
KOLEKCJA UMYWALEK







Kolekcja umywalek FENIX dopasowana jest do blatów wykonanych z materiałów FENIX. Jest to zintegrowane 
rozwiązanie łączące innowacyjne materiały FENIX z kolekcją umywalek wykonanych z oryginalnego, “matowego 
materiału kompozytowego”, który pasuje do wyglądu i stylu FENIX.

Kolekcja umywalek FENIX reprezentuje eleganckie i harmonijne połączenie wydajności z estetyką. Umywalki wykonane są 
z ekskluzywnego materiału. Został on stworzony z myślą o produkcji umywalek i jest mieszanką nanocząsteczek  
ceramicznych i sześciu innowacyjnych żywic akrylowych. Specjalna kompozycja sprawia, że umywalka jest bardziej odporna 
na uderzenia i szok termiczny. Gładka powierzchnia umożliwia szybki spływ wody i tworzy “efekt lotosu”, który ułatwia 
czyszczenie. Ochrona przed promieniowaniem UV zapobiega efektom odbarwiania się umywalki wraz z upływem czasu.
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Dobrze zaprojektowana łazienka to połączenie elementów: stylowych umywalek FENIX i zintegrowanych z nimi bla-
tów FENIX. Takie połączenie jest zdecydowanym trendem w projektowaniu wnętrz. Zintegrowane umywalki wzbogacają 
aranżację o nutę prostoty i elegancji. W tym celu stworzono 9 kolorów dopasowanych do kolorystyki FENIX. Dzięki temu 
otrzymujemy wysoki poziom zgodności chromatycznej pomiędzy blatem a umywalką.

ESTETYKA

ZINTEGROWANA UMYWALKA
Umywalka jest wkładana od dołu i mocowana do blatu na dwa sposoby:

Podblatowy

FENIX NTM 
10 mm
dwustronny 
z dopasowanym 
kolorowym rdzeniem

Zestaw umywalkowy to:
- umywalka
- zintegrowana pokrywa odpływu
- odpływ z opcją swobodnego spływu lub click-clack

Licowany

FENIX NTM 
1,2 mm
z dopasowanym 
kolorowym rdzeniem
przyklejony do 
powierzchnii

Wymiary umywalek:

520 x 340 mm
680 x 340 mm

klej

Na płytach FENIX z rdzeniem w dopasowanym kolorze można wykonywać różne operacje obróbki i frezowania.
Należy jednak pamiętać, że frezowanie zmienia strukturę powierzchni FENIX i może prowadzić do utraty specyficznych cech produktu.



0720 Nero Ingo

0751 Rosso Jaipur

0754 Blu Fes

0724 Grigio Bromo

0750 Verde Comodoro0718 Grigio Londra

0717 Castoro Ottawa

0725 Grigio Efeso0032 Bianco Kos



KOLEKCJA UMYWALEK

Kod Nazwa Kod umywalki Wymiary (mm)

0032 Bianco Kos  F0032IH7X000ZZ3 520 x 340

0717 Castoro Ottawa F0717IH7X000ZZ3 520 x 340

0718 Grigio Londra F0718IH7X000ZZ3 520 x 340

0720 Nero Ingo F0720IH7X000ZZ3 520 x 340

0724 Grigio Bromo  F0724IH7X000ZZ3 520 x 340

0725 Grigio Efeso F0725IH7X000ZZ3 520 x 340

0750 Verde Comodoro F0750IH7X000ZZ3 520 x 340

0751 Rosso Jaipur F0751IH7X000ZZ3 520 x 340

0754 Blu Fes F0754IH7X000ZZ3 520 x 340

Kod Nazwa Kod umywalki Wymiary (mm)

