
KATALOG

POLSKI PRODUCENT
ZLEWOZMYWAKÓW GRANITOWYCH



Firma Brenor została założona w 2001 roku. Przez pierwsze lata naszej działalności 

koncentrowaliśmy się na budowaniu rynku i doskonaleniu produktu. W 2008 roku, w wyniku 

nieustannego rozwoju, Brenor zmienił swoją siedzibę na przestronny zakład produkcyjny 

o powierzchni 5 ha, zwiększając ponad dwukrotnie swoje możliwości produkcyjne. Dzięki nowej 

siedzibie, Brenor jest w stanie zapewnić doskonałą obsługę największych rm w branży, 

zarówno pod względem produkcyjnym, jak i logistycznym.

Dzięki wykwalikowanej kadrze i umiejętnościom doskonalenia produktu poprzez świadome 

działanie, nasze zlewozmywaki charakteryzują się połączeniem dobrego wzornictwa 

z maksymalną użytecznością. Nowoczesny park technologiczny pozwala na szybkość 

wdrażania innowacyjnych projektów i powtarzalną jakość produktów. 

Produkty od pomysłu, poprzez szkice, rysunki, modele, a w końcu formy i ostateczny gotowy 

wyrób powstają na terenie zakładu. Brenor to rma tworzona przez ludzi z pasją, która stale 

się rozwija i doskonali, która pozostaje otwarta na dialog, zmiany i poszukiwanie rozwiązań, 

by wspólnie z klientami osiągać sukces.



Odporność na szok termiczny i wysoką temperaturę do 220 , 

której w kuchni nie da się uniknąć, zlewozmywak bez szwanku 

zniesie wszystkie codzienne czynności. Odporność wynika

 z użycia wysokiej jakości żywic oraz granitu.

o

ZALETY NASZYCH ZLEWÓW

Odporność na zabrudzenia i przebarwienia, zaletą jest łatwość 

w utrzymaniu w czystości - zabrudzenia nie są widoczne, 

zlewozmywak najczęściej wystarczy przetrzeć ściereczką bez 

konieczności uporczywego szorowania powierzchni zlewozmywaki 

są testowane na większość plam jakie powstają w kuchni. 

Odporność na uderzenia,  zlewozmywak wyprodukowany jest 

w 80% z granitu, który jest jednym z najbardziej wytrzymałych 

materiałów występujących w przyrodzie, pozostałe 20% to 

spoiwo żywic charakteryzujące się wysoką odpornością 

i trwałością.

Odporność na promienie UV,  zlewozmywak wyprodukowany 

nie straci swojego koloru nawet przy mocnej ekspozycji na 

promieniowanie słoneczne.

Produkt Polski

Odporność na zarysowania,  osiągana dzięki materiałom, 

z których jest wykonany zlewozmywak - kamiennemu kruszywu

 i żywicom. 

PL

UV
LAT GWARANCJI



NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Głównym elementem deniującym jakość  naszych produktów, która jest wielokrotnie wyróżniana i nagradzana jest wybór wyselekcjonowanych, wysokogatunkowych 

surowców. Nasze zlewozmywaki powstają z mieszanki certykowanego kruszywa kwarcowego oraz najwyższej jakości żywicy. Precyzja produkcji i mieszania tych 

surowców daje nam trwały, odporny na wiele czynników  produkt końcowy. Każda partia dostawy surowców przechodzi proces kontroli przed dopuszczeniem jej do 

produkcji. Nasze wyroby badane są zgodnie z wymaganiami normy EN 13310:2015. Zlewozmywak przed zapakowaniem w opakowanie kartonowe przechodzi przez ostatni etap 

kontroli, gdzie z zachowaniem pełnej higieny oceniana jest ogólna kondycja i wygląd. Najmniejsze odstępstwo od surowych wzorców dyskwalifikuje  zlewozmywak jako produkt 

pierwszej klasy. 

Ostatecznie zapakowany zostaje wysokogatunkowy produkt, który objęty jest 10 letnia gwarancją.



