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Pictograme

Clasificarea chiuvetelor conform dimensiunilor corpului interior

Instructiuni de perforare a gaurilor pentru baterie si montare a chiuvetelor pentru bucatarie FAT

Chiuvetele pentru bucatarie BASIC

Chiuvete pentru bucatarie NEW

Culori Marmura compozit

Curatarea si intretinerea chiuvetei din material compozit

Caracteristicile chiuvetelor pentru bucatarie FAT

Materiale si finisaje

Despre noi 

 Cuprins

Culori Granixit 

Culori Granixit Culori FATGRANIT 

Culori Granixit Sifoane 

Culori Granixit Mostre: expozoare si tablouri cu mostre si nuante

3

5

6

7

8

9

10

11

31

44

44

45

45

46



45 сm. dulap / corp interior

Granixit
Marmura compozit
pag. 14

ClasifiCarea Chiuvetelor Conform dimensiunilor dulapului (Corpului interior) - vezi tabelul

50 сm. dulap / corp interior

55 сm. dulap / corp interior

60 сm. dulap / corp interior

80 сm. dulap / corp interior

90 сm. dulap / corp interior 95 сm. dulap / corp interior

80 сm. dulap / corp interior
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Marmura compozit
FATgranit
pag. 34
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Marmura compozit
pag. 13

Granixit
Marmura compozit
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pag. 41
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pag. 28
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pag. 30
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pag. 29
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217  43 х 46 сm. 224  46 х 51 сm.

206  Ø 49 сm. 220  Ø 49 сm. 201  51 х 51 сm. 207  51 х 46 сm. 208  43 х 43 сm. 215  80 х 49 сm. 223  Ø 51 сm. 225  51 х 51 сm.

209  56 х 51 сm. 211  90 х 49 сm. 203  90 х 49 сm. 205  90 х 49 сm. 226  56 х 51 сm. 228  80 х 49 сm.

210  60 х 51 сm. 212  95 х 49 сm. 227  60 х 51 сm. 229  90 х 49 сm.

216  80 х 49 сm. 233  80 х 49 сm.

213  90 х 49 сm. 204  90 х 49 сm. 214  95 х 49 сm.

218  80 х 60 сm.

235  95 х 49 сm.

219  80 х 60 сm.

234  90 х 49 сm.

65 сm. dulap / corp interior

Granixit
Marmura compozit
FATgranit
pag. 40

230  95 х 49 сm.

Granixit
Marmura compozit
FATgranit
pag. 32

221  56 х 46 сm.
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 piCtograme

UV

Curatare usoara

Chimico rezistent

Rezistent la pete

Paleta de culori

+150°C
t°C

Reversibila

Chiuveta montata pe blat

Chiuveta montata sub blat

Chiuveta pentru masca
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fat ltd este Cel mai mare produCator din bulgaria, de obieCte sanitare pentru 

buCatarie si baie. baza de produCtie a Complaniei este in plovdiv, bulgaria.

Compania a fost fondata in 1991, odata cu оrganizarea unei afaceri de familie care sa produca suveniruri 

publicitare din materia prima de baza: rasina poliesterica. Mai apoi experienta, inventivitatea echipei si 

orientarea  eforturilor noastre catre solicitarile clienților au condus la dezvoltarea productiei astfel fat ltd a 

devenit un important producator de chiuvete pentru bucatarie si praguri prefabricate pentru spatiul de dus. 

fat ltd are implementate sistemele de management al calitatii: ISO 9001:2008 si de management al 

mediului inconjurator – ISO 14001:2004.

Produsele cu marca comerciala fat reprezinta un rezultat al experientei noastre de peste 25 de ani in 

fabricarea obiectelor sanitare, indreptata in intregime spre inbunatatirea continua a  calitatii, functionalitatii 

si a aspectului estetic  al articolelor.

Designul inovativ si varietatea de modele, culori si materiale, reprezinta raspunsul nostru la necesitatile 

clientilor nostri pentru produse de o calitate inalta.

valorile si prinCipiile noastre

Filosofia companiei nostre reflecta fidelitatea noastra fata de valorile si principiile dupa care ne ghidam in 

comunicarea cotidiana cu angajatii, clientii si partenerii  nostri.

Corectitudine – suntem constienti de responsabilitatea noastra si ne respectam promisiunile facute si 

angajamentele luate.

