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произведено в България

мивки линия КЛАСИК



КРЪГЛА МИВКА     МOДЕЛ 206

размер – Ø 49 см.

корито – Ø 41 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 55 см.

КРЪГЛА МИВКА     МOДЕЛ 220

размер – Ø 49 см

корито – Ø 37 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 55 см.

ЕДИНИЧНА МИВКА     МOДЕЛ 217

размер – 43 х 46 см.

корито – 38 х 35 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 48 / 50 см.

ЕДИНИЧНА МИВКА СЪС САПУНЕРКА     МOДЕЛ 201

размер – 51 х 51 см.

корито – 43 х 34 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 55 см.

ЕДИНИЧНА МИВКА     МOДЕЛ 207

размер – 51 х 46 см.

корито – 43 х 38 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 50 / 55 см.
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ГРАНИКСИТ 244 лв.
ПОЛИМЕРМРАМОР 189 лв.

ГРАНИКСИТ 244 лв.
ПОЛИМЕРМРАМОР 189 лв.

ГРАНИКСИТ 244 лв.
ПОЛИМЕРМРАМОР 183 лв.

ГРАНИКСИТ 244 лв.
ПОЛИМЕРМРАМОР 189 лв.

ГРАНИКСИТ 247 лв.
ПОЛИМЕРМРАМОР 189 лв.
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КРЪГЛА МИВКА 

размер – Ø 49 с

корито – 

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 55 см.

ГРАНИКСИТ

ПОЛИМЕРМРАМОР

КРЪГЛА МИВКА 

размер – Ø 49 см

корито – 

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 55 см.

ГРАНИКСИТ

ПОЛИМЕРМРАМОР

ЕДИНИЧНА МИВКА 

размер – 43 х 46 см.

корито – 38 х 35 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 48 / 50 см.

ГРАНИКСИТ

ПОЛИМЕРМРАМОР

ЕДИНИЧНА МИВКА СЪС САПУНЕРКА 

размер – 51 х 51 см.

корито – 43 х 34 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 55 см.

ГРАНИКСИТ

ПОЛИМЕРМРАМОР

ЕДИНИЧНА МИВКА 

размер – 51 х 46 см.

корито – 43 х 38 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 50 / 55 см.

ГРАНИКСИТ

ПОЛИМЕРМРАМОР



ЕДИНИЧНА МИВКА     МOДЕЛ 208

размер – 51 х 51 см.

корито – 43 х 43 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 55 см.

ЕДИНИЧНА МИВКА     МOДЕЛ 209

размер – 56 х 51 см.

корито – 48 х 43 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 60 см.

ЕДИНИЧНА МИВКА     МOДЕЛ 210

размер – 60 х 51 см.

корито – 52 х 43 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 65 см.

 МИВКА ЗА МОДУЛ     МOДЕЛ 218

размер – 80 х 60 см.

корито – 51 х 41 см.

дълбочина – 21 см.

МИВКА ЗА МОДУЛ     МOДЕЛ 219

размер – 80 х 60 см.

корито – 51 х 36 см.

дълбочина – 21 см.
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ГРАНИКСИТ 359 лв.
ПОЛИМЕРМРАМОР 249 лв.

ГРАНИКСИТ 359 лв.
ПОЛИМЕРМРАМОР 249 лв.

ГРАНИКСИТ 259 лв.
ПОЛИМЕРМРАМОР 202 лв.

ГРАНИКСИТ 255 лв.
ПОЛИМЕРМРАМОР 199 лв.

ГРАНИКСИТ 247 лв.
ПОЛИМЕРМРАМОР 193 лв.
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ЕДИНИЧНА МИВКА 

размер – 51 х 51 см.

корито – 43 х 43 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 55 см.

ГРАНИКСИТ

ПОЛИМЕРМРАМОР

ЕДИНИЧНА МИВКА 

размер – 56 х 51 см.

корито – 48 х 43 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 60 см.

ГРАНИКСИТ

ПОЛИМЕРМРАМОР

ЕДИНИЧНА МИВКА 

размер – 60 х 51 см.

корито – 52 х 43 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 65 см.

ГРАНИКСИТ

ПОЛИМЕРМРАМОР

 МИВКА ЗА МОДУЛ 

МИВКА ЗА МОДУЛ 

дълбочина – 21 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР



МИВКА С ЛЯВ/ДЕСЕН ПЛОТ     МOДЕЛ 215

размер – 80 х 49 см.

корито – 42 х 41 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 55 см.

МИВКА С ЛЯВ/ДЕСЕН ПЛОТ МOДЕЛ 211

размер – 90 х 49 см.

корито – 47 х 41 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 60 см.

МИВКА С ЛЯВ/ДЕСЕН ПЛОТ      МOДЕЛ 212

размер – 95 х 49 см.

корито – 52 х 41 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 65 см.

МИВКА С ЛЯВ ПЛОТ     МOДЕЛ 203

размер – 90 х 49 см.

корито – 49 х 41 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 60 см.

МИВКА С ДЕСЕН ПЛОТ     МOДЕЛ 205

размер – 90 х 49 см.

