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45 см. 

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 30

клАСИфИкАЦИя НА мИвкИтЕ по гАбАРИтЕН РАзмЕР НА ШкАфА /бАзА ШкАф/

55 см. 

60 см. 

65 см. 

90 см. 95 см. 

80 см. зА моДул

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 35

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
ФАТГРАНИТ Н
стр. 25

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 45

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 43

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 46

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 41

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
ФАТГРАНИТ Н
стр. 26

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 42

217  43 х 46 см. 

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 28

206  Ø 49 см. 

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 29

220  Ø 49 см. 

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 31

201  51 х 51 см. 

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 32

207  51 х 46 см. 

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 33

208  51 х 51 см. 

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 36

215  80 х 49 см. 

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
ФАТГРАНИТ Н
стр. 15

223  Ø 51 см. 

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
ФАТГРАНИТ Н
стр. 17

225  51 х 51 см. 

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 34

209  56 х 51 см. 

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 37

211  90 х 49 см. 

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 39

203  90 х 49 см. 

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 40

205  90 х 49 см. 

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
ФАТГРАНИТ Н
стр. 18

226  56 х 51 см. 

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
ФАТГРАНИТ Н
стр. 21

228  80 х 49 см. 

210  60 х 51 см. 

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 38

212  95 х 49 см. 

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
ФАТГРАНИТ Н 

стр. 19

227  60 х 51 см. 

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
ФАТГРАНИТ Н
стр. 22

229  90 х 49 см. 

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 44

216  80 х 49 см. 

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
ФАТГРАНИТ Н
стр. 24

233  80 х 49 см. 

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

218  80 х 60 см. 

235  95 х 49 см. 

219  80 х 60 см. 

234  90 х 49 см. 

80 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
ФАТГРАНИТ Н 
стр. 23

230  95 х 49 см. 

ФАТГРАНИТ
ГРАНИКСИТ
стр. 11

221  56 х 46 см. 

50 см. 

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 30

217  43 х 46 см.  

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
ФАТГРАНИТ Н
стр. 16

224  46 х 51 см. 

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 32

207  46 х 51 см. 

75 см. 

ПОЛИМЕРМРАМОР
ГРАНИКСИТ
ФАТГРАНИТ Н 
стр. 20

231  70 х 49 см. 

70 см. 

ФАТГРАНИТ
ГРАНИКСИТ
стр. 13

232  76 х 46 см. 222  46 х 46 см. 

ФАТГРАНИТ
ГРАНИКСИТ
стр. 10

зА ДолНо вгРАЖДАНЕ

ФАТГРАНИТ
ГРАНИКСИТ
стр. 12

236  66 х 46 см. 



фАт ЕооД Е бЪлгАРСкА фИРмА зА пРоИзвоДСтво НА САНИтАРНИ ИзДЕлИя зА кухНя И 

бАНя СЪС СЕДАлИщЕ И пРоИзвоДСтвЕНА бАзА в гРАД пловДИв.

За начало считаме далечната 1982 г., когато се е обособило малко фамилно производство на 

рекламни суверини, с основна суровина полиестерна смола.  С опознаването на качествата на смо-

лата и натрупания опит, с първите укази през 1991 г. е създадена и фирмата. Тогава се разширява 

и портфолиото, добавят се и други суровини и производството се насочва основно към компо-

зитните изделия. С течение на времето, изградения професионализъм, новаторския дух на екипа 

и поставянето на клиента в центъра, нашите усилия водят до разширяване на производството 

и превръщат ФАТ във водещ български производител на композитни кухненски мивки и прагове за 

поддушово пространство.

Фирмата има въведени системи за управление на качеството - ISO 9001:2008 и система за упра-

вление на околната среда – ISO 14001:2004.

Продуктите на ФАТ са плод на над 30-годишен опит в производството на санитарни изделия, насо-

чен изцяло към  непрекъснатото подобряване на качеството, функционалността и естетиката 

на нашите изделия.

Иновативният дизайн и широката гама от модели, цветове и материали са нашият отговор на 

нарастващите потребности на клиентите ни към по-високо качество.

НАШИтЕ ЦЕННоСтИ И пРИНЦИпИ

Философията на компанията отразява нашата привързаност към ценностите и принципите, от 

които се ръководим в ежедневното си общуване с нашите служители, клиенти и партньори.

коректност – oсъзнаваме нашата отговорност и спазваме дадените обещания и ангажименти.

Съпричастност на хората – създаваме подходящи условия, стимулиращи нашите служители  за 

пълноценно участие и инициатива при изпълнение на тяхната дейност.

ориентираност към клиента – стремим се да задоволяваме в максимална степен настоящите и 

бъдещи потребности на всички заинтересовани страни.

качество – непрекъснатото подобряване на качеството на нашите продукти и услуги е в основа-

та на всички наши дейности. 

взаимноизгодни отношения с партньори – основавайки се на принципа, че за създаването на висо-

кокачествен продукт е необходимо да се вложат висококачествени материали, ние избираме  дос-

тавчиците си сред водещите производители на материали и оборудване и градим отношенията 

с тях на базата взаимноизгодни решения,  отговорност и доверие.
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 мАтЕРИАлИ И тЕхНологИЧНИ лИНИИ фАт в СЕктоР кухНя

какво преставляват композитите:

Композитите са материали, представляващи комбинация от най-малко две различни съставки.  

Чрез свързването си по химичен път тези елементи създават нов  материал със свойства, раз-

лични от тези на изходните вещества. 

ПОЛИМЕРМРАМОР – 

Полимермраморът, известен още като лят мрамор, е композитен материал с основни съставки 

естествено мраморно брашно (около 80%) и полиестерна смола. Изделията са покрити с прозра-

чен устойчив на химикали санитарен гел, което ги прави резистентни на външни влияния – преди 

всичко на химична основа, и следователно изключително лесни за почистване поради гладката и 

незадържаща замърсявания повърхност.

