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INNOVATÍV ALAPANYAG,

INNOVATÍV FORMA

A SILIGOR MOSOGATÓTÁLCÁK 
STRAPABÍRÓK ÉS TARTÓSAK

A Silligor egy magas ellenálló-

képességű kompozit anyag, amely 

kvarc töltőanyagokból, továbbá polimer 

gyantából készül, és legalább 75%-

ban tartalmazza a kiváló minőségű 

alapanyagokat. Ez az anyag egy hosszan 

tartó fejlesztés eredménye, amelyben a 

mosogatók optimális kompozit anyagát 

kerestük.

A Siligor bázisa kiváló minőségű, 

telítetlen, kvarc töltőanyagokkal kombinált 

poliészter gyanta, amelyben minden 

szemcse telítetlen poliészter gyantás 

kezelésen esett át.

A Gorenje rendelkezik a Siligor anyagot 

tartós anyagként deklaráló tanusítvánnyal, 

amely ellenáll a baktériumok 

elterjedésének.

A mindennapos használat miatt a 

mosogató minősége minden háztartásban 

nagyon fontos, ami a helyiség 

nedvességtartalmát és a munkalapszerű 

használatot illeti. A mosogató 

funkcionalitása kapcsán az ellenálló-

képesség, a könnyű tisztíthatósága és a 

szép küllem ma már alap elvárás. A Siligor 

massza egy mesterséges márvány, amely 

a természetes kő jellemzőivel bír, ellenáll a 

külső behatásoknak, az élelmiszerek által 

okozott foltoknak, vegyszereknek és a 

hőmérséklet-változásnak („hősokknak”), a 

vágásoknak, a mosószereknek, a savaknak 

és a különböző egyéb anyagoknak, 

amelyek megjelenhetnek a háztartásban.
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AZ ALAP- ÉS A 
KOMPOZIT ANYAGOKNAK 
KÖSZÖNHETŐEN A SILIGOR:

• megakadályozza a vízkő kialakulását, 

lerakódását.

• ellenáll a vágásoknak, külső 

behatásoknak, mosószereknek és 

más különböző háztartásban használt 

vegyszernek.

• elpusztítja és meggátolja a baktériumok 

szaporodását a felszínen (SANITIZED 

tanúsítvány)

• bakteriális védelemmel rendelkezik, amely 

védi az élelmiszereket előkészítésük 

közben is.

A SILIGOR MOSOGATÓTÁLCÁKAT MEGFELELNEK AZ EN 13310-
ES EURÓPAI SZABVÁNYNAK ÉS A GOS BELSŐ STANDARDNAK, 
MEGFELELNEK A KÖVETKEZŐ KÖVETELMÉNYEKNEK:

• Ellenállnak a száraz hőnek (180°C-ig)

• Ellenállóak a hőmérséklet-ingadozással szemben – a hidrotermális sokknak

• Ellenállóak a vegyszerekkel és a különböző háztartási anyagokkal, termékekkel szemben

• Ütközéses vizsgálat (egy 450 grammos fém golyót egymás után négyszer 50 cm-es 

magasságból leejtenek rá és semmilyen repedés vagy más látható elváltozás nem észlelhető). 

A Siligor mosogatótálca négy színben 

kapható: fehér, bézs (gránit hatású), 

hamuszürke (gránit hatású) és fekete 

(gránit hatású). Ésszerű mennyiségben az 

ügyfél kérése szerinti szín megrendelése is 

lehetséges.



SILIGOR MOSOGATÓTÁLCÁK

4

KVE 96.13
Siligor süllyesztett mosogatótálca 100 x 53,5 cm
Medencemélység: 19,1 cm
Minimális konyhaszekrény-szélesség: 60 cm

KVE 76.10
Siligor süllyesztett mosogatótálca 76,5 x 53,5 cm
Medencemélység: 19,8 cm
Minimális konyhaszekrény-szélesség: 45 cm

KVE KM-1
Siligor süllyesztett mosogatótálca 86 x 43,5 cm
Medencemélység: 18,8 cm
Minimális konyhaszekrény-szélesség: 50 cm

KVE KM-2
Siligor süllyesztett mosogatótálca 86 x 50 cm
Medencemélység: 18,8 cm
Minimális konyhaszekrény-szélesség: 50 cm
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KVE KM-4
Siligor süllyesztett mosogatótálca 86 x 50 cm
Medencemélység: 18,8 cm
Minimális konyhaszekrény-szélesség: 50 cm

KVE KM-13
Siligor süllyesztett mosogatótálca 78 x 51 cm
Medencemélység: 18,6 cm
Minimális konyhaszekrény-szélesség: 50 cm