Intelegere – cream conditiile potrivite prin care ii stimulam pe angajatii nostri sa se implice deplin si cu 

initiativa in desfasurarea activitatii.

Orientare spre client – depunem eforturi maxime pentru satisfacerea necesitatilor actuale si viitoare ale 

clientilor si partenerilor nostri.

Calitate – imbunatatirea continua a calitatii produselor  si serviciilor oferite sta la baza activitatii noastre. 

Relatii reciproc avantajoase cu partenerii – bazandu-ne pe principiul conform caruia pentru producerea 

obiectelor de calitate deosebita este nevoie sa fie folosita materie prima de inalta calitate, noi  alegem 

furnizorii nostrii de materie prima dintre cei mai buni producatori de material si echipamente si construim 

relatiile cu ei bazate pe solutii reciproc avantajoase, responsabilitate si incredere.

 materiale si finisaje Chiuvete pentru buCatarie fat

Ce sunt materialele compozite:

Materialele compozite reprezinta un amestec din cel putin doua elemente distincte. Prin adeziunea chimica 

a elementelor se creaza un material nou cu proprietati diferite, altele fata de componentele initiale ale 

materialului compozit.

marmura Compozita – cunoscuta si sub denumirea de marmura turnata/cultivata, еste un material 

compozit сare contine, in principiu, 80% pulbere de marmura naturala si rasina poliesterica. Stratul acoperitor 

al produselor, care este un gel sanitar rezistent la contactul cu substantele chimice, le ofera rezistenta la 

influenta factorilor exteriori (in primul rand rezistenta chimica), si o curatare usoara datorata suprafetei netede 

care nu permite atasarea murdariei pe suprafata utila a chiuvetei.

graniXit - este un material compozit cu un continut asemanator marmurei compozit, in gelul sanitar 

transparent, care acopera suprafata chiuvetei se adauga materia prima specifica, o totalitate de particule cu 

duritate inalta, o varietate bogata de culori si rezistenta inalta la razele UV.  Acest adaos asigura produsului, 

pe de o parte, aspectul specific de granit si pe de alta o rezistenta fizico-chimica mai mare.  

fatgranit - este un material  de o clasa tehnologica inalta, din care sunt produse chiuvetele de bucatarie. 

“FATGRANIT” este o  completare a portofoliului de produse FAT.

Chiuvetele din materialul “FATGRANIT” au o compozitie de 80% cuart natural,care este cea mai solida parte a 

granitului, si  de 20% rasini, pigmenti si adausuri, care asigura aderenta particulelor din  granit cu rasina liant.  

Rezistenta si usurinta in intretinere a materialului “FATGRANIT“ fac din acesta materialul perfect din care 

poate fi produsa o chiuveta. Materialul “FATGRANIT” imbina in sine functionalitata, estetica si durabilitata unei 

chiuvete pentru bucatarie.

Protectia antibacteriana a stratului acoperitor (a chiuvetei)

 suprafata antibaCteriana CertifiCata

In procesul de fabricare a chiuvetei, ionii de argint se adauga in suprafata acoperitoare (a chiuvetei). Ionii de 

argint asigura o protectie antibacteriana permanenta (pe intreaga perioada de folosire a produsului).

Cum actioneaza particulele de ioni de argint:

Ionii de argint intra in contact cu microorganismele сarе apar pe suprafata  chiuvetei.  Prin urmare, impiedica 

dezvoltarea microbilor si  bacteriilor, impiedica dezvoltarea și reproducerea lor.

Protectia antibacteriana:

•  nu afecteaza aspectul exterior al suprafetei tratate

•  nu afectează aspectul estetic al produsului  

•  nu este eliminat prin spalarea suprafețelor tratate  

•  efectul  antibacterian se  mentine  pe intreaga perioada de folosire a produsului
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  CaraCteristiCile Chiuvetelor pentru buCatarie fat

•  Elasticitatea specifica materialului, absoarbe zgomotul apei cadente; 

•  Rezistenta la razele UV – culorile isi pasteaza  intensitatea in cazul expunerii continue la lumina solara; 

•  Structura stratului acoperitor al materialului asigura o rezistenta inalta-deosebita la contactul cu substantele 

chimice agresive (cu exceptia abrazivelor), care nu permite aparitia petelor si depunerilor de calcar si asigura 

o intretinere usoara; 