ГРАНИКСИТ – 

Граникситът е композитен материал със същите базови съставки като полимермрамора, но в 

покритието от гел е добавен специфичен пълнител - гранули с висока твърдост, голямо цветово 

разнообразие и устойчивост на UV лъчи. Тази добавка в покритието придава специфичната, напо-

добяваща гранит визия на продукта и осигурява по-високата здравина и  устойчивост на физико-

механични влияния.

ФАТГРАНИТ – 

ФATГРАНИТ е нов, по-висок клас материал за кухненски мивки, явяващ се естествено допълнение на 

продуктовото портфолио на фирма ФАТ. Мивките ФATГРАНИТ са произведени от 80% естествен 

кварц, който е най-твърдата съставка на гранита, и от 20% смоли, пигменти и добавки, осигуря-

ващи свързването на гранитните частици. Комбинацията между  устойчивост и лесна поддръжка 

прави ФATГРАНИТ перфектния материал за кухненски мивки, обединяващ в себе си функционалност, 

естетика и здравина.

 АНтИбАктЕРИАлНА зАщИтА НА покРИтИЕто

Технологията действа чрез добавяне на сребърни йони към материала по време на производстве-

ния процес. Веднъж приложени, те осигуряват постоянно действаща антибактериална защита за 

целия жизнен цикъл на продукта.

Как действа технологията:

Сребърните йони се свързват с образувалите се на повърхността на продукта микроорганизми, нару-

шават нормалните им жизнени функции и възпрепятстват тяхното развитие и възпроизводство. 

Антибактериалната защита:

•  не влияе на външния вид на третираната повърхност 

•  не се отразява на естетиката на продуктите 

•  не се отмива от обработените повърхности 

•  антибактериалният ефект се запазва за целия жизнен цикъл на продукта



 оСНовНИ хАРАктЕРИСтИкИ НА кухНЕНСкИтЕ мИвкИ фАт

•  Специфична структура на материала, намаляваща шума от падащата в коритото вода; 

•  Устойчивост на UV лъчи; 

•  Устойчивост на покритието на агресивни препарати от битовата химия /за Полимермрамор 

и Граниксит – без абразиви/; 

•  Идеално прави линии на монтажните повърхности, осигуряващи лесен и безпроблемен монтаж 

с помощта само на санитарен силикон; 

•  Дълбоко корито 21 см; 

•  Предварително заложени технологични отвори за смесителна батерия и/или дозатор за течен-

сапун с варианти за индивидуално разпробиване по избор на клиента; 

•  Богато разнообразие от форми, модели и цветове;

•  Висока степен на антибактериална защита на покритието благодарение на технологията с 

добавяне на сребърни йони при проиводствения процес;

•  Висока устойчивост на надраскване и удар - за ФATГРАНИТ; 

•  Окомплектовка с висококачествен сифон с преливник и индивидуален шаблон за улесняване изряз-

ването на отвора върху кухненския плот за вграждане на мивката. 



 поЧИСтвАНЕ И поДДРЪЖкА НА композИтНАтА мИвкА

 мИвкИ ПОЛИМЕРМРАМОР / ГРАНИКСИТ

• Тежките домакински съдове често имат грапави дъна или остри ръбове – използвайте подходя-

ща предпазна подложка, за да запазите мивката здрава и в добър вид;  

•  Изпускането на остри и тежки предмети в мивката може да нарани нейната повърхност;  

•  Не поставяйте горещи съдове директно от котлона върху мивката – съществува опасност от 

повреда на покритието;  

• Не използвайте абразивни препарати и остри инструменти за почистване. Специфичното 

покритие на мивките ФАТ трудно позволява образуването и задържането на замърсявания;  

•  Ежедневно почиствайте мивката с помощта на домакинска гъбичка /с меката част/ и почист-

ващ препарат за съдове, след което изплаквайте с топла вода;  

•  Подсушавайте повърхността с мека кърпа или кухненска хартия – така се избягва появата на 

варовикови отлагания и петна;  

•  При особено упорити петна третирайте проблемното място с меката част на домакинска 

гъбичка и почистващ препарат на химична основа или такъв за премахването на котлен камък 

/не използвайте абразивни препарати/. Накрая изплакнете добре с топла вода и подсушете.
 

 мИвкИ ФАТГРАНИТ

ПОДДъРЖАНЕТО НА ГРАНИТНА МИВКА Е ЛЕСНО, АКО СЕ ПОЧИСТВА РЕДОВНО.

Колкото по-дълъг престой имат петната върху мивката, толкова почистването e по-трудоемко!

За да е ежедневно в добро състояние Вашата мивка, ние Ви препоръчваме да следвате следни-

те полезни съвети:

• Не поставяйте нагорещени съдове директно от котлона върху мивката - съществува опас-

ност от повреда на покритието – деформация и/или нежелано оцветяване, дори спукване;

•  Изплаквайте мивката и я избърсвайте с кърпа след употреба, за да предотвратите появата 

на петна и отлагания;

•  Не използвайте силни абразивни почистващи препарати и/или остри инструменти;

•  Не трябва да се работи с нож и остри предмети директно върху мивката, моля да използвате 

дъски за рязане.

• Използвайте редовно препарати против образуването на варовикови налепи, специални пре-

парати за гранитни мивки, както и по-силни препарати на хипохлоридна основа /за ежедневна 

употреба може и разредени/ или естествени почистващи препарати като оцет.

•  При използване на силно агресивни химикали, изплаквайте своевременно и обилно.

   



ИНСтРукЦИИ зА РАзпРобИвАНЕ И моНтАЖ НА композИтНИ кухНЕНСкИ мИвкИ фАт    Р                                                    

„

  РАзпРобИвАНЕ НА тЕхНологИЧНо зАлоЖЕНИтЕ отвоРИ зА СмЕСИтЕлНА бАтЕРИя И/ИлИ       

  ДозАтоР зА тЕЧЕН САпуН: 

вНИмАНИЕ: Разпробиването вИНАгИ се прави откъм лицевата част и преди монтажа на мив-

ката. 

•  С острата страна на малък чук почукайте с умерена сила няколко пъти върху маркирания 

център.

