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KOLEKCJE BATERII 
KUCHENNYCH

AKCESORIA
KUCHENE

Premierowe kolekcje FDESIGN zostały 
zaprezentowane w podziale na linie wzornicze 
oraz funkcje grup produktów.

Informacje o rozwiązaniach funkcjonalnych 
i najważniejszych cechach produktów w postaci 
ikon ułatwią nawigację podczas wyszukiwania 
pożądanych cech produktów. 

KATALOG 2021

FD1-ZFR-2L-25 Bateria kuchenna

FDESIGN to 
kolekcje baterii 
i akcesoriów dla 
kuchni i łazienki, 
które łączą 
designerską 
perfekcję 
z troską 
o środowisko. 
Marka została stworzona z myślą
o przyszłości, co znajduje
odzwierciedlenie w trwałości
produktów potwierdzonej
długim okresem gwarancyjnym.
Wszystkiemu towarzyszą wysokie
walory funkcjonalne.

KATALOG 2021



Kolekcje FDESIGN bazują
na filozofii slow life i wpisują 
się w nurt odpowiedzialnie
wybieranych produktów dla 
domu.

Pozwalają cieszyć się na co 
dzień dobrodziejstwem natury, 
a jednocześnie znacznie obniżyć 
zużycie wody. Świadome nią 
gospodarowanie nie odbywa się 
kosztem niższej funkcjonalności 
czy estetyki. 

Proponowane produkty wyróżniają się wzornictwem 
dopracowanym w najdrobniejszych detalach, które 
odpowiada współczesnym gustom stylistycznym. Pozostają 
przy tym uniwersalne, ponadczasowe, zwinnie adaptując się 
do dynamiki trendów. Produkty oferowane są jako pełne 
kolekcje idealnie dopasowanych do siebie elementów, tak 
by łatwo stworzyć spójne, harmonijne wnętrze.

Uwzględnienie współczesnych potrzeb wzorniczych, 
funkcjonalnych i proekologicznych znajduje 
odzwierciedlenie w ofercie marki FDESIGN.

Oferowane produkty to również wybór na lata, dzięki 
czemu stanowią pewną inwestycję oraz ograniczają 
ilość generowanych odpadów, które wiążą się z częstymi 
remontami i zmianami wystroju.

IDEA



Troska o jakość, trwałość oraz podejście proekologiczne towarzyszy wszystkim 
aspektom armatury – od koncepcji przez powstawanie produktów po logistykę 
i eksploatację. FDESIGN jako odpowiedzialny producent i dystrybutor 
w opakowaniach stosuje naturalne materiały oraz te powstałe z recyklingu, 
jak zielone woreczki bąbelkowe. Mniej użytych surowców pozostaje w zgodzie 
z duchem minimalizmu i oszczędności, a neutralna forma opakowań pozwala je na 
nowo wykorzystać do innych celów. Wszystko opiera się na zasadzie 3R – reduce, 
recycle i reuse.

Kierujemy się zasadami zrównoważonej konsumpcji m.in. poprzez wysoką jakość 
produktów, gwarantującą długowieczność baterii i akcesoriów. Wszystko idzie 
w parze z doskonałymi walorami wzorniczymi, dlatego oferujemy produkty, które 
zapewniają komfort na długi czas oraz w pełni adaptują się do dynamicznie 
zmieniających się trendów. Zastosowane elementy konstrukcyjne i użytkowe 
wyróżniają się wysoką trwałością, a okres gwarancji to nawet 7 lat.

Z myślą
o przyszłości

7 lat 
gwarancji 77
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Eko, forma, 
funkcja, jakość

Stawiamy na wysoką jakość 
produktów oraz codzienną 
wygodę, a wszystko z szacunkiem 
dla środowiska.

Dzięki temu wybierasz atrakcyjny 
design, pełną funkcjonalność 
oraz bierzesz udział w budowaniu 
zdrowszego świata. 

FD1-ARD-2L-25 Bateria kuchenna

IDEA

1. Długowieczne produkty
 Wysoka jakość komponentów potwierdzona 
 7-letnią gwarancją na kluczowe elementy.

2. Oszczędzanie wody i energii
 Aeratory ograniczają wypływ wody nawet 
 o 50%, a w efekcie zużywa się mniej energii.

3. Mniej ołowiu
 Stosowany jest mosiądz o obniżonej
 zawartości ołowiu (nawet poniżej 2,2%).

4. Opakowania przyjazne 
 dla środowiska
 Wykorzystujemy kartony kraft z minimalną 
 ilością farby do nadruku i folię z recyklingu.