OPAKOWANIE

Doświadczenie w wysyłce zlewozmywaków zarówno dla klientów hurtowych jak i detalicznych pozwoliło nam opracować opakowanie, które maksymalnie zabezpiecza 

go przed uszkodzeniem powstałym w transporcie czy magazynowaniu. Nasze opakowania są wykonane z bardzo wytrzymałej trzywarstwowej tektury. Karton jest 

oznaczony symbolami transportowymi oraz opisem zawartości w kilku językach. Na życzenie klienta przygotujemy opakowanie w indywidualnej szacie gracznej.  



WDROŻENIA 

Świadczymy również dla naszych klientów kompleksową realizację wdrożeń indywidualnych projektów zlewozmywaków. W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie 

w produkcji zaprojektujemy dla klienta zlewozmywak, wybierzemy dla niego najlepsze rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne zgodne z najnowszymi normami. 

Klient otrzymuje nasze wsparcie na każdym etapie, a ostatecznie gotowy produkt z własnym logo, pełną dokumentację projektową, oraz wyłączność sprzedaży modelu. 

Czas wdrożenia nowego zlewozmywaka to nawet 8 tygodni od pierwszego kontaktu do wysyłki gotowego wyrobu do klienta.   



Zadowolenie z zakupu naszych zlewozmywaków i pozytywne opinie klientów, są naszym motorem napędowym. Każda innowacja wprowadzana jest z myślą o jak 

najlepszym późniejszym użytkowaniu zlewu, niezależnie od tego ile więcej pracy musimy włożyć w produkcję. Czujemy ogromną odpowiedzialność ponieważ 

wiemy, że kupując zlewozmywak klient podejmuje decyzję na kilka najbliższych lat. Zlewozmywak jest podstawowym i niezastąpionym „narzędziem” w kuchni 

bez którego to pomieszczenie nie mogłoby funkcjonować, dlatego robimy wszystko byś Ty i Twoja rodzina cieszyli się swoim nowym zlewem wiele lat.

Z dumą możemy się pochwalić wynikiem 99,6% pozytywnych opinii.



Specykacja:

Wymiary: 40,5cm x 48,5 cm

Głębokość komory: 16,5 cm

Szafka: podbudowa od 40 cm

Typ zlewu: 1 - komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 10kg

Waga zestawu 12 kg

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

R I G O

min. podbudowa

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy



Specykacja:

Wymiary: 48,5 cm x 44 cm

Głębokość komory: 16,5 cm

Szafka: podbudowa od 50 cm

Typ zlewu: 1 - komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 8,70  kg

Waga zestawu 11 kg

A RG O

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy

min. podbudowa



Specykacja:

Wymiary: 59 cm x 50 cm

Głębokość komory: 19,5 cm

Szafka: podbudowa od 60 cm

Typ zlewu: 1 - komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 13,39  kg

Waga zestawu 15,40 kg

YO R K

95

600
min. podbudowa 

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy



Specykacja:

Wymiary: 78 cm x 50 cm

Głębokość komory: 18 cm

Szafka: podbudowa od 60 cm

Typ zlewu: 1-komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 10 kg

Waga zestawu 12 kg

A L KO R C C

min. podbudowa

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy



Specykacja:

Wymiary: 67 cm x 43 cm

Głębokość komory: 17 cm

Szafka: podbudowa od 40 cm

Typ zlewu: 1-komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 11 kg

Waga zestawu: 13 kg

Dostępne kolory:

A L KO R A A

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy

400
min. podbudowa

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji



Specykacja:

Wymiary: 76,5 cm x 49,5 cm

Głębokość komory: 18 cm

Szafka: podbudowa od 45 cm

Typ zlewu: 1-komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 13,5 kg

Waga zestawu: 16 kg

Dostępne kolory:

C A R I N A

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

min. podbudowa



Specykacja:

Wymiary: 49cm

Głębokość komory: 17cm

Szafka: podbudowa od 45 cm

Typ zlewu: 1-komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 8 kg

Waga zestawu: 10 kg

Dostępne kolory:

R A D O

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

min. podbudowa



Specykacja:

Wymiary: 60 cm x 47 cm

Głębokość komory: 16 cm

Szafka: podbudowa od 45 cm

Typ zlewu: 1-komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 8 kg

Waga zestawu: 10 kg

Dostępne kolory:

C A M E

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

min. podbudowa



Specykacja:

Wymiary: 76,5 cm x 43 cm

Głębokość komory: 16 cm

Szafka: podbudowa od 45 cm

Typ zlewu: 1-komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 8,5 kg

Waga zestawu: 11,5 kg

Dostępne kolory:

ATO M 

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

min. podbudowa



Specykacja:

Wymiary: 57 cm x 42,5 cm

Głębokość komory: 16 cm

Szafka: podbudowa od 40 cm

Typ zlewu: 1-komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 9 kg

Waga zestawu: 11 kg

Dostępne kolory:

RO KO

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

min. podbudowa



Specykacja:

Wymiary: 76 cm x 44 cm

Głębokość komory: 16 cm

Szafka: podbudowa od 45 cm

Typ zlewu: 1-komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 11, kg

Waga zestawu: 13,5 kg

Dostępne kolory:

B E L I N DA

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji



Dostępne kolory:

C A RO 1 0

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Specykacja:

Wymiary: 59 cm x 48,5 cm

Głębokość komory: 16 cm

Szafka: podbudowa od 45 cm

Typ zlewu: 1-komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 9,5 kg

Waga zestawu: 13,5 kg

min. podbudowa



Specykacja:

Wymiary: 76,5 cm x 49 cm

Głębokość komory: 16 cm i 10,5 cm

Szafka: podbudowa od 60 cm

Typ zlewu: 1,5-komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 13,5 kg

Waga zestawu: 16,5 kg

Dostępne kolory:

C A RO 1 5

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

min. podbudowa



Specykacja:

Wymiary: 59 cm x 48,5 cm

Głębokość komory: 16 cm i 10,5 cm

Szafka: podbudowa od 60 cm

Typ zlewu: 1,5-komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 11 kg

Waga zestawu: 12,5 kg

Dostępne kolory:

C A RO 2 5

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

min. podbudowa



Specykacja:

Wymiary: 78 cm x 50 cm

Głębokość komory: 20 cm

Szafka: podbudowa od 50 cm

Typ zlewu: 1-komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 10 kg

Waga zestawu 12 kg

E S T E I N 1 KO

min. podbudowamin. podbudowa

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy



Specykacja:

Wymiary: 50 cm x 50 cm

Głębokość komory: 20 cm

Szafka: podbudowa od 45 cm

Typ zlewu: 1 - komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 11 kg

Waga zestawu 13 kg

E S T E I N 1 K

min. podbudowa

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy



Specykacja:

Wymiary: 78 cm x 50 cm

Głębokość komory: 20 cm i 11 cm

Szafka: podbudowa od 60 cm

Typ zlewu: 1,5 - komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 14 kg

Waga zestawu 16 kg

E S T E I N 1 , 5 K

min. podbudowa

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy



Specykacja:

Wymiary: 78 cm x 50 cm

Głębokość komory: 20 cm i 20 cm

Szafka: podbudowa od 80 cm

Typ zlewu: 2 - komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 14 kg

Waga zestawu 16 kg

E S T E I N 2 K

min. podbudowa

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy



Specykacja:

Wymiary: 59 cm x 50 cm

Głębokość komory: 20 cm

Szafka: podbudowa od 50 cm

Typ zlewu: 1 - komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 11,18 kg

Waga zestawu 13 kg

E S T E I N 5 9

min. podbudowa

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy



Specykacja:

Wymiary: 86 cm x 50 cm

Głębokość komory: 20 cm

Szafka: podbudowa od 60 cm

Typ zlewu: 1 - komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 16 kg

Waga zestawu 18 kg

E S T E I N 8 6

min. podbudowa

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy



Specykacja:

Wymiary: 98 cm x 50 cm

Głębokość komory: 20 cm i 9 cm

Szafka: podbudowa od 50 cm

Typ zlewu: 1,5 - komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 17 kg

Waga zestawu 19 kg

E S T E I N 9 8

min. podbudowa

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy



Specykacja:

Wymiary: 59 cm x 50 cm

Głębokość komory: 18 cm

Szafka: podbudowa od 40 cm

Typ zlewu: 1 - komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 17 kg

Waga zestawu 19 kg

C O R D E O 5 9

min. podbudowa

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy



Specykacja:

Wymiary: 67 cm x 43 cm

Głębokość komory: 18 cm

Szafka: podbudowa od 40 cm

Typ zlewu: 1 - komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 10,5 kg

Waga zestawu 13,5 kg

C O R D E O 6 7

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy

min. podbudowa



Specykacja:

Wymiary: 79 cm x 50 cm

Głębokość komory: 17,5 cm i 13,5 cm

Szafka: podbudowa od 60 cm

Typ zlewu: 1,5 - komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 16,5 kg

Waga zestawu 18,5 kg

C O R D E O 7 9

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy

min. podbudowa



Specykacja:

Wymiary: 100 cm x 50 cm

Głębokość komory: 19 cm i 16 cm

Szafka: podbudowa od 60 cm

Typ zlewu: 1,5 - komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 10,5 kg

Waga zestawu 13,5 kg

C O R D E O 1 5

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy

min. podbudowa



Specykacja:

Wymiary: 37,5 x 45,5 cm

Głębokość komory: 17 cm

Szafka: podbudowa od 40 cm

Typ zlewu: 1 - komorowy, podwieszany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 8,5 kg

Waga zestawu 10kg

J U N I T 3 8

min. podbudowa

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy



Specykacja:

Wymiary: 55,3 x 45,5 cm

Głębokość komory: 17 cm

Szafka: podbudowa od 60 cm

Typ zlewu: 1 - komorowy, podwieszany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 11,5 kg

Waga zestawu 13 kg

J U N I T 5 6

min. podbudowa

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy



Specykacja:

Wymiary: 78 x 46,5 cm

Głębokość komory: 17 cm

Szafka: podbudowa od 45 cm

Typ zlewu: 1 - komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 11,5 kg

Waga zestawu 13 kg

W E R B E N A

min. podbudowa

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy

min. podbudowa



Specykacja:

Wymiary: 76 x 44 cm

Głębokość komory: 15 cm

Szafka: podbudowa od 45 cm

Typ zlewu: 1 - komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 11 kg

Waga zestawu 13 kg

AT H E N A

min. podbudowa

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy



Specykacja:

Wymiary: 77,5 cm x 41,5 cm

Głębokość komory: 18 cm i 18 cm

Szafka: podbudowa od 80 cm

Typ zlewu: 2 - komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 19 kg

Waga zestawu 21 kg

L I B R A

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy

min. podbudowa



Specykacja:

Wymiary: 78 cm x 49 cm

Głębokość komory: 17 cm i 17 cm

Szafka: podbudowa od 80 cm

Typ zlewu: 2 - komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 14 kg

Waga zestawu 16 kg

E L I O S 2 0

min. podbudowa

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy

min. podbudowa



Specykacja:

Wymiary: 97,5 cm x 49 cm

Głębokość komory: 17 cm i 15 cm

Szafka: podbudowa od 60 cm

Typ zlewu: 1,5 - komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 17 kg

Waga zestawu 19 kg

E L I O S 1 5

min. podbudowa

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy

min. podbudowa



Specykacja:

Wymiary: 79,5 cm x 45,5 cm

Głębokość komory: 16 cm i 16 cm

Szafka: podbudowa od 80 cm

Typ zlewu: 2 - komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 15 kg

Waga zestawu 17 kg

N U B I RU 2 0

min. podbudowa

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy

min. podbudowa



Specykacja:

Wymiary: 80  cm x 60 cm,

Głębokość komory: 17 cm

Szafka: podbudowa od 80 cm

Typ zlewu: 2-komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 22 kg

Waga zestawu 24kg

G R A N D E

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy



Specykacja:

Wymiary: 98 cm x 49 cm

Głębokość komory: 17 cm i 13 cm

Szafka: podbudowa od 60 cm

Typ zlewu: 1,5 - komorowy, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 15 kg

Waga zestawu 17 kg

N A P O L I 1 5

min. podbudowa

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy

min. podbudowa

min. podbudowa



Specykacja:

Wymiary: 93 cm x 49,5 cm

Głębokość komory: 17 cm i 12 cm

Szafka: podbudowa od 65 cm 

            lub 90 cm x 90 cm

Typ zlewu: 1,5 - komorowy, narożny,

                 nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 14 kg

Waga zestawu 16 kg

M E RC U RY

min. podbudowa

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy





Specykacja:

Wymiary: 96 cm x 50 cm

Głębokość komory: 18 cm

Szafka: podbudowa od 50 cm 

            lub narożna 90 x 90 cm

Typ zlewu: 1 - komorowy, narożny,

                nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 12 kg

Waga zestawu 14 kg

A LTA I R

min. podbudowa

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy



Specykacja:

Wymiary: 116 cm x 51 cm

Głębokość komory: 19,5 cm i 19,5 cm

Szafka: podbudowa od 80 cm

Typ zlewu: 2-komorowy z ociekaczem, 

                 obracalny, nakładany

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 25 kg

Waga zestawu 27 kg

S Q UA R E

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy min. podbudowa



Specykacja:

Wymiary: 77 cm x 50 cm

Głębokość komory: 22 cm i 22 cm

Szafka: podbudowa od 80 cm

Typ zlewu: 1,5 -komorowy, obracalny, 

                 podwieszany 

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 20,5 kg

Waga zestawu 23 kg

M A RT E L 1 K 1 / 4

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy min. podbudowa



Specykacja:

Wymiary: 85 cm x 50 cm

Głębokość komory: 22 cm i 22 cm 

Szafka: podbudowa od 80 cm

Typ zlewu: 1,5 -komorowy, obracalny, 

                 podwieszany 

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 19 kg

Waga zestawu 21 kg

M A RT E L 1 , 5 K

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy



Specykacja:

Wymiary: 53 cm x 50 cm

Głębokość komory: 20 cm 

Szafka: podbudowa od 80 cm

Typ zlewu: 1 -komorowy, podwieszany 

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 15,5 kg

Waga zestawu 18 kg

M A RT E L 1 K 6 0

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy



Specykacja:

Wymiary: 75 cm x 50 cm

Głębokość komory: 22 cm 

Szafka: podbudowa od 80 cm

Typ zlewu: 1 -komorowy, podwieszany 

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 15,5 kg

Waga zestawu 18 kg

M A RT E L 1 K 7 5

Zestaw:

- zlewozmywak

- zaczepy do montażu zlewozmywaka

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy



Specykacja:

Wymiary: 85 cm x 50 cm

Głębokość komory: 21 cm i 21 cm

Szafka: podbudowa od 80 cm

Typ zlewu: 2 -komorowy, podwieszany 

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 19,5 kg

Waga zestawu 23 kg

Zestaw:

- zlewozmywak

- syfon z korkiem automatycznym

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

M A RT E L 2 K 

Dostępne kolory:

czarny matowy

czarny
nakrapiany

czarny
metalik

szary
cementowy

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy



Specykacja:

Wymiary: 69 cm x 50 cm

Głębokość komory: 21 cm

Szafka: podbudowa od 60 cm

Typ zlewu: 1 -komorowy, podwieszany 

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 15,5 kg

Waga zestawu 18 kg

Zestaw:

- zlewozmywak

- syfon z korkiem automatycznym

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

M A RT E L 1 K 6 9 E KO 

Dostępne kolory:

czarny
nakrapiany

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy

czarny
metalik

szary
cementowy



Specykacja:

Wymiary: 60 cm x 50 cm

Głębokość komory: 21 cm

Szafka: podbudowa od 60 cm

Typ zlewu: 1 -komorowy, podwieszany 

Materiały: wysoko gatunkowe piaski

                i żywice w proporcji 80/20

Waga zlewozmywaka: 15,5 kg

Waga zestawu 18 kg

Zestaw:

- zlewozmywak

- syfon z korkiem automatycznym

- karta gwarancyjna z instrukcją 

  montażu i pielęgnacji

M A RT E L 1 K 6 0 E KO 

Dostępne kolory:

czarny
nakrapiany

biały 
arktyczny

beżowy
piaskowy

czarny
metalik

szary
cementowy



Specykacja:
Materiał: Stal nierdzewna

Głowica: Ceramiczna

Perlator: Tak

Wykończenie: Złoty

Wysokość baterii: 330 mm

Zasięg wylewki: 200 mm

Bateria kuchenna, stojąca

Standardowy otwór montażowy 35 mm

Specykacja:
Materiał: Mosiądz

Głowica: Ceramiczna

Wykończenie: Złoty, czarny

Średnica podłączenia: 3/8 cala

Wysokość baterii: 44 cm

Bateria kuchenna, stojąca.

Standardowy otwór montażowy 35 mm

Ruchoma wylewka obracająca się o 360 stopni

Specykacja:
Materiał: Stal nierdzewna, ABS

Wykończenie: Złoty

Pojemność: 320 ml

Szerokość: 106 mm

Wysokość: 270 mm

Dozownik posiada obrotową końcówkę 360°

Do zamontowania wymagany jest 

Otwór o średnicy od 25 mm do 40 mm

Specykacja:
Syfon automatyczny jednokomorowy i dwukomorowy

Model przyścienny oszczędzający miejsce pod szafką

Wykonany z tworzywa PCV i stali nierdzewnej

Wysoka jakość

Wymiary standardowe

Odpływ 115 mm (3 1/2)