•  Suprafata neteda a  marginii tehnologice pentru montare asigura montarea rapida, usoara si sigura doar 

cu ajutorul siliconului sanitar; 

•  Cuva adanca; 

•  Orificiile fixate tehnologic creaza posibilitatea de perforare a gaurii pentru baterie si/sau pentru dozatorul 

pentru detergent dupa dorinta clientulu;

•  O gama variata de forme, modele si culori;

•  Nivelul inalt de protectie antibacteriana a suprafetei acoperitoare este asigurat prin tehnologia ionilor de 

argint, care sunt adaugati in procesul de fabricatie al chiuvetelor

•   Rezistenta la zgarieturi si lovituri;

•   Chiuvetele sunt completate cu un sifon de calitate inalta si preaplin si sablon pentru decuparea blatului de 

bucatarie, in care se va monta chiuveta.

 Curatarea si intretinerea Chiuvetei din material Compozit

 Chiuvetele din marmura Compozit / ”graniXit”

•  Vasele grele pentru bucatarie (tigai, oale, cratite si altele) au de multe ori suprafete zgrunturoase / ascutite. 

Folositi suporturi potrivite de protectie, pentru a pastra suprafata chiuvetei intacta;  

• Caderea obiectelor ascutite si grele pe chiuveta pot deteriora suprafata acesteia;  

• Puneti sub vasele fierbinti sau alte obiecte fierbinti un suport, altfel exista pericolul deteriorarii suprafetei 

chiuvetei;  

• Nu folositi preparatele abrazive si obiectele ascutite pentru curatarea chiuvetei. Stratul acoperitor al 

chiuvetelor FAT nu permite atasarea murdariei;  

• Curatati chiuveta. Dupa terminarea activitatii de spalare din chiuveta, cu partea moale a buretelui si 

detergent de vase, clatiti cu apa calda;

• Stergeti suprafata chiuvetei cu o carpa moale sau lavete pentru bucatarie  pentru a preveni aparitia 

depunerilor de calcar si a petelor;  

• Pentru  petele   persistente, frecati  zona cu un burete moale, folosind  oricare dintre preparatele  chimice 

de curatare sau preparat pentru curatarea calcarului (exclus produse  abrazive). Dupa  care clatiti abundent 

cu apa chiuveta.

 Chiuvete pentru buCatarie “fatgranit”

•   Indepartati depunerile de grasime de pe fundul si peretii cuvei cu buretele si detergent de vase dupa care 

clatiti cu apa. 

•   Pentru indepartarea petelor persistente sau a depunerilor de calcar, acoperiti uniform suprafata chiuvetei 

cu detergent impotriva depunerilor de calcar, lasandu-l sa actioneze, dupa care clatiti cu apa curata. In  

cazul in care nu s-a curatat complet repetati operatiunea. 

•  Indepartati zgarieturile care pot aparea pe suprafata chiuvetei, cu partea abraziva a  buretelui si detergent 

obisnuit de curatat. Inmuiati bine buretele si frecati  usor zona afectata cu miscari circulare dupa care clatiti 

abundent cu apa.

atentie: nu folositi detergenti/ praf de curatat cu particule abrazive, substante chimice agresive (ex. solutie 

concentrata de soda caustica, acid formic, etc.) si substante corozive, altfel exista pericolul decolorarii sau 

deteriorarii suprafetei chiuvetei. 
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 instruCtiuni de montare a Chiuvetelor Compozite pentru buCatarie fat

•  Marcati profilul sablonului, care poate fi gasit in cutie, cu un creion/marker pe blatul de bucatarie.

•  Decuparea se face cu ajutorul unui fierastrau electric dupa contur, in interiorul marcajului, in asa fel ca 

acesta (conturul) sa ramana vizibil si dupa decupare

•  Curatati cu spirt/ degresant suprafetele de contact ale chiuvetei si ale blatului si ungeti ambele suprafete 

cu o fasie subtire de silicon transparent.

•   Puneti chiuveta in gaura decupata si apasati usor chiuveta pe blat, folosind o greutate.

•  Indepartati atent ramasitele de silicon cu o bucata de carpa din material textil si spirt.