5. Mniej chemii
 Perlatory EasyClean zatrzymują osad 
 kamienny.  Można zrezygnować z detergentów 
 do czyszczenia.

6. Mniej plastiku
 Syfony z polipropylenu zastąpiliśmy modelami 
 mosiężnymi, co obniża wykorzystanie plastiku.

7. Komfort bez stresu
 W przypadku awarii lub wady produktu 
 odpowiadamy na zgłoszenie w ciągu 24 godzin.

7 kroków
do zdrowszego 
środowiska



Produkty FDESIGN powstały z myślą o tym, by 
codzienne czynności w kuchni stały się bardziej 
wygodne i komfortowe. Dlatego baterie zostały 
wyposażone w przydatne funkcje gwarantujące 
łatwość obsługi i pielęgnacji, a do tego pozwalające 
zmniejszyć zużycie wody.

Codzienność
staje się prostsza

FUNKCJE I POWIERZCHNIE

Wyciągana wylewka
Wylewka z wyciąganym wężem zwiększa 
komfort napełniania wysokich naczyń oraz 
pozwala na precyzyjne mycie, spłukiwanie 
i usuwanie trudnych zabrudzeń.

Natrysk/strumień
Mocny strumień wody, a może delikatniejszy 
i napowietrzony? Wygodny przełącznik 
zapewnia dostosowanie intensywności 
wypływu do precyzyjnego mycia, płukania 
czy napełniania naczyń.

FD1-A08-4B-11 Bateria kuchenna

Przegląd 
funkcji

FUNKCJE I POWIERZCHNIE

Składana wylewka
Idealne rozwiązanie dla 
użytkowników, którzy chcą 
zamontować zlewozmywak pod 
oknem i optymalnie wykorzystać 
przestrzeń bez utraty komfortu. 
Składana bateria umożliwia 
bezproblemowe otwieranie 
i zamykanie skrzydła okiennego. 

Wyciągana wylewka
Wylewka z wyciąganym wężem zwiększa 
komfort napełniania wysokich naczyń 
oraz pozwala na precyzyjne mycie 
i spłukiwanie. Ułatwia napełnianie 
głębokich czy dużych naczyń bez 
konieczności umieszczania ich 
w zlewozmywaku. Pozwala na precyzyjne 
mycie warzyw i owoców. 

Obrotowa wylewka
Praktyczne rozwiązanie przy 
korzystaniu ze zlewozmywaka, 
zwłaszcza dwukomorowego. Dzięki 
manualnemu obrotowi ułatwia 
napełniać wodą butelki oraz duże 
naczynia.

Natrysk/strumień
Dwa rodzaje strumienia docenią 
wszyscy, którym zależy na 
efektywnym wykorzystaniu czasu 
w kuchni. Poręczny przełącznik 
strumienia baterii daje możliwość 
szybkiej zmiany w zależności od 
zastosowania. 

Cold Start
To kolejne rozwiązanie 
oszczędnościowe. Zimna woda 
uruchamia się kiedy uchwyt 
ustawiony jest w pionie (pozycja 
wyjściowa), dzięki czemu 
niepotrzebnie nie zużywamy 
w nadmiarze ciepłej wody.

Numer
strony

Nazwa 
serii

Eco Easy 
Clean

Obrotowa 
wylewka

Wyciągana 
wylewka

Składana 
wylewka

Elastyczna 
wylewka

Natrysk / 
strumień

12 ARDESIA

18 ZAFFIRO

34 MEANDRO

40 Lacrima

52 BREZZA

58 PINEA

62 FLUSSO

72 AVANZA

72 NOTIO

Eco
Tym znakiem oznaczone są produkty 
posiadające rozwiązania
proekologiczne. Ich zastosowanie 
pozwoli na zmniejszenie zużycia
wody w porównaniu do 
standardowych produktów.

Szeroka oferta baterii kuchennych FDESIGN wraz z wygodnymi 
funkcjami pozwala dobrać idealny model stosownie do potrzeb. 
Dzięki temu codzienne prace stają się łatwiejsze i pozostają 
w zgodzie z duchem ekologii.