•  Продължете разпробиването с леко и отмерено почукване от центъра към периферията на 

отвора до оконателното му оформяне.

• Останалите по периферията неравности почистете с шкурка или друг подходящ абразивен 

инструмент.

  ИНСтРукЦИя зА моНтАЖ НА композИтНИ кухНЕНСкИ мИвкИ фАт

•  Очертайте върху кухненския плот контура на шаблона, включен в окомплектовката на мивката.

•  Изрежете плота от вътрешната страна на очертания контур – така че линиията да остане 

видима след изрязването.

•  При необходимост разпробийте отвора/отворите за смесителна батерия и/или дозатор за 

течен сапун, като следвате инструкциите по-долу.

•  Почистете със спирт допирните повърхности – тези на плота и на мивката, и нанесете тънък 

слой прозрачен силикон.

•  Поставете мивката в отвора и я притиснете леко към плота, като използвате някаква тежест.

•  Отстранете излизащият по краищата силикон и почистете остатъците.

•  След окончателното изсъхване на силикона премахнете тежестта – мивката е готова за 

ползване.

 

ИНСтРукЦИИ зА РАзпРобИвАНЕ И моНтАЖ НА композИтНИ кухНЕНСкИ мИвкИ фАт



 мивки за долно вграждане             



 мИвкА зА ДолНо вгРАЖДАНЕ
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произведено в България

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда само в цветова гама ФАТГРАНИТ /8 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, която 
информативно можете да видите на стр. 57-58. Реален избор можете да направите от оригиналните 
цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

Няма възможност за разпробиване на отвор 
за стояща смесителна батерия, дозатор за 
течен сапун и др.

Монтаж ен отво р

База ш каф

Начин на монтаж:    

 

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

под плот 

55 см.     

46 см. x 46 cм.  

40 cм. x 40 см.      

20 см.

40 см. x 40 cм.

продуктова линия:
 

ГРАНИКСИТ

ФАТГРАНИТ

180°C

180°C
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 мИвкА зА ДолНо вгРАЖДАНЕ
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Gaura de montare

Dim. corp exterioara

NOUмодел / код: 221 AвАНгАРД

произведено в България

Начин на монтаж:    

 

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

под плот 

65 см.     

56 см. x 46 cм.  

50 cм. x 40 см.      

20 см.

50 см. x 40 cм.

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда само в цветова гама ФАТГРАНИТ /8 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, която 
информативно можете да видите на стр. 57-58. Реален избор можете да направите от оригиналните 
цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

Няма възможност за разпробиване на отвор 
за стояща смесителна батерия, дозатор за 
течен сапун и др.

Монтаж ен отво р

База ш каф

продуктова линия:
 

ГРАНИКСИТ

ФАТГРАНИТ

180°C

180°C



 мИвкА зА ДолНо вгРАЖДАНЕ NOUмодел / код: 236 AвАНгАРД

произведено в България

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда само в цветова гама ФАТГРАНИТ /8 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, която 
информативно можете да видите на стр. 57-58. Реален избор можете да направите от оригиналните 
цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

Няма възможност за разпробиване на отвор 
за стояща смесителна батерия, дозатор за 
течен сапун и др.

Начин на монтаж:    

 

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

под плот 

75 см.     

66 см. x 46 cм.  

60 cм. x 40 см.      

20 см.

60 см. x 40 cм.

продуктова линия:
 

ГРАНИКСИТ

ФАТГРАНИТ

�������� �����
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Монтаж ен отво р

База ш каф

180°C

180°C
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 мИвкА зА ДолНо вгРАЖДАНЕ
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Gaura de montare

Dim. corp exterioara

NOUмодел / код: 232 AвАНгАРД

произведено в България

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда само в цветова гама ФАТГРАНИТ /8 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, която 
информативно можете да видите на стр. 57-58. Реален избор можете да направите от оригиналните 
цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

Няма възможност за разпробиване на отвор 
за стояща смесителна батерия, дозатор за 
течен сапун и др.

Монтаж ен отво р

База ш каф

Начин на монтаж:    

 

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

под плот 

85 см.     

76 см. x 46 cм.  

70 cм. x 40 см.      

20 см.

70 см. x 40 cм.

продуктова линия:
 

ГРАНИКСИТ

ФАТГРАНИТ

180°C

180°C



 линия авангард            
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  кРЪглА мИвкА
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Gaura de montare

Dim. corp exterioara

AвАНгАРДмодел / код: 223

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

ФАТГРАНИТ

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в цветови гами Полимермрамор /19 цвята/, Граниксит /52 цвята/ и 
ФАТГРАНИТ /8 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 57-58. Реален избор можете 
да направите от оригиналните цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво р

База ш каф

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

55 см.     

Ø 51 cм.   

45 cм. x 38 см.      

21 см.

Ø 49 cм. 

180°C

180°C



CHIUVETĂ CU O CUVĂ   ЕДИНИЧНА мИвкА
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Gaura de montare

Dim. corp exterioara

AвАНгАРДмодел / код: 224

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

ФАТГРАНИТ

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в цветови гами Полимермрамор /19 цвята/, Граниксит /52 цвята/ и 
ФАТГРАНИТ /8 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 57-58. Реален избор можете 
да направите от оригиналните цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво р

База ш каф

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

50 см.     

46 cм. х 51 см.  

40 cм. x 39 см.      

21 см.

44 cм. х 49 см. 

180°C

180°C
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 ЕДИНИЧНА мИвкА
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Gaura de montare

Dim. corp exterioara

550

AвАНгАРДмодел / код: 225

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

ФАТГРАНИТ

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в цветови гами Полимермрамор /19 цвята/, Граниксит /52 цвята/ и 
ФАТГРАНИТ /8 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 57-58. Реален избор можете 
да направите от оригиналните цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво р

База ш каф

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

55 см.     

51 cм. х 51 см.  

45 cм. x 39 см.      

21 см.

49 cм. х 49 см. 