0032 Bianco Kos  F0032IH8X000ZZ3 680 x 340

0717 Castoro Ottawa F0717IH8X000ZZ3 680 x 340

0718 Grigio Londra F0718IH8X000ZZ3 680 x 340

0720 Nero Ingo F0720IH8X000ZZ3 680 x 340

0724 Grigio Bromo  F0724IH8X000ZZ3 680 x 340

0725 Grigio Efeso F0725IH8X000ZZ3 680 x 340

0750 Verde Comodoro F0750IH8X000ZZ3 680 x 340

0751 Rosso Jaipur F0751IH8X000ZZ3 680 x 340

0754 Blu Fes F0754IH8X000ZZ3 680 x 340







Niniejszy dokument zawiera ogólne zalecenia. Niniejszy dokument służy jako ogólny przewodnik dobrych praktyk i nie stanowi żadnej formy gwarancji ani oświadczenia co do przyda-
tności do określonego celu w odniesieniu do opisanych w nim produktów i procesów. Wszelkie informacje lub produkty zawarte w niniejszym dokumencie muszą zostać zweryfikowa-
ne i przetestowane pod kątem przydatności do określonego celu lub konkretnego zastosowania przez użytkownika. Należy wziąć pod uwagę okoliczności lokalne lub szczególne. 
Treść tego dokumentu odzwierciedla naszą wiedzę i doświadczenie w momencie publikacji. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie orientacyjny. Nie 
możemy zagwarantować dokładności i kompletności tych informacji. Z dostarczonych informacji nie można wywodzić żadnych praw; korzystanie z informacji odbywa się na Twoje ryzyko 
i odpowiedzialność. Niniejszy dokument nie gwarantuje żadnych właściwości naszych produktów. Nie gwarantujemy, że informacje zawarte w tym dokumencie są odpowiednie do celu, 
w jakim się z nim zapoznałeś. Dokument nie zawiera żadnych projektów, obliczeń konstrukcyjnych, kosztorysów ani innych gwarancji lub oświadczeń, na których można się oprzeć. Kolory 
używane w naszej komunikacji (w tym między innymi w drukach) oraz w próbkach naszych produktów mogą różnić się od kolorów dostarczanych produktów. Nasze produkty i próbki 
są produkowane w określonych tolerancjach kolorystycznych, a kolory (partie produkcyjne) mogą się różnić, nawet przy użyciu tego samego koloru. Kąt widzenia wpływa również na 
postrzeganie kolorów. Klienci i osoby trzecie muszą mieć profesjonalnego doradcę informującego ich o (przydatności) naszych produktów do wszystkich pożądanych zastosowań oraz 
o obowiązujących przepisach i regulacjach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany (specyfikacji) naszych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsza wersja dokumentu 
zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informujemy, że najnowsza wersja może zawierać zmiany techniczne, które należy uwzględnić podczas użytkowania produktów. Z najnowszą 
wersją dokumentu można zapoznać się na naszej stronie internetowej. Zawsze powinieneś sprawdzić, czy dostępna jest zaktualizowana wersja dokumentu. Wszelkie gwarancje na pro-
dukty mogą zostać unieważnione, jeśli (zawartość) najnowszej wersji tego dokumentu, która może być od czasu do czasu aktualizowana, nie jest (właściwie) przestrzegana. Dołożyliśmy 
wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji zawartych w tym dokumencie, ale nie możemy ponosić odpowiedzialności za przeoczenia, nieścisłości lub błędy typograficzne. 
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosimy odpowiedzialności (ani umownej, ani pozaumownej) za jakiekolwiek szkody wynikające lub związane 
z korzystaniem z tego dokumentu, z wyjątkiem przypadków i w zakresie, w jakim takie szkody są wynikiem winy umyślne lub rażące zaniedbanie z naszej strony. Wszystkie nasze ustne 
i pisemne oświadczenia, oferty, wyceny, sprzedaż, dostawy, dostawy i/lub umowy oraz wszelkie powiązane działania podlegają naszym ogólnym warunkom. Wszelkie prawa własności 
intelektualnej i inne prawa dotyczące treści tego dokumentu (w tym logo, tekst i zdjęcia) są własnością nas i/lub naszych licencjodawców. FENIX, FENIX NTM, FENIX NTM Bloom i FENIX 
NTA są zastrzeżonymi znakami towarowymi Arpa Industriale.
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