БЛАГОДАРЕНИЕ НА СВОИТЕ КОМПОЗИТНИ МАТЕРИЈАЛИ И СУРОВИНИ SILIGOR:
• го спречува создавањето и таложењето на бигор,
• издржлива на сечење, удари, препарати, киселини и други производи,
• го спречува развивањето на бактерии по површината (SANITIZED сертификат).

МИЈАЛНИЦИТЕ SILIGOR СЕ ТЕСТИРАНИ СПОРЕД ЕВРОПСКИОТ СТАНДАРд EN
13310 и GOS INTERNAL STANDARD ЗА СЛЕДНОТО
•
•
•
•

Издржливост на температура (180°C)
Издржливост на нагли промени на температурата
Издржливост на хемикалии и различни супстанции од домаќинството
Тест со удар ( метална топка со тежина од 450 g пуштена е четири пати по ред од височина 50 cm,
од што не следува појава на пукнатини или други видливи промени).

ГОРЕЊЕ СКОПЈЕ ДООЕЛ
Бул. 8ми Септември бр. 18
Скопје, Македонија
Т: +389 2 3088 150
Е: gorenje@gorenje.com.mk
Продажен салон Горење – Карпош
Бул. Партизански одреди бр. 99
Скопје, Македонија
Т: +389 2 3062-199
E gorenjesalon@gorenje.com.mk
Gorenje Studio – Аеродром
Бул. Видое Смилевски Бато бр. 2б
Скопје, Македонија
Т: +389 2 2448-880
E: gorenjestudio@gorenje.com.mk
www.gorenje.com.mk

КУЈНСКИ МИЈАЛНИЦИ
ИЗДРЖЛИВИ И ДОЛГОТРАЈНИ МИЈАЛНИЦИ SILIGOR

Палета на бои на
мијалници Gorenje:

Бела

Беж

Сива

Црна

www.gorenje.com.mk

Под и над пулт

KVE KM15

Одржување на мијалниците Siligor

-- Димензии на мијалникот: 57,0 х 51,0 cm
-- Длабочина на коритото: 17,1 cm
-- Димензија на коритото: 51,4 х 38,9 см
-- Автоматски сифон вклучен во комплетот
-- Можност за монтажа под пулт и за стандардна
монтажа над пулт

Мијалниците Siligor можат да се чистат со обични средства за чистење, средства за миење садови, препарати со фини абразивни честици и
сунѓер за миење на садови. Дамките од бигор можат да се чистат со препарати за одстранување на бигор. По чистењето, исплакнете со чиста
вода и избришете. Иако површината е издржлива на гребнатини и удари, треба да се избегнете паѓање на остри предмети на површината и да не
ставате жешки садови директно од плочата за готвење на површината на мијалникот. Со лесното чистење и избегнувањето на потребата од скапи,
агресивни препарати, штедите на пари и време.

Кујнски мијалници

XXL корито

KVE KM45

Кујнски мијалници
-- Димензии на мијалникот: 65,0 х 50,0 cm
-- Длабочина на коритото: 19,0 cm
-- Димензија на коритото: 34,7 х 43,3 см
-- Автоматски сифон вклучен во комплетот

XXL корито

KVE KM21

Кујнски мијалници
-- Димензии на мијалникот: 86,0 х 50,0 cm
-- Длабочина на коритото: 18,5 cm
-- Димензија на коритото: 40,0 х 43,0 см
-- Автоматски сифон вклучен во комплетот

XXL корито

Siligor е направен на основа на висококвалитетна
полиестерна смола, комбинирана со кварцни честички,
при што секоја честичка се третира со незаситена
смола.

Siligor е издржлив композитен материјал составен од

Siligor е сертифициран за својата издржливост кон
развојот на бактерии.

Високата содржина на природен кварцен
гранит, спречува гребење на површината
на мијалникот! За сечење препорачуваме
да користите соодветни дрвени или
пластични подлоги. Гребнатини, настанати
како последица на агресивно дејство по
површината можат да бидат отстранети со
фина хартиена шмиргла.

Годините искуство, постојаното подобрување
и тестирање на материјалите, доведе до
извонредна издржливост на вообичаени
удари кои мијалникот може да ги поднесе при
употреба.Тестовете покажуваат дека е речиси
невозможно случајно да се скрши мијалникот!

Мијалниците Siligor се отпорни на
температура до 280 ° C! Имајте во предвид
дека температурата на дното на садот, по
отстранување од шпоретот, може да достигне
до 600 ° C! Затоа, користете подлоги, бидејќи и
покрај високата издржливост на површината,
препорачливо е да не се изложува на
температурен шок.

Чистење...

Хигиена...

Практично...

Високата содржина на природни материјали,
овозможува лесно чистење на мијалниците.
Избегнувајте долготрајно задржување на
остатоци од храна во мијалникот затоа што
тоа може да доведе до појава на трајни дамки.
Специјалната формула на композитните
материјали, овозможува лесно отстранување
дури и на најтврдокорните дамки.

Високата густина и специјалната формула
на користените матерјали, овозможуваат
неограничена и безбедна употреба на кујнскиот
мијалник! Контактот на храна со чист мијалник
правилно чистен е микробиолошки безбеден.

Сите мијалници на Gorenje се опремени со
автоматски сифон - лесна употреба само со
едно вртење.

-- Димензии на мијалникот: 86,0 х 43,5 cm
-- Длабочина на коритото: 18,8 cm
-- Димензија на коритото: 32,5 х 37,5 см
-- Автоматски сифон вклучен во комплетот
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Кујнски мијалници
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Siligor е вештачки мермер со карактеристики на
природен камен, кој е издржлив на удари, дамки од
храна и хемикалии, како и на нагли температурни
промени, сечење, препарати, киселини и други
супстанции кои се наоѓаат во домот.

Топлина...

Кујнски мијалници
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кварцни честички и полимерна смола. Материјалот е
резултат на долгогодишен развој, при што се барани
оптималните пропорции.
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Поради секојдневните услови на висока влажност,
квалитетот на мијалникот е од особено значење за
домаќинството.

Удари...
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ИНОВАТИВЕН МАТЕРИjАЛ,
ИНОВАТИВНА ФОРМА

Гребнатини...
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-- Димензии на мијалникот: 90,0 х 50,5 cm
-- Длабочина на коритото: 18,6 cm
-- Димензија на коритото: 34,0 (9,4) х 40,5 см
-- Автоматски сифон вклучен во комплетот