180°C

180°C



 ЕДИНИЧНА мИвкА ЕДИНИЧНА мИвкА

Dim. corp exterioara

540

R22 

520

21
0

24
0

410 80

51
0

560

51
0

49
0

120 120

560

Gaura de montare

600600

AвАНгАРДмодел / код: 226

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

ФАТГРАНИТ

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в цветови гами Полимермрамор /19 цвята/, Граниксит /52 цвята/ и 
ФАТГРАНИТ /8 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 57-58. Реален избор можете 
да направите от оригиналните цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво р

База ш каф

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

60 см.     

56 cм. х 51 см.  

50 cм. x 39 см.      

21 см.

54 cм. х 49 см. 

180°C

180°C



11

 ЕДИНИЧНА мИвкА ЕДИНИЧНА мИвкА
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Gaura de montare

Dim. corp exterioara

650

AвАНгАРДмодел / код: 227

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

ФАТГРАНИТ

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в цветови гами Полимермрамор /19 цвята/, Граниксит /52 цвята/ и 
ФАТГРАНИТ /8 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 57-58. Реален избор можете 
да направите от оригиналните цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво р

База ш каф

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

65 см.     

60 cм. х 51 см.  

54 cм. x 39 см.      

21 см.

58 cм. х 49 см. 

180°C

180°C



 ЕДИНИЧНА мИвкА
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AвАНгАРДмодел / код: 231

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

ФАТГРАНИТ

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в цветови гами Полимермрамор /19 цвята/, Граниксит /52 цвята/ и 
ФАТГРАНИТ /8 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 57-58. Реален избор можете 
да направите от оригиналните цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво р

База ш каф

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

75 см.     

70 cм. х 49 см.  

64 cм. x 37 см.      

21 см.

68 cм. х 47 см. 

180°C

180°C
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 мИвкА С ляв/ДЕСЕН плот
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Gaura de montare

Dim. corp exterioara

600

AвАНгАРДмодел / код: 228

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

ФАТГРАНИТ

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в цветови гами Полимермрамор /19 цвята/, Граниксит /52 цвята/ и 
ФАТГРАНИТ /8 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 57-58. Реален избор можете 
да направите от оригиналните цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво р

База ш каф

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

60 см.     

80 cм. х 49 см.  

45 cм. x 43 см.      

21 см.

78 cм. х 47 см. 

180°C

180°C



 мИвкА С ляв/ДЕСЕН плот
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Gaura de montare

Dim. corp exterioara

650

AвАНгАРДмодел / код: 229

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

ФАТГРАНИТ

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в цветови гами Полимермрамор /19 цвята/, Граниксит /52 цвята/ и 
ФАТГРАНИТ /8 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 57-58. Реален избор можете 
да направите от оригиналните цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво р

База ш каф

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

65 см.     

90 cм. х 49 см.  

50 cм. x 43 см.      

21 см.

88 cм. х 47 см. 

180°C

180°C
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 мИвкА С ляв/ДЕСЕН плот
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Gaura de montare

Dim. corp exterioara

AвАНгАРДмодел / код: 230

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

ФАТГРАНИТ

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в цветови гами Полимермрамор /19 цвята/, Граниксит /52 цвята/ и 
ФАТГРАНИТ /8 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 57-58. Реален избор можете 
да направите от оригиналните цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво р

База ш каф

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

70 см.     

95 cм. х 49 см.  

55 cм. x 43 см.      

21 см.

93 cм. х 47 см. 

180°C

180°C



 мИвкА С ДвЕ коРИтА
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Dim. corp exterioara

800

AвАНгАРДмодел / код: 233

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

ФАТГРАНИТ

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в цветови гами Полимермрамор /19 цвята/, Граниксит /52 цвята/ и 
ФАТГРАНИТ /8 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 57-58. Реален избор можете 
да направите от оригиналните цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8 с четири отвора 

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво р

База ш каф

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

85 см.     

80 cм. х 49 см.  

45 cм. x 43 см. /

25 см. х 30 см.      

21 см. / 18 см.

78 cм. х 47 см. 

180°C

180°C
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 мИвкА С ДвЕ коРИтА

18
0

21
0

20
5

515 320

24
0

R22

47
0 

880

900

49
0 

570 210120

900

49
0 

325
450

Gaura de montare
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900

AвАНгАРДмодел / код: 234

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

ФАТГРАНИТ

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в цветови гами Полимермрамор /19 цвята/, Граниксит /52 цвята/ и 
ФАТГРАНИТ /8 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 57-58. Реален избор можете 
да направите от оригиналните цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8 с четири отвора 

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво р

База ш каф

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

95 см.     

90 cм. х 49 см.  

50 cм. x 43 см. /

30 см. х 30 см.      

21 см. / 18 см.

88 cм. х 47 см. 

180°C

180°C



 мИвкА С ДвЕ коРИтА
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950

AвАНгАРДмодел / код: 235

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

ФАТГРАНИТ

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в цветови гами Полимермрамор /19 цвята/, Граниксит /52 цвята/ и 
ФАТГРАНИТ /8 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 57-58. Реален избор можете 
да направите от оригиналните цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8 с четири отвора 

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво р

База ш каф

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

100 см.     

95 cм. х 49 см.  

55 cм. x 43 см. /

30 см. х 30 см.      

21 см. / 18 см.

93 cм. х 47 см. 

180°C

180°C
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Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 mm

CHIUVETĂ CU O CUVĂ  кРЪглА мИвкА

Gaura de montare
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500

BASICклАСИкмодел / код: 206

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които 
информативно можете да видите на стр. 57. Реален избор можете да направите от оригиналните 
цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

Няма възможност за разпробиване на отвор 
за стояща смесителна батерия, дозатор за 
течен сапун и др.

Монтаж ен отво р

База ш каф

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

55 см.     

Ø 49 cм.   

Ø 41 cм.     

21 см.

Ø 47 cм. 

180°C
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CHIUVETĂ CU O CUVĂ  кРЪглА мИвкА
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Dim. corp exterioara
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BASICклАСИкмодел / код: 220

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво р

База ш каф

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които 
информативно можете да видите на стр. 57. Реален избор можете да направите от оригиналните 
цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

55 см.     