Możliwość podłączenia zmywarki lub pralki

A KC E S O R I A

S E R I A G O L D

PELICANFOGGIADOZOWNIK
GOLD

SYFONY
GOLD



Specykacja:
Materiał: mosiądz

Powłoka baterii: odporna na przebarwienia

i wysoką temperaturę

Wysokość: 339 cm

Zasięg wylewki: 180 mm

Głowica: ceramiczna 35 mm

Otwór montażowy: 35 mm

Obrotowa wylewka: 360 stopni

Kolory: biały, czarny, szary, beżowy, 

czarny nakrapiany, chrom

Specykacja:
Materiał: mosiądz

Rozmiar głowicy: 35mm

Typ głowicy: ceramiczna

Ruchoma wylewka: tak

Otwór montażowy 35 mm

Kolory: biały, czarny, szary, beżowy

Specykacja:
Materiał: mosiądz Lakierowany Proszkowo

Wylewka: Obrotowa 180° Wyciągana

Wysokość: 43 cm

Zasięg wylewki: 20 cm +25 cm wyciągany wąż

Głowica: ceramiczna

Słuchawka dwustrumieniowa

Otwór montażowy : 35 mm

Kolory: czarny, czary + chrom

A KC E S O R I A

BAT E R I E 

ALGEA IKA LENTIS



Specykacja:
Materiał: stal nierdzewna

Głowica: ceramiczna

Wysokość całkowita: 40 cm

Wysokość strumienia wody: 21 cm

Wylewka: obrotowa 360°

Zasięg wylewki: 24 cm

Otwór montażowy : 3,5 cm

Wykończenie/Kolor: czarny mat

Wyciągana wylewka z przełącznikiem na funkcję prysznic

Perlator napowietrzający ECO

Specykacja:
Materiał : mosiądz, stal

Głowica : ceramiczna

Wylewka : obrotowa

Wylewka wyciągana

Wysokość baterii: 54 cm

Zasięg wylewki: 25 cm

Otwór montażowy : 3,5 cm

Specykacja:
Materiał: Mosiądz

Głowica: Ceramiczna

Wysokość Baterii: 39 cm

Zasięg Wylewki: 23 cm

Rozmiar głowicy: 4 cm

Wylewka: Obrotowa 360°

Otwór montażowy : 3,5 cm

Kolory: czarny, beż, biały, chrom 

A KC E S O R I A

BAT E R I E 

KATRINA KUBO TILIA



A KC E S O R I A

D O Z OW N I K I 

Specykacja:
Pojemność: 500ml

Element dozujący wykonany z ABS

Montaż: podblatowy

Materiał: tworzywo 

Kolor: chrom

Waga: 0,143 kg

Specykacja:
Pojemność: 0,32 l

Wymiary: 8,5 cm x 28 cm

Montaż: podblatowy

Materiał: tworzywo sztuczne

Waga dozownika: 0,1 kg

Kolory: czarny, czarny nakrapiany, biały,

           szary, beżowy, chrom

Specykacja:
Dozownik z gąbką

Pojemność: 350 ml

Długość: 10 cm

Szerokość: 10 cm

Wysokość: 18,5cm

Wykonany z wysokiej jakości ceramiki.

Materiał: pojemnik ceramiczny, pompka wykonana 

z tworzywa sztucznego.

Waga: 360 g

Kolory: biały, szary, czarny

McALPINE  GAMMA PASTELLO



S Y F O N Y

Specykacja:
Rodzaj:  przyścienny

Odpływ : 3 1/2

Możliwość podłączenia pralki lub zmywarki

Korek: manualny

System antyprzelewowy 

Kolor : chrom

MANUALNY

J E D N O KO M O R OW E 

Specykacja:
Rodzaj : przyścienny

Odpływ : 3 1/2

Możliwość podłączenia pralki lub zmywarki

Korek: automatyczny 

System antyprzelewowy 

Kolor : chrom

AUTOMATYCZNY

Specykacja:
Rodzaj : przyścienny

Odpływ : 3 1/2

Możliwość podłączenia pralki lub zmywarki

Korek: automatyczny 

System antyprzelewowy 

Kolor : gratowy

AUTOMATYCZNY
GRAFITOWY



S Y F O N Y

Specykacja:
Rodzaj : przyścienny

Odpływ : 3 1/2

Możliwość podłączenia pralki lub zmywarki

Korek: manualny

System antyprzelewowy 

Kolor : chromowanym/ srebrnym

Specykacja:
Rodzaj : przyścienny

Odpływ : 3 1/2

Możliwość podłączenia pralki lub zmywarki

Korek: automatyczny

System antyprzelewowy 

Kolor : chromowanym/ srebrnym

MANUALNY
PREVEX

AUTOMATYCZNY 
PREVEX

Specykacja:
Rodzaj przyścienny

Odpływ : 3 1/2

Możliwość podłączenia pralki lub zmywarki

Korek: automatyczny 

System antyprzelewowy 

Kolor : chrom

Dodatkowe atuty : system click clack, 

system easy, system rondo

AUTOMATYCZNY
SYSTEM CLICK-CLACK

J E D N O KO M O R OW E 



S Y F O N Y

DW U KO M O R OW E 

Specykacja:
Rodzaj : przyścienny

Odpływ : 3 1/2

Możliwość podłączenia pralki lub zmywarki

Korek: manualny

System antyprzelewowy 

Kolor : chrom

Specykacja:
Rodzaj przyścienny

Odpływ : 3 1/2

Możliwość podłączenia pralki lub zmywarki

Korek: automatyczny 

System antyprzelewowy 

Kolor : chrom

MANUALNY AUTOMATYCZNY PREWEX
AUTOMATYCZNY

Specykacja:
Rodzaj przyścienny

Odpływ : 3 1/2

Możliwość podłączenia pralki lub zmywarki

Korek: automatyczny 

System antyprzelewowy 

Kolor : chromowanym/ srebrnym



Specykacja:
Długość - 15 cm

Średnica - 3,5 cm

Zasadnicza część przedłużki

wykonana jest z tworzywa 

sztucznego.