Elastyczna wylewka
Niezwykle przydatna funkcja dla 
osób, ceniących sobie swobodne 
i wygodne użytkowanie baterii. 
Pozwala nadawać wylewce dowolny 
kształt, zmieniać wysokość i zasięg 
strumienia wody zależnie od potrzeb, 
umożliwiając szybkie płukanie 
naczyń czy wygodne mycie zlewu. 

COLD

HOT
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Idealne 
dopasowanie

Na atrakcyjny wygląd baterii i natrysków mają wpływ 
interesujące wzorniczo kształty oraz estetycznie 
prezentujące się powierzchnie. Elegancki chrom, 
różowe złoto, modna czerń bądź połączenie obu barw 
podkreślą niepowtarzalny charakter łazienki.

Powierzchnie zastosowane w armaturze FDESIGN 
spełniają nie tylko funkcje dekoracyjne, ale także 
doskonale zabezpieczają baterie przed szkodliwym 
działaniem czynników zewnętrznych oraz ułatwiają 
ich czyszczenie. Umiejętnie profilowane uchwyty 
zapewniają zaś stabilne sterowanie strumieniem wody, 
co jest szczególnie ważne w ferworze kuchennych 
prac.

Old bronze Biały/chrom

Chrom/czarnyNikiel/szczotkowany

Różowe złoto/czarny

Szary

Chrom/szary SrebrnyChrom/beż

Biały

Szeroka kolorystyka baterii pozwala je też spójnie dopasować do zlewozmywaków, 
a przez to stworzyć estetyczną oraz harmonijną strefę do pracy w kuchniach 
w różnorodnych stylach wnętrzarskich.

CzarnyChrom

Grafit shine Grafit Piasek

FD1-MDR-4-11 Bateria kuchenna



KOLEKCJA KUCHENNA

FD1-ARD-8-25 Bateria kuchenna



ARDESIA

Bateria kuchenna 
z wyciąganą wylewką 
czarny/różowe złoto 

FD1-ARD-8-25
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ARDESIA
Gwiazdorskie wcielenie szyku

Niepowtarzalne przedmioty wykonane z biżuteryjnym kunsztem, 
bogate wzory, artystyczna fantazja i kreatywność – tym wyróżnia się 
współczesna odsłona stylu glamour. Nie boi się on też ciemnych barw 

zyskujących jeszcze więcej klasy z dodatkiem złotych akcentów. Wszystko 
to znajduje pełne odzwierciedlenie w kolekcji baterii Ardesia. Inspirowana 

aksamitną czernią kamienia (łupku), zachwyca perfekcją i finezją 
wykonania. Grawerowane heksagony tylko zwiększają jej wybitne walory 
dekoracyjne. Wszystko zaś idzie w parze z pełną funkcjonalnością, którą 

zapewnia wysoka wyciągana wylewka.

Aksamitna czerń baterii przywołuje skojarzenia 
z barwą najciemniejszego łupku (wł. ardesia), 
co też wiąże się z solidnością i trwałością 
kamienia. Z kolei detale w odcieniu różowego 
złota wzbogacają prostotę kształtów o szykowny, 
odrobinę awangardowy akcent.

Rzemiosło
natury

FD1-ARD-8-25 Bateria kuchenna

FDESIGN ARDESIA
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ZAFFIRO
Wielkomiejska elegancja

W dzisiejszych metropoliach styl nowoczesny łączy w sobie 
zamiłowanie do minimalizmu z wyszukanymi, intrygującymi 
akcentami. Nie musi być ich dużo, jednak zawsze powinny 

przyciągać wzrok. Taki efekt zapewniają baterie z kolekcji Zaffiro 
z detalami przypominającymi kamienie szlachetne, którym 
ingerencja człowieka pozwala osiągnąć najwyższe walory 

estetyczne i najwspanialsze formy. Wyposażenie kuchni w takim 
wydaniu jest równie unikatowe jak różowy szafir (wł. Zaffiro), czyli 

rzadko występująca odmiana tego kamienia.

W bateriach Zaffiro czerń i różowe złoto tworzą 
szlachetny duet, wzajemnie się balansując. Stanowi 
to wysublimowany akcent w aranżacji wnętrza – 
elegancki, ale przyprawiony współczesną fantazją 
projektową, która czerpie inspiracje z różnych 
konwencji stylistycznych. Sprzęt codziennego 
użytku zyskuje w ten sposób biżuteryjny wygląd, 
dzięki czemu nie wymaga dodatkowej oprawy 
dekoracyjnej.