Ø 49 cм.   

Ø 37 cм.     

21 см.

Ø 47 cм. 

180°C



CHIUVETĂ CU O CUVĂ  ЕДИНИЧНА мИвкА

За варианти №1 и №2 За варианти №3, №4 и №5
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Gaura de montare

Dim. corp exterioara
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BASICклАСИкмодел / код: 217

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

№4

№5

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво рМонтаж ен отво р

База ш кафБаза ш каф

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които 
информативно можете да видите на стр. 57. Реален избор можете да направите от оригиналните 
цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

48 / 50 см. 

43 cм. х 46 см.  

38 cм. x 35 см.      

21 см.

41 cм. х 44 см. 

180°C
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CHIUVETĂ CU DOUĂ CUVE мИвкА С ДвЕ коРИтАCHIUVETĂ CU DOUĂ CUVE  ЕДИНИЧНА мИвкА СЪС САпуНЕРкА
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BASICклАСИкмодел / код: 201

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво р

База ш каф

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които 
информативно можете да видите на стр. 57. Реален избор можете да направите от оригиналните 
цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

55 см.     

51 cм. х 51 см.  

43 cм. x 34 см.      

21 см.

49 cм. х 49 см. 

180°C



CHIUVETĂ CU O CUVĂ   ЕДИНИЧНА мИвкА
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BASICклАСИкмодел / код: 207

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

№4

№5

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво рМонтаж ен отво р

База ш кафБаза ш каф

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които 
информативно можете да видите на стр. 57. Реален избор можете да направите от оригиналните 
цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

50 / 55 см. 

51 cм. х 46 см.  

43 cм. x 38 см.      

21 см.

49 cм. х 44 см. 

180°C
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CHIUVETĂ CU DOUĂ CUVE мИвкА С ДвЕ коРИтАCHIUVETĂ CU DOUĂ CUVE ЕДИНИЧНА мИвкА
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BASICклАСИкмодел / код: 208

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

№4

№5

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво р

База ш каф

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които 
информативно можете да видите на стр. 57. Реален избор можете да направите от оригиналните 
цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

55 см.     

51 cм. х 51 см.  

43 cм. x 43 см.      

21 см.

49 cм. х 49 см. 

180°C



CHIUVETĂ CU O CUVĂ  ЕДИНИЧНА мИвкА

500

51
0

560 

49
0 

540 

R22 

560 

55
 

55
 

55 

55 

23
5

21
0

450

51
0

Gaura de montare

Dim. corp exterioara

600

BASICклАСИкмодел / код: 209

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво р

База ш каф

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които 
информативно можете да видите на стр. 57. Реален избор можете да направите от оригиналните 
цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

60 см. 

56 cм. х 51 см.  

48 cм. x 43 см.      

21 см.

54 cм. х 49 см. 

180°C



11

CHIUVETĂ CU DOUĂ CUVE мИвкА С ДвЕ коРИтАCHIUVETĂ CU DOUĂ CUVE ЕДИНИЧНА мИвкА

540

51
0

600 

49
0 

580

R22 

51
0

600

55
   

   
   

   5
5

55

55 

24
0

21
0

450

Gaura de montare

Dim. corp exterioara

650

BASICклАСИкмодел / код: 210

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво р

База ш каф

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които 
информативно можете да видите на стр. 57. Реален избор можете да направите от оригиналните 
цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

65 см.     

60 cм. х 51 см.  

52 cм. x 43 см.      

21 см.

58 cм. х 49 см. 

180°C



CHIUVETĂ CU DOUĂ CUVE мИвкА С ДвЕ коРИтАCHIUVETĂ CU DOUĂ CUVE мИвкА С ляв/ДЕСЕН плот
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BASICклАСИкмодел / код: 215

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво р

База ш каф

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които 
информативно можете да видите на стр. 57. Реален избор можете да направите от оригиналните 
цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

Начин на монтаж:    

за база шкаф:

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

55 см. 

80 cм. х 49 см.  

42 cм. x 41 см.      

21 см.

78 cм. х 47 см. 

180°C
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CHIUVETĂ CU DOUĂ CUVE мИвкА С ДвЕ коРИтАCHIUVETĂ CU DOUĂ CUVE  мИвкА С ляв/ДЕСЕН плот
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BASICклАСИкмодел / код: 211

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво р

База ш каф

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които 
информативно можете да видите на стр. 57. Реален избор можете да направите от оригиналните 
цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

60 см.     

90 cм. х 49 см.  

47 cм. x 41 см.      

21 см.

88 cм. х 47 см. 

180°C



CHIUVETĂ CU DOUĂ CUVE мИвкА С ДвЕ коРИтАCHIUVETĂ CU DOUĂ CUVE  мИвкА С ляв/ДЕСЕН плот
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BASICклАСИкмодел / код: 212

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво р

База ш каф

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които 
информативно можете да видите на стр. 57. Реален избор можете да направите от оригиналните 
цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

65 см. 

95 cм. х 49 см.  

52 cм. x 41 см.      

21 см.

93 cм. х 47 см. 

180°C
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CHIUVETĂ CU DOUĂ CUVE мИвкА С ДвЕ коРИтАCHIUVETĂ CU DOUĂ CUVE мИвкА С ляв плот
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BASICклАСИкмодел / код: 203

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво р

База ш каф

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които 
информативно можете да видите на стр. 57. Реален избор можете да направите от оригиналните 
цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

60 см.     

90 cм. х 49 см.  

49 cм. x 41 см.      

21 см.

88 cм. х 47 см. 

180°C



CHIUVETĂ CU DOUĂ CUVE мИвкА С ДвЕ коРИтАCHIUVETĂ CU DOUĂ CUVE мИвкА С ДЕСЕН плот
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BASICклАСИкмодел / код: 205

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво р

База ш каф

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които 
информативно можете да видите на стр. 57. Реален избор можете да направите от оригиналните 
цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

60 см. 