•  Dupa uscarea definitiva a siliconului indepartati greutatea, dupa care puteti folosi chiuveta.

perforarea gaurilor fiXate tehnologiC pentru robinet (sau pentru dispozitivul pentru 

detergent liChid) /instructiuni valabile pentru chiuvetele din Marmura Compozit si Granixit/:

atentie: aplicarea loviturilor, cat si perforarea gaurii se face numai pe fata utila (pe partea superioara) a 

chiuvetei.

•  Сu un ciocan mic sau dorn loviti puternic si uniform de cateva ori numai in centrul marcat.

•  Continuati gauritul cu lovituri usoare de la centru spre margine, pana la formarea definitiva a gaurii.

•  Rugozitatile ramase le puteti netezi cu hartie abraziva sau un alt instrument abraziv potrivit.

 

 modele basiC 



variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi ivrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5
Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi livrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:
Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

220

Marmura compozit
Granixit

Chiuveta montata pe blat
Ø 50 сm.
Ø 49 сm.
Ø 37 сm.
21 сm.
Ø 47 сm.

ChiuvetĂ rotundĂ 

500

23
0

47
0 

80

21
0

23
0

49
0

39
0

390

100 100 

basiC

12 13

Nu existra posibilitatea perforarii gaurii 
pentru baterie si a dozatorului pentru 
sapun lichid

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

 4
70

 
49

0 
 2

30
 

 2
10

 

430 

ChiuvetĂ rotundĂ Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:
Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

206

Marmura compozit
Granixit

Chiuveta montata pe blat
50 сm.
Ø 49 сm.
Ø 41 сm.
21 сm.
Ø 47 сm.

500

1515

 2
30

 

basiC

t°C t°C



variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi ivrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5
Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi livrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

500 

10 10

49
0 

490 

R22 

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:
Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

201

Marmura compozit
Granixit

Chiuveta montata pe blat
50 сm.
51 cm. x 51 сm.
43 cm. x 34 сm.
21 сm.
49 сm. х 49 сm.

ChiuvetĂ Cu o sĂpunierĂ 

23
5

51
0

510

145 
255 

21
0

450 

10
5

37
5

basiC

14 15

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

41
0 

440 

R22 

400 

 2
35

 
21

0 

460 

43
0 

37
0

55
 

55
 

55 

55 

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:
Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

217

Marmura compozit
Granixit

Chiuveta montata pe blat
45 сm.
43 cm. x 46 сm.
38 cm. x 35 сm.
21 сm.
41 сm. х 44 сm.

ChiuvetĂ Cu o CuvĂ 

450

10

 2
35

 

basiC

t̊ C t°C



variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi ivrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5
Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi livrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

49
0 

490 

R22 

23
5 

450 

23
5 

21
0 

51
0

510 

55
 

55
 

55 

55 

45
0

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:
Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

208

Marmura compozit
Granixit

Chiuveta montata pe blat
50 сm.
51 cm. x 51 сm.
43 cm. x 43 сm.
21 сm.
49 сm. х 49 сm.

ChiuvetĂ Cu o CuvĂ 

500

10

23
5 

basiC

16 17

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

44
0 

490 

R22 

450 

 2
35

 
21

0 
46

0 

510 

55 55 

55
 

55
 

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:
Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

207

Marmura compozit
Granixit

Chiuveta montata pe blat
50 сm.
51 cm. x 46 сm.
43 cm. x 38 сm.
21 сm.
49 сm. х 44 сm.

ChiuvetĂ Cu o CuvĂ 

500

23
5 

basiC

t̊ Ct̊ C



variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi ivrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5
Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi livrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

49
0 

580 

R22 

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:
Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

210

Marmura compozit
Granixit

Chiuveta montata pe blat
60 сm.
60 cm. x 51 сm.
52 cm. x 43 сm.
21 сm.
58 сm. х 49 сm.

ChiuvetĂ Cu o CuvÂ 

600

10

24
0 

basiC

18 19

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

500

23
5 

21
0 

51
0

49
0

560 

55
 

55
 

55 

55 

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:
Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

209

Marmura compozit
Granixit

Chiuveta montata pe blat
55 сm.
56 cm. x 51 сm.
48 cm. x 43 сm.
21 сm.
54 сm. х 49 сm.

