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ZLEWOZMYWAKI KTÓRE ODDYCHAJĄ



KTO TO JEST PLADOS? IDEALNY PARTNER!
ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE Z TRADYCJAMI.

 PLADOS jest jednym z wiodących na świecie producentów zlewozmywaków kuchennych 
wykonanych z materiałów kompozytowych (microULTRAGRANIT, ULTRAMETAL i nowość 
nanoSTONE). Od 1991 roku naszej młodej i dynamicznej fi rmie udało się ugruntować 
silną pozycję na niezwykle konkurencyjnym międzynarodowym rynku zlewozmywaków 
wykonanych z materiałów kompozytowych, oferując wysoce niezawodny i doskonały 
produkt, który spotkał się z sukcesem handlowym i jednogłośnym uznaniem wszędzie 
tam, gdzie został sprzedany. Produkty PLADOS są eksportowane do kilkudziesięciu krajów 
i sprzedawane na wszystkich pięciu kontynentach. Baterie, płyty kuchenne i piekarniki 
z emaliowanym wykończeniem, aby dopasować granitowe kolory do zlewozmywaków, 
uzupełniają ofertę firmy, która oferuje idealne i niezrównane dopasowanie kolorów.

RÓŻNYCH
KOLORÓW

RÓŻNE
MATERIAŁY

LAT NA
RYNKU

PONAD
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KOLOR TO ŻYCIE, KOLOR TO EMOCJE!
PLADOS DESIGN.

Dzięki zlewozmywakom Plados kolor silnie wchodzi do kuchni. Zlewozmywaki Plados,
oferowane są w wielu różnych kolorach i sprawiają, że środowisko jest przyjemne i pełne 
życia oraz doskonale komponują się z wieloma stylami kuchni, od starego stylu po 
nowoczesne i modne otoczenie. Nasza gama kolorów jest naprawdę szeroka i żaden 
inny producent na świecie nie jest w stanie zaproponować takiej różnorodności. 

Zaangażowanie PLADOS w poszukiwanie nowych wykończeń i nowych odcieni do zaofe-
rowania swoim klientom jest również nieskończone. Badane są liczne innowacje dla 
różnych rodzajów kuchni modułowych.

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA PLADOS:

KOLORY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE:

80% GRANITU - ARIAPURA

80% GRANITU - ARIAPURA

SAHARA 55

JASMIN 56

MLECZNY 58

TRUFFLE 72

CZARNY MAT 70

OPAL BIAŁY 90

JASNY BEŻ 94

EBONY CZARNY 95

TITANIUM METAL 42

ALUMINIUM 41

CZARNY METAL 44

BRĄZ 64
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NIEZRÓWNANA ELEGANCJA.
DOPASOWANIE KOLORÓW.

W ciągu ostatnich kilku lat konsumenci coraz częściej wolą baterię w kolorze zlewozmywa-
ka zamiast chromu. Kupowanie zlewozmywaka i baterii tej samej marki stało się nawykiem, 
a rynek stale poszukuje nowych produktów. Oferujemy kolorowe zlewozmywaki i baterie
w klasycznym i nowoczesnym stylu. Dla każdego koloru zlewozmywaka (ponad 50 różnych 
odcieni) oferowana jest szeroka gama baterii kuchennnych, tworzących zestawy kolorysty-
czne w klasycznych i współczesnych stylach.
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MATERIAŁY, WYKOŃCZENIA i WŁAŚCIWOŚCI.
ZLEWOZMYWAKI DLA KAŻDEGO.

nanoSTONE

ULTRAMETAL

microULTRAGRANIT

nanoSTONE składa się z najczystszych żywic akrylowych 
wypełnionych minerałami High-Tech, zdolnych do 
chemicznego łączenia się w „uporządkowany” sposób, 
tworząc siatkę 3D, która wzmacnia zlew od wewnątrz, 
czyniąc go bardziej odpornym i przyjemnym w dotyku.

Metalowe cząsteczki obecne w mieszaninie wraz z krysz-
tałami kwarcu i granitu tworzą metalizowane wykończenie 
na powierzchni zlewu. Dzięki chłodnym kolorom i efektowi 
satynowej powierzchni zlew Ultrametal nadaje się do no-
woczesnych wnętrz, pasując do urządzeńze stali nierdze-
wnej często spotykanych w kuchni. Zlewozmywak jest 
łatwy do czyszczenia, bardzo higieniczny i ma doskonałą 
odporność na zarysowania, chemikalia, ciepło 
i wysokie temperatury.

Z naturalnej ewolucji ULTRAGRANIT narodziła się micro-
ULTRAGRANIT. Bardzo wysokie stężenie powierzchniowe 
(ponad 80%) mikrocząstek kwarcu i granitu jest genero-
wane przez wyrafi nowany proces sedymentacji podczas 
formowania. Nadaje to zlewowi niezwykłe właściwości es-
tetyczne i przyjemny w dotyku efekt związany z wysoką 
twardością powierzchni, odpornością na chemikalia, ciepło, 
zarysowania.

NOWY, NADZWYCZAJNY MATERIAŁ KOMPOZYTOWY:
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TESTOWANY POD KĄTEM KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ.
Kilka testów przeprowadzonych przez niezależne instytuty 
potwierdzają, że zlewozmywaki Plados nadają się do kontaktu 
z żywnością.

ODPORNY NA UDERZENIA.
Zlewozmywaki Plados mają bardzo podwyższoną wytrzymałość. Ta 

cecha chroni przed pęknięciami lub uszkodzeniami, które mogą 
być spowodowane przypadkowymi uderzeniami.