90 cм. х 49 см.  

50 cм. x 41 см.      

21 см.

88 cм. х 47 см. 

180°C
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CHIUVETĂ CU DOUĂ CUVE моДулНА мИвкА
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BASICклАСИкмодел / код: 218

Начин на монтаж:  За модул

габаритни размери: 80 см. x 60 cм.

Размери на коритото:  51 cм. x 41 см.

Дълбочина на коритото: 21 см.

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

База ш каф

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които 
информативно можете да видите на стр. 57. Реален избор можете да направите от оригиналните 
цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

180°C



CHIUVETĂ CU DOUĂ CUVE моДулНА мИвкА
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BASICклАСИкмодел / код: 219

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

Начин на монтаж:  За модул

габаритни размери: 80 см. x 60 cм.

Размери на коритото:  51 cм. x 36 см.

Дълбочина на коритото: 21 см.

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

База ш каф

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които 
информативно можете да видите на стр. 57. Реален избор можете да направите от оригиналните 
цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

180°C
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CHIUVETĂ CU DOUĂ CUVE мИвкА С ДвЕ коРИтАCHIUVETĂ CU DOUĂ CUVE мИвкА С ДвЕ коРИтА
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Dim. corp exterioara

900

BASICклАСИкмодел / код: 204

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво р

База ш каф

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които 
информативно можете да видите на стр. 57. Реален избор можете да направите от оригиналните 
цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

95 см.     

90 cм. х 49 см.  

44 cм. x 41 см. /

34 см. х 33 см.      

21 см.

88 cм. х 47 см. 

180°C



CHIUVETĂ CU DOUĂ CUVE мИвкА С ДвЕ коРИтАCHIUVETĂ CU DOUĂ CUVE мИвкА С ДвЕ коРИтА
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800

BASICклАСИкмодел / код: 216

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво р

База ш каф

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които 
информативно можете да видите на стр. 57. Реален избор можете да направите от оригиналните 
цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

85 см.     

80 cм. х 49 см.  

41 cм. x 41 см. /

26 см. х 41 см.      

21 см. 

78 cм. х 47 см. 

180°C
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CHIUVETĂ CU DOUĂ CUVE мИвкА С ДвЕ коРИтАCHIUVETĂ CU DOUĂ CUVE мИвкА С ДвЕ коРИтА
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Dim. corp exterioara

BASICклАСИкмодел / код: 213

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво р

База ш каф

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които 
информативно можете да видите на стр. 57. Реален избор можете да направите от оригиналните 
цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

95 см.     

90 cм. х 49 см.  

46 cм. x 41 см. /

32 см. х 41 см.      

21 см.

88 cм. х 47 см. 

180°C
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BASICклАСИкмодел / код: 214

варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот. 
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за авто-
матичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложени в изделието за доразпробиване.

№1

№2

№3

Неразпробит отвор - заложен

Разпробит отвор - Ø 35 мм

Монтаж ен отво р

База ш каф

включени в комплекта:
• италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/миялна 

машина
•  хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които 
информативно можете да видите на стр. 57. Реален избор можете да направите от оригиналните 
цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

Начин на монтаж:    

за база шкаф: 

габаритни размери: 

Размери на коритото:  

Дълбочина на коритото: 

монтажен отвор: 

За вграждане

100 см.     

95 cм. х 49 см.  

49 cм. x 41 см. /

32 см. х 41 см.      

21 см.

93 cм. х 47 см. 

180°C
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 СмеСИтелИ



• Едноръкохватков

• Керамичен затварящ механизъм - Ø 40 мм. 

• Въртящ се чучур - 360°

• Гъвкави връзки G 3/8” за присъединяване

• Аератор 24х1

• Система за фиксиране

ХРОМ

1001 
 БЯЛ

0005

1002 
СВЕТЛОБЕЖОВ

1003 
БЕЖОВ

1004 
ТЪМНОБЕЖОВ

1005 
СВЕТЛОСИВ

1006 
СИВ

1007 
ТЪМНОСИВ

1008 
ЧЕРЕН МЕТАЛИК

ФАТГРАНИТвъзможни цветове

CHIUVETĂ CU DOUĂ CUVE Новомодел / код: 08905 СмЕСИтЕл зА кухНя - Стоящ BASICIMPACT

покРИтИЕ И СРок НА гАРАНЦИятА
•5-годишна гаранция за керамичния затварящ механизъм и външните детайли. Моля да имате 
предвид, че качеството и твърдостта на водата влияят на степента на износване и захабяване 
на тези детайли. 
•2-годишна гаранция за покритието и уплътненията.

Важно: За да осигурите дълъг живот и запазен външен вид  на продукта, почиствайте смесите-
лите само с чиста вода и подсушавайте с мека кърпа. 

При почистването на смесителните батерии никога не  използвайте абразивни или полиращи 
прахове, почистващи препарати, съдържащи алкохол, амоняк, азотна или фосфорна киселина, 
дезинфектанти, както и разтвори или концентрати на солна и сярна киселина или препарати, 
съдържащи активен хлор.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

15
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• Едноръкохватков

• Керамичен затварящ механизъм - Ø 40 мм. 

• Въртящ се чучур - 360°

• Гъвкави връзки G 3/8” за присъединяване

• Аератор 24х1

• Система за фиксиране

ХРОМ

1001 
 БЯЛ

0005

1002 
СВЕТЛОБЕЖОВ

1003 
БЕЖОВ

1004 
ТЪМНОБЕЖОВ

1005 
СВЕТЛОСИВ

1006 
СИВ

1007 
ТЪМНОСИВ

1008 
ЧЕРЕН МЕТАЛИК

ФАТГРАНИТвъзможни цветове

Новомодел / код: 08910 СмЕСИтЕл зА кухНя - Стоящ BASICIMPACT

покРИтИЕ И СРок НА гАРАНЦИятА
•5-годишна гаранция за керамичния затварящ механизъм и външните детайли. Моля да имате 
предвид, че качеството и твърдостта на водата влияят на степента на износване и захабяване 
на тези детайли. 
•2-годишна гаранция за покритието и уплътненията.