ChiuvetĂ Cu o CuvĂ 

550

10

23
5 

basiC

49
0 

540 

R22 

540

24
0 

21
0 

51
0

45
0

600 

55
 

55
 

55 

55 

t̊ Ct̊ C



variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi ivrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5
Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi livrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

880 

R22

 4
70

 
43

0

49
0

21
0

900

520 380

 2
35

 

490 380

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:
Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

211

Marmura compozit
Granixit

Chiuveta montata pe blat
55 сm.
90 cm. x 49 сm.
47 cm. x 41 сm.
21 сm.
88 сm. х 47 сm.

ChiuvetĂ Cu blat dreapta/stÂnga 

550 

23
5 

basiC

20 21

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

780 

R22

 4
70

 
43

0

49
0

21
0

800

475 325

 2
35

 

440 330

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:
Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

215

Marmura compozit
Granixit

Chiuveta montata pe blat
50 сm.
80 cm. x 49 сm.
42 cm. x 41 сm.
21 сm.
78 сm. х 47 сm.

ChiuvetĂ Cu blat dreapta/stÂnga 

23
5 

500 

basiC

t°C t°C



variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi ivrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5
Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi livrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

880 

R22

47
0 

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:
Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

203

Marmura compozit
Granixit

Chiuveta montata pe blat
55 сm.
90 cm. x 49 сm.
48 cm. x 41 сm.
21 сm.
88 сm. х 47 сm.

ChiuvetĂ Cu blat stĂnga basiC

22 23

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

930 

R22

 4
70

 

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:
Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

212

Marmura compozit
Granixit

Chiuveta montata pe blat
60 сm.
95 cm. x 49 сm.
52 cm. x 41 сm.
21 сm.
93 сm. х 47 сm.

ChiuvetĂ Cu blat dreapta/stÂnga 

24
0 

600 

basiC

43
0

49
0

950

570 380

 2
40  2
10

 

540 380

550 

10

23
5

49
0

900

425 475

23
5 

21
0

43
0

370 500 

t°C t°C



variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi ivrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5
Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi livrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

24 25

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

880 

R22

47
0 

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:
Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

205

Marmura compozit
Granixit

Chiuveta montata pe blat
55 сm.
90 cm. x 49 сm.
50 cm. x 41 сm.
21 сm.
88 сm. х 47 сm.

ChiuvetĂ Cu blat dreapta 

550 

10

23
5 

basiC modele noi 2016

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:

Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

204

Marmura compozit
Granixit

Chiuveta montata pe blat
90 сm.
90 cm. x 49 сm. /
44 см. х 41 см.
34 cm. x 33 сm.
21 сm.
88 сm. х 47 сm.

ChiuvetĂ Cu douĂ Cuve

900

1010

23
5

23
0

47
0 

880 

R22 

355 460 

43
0 

23
5 

21
0 

21
0 

23
0 

49
0 

900 

525 375 

basiC

49
0

900

480 420

23
5 

21
0

43
0

350 520 

t°C t°C



variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi ivrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

garanţie5

variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi ivrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

26 27

              Dulap / corp interior: 

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:
Adancimea cuvei:

219

Marmura compozit
Granixit

Chiuveta pentru masca
80 cm. x 60 сm.
51 cm. x 36 сm.
21 сm.

ChiuvetĂ pentru masCĂ 

800

24
5 

525 

38
0 

24
5 

21
5 

60
0 

800 

265 265 

basiC

              Dulap / corp interior: 

525 

43
0 

24
5 

21
5 

60
0 

800 

160 160

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:
Adancimea cuvei:

218

Marmura compozit
Granixit

Chiuveta pentru masca
80 cm. x 60 сm.
51 cm. x 41 сm.
21 сm.

ChiuvetĂ pentru masCĂ 

800

24
5 

basiC

t°C t°C



variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi ivrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5
Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi livrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5

28 29

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:

Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

213

Marmura compozit
Granixit

Chiuveta montata pe blat
90 сm.
90 cm. x 49 сm. /
46 см. х 41 см.
32 cm. x 41 сm.
21 сm.
88 сm. х 47 сm.

ChiuvetĂ Cu douĂ Cuve

900

1010

23
5

23
5

47
0 

880 

R22 

335 480 

43
0 

23
5 

21
0 

21
0 

23
5 

49
0 

900 

525 375 

basiC

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:

Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

216

Marmura compozit
Granixit

Chiuveta montata pe blat
80 сm.
80 cm. x 49 сm.
41 cm. x 41 сm. /
26 см. х 41 см.
21 сm.
78 сm. х 47 сm.

