfurattal

380

342

342
790

méret: 790×500 mm
med. méret: 342×380×150 mm
10012130500

150

500
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KORPUSZ 850

n Ilaria 011840
2 medence+csepegtetős
sarok
3 1/2”-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, csaphelyfurattal
méret: 830×830 mm
med. méret: 342x410x190 mm
10012130800

n Rozsdamentes acél mosogatók
n Cinzia 011949
1 medencés
3 1/2”-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: Ø 435 mm
med. méret: Ø 375×160 mm
10012130000

n Eureka 011743
1 medencés

EXTRA
NAGY
MEDENCE

3 1/2”-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, csaphelyfurattal
méret: 860x510 mm
med. méret: 750×410×220 mm
10012130050

n Point 1V
1 medence+csepegtetős
3 1/2”-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 780×435 mm
med. méret: 342×370×150 mm
10012130100

255
Ø35

83

255
41.5

n POINT 1R
1 medencés

Ø510

3 1/2”-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, csaphelyfurattal

Ø385

méret: D=510 mm
med. méret: D385×175 mm

175

37

10012130010

600
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n Teletetős rozsdamentes acél mosogatók
n Mondial 031031
1 medence+csepegtetős

387

380

500

55

1 1/2”-os fém leeresztővel,
csaphelyfurattal

65
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40

418

342
800

méret: 800x500 mm
med. méret: 342x380x150 mm
profilvastagság: 30 mm
hátsó oldali felhajtás: 60 mm magas,
15 mm mély
balos
10012130900

jobbos
10012130901

A képen a balos látható.

n Mondial 031032
2 medencés
1 1/2”-os fém leeresztővel,
csaphelyfurattal
méret: 800x500 mm
med. méret: 342x380x150 mm
profilvastagság: 30 mm
hátsó oldali felhajtás: 60 mm magas,
15 mm mély
10012130910

n Rossana 031133
1 medence+csepegtetős
1 1/2”-os fém leeresztővel,
csaphelyfurattal
méret: 900×600 mm
med. méret: 342x410x170 mm
profilvastagság: 30 mm
hátsó oldali felhajtás: 60 mm magas,
15 mm mély
balos
10012130920

jobbos
10012130921

A képen a balos látható.

n Rossana 031134
2 medencés
1 1/2”-os fém leeresztővel,
csaphelyfurattal
méret: 900x600 mm
med. méret: 342x410x190 mm
profilvastagság: 30 mm
hátsó oldali felhajtás: 60 mm magas,
15 mm mély
10012130930

n Csaptelepek
n 9211 Csaptelep
szín: króm
anyaga: fém

225

140

143

10012131100

max
50 mm
G3/8’’

n 9221 Zuhanyzós
csaptelep

210

szín: króm
anyaga: fém

115

155

10012131110

max
50 mm

G3/8’’

n 9213 Csaptelep
194

szín: króm
anyaga: fém

235

330

10012131130

max
50 mm
G3/8’’

220

n 9226 Zuhanyzós
csaptelep
szín: króm
anyaga: fém

325

10012131150
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n Csaptelepek
n 9205 Zuhanyzós
csaptelep
szín: króm
anyaga: fém
10012131140

n 9234 Liftes
zuhanyzós csaptelep
A csaptelep a munkapultba
süllyeszthető, ami például
alacsonyabb ablak nyitásakor
hasznos lehet!
szín: króm
anyaga: fém
10012131120

n 90211 Csaptelep
szín: króm
anyaga: fém

225

120

127

10012131000

Ø 52

n 90221 Zuhanyzós
csaptelep
szín: króm
anyaga: fém

195

10012131010

120

150
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Ø 55

n Csaptelepek és kiegészítők
n 90220 Zuhanyzós
csaptelep
szín: króm
anyaga: fém-műanyag

540

10012131020

180

245

Ø 55

n 9107 Zuhanyzós
csaptelep

250

szín: króm
anyaga: fém

40

140

175

440

10012131160

max
50 mm
G3/8''

n 091002 Beépíthető
mosogatószer/
szappan adagoló

n Felfogató karom
8 db/csom.
10012131885

szín: króm
anyaga: fém-műanyag
10012131900

n 064069 Vágódeszka
rozsdamentes perforált betéttel

n 094020 Vágódeszka

Eureka medencéhez

10012131950

10012131951

Mondial, Universal, Cometa, Ilaria, Cristal, Brando medencékhez
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n Alumínium kötő, alumínium tálca
n Alumínium kötő
Mosogató vagy beépíthető főzőlap alá
beépíthető kötő.
szín: alumínium-szürke
anyag: alumínium-műanyag

Alkatrészekben:
terméknév
Alumínium kötő (fm)
Lezáró elem

kiszerelés
4600 mm
db

cikkszám
10000696000
10000696010

A hátfallemez az alumínium profilban
kiképzett árokba helyezhető.
Csap átmérő: 8 mm

Konfekcionálva:
névl. méret (mm)
450
500
600
800
900
1000

cikkszám
10000696100
10000696110
10000696120
10000696130
10000696140
10000696150

n 40\86.X
Alumínium tálca vízzáró
profillal
A mosogatótálca alatti korpuszfeneket védi a
mosogatóból és a hulladékgyűjtőből kikerülő
szennyeződésektől. Higiénikus, könnyen
tisztítható felület. A vízzáró profilok levétele
után a kívánt méretre vágható, majd a
profilokat vissza kell helyezni.
névl.
méret
(mm)

méret (mm)

cikkszám

600

564x547

10003650500

900

864x547

10003650510

