
Ο καινοτόμος 
νέος νεροχύτης Pyrros, 
τώρα διαθέσιμος!
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
100 x 52 x 19cm 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑΣ
50 x 40 x 19cm

ΟΠΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
3 ΠΡΟ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ

ΡΑ∆ΙΟ ΓΟΥΡΝΑΣ
50mm

ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
0,8mm

ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΝΘΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
∆ΕΞΙ & ΑΡΙΣΤΕΡΟ

Το Pyragranite Pyrros, ο καινοτόµος, πρωτοποριακός νεροχύτης της Pyramis, είναι 
φτιαγµένος από γρανιτένιο µαξιλάρι µε καθαρές, απαλές γραµµές, και ευρύχωρη 
ανοξείδωτη γούρνα διαστάσεων 50x40cm µε 50mm ράδιο. Η παραδοσιακή 
παραγωγή ανοξείδωτου νεροχύτη της Pyramis συναντά το σύγχρονο εργοστάσιο 
παραγωγής γρανιτένιων νεροχυτών της και σας φέρνει έναν νεροχύτη µοναδικού 
σχεδιασµού και υψηλής αισθητικής για µια νέα εµπειρία στην κουζίνα.

Ο εκκεντρικός συνδυασµός αντιδιαβρωτικού ανοξείδωτου χάλυβα µε εξαιρετικής 
αντοχής γρανίτη, θα σας δώσει όλες εκείνες τις ποιότητες και τα χαρακτηριστικά που 
µπορείτε να ζητήσετε από έναν νεροχύτη. Ταυτόχρονα το µοντέρνο του design θα 
δώσει τροφή στη φαντασία σας να δηµιουργήσει,  µετατρέποντας τη σχέση µε την 
κουζίνα σας σε µια ιστορία αγάπης.

Κάντε την κουζίνα σας ένα κινηµατογραφικό στούντιο. Αφήστε εµάς να ανησυχούµε 
για τον εξοπλισµό κι εσείς απλά αυτοσχεδιάστε!

Χρώµατα

ΧαρακτηριστικάPyragranite Μαξιλάρι + Ανοξείδωτη Γούρνα

Μια ιστορία αγάπης σε εξέλιξη…

Σύνθεση Pyragranite
Οι νεροχύτες Pyragranite αποτελούνται από 80% κρυστάλλους φυσικού γρανίτη 
(silica), ενώ το υπόλοιπο 20% του µείγµατος αποτελείται από ρητίνες και άλλες 
ουσίες που βοηθούν στη σύνδεση των κρυστάλλων. Η µούχλα, οι λεκέδες και 
οι άσχηµες οσµές προκαλούνται από την συσσώρευση των βακτηρίων στην 
επιφάνεια του νεροχύτη. Η επιφάνεια των Pyragranite είναι οµοιογενής και χωρίς 
πόρους εξασφαλίζοντας την µη συσσώρευση των βακτηρίων.

Γούρνα από Ανοξείδωτο Ατσάλι
Οι ανοξείδωτοι νεροχύτες PYRAMIS είναι κατασκευασµένοι, αποκλειστικά και 
µόνο, από άριστης ποιότητος ατσάλι (CrNi 18/10), τύπου AISI 304. Το άριστης 
ποιότητας ανοξείδωτο υλικό είναι κατάλληλο για επαφή µε τρόφιµα. Παρουσιάζει 
εξαιρετική αντοχή σε ισχυρά οξέα όπως το νιτρικό οξύ, σε αλκαλικά διαλύµατα 
καθώς και σε διαλύµατα οργανικών και ανόργανων αλάτων, ώστε ο νεροχύτης 
να παραµένει αναλλοίωτος για µια ζωή.

Υλικά

SNOW CARBON BEIGE MOCHA CHOCOLATE IRON GREY
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