ChiuvetĂ Cu douĂ Cuve

800

1010

23
5

23
5

47
0 

780 

R22 

285 430 

43
0 

23
5 

21
0 

21
0 

23
5 

49
0 

800 

475 325 

basiC

t̊ C t̊ C



variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi ivrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5
Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

30 31

 modele noi 2016 

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:

Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

214

Marmura compozit
Granixit

Chiuveta montata pe blat
95 сm.
95 cm. x 49 сm.
49 cm. x 41 сm. /
32 см. х 41 см.
21 сm.
93 сm. х 47 сm.

ChiuvetĂ Cu douĂ Cuve

950

1010

24
0

23
5

47
0 

930 

R22 

335 530 

43
0 

24
0 

21
0 

21
0 

23
5 

49
0 

950 

575 375 

basiC

t̊ C



variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi livrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi livrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:
Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

223

Marmura compozit
Granixit
FATGRANIT

Chiuveta montata pe blat
50 сm.
Ø 51 сm.
45 cm. x 38 сm.
21 сm.
Ø 49 сm.

ChiuvetĂ rotundĂ nou

500

24
0

49
0 

51
0

40
0

470

85 85

21
0

24
0

32 33

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:
Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

221

FATGRANIT

Chiuveta montata sub blat
60 сm.
56 cm. x 46 сm.
50 cm. x 40 сm.
20 сm.
54 сm. х 44 сm.

ChiuvetĂ Cu o CuvĂ nou

Nu existra posibilitatea perforarii gaurii 
pentru baterie si a dozatorului pentru 
sapun lichid

46
0

560

42
0 

20
0

23
0

520

40
0 

500 

R14 

600

23
0

50 50

t°C t°C



variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi ivrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5
Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi livrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:
Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

225

Marmura compozit
Granixit
FATGRANIT

Chiuveta montata pe blat
50 сm.
51 сm. x 51 cm.
45 cm. x 39 сm.
21 сm.
49 сm. x 49 cm.

ChiuvetĂ Cu o CuvĂ nou

5 5

24
0

500

49
0 

490 

R22 

51
0 

120 120

510

470

41
0 

80

21
0

24
0

34

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:
Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

224

Marmura compozit
Granixit
FATGRANIT

Chiuveta montata pe blat
45 сm.
46 cm. x 51 сm.
40 cm. x 39 сm.
21 сm.
49 сm. х 44 сm.

ChiuvetĂ Cu o CuvĂ nou

5 5

24
0

450

49
0 

440 

R22 

51
0 

120 120

460

420

41
0 

80
21

0
24

0

35

t°Ct°C



variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi ivrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5
Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi livrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:
Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

227

Marmura compozit
Granixit
FATGRANIT

Chiuveta montata pe blat
60 сm.
60 сm. x 51 cm.
54 cm. x 39 сm.
21 сm.
58 сm. x 49 cm.

ChiuvetĂ Cu o CuvĂ nou

600

10 10

24
0

49
0 

580 

R22 

51
0 

120 120

600

560

41
0 

80

21
0

24
0

36 37

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

ChiuvetĂ Cu o CuvĂ ChiuvetĂ Cu o CuvĂ Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:
Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

226

Marmura compozit
Granixit
FATGRANIT

Chiuveta montata pe blat
55 сm.
56 cm. x 51 сm.
50 cm. x 39 сm.
21 сm.
54 сm. х 49 сm.

nou

5 5

24
0

550

49
0 

540 

R22 

51
0 

120 120

560

470

41
0 

80

21
0

24
0

35

t°Ct°C



variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi ivrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5
Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi livrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:
Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

ChiuvetĂ Cu blat drepta/stĂnga 229

Marmura compozit
Granixit
FATGRANIT

Chiuveta montata pe blat
60 сm.
90 сm. x 49 cm.
50 cm. x 43 сm.
21 сm.
88 сm. x 47 cm.

 600

 10

 2
40

 4
70

 

880 

 R22 

 4
50

 

 4
90

 

 900 

 570  330 

 365  515 

 2
40

 

 2
10

nou

38 39

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:
Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

228

Marmura compozit
Granixit
FATGRANIT

Chiuveta montata pe blat
55 сm.
80 cm. x 49 сm.
45 cm. x 43 сm.
21 сm.
78 сm. х 47 сm.