Важно: За да осигурите дълъг живот и запазен външен вид  на продукта, почиствайте смесите-
лите само с чиста вода и подсушавайте с мека кърпа. 

При почистването на смесителните батерии никога не  използвайте абразивни или полиращи 
прахове, почистващи препарати, съдържащи алкохол, амоняк, азотна или фосфорна киселина, 
дезинфектанти, както и разтвори или концентрати на солна и сярна киселина или препарати, 
съдържащи активен хлор.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net
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• Едноръкохватков

• Kерамичен затварящ механизъм - Ø 35 мм. 

• Въртящ се чучур - 360°

• Гъвкави връзки G 3/8” за присъединяване

• Аератор 22х1

• Система за фиксиране

ХРОМ

1001 
 БЯЛ

0005

1002 
СВЕТЛОБЕЖОВ

1003 
БЕЖОВ

1004 
ТЪМНОБЕЖОВ

1005 
СВЕТЛОСИВ

1006 
СИВ

1007 
ТЪМНОСИВ

1008 
ЧЕРЕН МЕТАЛИК

ФАТГРАНИТвъзможни цветове

CHIUVETĂ CU DOUĂ CUVE Новомодел / код: 12914 СмЕСИтЕл зА кухНя - Стоящ BASICIMPACT

покРИтИЕ И СРок НА гАРАНЦИятА
•5-годишна гаранция за керамичния затварящ механизъм и външните детайли. Моля да имате 
предвид, че качеството и твърдостта на водата влияят на степента на износване и захабяване 
на тези детайли. 
•2-годишна гаранция за покритието и уплътненията.

Важно: За да осигурите дълъг живот и запазен външен вид  на продукта, почиствайте смесите-
лите само с чиста вода и подсушавайте с мека кърпа. 

При почистването на смесителните батерии никога не  използвайте абразивни или полиращи 
прахове, почистващи препарати, съдържащи алкохол, амоняк, азотна или фосфорна киселина, 
дезинфектанти, както и разтвори или концентрати на солна и сярна киселина или препарати, 
съдържащи активен хлор.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net
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• Едноръкохватков

• Kерамичен затварящ механизъм - Ø 35 мм. 

• Въртящ се чучур - 360°

• Изтеглящ се душ

• Гъвкави връзки G 3/8” за присъединяване

• Аератор 24х1

• Адаптор за бърза връзка

• Система за фиксиране 

ХРОМ

1001 
 БЯЛ

0005

1002 
СВЕТЛОБЕЖОВ

1003 
БЕЖОВ

1004 
ТЪМНОБЕЖОВ

1005 
СВЕТЛОСИВ

1006 
СИВ

1007 
ТЪМНОСИВ

1008 
ЧЕРЕН МЕТАЛИК

ФАТГРАНИТвъзможни цветове

Новомодел / код: 68936 СмЕСИтЕл зА кухНя С ИзтЕглящ СЕ ДуШ BASICIMPACT

покРИтИЕ И СРок НА гАРАНЦИятА
•5-годишна гаранция за керамичния затварящ механизъм и външните детайли. Моля да имате 
предвид, че качеството и твърдостта на водата влияят на степента на износване и захабяване 
на тези детайли. 
•2-годишна гаранция за покритието и уплътненията.

Важно: За да осигурите дълъг живот и запазен външен вид  на продукта, почиствайте смесите-
лите само с чиста вода и подсушавайте с мека кърпа. 

При почистването на смесителните батерии никога не  използвайте абразивни или полиращи 
прахове, почистващи препарати, съдържащи алкохол, амоняк, азотна или фосфорна киселина, 
дезинфектанти, както и разтвори или концентрати на солна и сярна киселина или препарати, 
съдържащи активен хлор.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net
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 прагове за поддушово проСтранСтво

• АЛТЕРНАТИВА на ПОДДУШОВО КОРИТО 
• Възможност да разполагате с поддушово пространство според Вашите желания посредством стабилен монтаж на вся-
какъв вид вертикални преградни конструкции
• Разнообразие от цветове, форми и дължини

 ИНСтРукЦИя зА моНтАЖ

• Използвайте лепило за плочки, като запълните с него и кухината на прага. 
• Можете да монтирате прага преди да сте залепили плочките  на пода. За коригиране на дължината на прага използвайте 
ъглошлайф /без значение е типът на режещия диск/. 
• Важно! – режете от лицевата част надолу. Нивелирайте прага, след което пристъпете към залепване на плочките, давай-
ки необходимия за оттичането на водата наклон.
• При монтаж върху вече положено подово покритие коригирайте възможната денивелация чрез шлайфане от долната стра-
на на прага с абразивен диск. Точното хоризонтиране на прага е важно за правилния монтаж и ползване на вертикалните 
прегради за душове.
• При необходимост фугирайте на съответните места с подходящ цвят.
Върху така фиксирания вече праг можете да монтирате всякакъв вид вертикални прегради за душове и паравани, като и 
спазвате инструкциите на съответния производител.

ИНСтРукЦИИ зА поДДРЪЖкА И употРЕбА НА пРАг зА поДДуШово пРоСтРАНСтво фАт

Декоративния праг с търговска марка ФАТ е конструиран да служи за отделяне на поддушовото пространство от сухата 
част на банята. 
Спазвайте инструкциите за поддръжка и употреба, тъй като внимателното и правилно отношение ще осигури на прага 
дълъг живот и добра визия.
След използване подсушете повърхността на изделието – така предотвратявате образуването на котлен камък. За 
премахване на остатъчни петна  изтъркайте мястото с мека гъба или кърпа, ползвайки  почистващ препарат за баня на 
химична основа /без абразиви/.
Внимание:  • Падането на тежки и/или остри предмети може да повреди изделието.
      • Не използвайте абразиви или почистващи препарати на абразивна основа – има риск от повреда на покритието.
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180°C

CHIUVETĂ CU DOUĂ CUVEпРАг

800 / 900 / 1000 / 1400 / 1800

55

A

A

R870

55

R8

78

пРАвА

ПРАВА

нестандартен размер

код размер

51 90

51 80

51 100

51 140

51 180

51 01 100

51 01 140

51 01 180

90 cм

80 cм

100 cм

140 cм

180 cм

до 100 cм

до 140 cм

до 180 cм

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

• Височина: 5,5 cm

• При нестандартните размери всяка 
страна може да има различна дължина

важно: 
• Размерите на посочените модели по дължина са външни. Размерите по скиците 
са в мм.
• Размерите в сечение са константни. Могат да се променят само дължини, но 
в рамките на максимално допустимите размери. По-големи размери са възможни 
чрез снаждане, евентуално и фугиране.