Duch metropolii

ZAFFIRO

Bateria kuchenna  
czarny/różowe złoto 
 

FD1-ZFR-4-25

FDESIGN ZAFFIRO

FD1-ZFR-4-25 Bateria kuchenna



Bateria kuchenna  
chrom 
 

FD1-MDR-4-11
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MEANDRO
Minimalizm w rytm natury

Ograniczona kolorystyka w połączeniu z zamiłowaniem do prostych 
linii i łagodnych w wyrazie, ale malowniczych wzorów tworzy 

przejrzyste, uporządkowane wnętrze. Wykorzystanie dekoracji 
stosuje się zaś tylko w minimalnym stopniu. Baterie Meandro, które 
charakteryzują się umiarem projektowym, nie dominują w wystroju, 

lecz gustownie wzbogacają jego założenia stylistyczne, mając 
przy tym uniwersalne walory zdobnicze. Organiczne formy z lekko 

zaokrąglonymi elementami kojarzą się z przepływem wody i jej 
twórczą działalnością.

Neutralne barwy, ergonomia i prostota to 
ważne cechy dla miłośników minimalizmu. Nie 
znaczy to jednak, że taka estetyka pozbawiona 
jest kreatywności czy świeżości. Zawsze 
jest wyzwaniem projektowym – oszczędny 
design musi być bowiem jednocześnie 
charakterystyczny. Widać to zwłaszcza we 
wnętrzach. Kolekcja baterii Meandro wyróżnia 
się miękkimi, dynamicznymi liniami wylewek – 
przypominają meandrującą rzekę, która sumiennie 
rzeźbi teren. Chromowane wykończenia 
zapewniają też nutkę ponadczasowej elegancji, 
a obłe kształty zjawiskowo rozkładają światło 
i cień.

Poszukiwanie
doskonałości

FDESIGN MEANDRO

MEANDRO

FD1-MDR-4-11 Bateria kuchenna



KOLEKCJA KUCHENNA

FD1-LRA-8-66 Bateria kuchenna
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Bateria kuchenna  
stary brąz 
 

FD1-LRA-4-66

Bateria kuchenna  
stary brąz 
 

FD1-LRA-8-66

LACRIMA

FDESIGN LACRIMA

FD1-LRA-8-66 Bateria kuchenna

LACRIMA
Szlachetne retro

Baterie Lacrima stanowią idealną propozycję dla miłośników 
klasyki z odrobiną nostalgii. Delikatne, okrągłe detale na 

uchwytach przypominają kropelki łez (wł. lacrima) i tworzą 
harmonijną konstelację w stylistyce retro. Klasyczny wdzięk, 

miękkie i kunsztownie poprowadzone linie, a wszystko w duecie 
z nowoczesną funkcjonalnością. W kolekcji baterii Lacrima 

znajdziemy również model 3-otworowy z wyciąganą rączką natrysku. 
Wąż jest oddzielnie, estetycznie chowany w blacie, co zapewnia ład 
przestrzenny oraz ułatwia wykonywanie różnorodnych kuchennych 

prac. Wykończenie stary brąz świetnie sprawdza się w wystroju 
bazującym na tradycji, duchu przeszłości, ponadczasowej elegancji 

czy eklektycznej fantazji.

Nawiązanie do kropli ma mocne umocowanie 
w tradycyjnych ornamentach. Doskonałym 
przykładem jest motyw dekoracyjny paisley 
(inaczej łezka, kropla). Zaokrąglone formy i linie 
korpusu baterii tworzą spójną całość z uchwytami, 
a w kuchni stają się wyrazistą ozdobą, którą 
warto podkreślić detalami wykończeniowymi 
nawiązującymi do przeszłości. 

Kropla 
nostalgii

 23



FDESIGN LACRIMA
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Efektowne detale, biżuteryjne 
formy, blask chromu – w ten sposób 
historyczny fundament łączy 
się z nowoczesną wrażliwością. 
Baterie Lacrima w takiej odsłonie 
doskonale odnajdują się 
w towarzystwie wyrafinowanych, 
ale stonowanych barw.