ChiuvetĂ Cu blat drepta/stĂnga 

550

10

23
5

47
0 

780 

R22 

49
0 

45
0 

520 280 

800

465 315 

24
0

21
0 

nou

t°C t°C



variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi ivrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5
Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi livrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:

Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

233

Marmura compozit
Granixit
FATGRANIT

Chiuveta montata pe blat
80 сm.
80 сm. x 49 cm.
45 cm. x 43 сm. /
25 cm. x 30 cm.
21 сm. / 18 cm. 
78 сm. x 47 cm.

 ChiuvetĂ Cu douĂ Cuve nou

20
5 

800

10 10

24
0 

R22 

47
0 

780 

18
0 

465 270 

21
0 

32
5 

45
0 

49
0 

 800 

20
5 

24
0 

520 280 

40 41

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:
Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

ChiuvetĂ Cu blat drepta/stĂnga Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:
Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

ChiuvetĂ Cu blat drepta/stĂnga 230

Marmura compozit
Granixit
FATGRANIT

Chiuveta montata pe blat
65 сm.
95 cm. x 49 сm.
55 cm. x 43 сm.
21 сm.
93 сm. х 49 сm.

650

10

24
0

930

47
0

 R22 

45
0

49
0

950

620 330

365565

24
0

21
0

nou
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variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi ivrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5
Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

Completata cu:
• sifon italian Ø 90 mm сu preaplin si orificiu pentru conectarea  masinii de spalat vase sau a masinii 

de spalat 

• sablon din hartie pentru decuparea blatului

alegerea culorii potrivite din gama de nuante: marmura Compozit /19 nuante/, granixit /52 nuante/ 
si fatgranit /8 nuante/ poate fi facuta in magazinele sau showroom-rile partenere sC fat ro 
srl, unde sunt expuse mostrele cu culori originale.

gaura neperforata / fixata tehnologic

diametrul gaura perforata - Ø 35 mm

variante posibile de perforare a gaurii pentru baterie sau pentru 

dispozitivul pentru detergent lichid.
In cazul in care nu ati ales varianta de perforare, chiuveta va fi livrata cu gaurile fixate 

tehnologic pentru baterie neperforate.

garanţie5

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:

Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

235

Marmura compozit
Granixit
FATGRANIT

Chiuveta montata pe blat
95 сm.
95 сm. x 49 cm.
55 cm. x 43 сm. /
30 cm. x 30 cm.
21 сm. / 18 cm. 
93 сm. x 47 cm.

 ChiuvetĂ Cu douĂ Cuve nou

950

10 10

24
0

20
5

47
0 

930 

R22 

42 43

               Gaura de montare: 

              Dulap / corp interior: 

Моdel / Cod:

Finisaje:

Modalitate de montare:
Dulap / corp interior:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cuvei:

Adancimea cuvei:
Gaura de montare:

234

Marmura compozit
Granixit
FATGRANIT

Chiuveta montata pe blat
90 сm.
90 cm. x 49 сm.
50 cm. x 43 сm. /
30 cm. x 30 cm.
21 сm. / 18 cm.
88 сm. х 47 сm.

ChiuvetĂ Cu blat drepta/stĂnga nou

900

10 10

R22 

47
0 

880 

18
0 

21
0 

20
5 

515 320 

24
0 

900 

49
0 

45
0 

32
5 

570 330 

320 565 

32
5 

24
0

21
5 

18
0 

20
5 

45
0 

49
0 

950 

330 620 
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44 45

GRANIXIT

gama de Culori 

*Mostrele color din acest catalog /aceasta paleta/ trebuie privite cu aproximatie fata de culorile originale ale produselor. Exista posibilitatea 
unor mici diferente de la nuanta/ ton, de la gradul de luciu si structura suprafetei, fata de produsul original. Imaginile din acest catalog sunt pur 
illustrative. Accesoriile expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

gama de Culori 

nou

*Mostrele color din acest catalog /aceasta paleta/ trebuie privite cu aproximatie fata de culorile originale ale produselor. Exista posibilitatea 
unor mici diferente de la nuanta/ ton, de la gradul de luciu si structura suprafetei, fata de produsul original. Imaginile din acest catalog sunt pur 
illustrative. Accesoriile expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

Chiuvetеle sunt Completate Cu sifon Ø 90 si preaplin
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 eXpozor si mostre Color fat: marmura Compozit si graniXit

 eXpozor si mostre Color fat: “fatgranit”
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