HIGIENICZNY I ŁATWY W CZYSZCZENIU.
Ponieważ powierzchnia nie jest porowata, zlewozmywak można 

szybko wyczyścić za pomocą standardowego detergentu i ręcznika 
lub gąbki. Zlew jest zawsze świeży, czysty i higieniczny.

IZOLACJA CIEPLNA i DZWIĘKOCHŁONNA.
Zlewozmywaki z materiału kompozytowego Plados cechują się 
izolacją cieplną i pochłaniają dźwięki. Dłużej utrzymują gorącą 
wodę i pochłaniają hałas strumienia wody z baterii kuchennej.

Z CZASEM NIE ODBARWIA SIĘ.
Kolor jest elementem identyfikującym zlewozmywaki Plados. 
Kolory pozostają niezmienne z upływem czasu, nawet w przypadku
częstego i długotrwałego narażenia na światło słoneczne.

ODPORNY NA CIEPŁO.
Zlewozmywaki Plados są odporne na szoki termiczne, w tym na 
wysokie temperatury (nawet do 280 °) bez uszkodzenia.

ODPORNY NA PLAMY.
Zlewozmywaki Plados bardzo dobrze znoszą codzienne agresywne 
substancje i żywność. Brud i plamy można usunąć, spłukując 
i delikatnie wycierając zlewozmywak.

ODPORNY NA ZARYSOWANIA.
Wysoki odsetek ładunków mineralnych obecnych w mieszance 

sprawia, że zlewozmywaki Plados są bardzo odporne na 
zarysowania, ślady i zużycie.
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ZLEWOZMYWAKI, KTÓRE OCZYSZCZAJĄ 
POWIETRZE W KUCHNI.

CLEANER
AND PURER AIR
IN THE KITCHEN
WITH PLADOS
NEWEST SINKS

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA ARIAPURA.
Zlewozmywaki granitowe firmy PLADOS zostały wyposażone we wspaniałą technologię 
nazwaną ARIAPURA. Nanocząsteczki dwutlenku tytanu (TiO2) dają wspaniałe właściwości 
katalityczne - w jego obecności pod wpływem światła szybciej zachodzą reakcje chem-
iczne. Naturalne zjawisko fotokatalizy w którym aktywny tlen (O2-) i rodnik wodorotlen-
kowy (.OH) - rozkładają i utleniają różnego rodzaju zabrudzenia organiczne: tłuszcze, oleje, 
bakterie. Dzięki tym reakcjom zabrudzenia, łatwo usunąć, np. spłukać wodą. Zlewozmywak 
wyposażony w substancje czynne TiO2 ma właściwości samoczyszczące, bakteriobójcze 
oraz odświeżające.

JAK TO DZIAŁA?
Kiedy dwutlenek tytanu oddziałuje ze światłem słonecznym lub sztucznym światłem, 
rozpoczyna on proces fotokatalizy, który może rozkładać substancje organiczne normalnie 
działają w kuchni. Proces fotokatalizy przez utlenianie reagenta (dwutlenku tytanu) rozkła-
da organiczne i nieorganiczne substancje w atmosferze odpowiedzialnej za 
zanieczyszczenie, przekształcając je w mniejsze, prostsze i bezwonne cząsteczki.
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ZLEWOZMYWAKI WPUSZCZANE.
MONTOWANE OD GÓRY W BLAT.

Zlewozmywaki wpuszczane w blat to najbardziej popularny rodzaj montażu wśród naszych 
klientów. Zlewozmywak montujemy we wcześniej przygotowany otwór w blacie. Zaletą 
takiego rozwiązania i dobrze wykonanego montażu jest brak szczelin w których mogły-
by gromadzić się nieczystości czy resztki żywności. Tak przygotowany zlewozmywak ściśle 
będzie przylegał do blatu. Zlewozmywak wystaje nad powierzchnię blatu. Montaż można 
wykonać w blatach wiórowych, w których bardzo łatwo wyciąć otwór.  
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ZLEWOZMYWAKI PODWIESZANE.
MONTOWANE OD SPODU BLATU.

Montaż zlewozmywaka pod blatem to w tej chwili chyba najmodniejszy sposób montażu. 
To eleganckie i bardzo praktyczne rozwiązanie. Dzięki temu, że rant zlewozmywaka jest 
zamontowany od spodu, nie zakłóca ciągłości blatu i jego powierzchnia pozostaje równa. 
To wygodne rozwiązanie ułatwia utrzymanie czystości, daje niesamowity efekt i pozwala na 
ekspozycję blatu.
Zasada montażu zlewozmywaków podwieszanych jest taka sama, jak zlewozmywaków 
wpuszczanych czy zintegrowanych z blatem, również wymagają wycięcia otworu w blacie. 
Różnica polega jednak na tym, że zlewozmywak należy zamontować od spodu. 
Takie rozwiązanie umożliwia dowolne łączenie komór ze sobą, ponieważ każda z nich może 
być zamontowana osobno. Istnieje też możliwość “stworzenia” ociekacza, który może być 
wykonany w blacie poprzez wyfrezowanie ryfli. Trzeba jednak pamiętać, że nie wolno 
podwieszać zlewozmywaków do blatów wiórowych laminowanych. Montujemy zlewozmy-
waki podwieszane w blatach konglomeratowych, z granitu i kwarcu, marmurowych lub ze 
spieków ceramicznych.
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
+48 61 848 47 58  |  +48 600 43 56 59  

sklep@zlewozmywaki.pl  |  marcin@zlewozmywaki.pl

www.zlewozmywaki.pl  |  www.plados.pl

Śmigielski Technika Kuchenna Sp. J.,
ul. Obornicka 312, 60-691 Poznań


