
Jesteśmy producentem frontów meblo-
wych oraz dystrybutorem znanych marek 
z branży wnętrzarskiej m.in.: Egger, Fran-
ke, Westag&Getalit AG, Inoxa, Wilso-
nart, Polyrey, Resopal czy Damiano Lati-
ni. Naszym autorskim produktem są m.in. 
zlewozmywaki podwieszane SINK MF.

W naszym asortymencie znajdują się 
kolekcje frontów akrylowych w wyso-
kim połysku, matowych oraz z rdzeniem 
sklejki, blatów solid surface GetaCore, 
GetaLit Compact, laminatów HPL z opcją 
Digital Print a także kosze cargo oraz 
dodatki. Wyróżnia nas ponadprzecięt-
ny styl, dbałość o jakość, a także możli-
wość dopasowania rozwiązań dla domu 
pod indywidualny rozmiar. Zapewniamy 
również pełen zakres usług dla stolarzy.

RENOMOWANE MARKI

O NAS

Stawiamy na jakość. W naszej ofercie znajdują się blaty austriackiej firmy Egger i zle-
wozmywaki szwajcarskiej firmy Franke. To właśnie z nich komponujemy podwieszane 
zlewozmywaki SINK MF. 

ORYGINALNE, FUNKCJONALNE, STYLOWE.
TAKIE SĄ PRODUKTY, KTÓRE ZNAJDZIESZ W NASZEJ OFERCIE.

bez połączeń !
bez wilgoci !
bez kompromisów !

ZLEWOZMYWAKI PODWIESZANE SINK MF 
MONTOWANE W BLACIE WIÓROWYM

WYGODA, CZYSTOŚĆ, DESIGN

To co było dotąd zarezerwowane dla 
droższych materiałów jak granit czy mar-
mur, jest możliwe w blacie wiórowym. 
SINK MF to zlewozmywaki wpuszcza-
ne w blat z płyty wiórowej laminowanej  
w taki sposób, by powierzchnia między 
zlewem a blatem tworzyła jedną, ide-
alnie gładką powierzchnię. Najnowszy 
produkt Manufaktury Łomża łączy kom-
fort użytkowania i nowoczesny wygląd.

Brak połączeń gwarantuje łatwość utrzy-
mania czystości, całość wygląda efek-
townie, a do tego jest niezwykle trwała 
i odporna na wilgoć. Co ważne, montaż 
w płycie wiórowej to dużo niższa cena 
niż w przypadku blatów z kamienia. Szu-
kasz niebanalnych rozwiązań w kuchni? 
Zlewozmywaki podwieszane SINK MF 
to propozycja dla tych, którzy nie lubią 
kompromisów w urządzaniu domu.

MONTAŻ  
W BLACIE

WIÓROWYM

ŁATWE 
UTRZYMANIE

CZYSTOŚCI

ODPORNE
NA WILGOĆ

DOSTAWA
W CAŁEJ POLSCE

OBCIĄŻENIE
DO 150 KG

IDEALNIE PŁASKA
POWIERZCHNIA

WYBÓR WZORÓW
I NOWOCZESNY 

DESIGN

GWARANCJA
24 M-CE

Odwiedź nas: 
sinkmf.manufakturalomza.pl



Idealnie płaski blat – czy to tylko teoria? Nie! 
Jesteśmy doświadczonymi praktykami. Nasza technologia oparta jest 
o patent PL.418419, a „bohaterem” jest zlewozmywak podwieszany SINK MF.

Czym jest idealna kuchnia bez dosko-
nałego zlewozmywaka? Firma Franke 
rozumie jak ważne są zlewozmywaki 
podczas codziennych prac oraz funk-
cjonowania kuchni. Dlatego oferujemy 
szeroki asortyment zlewozmywaków 
podwieszanych wykonanych z wielu 
rodzajów materiałów, w bogatej gamie 
kolorów oraz wykończeń.

NAJLEPSZA JAKOŚĆ ORAZ 
DOSKONAŁE DOPASOWANIE

Począwszy od najlepszej jakości mate-
riałów po wyjątkowe wykonanie - zle-
wozmywaki Franke oferują jakość, na 
którą zasługujesz.

PŁASKOBLATOWCY KONTRATAKUJĄ KOSMICZNA TECHNOLOGIA 
W TWOJEJ KUCHNI

OBLICZ KOSZT, WYBIERZ BLAT I ZLEW. ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE.
OTRZYMASZ GOTOWY PRODUKT!

BLATY ROBOCZE

Idée fixe naszej firmy to idealnie płaska powierzchnia blatu kuchennego.  
A uściślając – doskonałe dopasowanie blatu ze zlewem bez widocznych kra-
wędzi tak, by powierzchnia między zlewem a blatem tworzyły jedną idealnie 
płaską powierzchnię. Idealnie płaska powierzchnia blatu kuchennego – bez 
połączeń, bez wilgoci, bez kompromisów!

firmy EGGER są wykonane z suro-
wych płyt, do których doklejony jest 
laminat. Dzięki trwałemu laminato-
wi mogą być wykorzystywane jako 
powierzchnie robocze, np. w kuch-
niach. Oprócz postformowanych 
blatów roboczych firma EGGER do-
starcza nowoczesny model z prostą 
krawędzią. Wrażenia wizualne i 
dotykowe jak w przypadku litego 
drewna, forniru, metalu, kamienia  
i lakieru, ale w przystępnej cenie

WYBÓR IDEALNEGO 
ZLEWOZMYWAKA

Nawet dzisiaj, w dobie lotów kosmicznych i wysoko rozwiniętej technologii, istnieją 
zwolennicy teorii płaskiej ziemi. Czy tzw. „płaskoziemcy” mają rację? Tego nie rozstrzy-
gniemy. Wiemy natomiast, że my należymy do stronnictwa „płaskoblatowców”. „To jest 
mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości” – powiedział Neil Armstrong 50 
lat temu, gdy jako pierwszy człowiek w historii postawił stopę na Księżycu. Parafrazując 
to słynne zdanie możemy stwierdzić: SINK MF – to mała rzecz w Twoim domu, ale wiel-
ki przeskok w kuchennej technologii.

Skorzystaj z nowoczesnego narzędzia, jakim jest Konfigurator. Pomoże ci obliczyć 
koszt twojego zamówienia. Dzięki niemu, krok po kroku, wybierzesz odpowiedni roz-
miar, kolor i wzór blatu marki Egger oraz zlewu marki Franke. Konfigurator umożliwi 
ci też dopasowanie blatu według indywidualnych potrzeb, pozwalając zamówić blat 
z opcjami cięcia, okleinowania, wycinania otworów, wycięcia pod łączenia blatów 
typu L i C, obróbki narożników – wystarczy jedynie podać wymiary. Po określeniu 
wszystkich niezbędnych informacji, możesz dokonać zamówienia i dokonać płatności  
w dogodny sposób. Na twój adres wyślemy gotowy produkt - blat z podwieszonym 
do niego zlewozmywakiem. Czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi 14 dni 
roboczych (od momentu zaksięgowania wpłaty). SINK MF możesz także zamówić kon-
taktując się z nami mailowo lub telefonicznie.

KONFIGURATOR ONLINE ciecieplyty.pl

Czy ziemia jest płaska?

FORMATKI FRONTY BLATY KONFIGURATOR
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