Specykacja:
Wariant: uniwersalny

Średnica: 4 cm

Przeznaczenie: 

zlewozmywak granitowy

Specykacja:
Możliwość regulacji od 30,5cm do 44,5cm

Materiał stal nierdzewna + plastik

Wymiary 30,5cm x 22,8cm x 9,2cm

Maksymalne wymiary 45cm x 22,8cm x 9,2cm

Kolory : czarny, szary, beżowy

A KC E S O R I A

PERLATORZAŚLEPKA
OTWORU

OCIEKARKA TELESKOPOWA MYJKA AUTOMATYCZNA

Specykacja:
Waż podłączeniowy: 49 cm

Myjka do szklanek wykonana jest z tworzywa sztucznego.

Silne strumienie wody dokładnie spłukują pozostałości 

w kilka sekund.



Zastosowanie:

Ś RO D K I D O P I E L Ę G N AC J I

IMPREGNAT PREPARAT

ZLEWOZMYWAKÓW GRANITOWYCH

Preparat przeznaczony do zabezpieczania i konserwacji powierzchni zlewozmywaków granitowych. 

Dzięki zastosowaniu mieszaniny rozpuszczalnika silikonoogracznego oraz specjalnie dobranych

olejów silikonowych powierzchnie granitowe są zabezpieczone przed zatłuszczeniami i przywieraniem 

brudu oraz nadmiernym osadzaniem się kamienia wodnego. Na powierzchni zlewozmywaka tworzona 

jest warstwa ochronna odporna na niektóre chemikalia i utlenianie. Dodatkowo mieszanka olejów 

silikonowych nadaje długotrwały połysk zabezpieczonym powierzchniom. Preparat do pielęgnacji 

naturalnych granitów oraz zlewów granitowych. Wypełnia rysy, wydobywa kolor, ogranicza osadzanie 

się zabrudzeń oraz znacząco ułatwia czyszczenie. zapobiega wnikaniu wody w głąb struktury 

materiału oraz rozpuszczaniu w niej zabrudzeń.

Preparat przeznaczony do codziennego mycia powierzchni zlewozmywaków granitowych. Dzięki 

zastosowaniu specjalnie dobranych środków powierzchniowo - czynnych oraz substancji aktywnej

 wykazuje bardzo dobre właściwości myjące - usuwanie kamienia wodnego, osadu z kawy, herbaty i 

innych zanieczyszczeń pojawiających się w okresie eksploatacji zlewozmywaka kuchennego. 

Konsystencja ułatwia aplikację produktu na zabrudzone powierzchnie, zapewnia długi czas kontaktu 

preparatu z czyszczoną powierzchnią oraz łatwe jego spłukiwanie. Delikatny, cytrynowy zapach 

dodatkowo nadaje świeżości mytej powierzchni. Nadaje się do czyszczenia blatów i zlewozmywaków, 

umywalek, parapetów oraz nagrobków i pomników o granitowej powierzchni. Powierzchnia jest 

idealnie doczyszczona i zabezpieczona. zapobiega wnikaniu wody w głąb struktury materiału oraz 

rozpuszczaniu w niej zabrudzeń.

Zastosowanie:



Brenor Sp. z o.o.

ul. Okrężna 16

64-150 Brenno

tel. +48 68 388 17 69

e-mail: biuro@brenor.pl

Zakład produkcyjny:

Kierzno 27

67-112 Siedlisko

Obsługa klienta

+48 510 816 055

+ 49 163 193 69 62 

export@brenor.pl

sales@brenor.pl

KONTAKT
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