корито – 50 х 41 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 60 см.
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ГРАНИКСИТ 345 лв.
ПОЛИМЕРМРАМОР 233 лв.

ГРАНИКСИТ 352 лв.
ПОЛИМЕРМРАМОР 244 лв.
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ГРАНИКСИТ 354 лв.
ПОЛИМЕРМРАМОР 257 лв.
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ГРАНИКСИТ 352 лв.
ПОЛИМЕРМРАМОР 244 лв.

ГРАНИКСИТ 352 лв.
ПОЛИМЕРМРАМОР 244 лв.
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МИВКА С ЛЯВ/ДЕСЕН ПЛОТ 

размер – 80 х 49 см.

корито – 42 х 41 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 55 см.

ГРАНИКСИТ

ПОЛИМЕРМРАМОР

МИВКА С ЛЯВ/ДЕСЕН ПЛОТ

размер – 90 х 49 см.

корито – 47 х 41 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 60 см.

ГРАНИКСИТ

ПОЛИМЕРМРАМОР

МИВКА С ЛЯВ/ДЕСЕН ПЛОТ

размер – 95 х 49 см.

корито – 52 х 41 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 65 см.

ГРАНИКСИТ

ПОЛИМЕРМРАМОР

МИВКА С ЛЯВ ПЛОТ 

размер – 90 х 49 см.

корито – 49 х 41 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 60 см.

ГРАНИКСИТ

ПОЛИМЕРМРАМОР

МИВКА С ДЕСЕН ПЛОТ 

размер – 90 х 49 см.

корито – 50 х 41 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 60 см.

ГРАНИКСИТ

ПОЛИМЕРМРАМОР



МИВКА С ДВЕ КОРИТА     МOДЕЛ 216

размер –  80 x 49 см.

корито – 41 х 41 см./
26 x 41 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 85 см.

МИВКА С ДВЕ КОРИТА      МOДЕЛ 213

размер – 90 х 49 см

корито – 46 х 41 см./
32 x 41 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 95 см.

МИВКА С ДВЕ КОРИТА     МOДЕЛ 214

размер – 95 х 49 см.

корито – 49 х 41 см./
32 x 41 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 100 см.

МИВКА С ДВЕ КОРИТА      

МИВКИТЕ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ИТАЛИАНСКИ СИФОНИ Ø 90 С ПРЕЛИВНИЦИ 

МOДЕЛ 204

размер – 90 х 49 см.

корито – 44 х 41 см./
34 x 33 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 95 см.
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ГРАНИКСИТ 352 лв.
ПОЛИМЕРМРАМОР 266 лв.

ГРАНИКСИТ 354 лв.
ПОЛИМЕРМРАМОР 266 лв.

ГРАНИКСИТ 356 лв.
ПОЛИМЕРМРАМОР 274 лв.

ГРАНИКСИТ 354 лв.
ПОЛИМЕРМРАМОР 266 лв.
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МИВКА С ДВЕ КОРИТА 

размер –  80 x 49 см.

корито – 41 х 41 см./
26 x 41 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 85 см.

ГРАНИКСИТ

ПОЛИМЕРМРАМОР

МИВКА С ДВЕ КОРИТА  

размер – 90 х 49 см

корито – 46 х 41 см./
32 x 41 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 95 см.

ГРАНИКСИТ

ПОЛИМЕРМРАМОР

МИВКА С ДВЕ КОРИТА 

размер – 95 х 49 см.

корито – 49 х 41 см./
32 x 41 см.

дълбочина – 21 см.

за база шкаф – 100 см.

ГРАНИКСИТ

ПОЛИМЕРМРАМОР



КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ 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, 

различни от тези на изходните вещества.  

ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИНИИ НА ФАТ В СЕКТОР КУХНЯ:

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

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

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

всичко на химична основа и изключително лесни за почистване поради гладката и незадържаща 

замърсявания повърхност.

ГРАНИКСИТ - 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, 

наподобяваща гранит визия на продукта и осигурява по-високата здравина и устойчивост на 

физико-механични влияния.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КУХНЕНСКИТЕ МИВКИ ФАТ:

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

•   Устойчивост на UV лъчи - цветовете се запазват и при продължително излагане на слънчева  

светлина; 

•   Устойчивост на покритието на агресивни препарати от битовата химия /без абразиви/. 

Гладката повърхност не задържа отлагания и петна и се почиства бързо и лесно.

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

с помощта само на санитарен силикон; 

•   Дълбоко 21 см корито при всички модели;

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

сапун с варианти за разпробиване; 

•   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;

•   Окомплектовка с висококачествен италиански сифон с преливник и индивидуален шаблон за 

улесняване изрязването на отвора върху кухненския плот за вграждане на мивката.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАЗПРОБИВАНЕ И МОНТАЖ НА КОМПОЗИТНИ КУХНЕНСКИ МИВКИ ФАТ

КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА КУХНЕНСКИ МИВКИ ФАТ:

• Не използвайте абразивни препарати за почистване. Специфичното покритие на продукта 

трудно позволява задържането на петна и варовик и не изисква употребата на абразиви или остри 

инструменти за почистването.

