
Isao
36.900.-
Mérete: 465x465x190 mm
Modell szám: 470 103 0xx

Isao   
33.900.-
Mérete: 500x500x205 mm
Modell szám: 250 803 0xx

Isao
39.900.-
Mérete: 780x435x170 mm
Modell szám: 470 113 0xx

Lukka
45.900.-
Mérete: 960x480x190 mm 
Modell szám: 140 513 0xx  

Tosca
49.900.-
Mérete: 770x500x180 mm   
Modell szám: 280 113 0xx

Isao 
43.900.-
Mérete: 780x435x170 mm
Modell szám: 470 513 0xx

Lukka 
46.900.-
Mérete: 780x480x190 mm
Modell szám: 140 203 0xx

Akara  
42.900.-
Mérete: 860x435x175 mm   
Modell szám: 290 113 0xx 
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50

50

45

45

60
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A Marmorin mosogatók árai tartalmazzák a szifont és az automata leeresztőt. 

IKONOK / jelmagyarázat RONTTI SZÍNEK

01 - safari 02 - black 07 - sand 06 - white

CSAPTELEPEK

minimális bútor méret

minimális sarok bútor méret

megfordítható mosogató

pultra szerelt

síkban szerelt mosogató

alulról szerelt

pultra ültethető mosogató

szilikonnal telepíthető

horoggal rögzíthető

sablont tartalmaz

szifon és automatikus leeresztő

mosogatógéphez csatlakoztatható

konyha malachoz csatlakoztatható

12 színben elérhető

KONYHA KOLLEKCIÓ 2015

Az idei kollekció termékeinél a design és a kényelmes használat 
találkozik. Intelligens megoldások, még több funkcionalitás és 
a megszokott felső szintű tervezés jellemzi a szóban forgó 
kollekciót. A tökéletes kivitelezés, s a magas minőség biztosítja 
a termékek kivételes megjelenését, biztonságát, higiéniáját és 
az örömteli használatát.

Csaptelep : kihúzható fejes

39.900.-
Csaptelep : normál

28.900.-

Csaptelep színek:      safari       black       sand      white
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Közel 30 éve került megalapításra a Marmorin első gyára. Az eltelt évtizedek nem csak a gyártási tapasztalatok miatt jelentősek, de azért is, 
mert ezalatt több olyan gyártástechnológiát és anyagösszetételt dolgoztunk ki, aminek eredményeképpen most exkluzív minőségű és 
rendkívül kedvező tulajdonságokkal rendelkező termékeket tudunk Önnek kínálni. Így a tartósság, a szennyeződések lerakódását 
megakadályozó, ellenálló felület, vagy a légbuborékok teljes mértékű kiküszöbölése mind olyan sajátos tulajdonság, amik révén egy időtálló 
és mégis praktikus terméket vihet otthonába.

A konyhai termékeink szembeötlő tulajdonsága az az ergonómiai tervezettség, ami által igazán kényelmes mindennapi használatot biztosít 
tulajdonosának. Természetesen a konyhában is olyan elemeket szeretnénk látni, amelyek nem csak praktikusak, de esztétikailag is 
ugyanolyan magas színvonalon teljesítenek. Így konyhai termékeink esetében 12-féle színárnyalat közül választhat, arról nem is beszélve, 
hogy ezek mindegyikére jellemző a finom vonalvezetés, a letisztult formavilág. A letisztultság a mosogatók esetében nem csak esztétikai 
vonatkozású, hiszen a Marmorin által kifejlesztett Magranit® néven szabadalmaztatott anyagösszetétel arról is gondoskodik, hogy a szinte 
pórusmentes felületen semmiféle szennyeződés ne tapadhasson meg. Így valójában az Ön és környezetének higiéniájáról gondoskodik. 
Minden mosogatónkat Bio Cote® bevonattal látunk el, hogy megnöveljük a mikrobiológiai biztonságot. Fontos kihangsúlyozni, hogy 
a különleges esztétikai erények sosem a minőség, az ergonómia, vagy a funkcionalitás rovására jelennek meg, hanem mindezeken túl, egy 
olyan hozzáadott értékként, amit Ön is értékelni fog, amikor közelről megismeri termékeinket. 
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