FD1-LRA-4-11 Bateria kuchenna

LACRIMA

Bateria kuchenna  
chrom 
 

FD1-LRA-4-11

Bateria kuchenna  
chrom 
 

FD1-LRA-8-11
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Niezależnie od wyboru wystroju naszej kuchni zawsze sprawdzi 
się szlachetna klasyka. Bateria zlewozmywakowa Lacrima 
podkreśli najważniejsze atuty retro aranżacji. Jej zaletą jest 
nie tylko dekoracyjna forma, ale także funkcjonalność – model 
zlewozmywakowy ma wygodne pokrętła do zimnej i ciepłej 
wody oraz obrotową wylewkę zakończoną perlatorem. Lacrima 
łączy w sobie nowoczesną technologię i staroświecką formę, 
która doda wnętrzu smaku i elegancji.

Funkcjonalność 
w klasycznej odsłonie



KOLEKCJA KUCHENNA

FD1-BRZ-4-11 Bateria kuchenna



Bateria kuchenna  
chrom 
 

FD1-FLS-4-11

Bateria kuchenna  
chrom 
 

FD1-BRZ-4-11

Bateria kuchenna  
chrom 
 

FD1-PNA-4-11

BREZZA FLUSSOPINEA
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KOLEKCJA KUCHENNA

Woda ma właściwości odświeżające, a podobnymi 
może się wyróżniać design baterii. Taka też jest 
kolekcja Brezza – sięgająca do morskich inspiracji, 
siły natury oraz jej ożywczej energii. Stanowi ukłon 
w stronę dwóch żywiołów: wody, który jest kluczowy 
w kuchni, a także powietrza.

Poranna 
bryza

FD1-BRZ-4-11 Bateria kuchenna



KOLEKCJA KUCHENNAKOLEKCJA KUCHENNA

FD1-A08-4B-11 Bateria kuchenna



AVANZA
Nowoczesna awangarda

Poszukiwanie piękna w prostocie i wysublimowanej finezji 
to domena współczesnych kuchni. Nadmiar form czy wzorów 

ustępuje specyficznie pojmowanemu umiarowi, który idzie 
w parze z technologicznym postępem. Taka filozofia stoi u podstaw 

projektowania baterii z kolekcji Avanza. Proponowane modele 
zapewniają najwyższy komfort, a jednocześnie spójnie wpisują się 
w nowoczesny wystrój, i to w wielu odsłonach. Do tego dochodzą 

różnorodne formy baterii oraz szeroki pakiet funkcjonalności, 
tak by postęp dziejowy również zaznaczył swoją obecność 

w codziennym życiu.

FDESIGN AVANZA

Bateria kuchenna 
z wyciąganą wylewką 
chrom 
 

FD1-A09-4-11

Bateria kuchenna 
chrom 
 
 

FD1-A10-4-11

Bateria kuchenna 
z wyciąganą wylewką 
chrom 
 

FD1-A11-4-11

AVANZA AVANZA

Bateria kuchenna 
z elastyczną, wyciąganą 
wylewką z dwoma 
strumieniami 
chrom

FD1-A08-4B-11
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FD1-A08-4B-11 Bateria kuchenna

Miękkie, zaokrąglone linie oraz 
cylindryczne formy kryją w sobie 
najlepsze zdobycze współczesnej 
techniki. Co ważne, doskonale 
komponują się zarówno z drewnem, 
jak i wzorami kamiennymi, głębokmi 
kolorami, blaskiem metalu.



Bateria kuchenna  
piasek 
 
 

FD1-A06-4-81

Bateria kuchenna  
piasek 
 
 

FD1-A07-4-81

Bateria kuchenna  
grafit 
 
 

FD1-A06-4-21

Bateria kuchenna  
grafit 
 
 

FD1-A07-4-21

AVANZA AVANZA

Bateria kuchenna 
z wyciąganą wylewką 
chrom 
 

FD1-A13-4-11

Bateria kuchenna z ruchomą 
wylewką podokienna  
chrom 
 

FD1-A14-4-11

FDESIGN AVANZA
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Bateria kuchenna 
z wyciąganą wylewką 
chrom 
 

FD1-A02-4-11

Bateria kuchenna ze 
składaną wylewką, 
podokienna 
chrom 

FD1-A03-4-11

Bateria kuchenna 
oszczędnościowa 
chrom 
 

FD1-A04-4-11

AVANZA

Bateria kuchenna 
chrom / biały 
 
 

FD1-A01-4-31

Bateria pod oknem to niekiedy konieczność ze względu na plan 
kuchni. Model ze składaną wylewką pozwala jednak wygodnie 
otworzyć skrzydło okienne i wpuścić do środka świeże powietrze. 
Warto też zwrócić uwagę na uproszczone formy bez zbędnych 
detali oraz zaokrąglone linie, które ułatwiają utrzymanie baterii 
w czystości.