• Не използавйте мивката като дъска за рязане.

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

подходяща подложка, за да предпазите мивката си от повреда на покритието.

• Острите и тежки предмети могат да повредят мивката, ако бъдат изпуснати върху нея.

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

повреда на покритието!

ЕЖЕДНЕВНА ПОДДРЪЖКА:

• Почиствайте ежедневно мивката с меката част на влажна домакинска гъба и препарат за съдове.

• Изплаквайте с топла вода.

• Подсушвайте с кърпа или кухненска хартия – така се избягва образуването на варовикови 

отлагания.

  

РАЗПРОБИВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ЗАЛОЖЕНИТЕ ОТВОРИ ЗА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ И/ИЛИ       

ДОЗАТОР ЗА ТЕЧЕН САПУН:

ВНИМАНИЕ: Разпробиването ВИНАГИ се прави откъм лицевата част на мивката.

• 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.

МОНТАЖ НА КУХНЕНСКА МИВКА ФАТ:

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

• Изрежете плота вътрешно от очертания контур, така че линиията да остане видима след 

изрязването.

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

слой прозрачен силикон.

• Поставете отново мивката в отвора на плота внимателно.  За максимално уплътняване я 

притиснете към кухненския плот.

• Отстранете излизащият по краищата силикон и почистете остатъците с чисто парче плат и спирт.

• След окончателното изсъхване на силикона – според срока указан на опаковката на силикона, 

мивката може да се ползва.



КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ 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, 

различни от тези на изходните вещества.  

ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИНИИ НА ФАТ В СЕКТОР КУХНЯ:

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

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

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

всичко на химична основа и изключително лесни за почистване поради гладката и незадържаща 

замърсявания повърхност.

ГРАНИКСИТ - 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, 

наподобяваща гранит визия на продукта и осигурява по-високата здравина и устойчивост на 

физико-механични влияния.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КУХНЕНСКИТЕ МИВКИ ФАТ:

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

•   Устойчивост на UV лъчи - цветовете се запазват и при продължително излагане на слънчева  

светлина; 

•   Устойчивост на покритието на агресивни препарати от битовата химия /без абразиви/. 

Гладката повърхност не задържа отлагания и петна и се почиства бързо и лесно.

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

с помощта само на санитарен силикон; 

•   Дълбоко 21 см корито при всички модели;

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

сапун с варианти за разпробиване; 

•   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;

•   Окомплектовка с висококачествен италиански сифон с преливник и индивидуален шаблон за 

улесняване изрязването на отвора върху кухненския плот за вграждане на мивката.

5

устойчиви 
на химикали 8доудар надраскване



* Цветовете в печатното издание имат илюстративен характер. Реална информация дава оригиналното табло 
с цветови мостри ФАТ.

ЦВЕТОВИ ГАМИ:

Складова база и офис:
9000 Варна, ЗПЗ 
Складова База Феникс Реком
тел.: 052 644 960
gsm: 0892 291 757
         0885 520 147
         

Централен офис, производствена и складова база:
4004 Пловдив
Южна индустриална зона 
ул. Братя Бъкстон №138
office_bg@fat-bg.com

тел.: 032 / 67 22 30
gsm:  0885  277 107

КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА КУХНЕНСКИ МИВКИ ФАТ:

• Не използвайте абразивни препарати за почистване. Специфичното покритие на продукта 

трудно позволява задържането на петна и варовик и не изисква употребата на абразиви или остри 

инструменти за почистването.

• Не използавйте мивката като дъска за рязане.

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

подходяща подложка, за да предпазите мивката си от повреда на покритието.

• Острите и тежки предмети могат да повредят мивката, ако бъдат изпуснати върху нея.

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

повреда на покритието!

ЕЖЕДНЕВНА ПОДДРЪЖКА:

• Почиствайте ежедневно мивката с меката част на влажна домакинска гъба и препарат за съдове.

• Изплаквайте с топла вода.

• Подсушвайте с кърпа или кухненска хартия – така се избягва образуването на варовикови 

отлагания.

  

РАЗПРОБИВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ЗАЛОЖЕНИТЕ ОТВОРИ ЗА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ И/ИЛИ       

ДОЗАТОР ЗА ТЕЧЕН САПУН:

ВНИМАНИЕ: Разпробиването ВИНАГИ се прави откъм лицевата част на мивката.

• 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.

МОНТАЖ НА КУХНЕНСКА МИВКА ФАТ:

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

• Изрежете плота вътрешно от очертания контур, така че линиията да остане видима след 

изрязването.

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

слой прозрачен силикон.

• Поставете отново мивката в отвора на плота внимателно.  За максимално уплътняване я 

притиснете към кухненския плот.

• Отстранете излизащият по краищата силикон и почистете остатъците с чисто парче плат и спирт.

• След окончателното изсъхване на силикона – според срока указан на опаковката на силикона, 

мивката може да се ползва.

ГРАНИКСИТ

ПОЛИМЕРМРАМОР