KVE KM-3
Siligor süllyesztett mosogatótálca 86,2 x 50 cm
Medencemélység: 18,4 cm
Minimális konyhaszekrény-szélesség: 50 cm
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A Siligor mosogatókat a hagyományos háztartási 

tisztítószerekkel, mosogatószerekkel, finom részecskéket 

tartalmazó súrolószerekkel és mosogatószivacs segítségével 

lehet tisztítani. A vízkövesedést vízkőoldóval lehet eltávolítani 

a mosogató felszínéről. A tisztítás után öblítsük le tiszta vízzel 

és töröljük szárazra. Annak ellenére, hogy a felület ellenáll a 

karcolásoknak és horpadásoknak, ügyeljünk rá, hogy éles tárgyak 

ne essenek a mosogató felszínére és kerüljük a forró tárgyak 

közvetlenül a főzőlapról való ráhelyezését a mosogatóra. A 

könnyű tisztítás és a költséges és aggresszív tisztítási módok 

elkerülése által pénzt és időt takarítunk meg. A környezetbarát 

Siligor mosogatók hozzájárulnak jó közérzetünkhöz.

KARCOLÁS...

A Gorenje mosogatótálcák magas természetes gránit-kvarc 

tartalma meggátolja a mosogató felszínén a karcolások kialakulását! 

Szeleteléshez javasoljuk megfelelő fa vagy műanyag vágódeszka 

használatát. Az esetleges nagyon erős behatás által okozott 

karcolás eltávolítható a mosogató felszínéről vizes csiszolópapír 

használatával.

A SILIGOR

MOSOGATÓK KARBANTARTÁSA
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TISZTÍTÁS...

A természetes összetevők nagy mennyisége a mosogatótálca 

egyszerű tisztítását teszi lehetővé. Kerüljük az élelmiszereknek a 

tálca felszínén való hosszan tartó tárolását, amely makacs foltokat 

okozhat. A kompozit anyag speciális összetétele a legmakacsabb 

foltok könnyű eltávolítását teszik lehetővé.

ÜTŐDÉS...

Az éveken át tartó kutatás, a folyamatos fejlesztés és az anyagok 

tesztelése a mosogatótálca mindennapi használata során 

elszenvedett ütődésekkel szembeni jelentős mértékű ellenálláshoz 

vezetett. Az ütésvizsgálatok azt mutatják, hogy szinte lehetetlen 

véletlenül eltörni a mosogatót!

HIGIÉNIA...

Az anyagok nagy sűrűsége és a különleges formula a mosogató 

korlátlan idejű és biztonságos használatát teszi lehetővé! Az 

élelmiszerekkel való érintkezés megfelelő tisztítás mellett teljes 

mértékben mikrobiológiailag is biztonságos.

MAGAS HŐMÉRSÉKLET...

A Siligor mosogatótálcák teljes mértékben hőállóak akár 280°C-

ig! Azonban ügyeljünk arra, hogy az edények alja közvetlenül a 

tűzhelyről való leemeléskor akár a 600°C-ot is elérheti! Ebben az 

esetben gondoskodjunk róla, hogy ilyen célra kialakított fa vagy 

fém alátétet használjunk! A nagyon nagy ellenálló képesség ellenére 

el kell kerülni a hirtelen hideg-meleg hőmérsékletek által okozott 

hősokkot.



Gyártó:
Gorenje Home Zaječar

Program sanitarne opreme

Negotinski put BB

19000 Zaječar

Szerb Köztársaság

Forgalmazó:
Gorenje Magyarország Kft.

2045 Törökbálint

Dulácska utca 1/b 

Magyarország

Telefon: +36-23/511-820

www.gorenje.hu

A katalógusban található anyagok a Gorenje d.d tulajdonát képezik és szerzői jogi vagy más szellemi tulajdon védelmivel kapcsolatos jogi 

védelem alatt állnak. A benne közölt információk kizárólag nem kereskedelmi céllal sokszorosíthatóak, változatlan tartalom mellett. Egyéb 

felhasználási mód szintén tilos, kivéve, ha arra a katalógus szövege engedélyt ad. A Gorenje d.d. kifejezett írásbeli engedélye nélkül tilos a 

katalógus tartalmának (a fényképeket is beleértve) másolása, sokszorosítása vagy egyéb rendszerbeli forgalmazása kereskedelmi célból. 

A Gorenje d.d. fenntartja magának a jogot a katalógusban közölt adatok megváltoztatására.

A katalógusbeli fotók eltérőek lehetnek a kiskereskedelmi forgalomban kapható termékekhez képest. A gyártó fenntartja magának a 

termék (vonalak) megváltoztatására vonatkozó jogot.