W świetle dziennym

FD1-A14-4-11 Bateria kuchenna



KOLEKCJA KUCHENNA

FD1-N01-4-22 Bateria kuchenna



NOTIO
Harmonia prostych form

Idea, koncept, pojęcie (wł. notio) zawsze stoją u podstaw dobrego 
wzornictwa na miarę oczekiwań współczesności. Specyficznie 

pojmowany umiar pozwala przy tym z bogactwa możliwości wybrać 
tylko to, co najcenniejsze oraz najatrakcyjniejsze. 

W bateriach kuchennych z kolekcji Notio motywem przewodnim 
są uproszczone, kompaktowe, a przy tym estetyczne linie. 

Udogodnienia technologiczne zyskują przez to harmonijną oprawę, 
która świetnie odnajduje się w nowoczesnych kuchniach – bez 

względu na temperaturę kolorów czy zastosowane wzory. 
Mniej znaczy więcej!

FDESIGN NOTIO

NOTIO

Bateria kuchenna 
chrom 
 

FD1-N01-4-11

Bateria kuchenna 
czarny 
 

FD1-N01-4-22

Bateria kuchenna 
chrom 
 

FD1-N03-4-11

NOTIO

Bateria kuchenna 
chrom 
 

FD1-N08-4-11
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FD1-N08-4-11 Bateria kuchenna

 

Bogactwo prostoty? Choć brzmi 
to jak paradoks, współczesna 
stylistyka wnętrz pokazuje, że nie 
ma tu sprzeczności. Dyscyplina 
formalna oraz geometryczna baza 
może być popisowo rozwinięta 
poprzez nasycone barwy czy 
przestrzenne faktury.



Bateria kuchenna 
oszczędnościowa 
chrom 
 

FD1-N02-4-11

Bateria kuchenna 
chrom 
 
 

FD1-N04-4-11

Bateria kuchenna 
chrom 
 

FD1-N05-8-11

Bateria kuchenna 
z elastyczną kremową 
wylewką 
chrom 

FD1-N07-4P-11

Bateria kuchenna 
chrom 
 
 

FD1-N09-4-11

Bateria kuchenna 
chrom 
 

FD1-N06-4-11

Bateria kuchenna 
z elastyczną czarną wylewką 
chrom 

FD1-N07-4B-11

Bateria kuchenna 
z elastyczną szarą wylewką 
chrom 

FD1-N07-4S-11

Bateria kuchenna 
z elastyczną białą wylewką 
chrom 

FD1-N07-4W-11

NOTIO
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FDESIGN NOTIO

NOTIO

NOTIO

Proste w wyrazie baterie Notio, łączące geometrię z opływowymi 
formami, doskonale wpisują się we współczesną wrażliwość 
estetyczną, w której funkcjonalność i precyzja odgrywają 
niebagatelną rolę. Do wyboru są także modele z elastycznymi 
i składanymi wylewkami, tak by maksymalnie wykorzystać atuty 
wnętrza pod kątem i praktycznym i wizualnym.