Продуктът се произвежда в цветови гами Полимермрамор /19 цвята/, 
Полимермрамор - Баня /цвят по РАЛ и санитарно бяло/ и Граниксит /52 цвята/, 
които информативно можете да видите на стр. 57. Реален избор можете да 
направите от оригиналните цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката 
на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net



180°C

CHIUVETĂ CU DOUĂ CUVEпРАг

800 / 900 / 1000 / 1400 / 1800

55

A

A

R870

55

R8

78

пРАвА СЪС зАоблЕН ЪгЪл

ПРАВА

нестандартен размер

кодсъс заоблен край размер

56 90

56 80

56 100

56 140

56 180

56 01 100

56 01 140

56 01 180

90 cм

80 cм

100 cм

140 cм

180 cм

до 100 cм

до 140 cм

до 180 cм

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

• Височина: 5,5 cm

• При нестандартните размери всяка 
страна може да има различна дължина

важно: 
• Размерите на посочените модели по дължина са външни. Размерите по скиците 
са в мм.
• Размерите в сечение са константни. Могат да се променят само дължини, но 
в рамките на максимално допустимите размери. По-големи размери са възможни 
чрез снаждане, евентуално и фугиране.

Продуктът се произвежда в цветови гами Полимермрамор /19 цвята/, 
Полимермрамор - Баня /цвят по РАЛ и санитарно бяло/ и Граниксит /52 цвята/, 
които информативно можете да видите на стр. 57. Реален избор можете да 
направите от оригиналните цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката 
на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net
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пРАв ЪгЪлCHIUVETĂ CU DOUĂ CUVEпРАг

ПРАВ ЪГЪЛ

нестандартен размер

код размер

57 90 90

57 80 80

57 100 100

57 125 125

57 01 125

90 x 90 cм

80 x 80 cм

100 x 100 cм

125 x 125 cм

до 125 cм
/за всяко рамо/

180°C

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ

• Височина: 5,5 cм.

• При нестандартните размери всяка 
страна може да има различна дължина

важно: 
• Размерите на посочените модели по дължина са външни. Размерите по скиците са в мм.
• Размерите в сечение са константни. Могат да се променят само дължини, но в рамките на максимално допустимите размери. По-големи размери 
са възможни чрез снаждане, евентуално и фугиране.

Продуктът се произвежда в цветови гами Полимермрамор /19 цвята/, Полимермрамор - Баня /цвят по РАЛ и санитарно бяло/ и Граниксит /52 
цвята/, които информативно можете да видите на стр. 57. Реален избор можете да направите от оригиналните цветови мостри – табла с 
цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net
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180°C

ОВАЛ

нестандартен размер

код размер

58 90 90

58 80 80

58 100 100

58 125 125

58 01 125

90 x 90 cм

80 x 80 cм

100 x 100 cм

125 x 125 cм

до 125 cм
/за всяко рамо/

• Височина: 5,5 cм.

• При нестандартните размери всяка 
страна може да има различна дължина

важно: 
• Размерите на посочените модели по дължина са външни. Размерите по скиците са в мм.
• Размерите в сечение са константни. Могат да се променят само дължини, но в рамките на максимално допустимите размери. По-големи размери 
са възможни чрез снаждане, евентуално и фугиране.

Продуктът се произвежда в цветови гами Полимермрамор /19 цвята/, Полимермрамор - Баня /цвят по РАЛ и санитарно бяло/ и Граниксит /52 
цвята/, които информативно можете да видите на стр. 57. Реален избор можете да направите от оригиналните цветови мостри – табла с 
цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com   www.fat-bg.net

произведено в България

продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР  

ГРАНИКСИТ



ЦвЕтовИ гАмИ

ПОЛИМЕРМРАМОР

ПОЛИМЕРМРАМОР - БАНЯ

GRANIXITГРАНИКСИТ

овАл

цвят по

11



Ново

*Посочените в изданието цветове са приблизителни на оригиналните. Възможни са отклонения в тона, степента на гланц и струк-
турата на повърхността. Реален избор на цвят от гамите Полимермрамор /19 цвята/, Полимермрамор - Баня /6 цвята/, Граниксит 
/52 цвята/ и ФАТГРАНИТ /8 цвята/ можете да направите от оригиналните ни цветови мостри – табла с цветове ФАТ.

ФATГРАНИТ

ЦвЕтовИ гАмИ

мИвкИтЕ СА окомплЕктовАНИ С ИтАлИАНСкИ СИфоНИ Ø 90 С пРЕлИвНИЦИ

D

12

CB

3

1 2

C
A

R

MC P

<1,0 N

<1,0 N

<1,5 N

<1,5 N

D

D

A

A

B

BR

B

C

P

P

C
C

C

C

P

P

M

M

R

REV.00   02/2016

E-732
670-46-756-225
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 СтЕНДовЕ И моСтРЕНИЦИ ЦвЕтовЕ фАт: ПОЛИМЕРМРАМОР И ГРАНИКСИТ

 СтЕНДовЕ И моСтРЕНИЦИ ЦвЕтовЕ фАт: ФАТГРАНИТ
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Размерите са в см.
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лИНИя АвАНгАРД

лИНИя клАСИк

пРАговЕ зА поДДуШово пРоСтРАНСтво