Poszukiwanie
doskonałości

FD1-N09-4-11 Bateria kuchenna



FD1-A10-4-11 Bateria kuchenna
FD9-11-4858-22  Zlewozmywak granitowy



CARIOCA

Zlewozmywak granitowy 
1-komorowy 
piasek 

FD9-11-4858-88

CARIOCA

Zlewozmywak granitowy 
1-komorowy z krótkim 
ociekaczem 
piasek

FD9-12-4858-88

CARIOCA

Zlewozmywak granitowy 
1-komorowy z ociekaczem 
piasek

FD9-13-4878-88

CARIOCA

Zlewozmywak granitowy 
1,5 komory 
piasek

FD9-15-4879-88

CARIOCA

Zlewozmywak granitowy 
1-komorowy okrągły 
piasek 

FD9-10-51-88

CARIOCA

Zlewozmywak granitowy 
1-komorowy 
grafit 

FD9-11-4858-22

CARIOCA

Zlewozmywak granitowy 
1-komorowy z krótkim 
ociekaczem 
grafit

FD9-12-4858-22

CARIOCA

Zlewozmywak granitowy 
1-komorowy z ociekaczem 
grafit

FD9-13-4878-22

CARIOCA

Zlewozmywak granitowy 
1,5 komory 
grafit

FD9-15-4879-22

CARIOCA

Zlewozmywak granitowy 
1-komorowy okrągły 
grafit 

FD9-10-51-22

CARIOCA

Zlewozmywak granitowy 
1-komorowy 
grafit shine 

FD9-11-4858-02

CARIOCA

Zlewozmywak granitowy 
1-komorowy z krótkim 
ociekaczem 
grafit shine

FD9-12-4858-02

CARIOCA

Zlewozmywak granitowy 
1-komorowy z ociekaczem 
grafit shine

FD9-13-4878-02

CARIOCA

Zlewozmywak granitowy 
1,5 komory 
grafit shine

FD9-15-4879-02

CARIOCA

Zlewozmywak granitowy 
1-komorowy okrągły 
grafit shine 

FD9-10-51-02

CARIOCA

Zlewozmywak granitowy 
1-komorowy 
szary 

FD9-11-4858-44

CARIOCA

Zlewozmywak granitowy 
1-komorowy z krótkim 
ociekaczem 
szary

FD9-12-4858-44

CARIOCA

Zlewozmywak granitowy 
1-komorowy z ociekaczem 
szary

FD9-13-4878-44

CARIOCA

Zlewozmywak granitowy 
1,5 komory 
szary

FD9-15-4879-44

CARIOCA

Zlewozmywak granitowy 
1-komorowy okrągły 
szary 

FD9-10-51-44

FDESIGN ZLEWOZMYWAKI

ZLEWOZMYWAKZLEWOZMYWAK

ZLEWOZMYWAKZLEWOZMYWAK

ZLEWOZMYWAK
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Zlewozmywaki FDESIGN odznaczają się trwałością i odpornością 
na uszkodzenia, odbarwienia, czy wysoką temperaturę, a także 
są łatwe w utrzymaniu czystości. Posiadają syfon z możliwością 
podłączenia odpływu zmywarki lub pralki oraz automatyczny 
korek z pokrętłem. Przydatną cechą zlewozmywaków jest 
odwracalność, czyli możliwość wyboru pozycji komory 
i ociekacza – z lewej lub prawej strony. Gwarancja użytkowania 
zlewozmywaka wynosi aż 15 lat.

Dobrze dobrane



FD1-A10-4-11 Bateria kuchenna
FD9-11-4858-22  Zlewozmywak granitowy

Okres gwarancji na produkt wyrażony w latach
Liczba umieszczona w tym znaku informuje o latach 
gwarancji na dany produkt.77

Produkty z tym znakiem zużywają mniej wody i energii 
w porównaniu ze standardowymi modelami.

FDESIGN AirMix
Perlator z dodatkowym systemem napowietrzania 
wody. Pozwala na zużycie mniejszej ilości wody przy 
jednoczesnym zachowaniu komfortu obfitego strumienia.

Piktogramy 
i oznaczenia funkcji

Aby zwiększyć czytelność i ułatwić korzystanie 
z informacji o produktach, ich główne cechy i funkcje 
zostały przedstawione w formie ikon.

Cold Start
Funkcja pozwala na uruchomienie zimnej wody jednym 
ruchem, tym samym oszczędza energię i zwiększa 
komfort użytkowania, zawsze, gdy chcemy szybko 
napełnić naczynie zimną wodą.

FDESIGN Click
System kontroli ciepłej wody oraz system kontroli 
pełnego otwarcia przepływu.

Katalog wydrukowano na certyfikowanym papierze.Zlewozmywak odwracalny
Zlewozmywak można zamontować tak, by w zależności 
od potrzeb ociekacz znalazł się po lewej lub prawej 
stroni.

Korek w zestawie
Korek w komplecie ze zlewozmywakiem.

Obrotowa wylewka
Wylewka obraca się o 360 stopni.

Natrysk/Strumień
Dwa rodzaje strumienia docenią wszyscy, którym zależy 
na efektywnym wykorzystaniu czasu w kuchni. Poręczny 
przełącznik strumienia baterii daje możliwość szybkiej 
zmiany w zależności od potrzeby. 

Wyciągana wylewka
Wylewka z wyciąganym wężem zwiększa komfort 
napełniania wysokich naczyń oraz pozwala na 
precyzyjne mycie i spłukiwanie.

Składana wylewka
Bateria przeznaczona do montażu przed oknem, 
składana wylewka umożliwia jego otwarcie.


