


     Oddajemy w Państwa ręce katalog naszych produktów. Firma UNITED specjalizuje się w sprzedaży 
towarów z asortymentu techniki sanitarnej i grzewczej na terenie całego kraju. Nasze produkty posiadają 
pełną Certyfikację Europejską.

     Specjalnie dobrany, pod kątem polskiego rynku, asortyment towarów ułatwi Państwu wybór 
optymalnego rozwiązania.

     Firma nasza to zespół odpowiedzialnych i doświadczonych ludzi. Cechuje nas profesjonalizm 
i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Zadowoleni klienci to potwierdzenie osiągnięcia 
zamierzonych celów.

     Zarząd United Sp. z o.o.

Dlaczego zlewozmywaki od United?

1. Trwałość - bardzo wytrzymałe, nie wyszczerbiają się i nie pękają.
2. Czystość - nie rdzewieją, nie śniedzieją, są odporne na zarysowania, łatwe w utrzymaniu czystości.
3. Odporność - absorbcja uderzeń, stal nierdzewna absorbuje uderzenia chroniąc naczynia przed rozbiciem lepiej niż 

inne materiały.
4. Pojemność - duże pojemności komór dają więcej powierzchni użytkowej.
5. Jakość - najwyższej jakości stal nierdzewna AISI 304 18/10 (18%chrome / 10% Nikiel).

Warunki Gwarancji:

1. Gwarancja jest udzielana na okres 5 lat od daty zakupu.
2. W razie ujawnienia w okresie gwarancyjnym wad powstałych z powodu złej konstrukcji lub wadliwego wykonania, 

dystrybutor zobowiązuje się,  po oględzinach i zakwalifikowaniu towaru jako wadliwy, do wymiany takiego produktu 
na pozbawiony wad.

3. Nie podlegają reklamacji wady powstałe wskutek niewłaściwego obchodzenia się z wyrobem, jak również nie 
stosowanie się do zaleceń podanych w instrukcji użytkowania zlewozmywaków ze stali nierdzewnej.

4. Uszkodzenia mechaniczne nie są objęte gwarancją.

Instrukcja użytkowania zlewozmywaków stalowych ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10:

1. Po użytkowaniu zlewozmywaka należy wyczyścić wszelkie zabrudzenia i plamy, spłukać wodą i wysuszyć czystą 
szmatką.

2. Nie należy stosować do czyszczenia zlewozmywaka proszków z dodatkiem piasku, wełny stalowej, kwasu solnego 
a także środków zawierających chlor.

3. W przypadku plam lub osadów należy czyścić zlewozmywak ciepłym octem lub specjalną pastą.
4. Nie zostawiać na zlewozmywaku mokrych metalowych przedmiotów, które mogą rdzewieć i pozostawić osad na 

powierzchni zlewozmywaka.
5. Nie używać do czyszczenia twardej gąbki, druciaka ze stali lub innych środków, które mogą zarysować powierzchnię 

zlewozmywaka.
6. Nie zostawiać pod zlewozmywakiem otwartych pojemników ze środkami chemicznymi.

 
AR NA CJW AG

UNITED

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej



stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab

ZLEWOZMYWAKI STALOWE WBUDOWYWANE

UNITED www.united.net.pl

Wymiar: 435x780mm
Grubość blachy: 0,6mm
Wymiar komory: 377x342x165mm

Zalecany syfon: S701K
Wykończenie: stal dekor - len
                       stal gładka - jedwab:

AP EC301

Wymiar: 435x780mm
Grubość blachy: 0,6mm
Wymiar komory: 335x365x160mm

Zalecany syfon: S730K
Wykończenie: stal dekor - len
                       stal gładka - jedwab:

AP EC189

Wymiar: 400x500mm
Grubość blachy: 0,6mm
Wymiar komory: 400x330x165mm

Zalecany syfon: S701K
Wykończenie: stal dekor - len
                       stal gładka - jedwab:

AP EC105

S701K

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab

S730K

3

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab

S701K
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ZLEWOZMYWAKI STALOWE WBUDOWYWANE

UNITED www.united.net.pl

Wymiar: 450x800mm
Grubość blachy: 0,6mm
Wymiar komory: 345x377x150mm

Zalecany syfon: S730K
Wykończenie: stal dekor - len
                       stal gładka - jedwab:

Wymiar: 500x580mm
Grubość blachy: 0,6mm
Wymiar komory: 410x340x170mm

Zalecany syfon: S701K
Wykończenie: stal dekor - len
                       stal gładka - jedwab:

AP EC113

AP 196.6

S730K
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KATALOG PRODUKTÓW 2012/2013

Podbudowa od: 400mm

S701K

Wymiar: 490x780mm
Grubość blachy: 0,6mm
Wymiar komory: 350x400x160mm
  160x300x130mm .                        

Zalecany syfon: S730K
Wykończenie: stal dekor - len
                       stal gładka - jedwab:

PL EC174

S730K

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab



ZLEWOZMYWAKI STALOWE WBUDOWYWANE

UNITED www.united.net.pl
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Wymiar: 500x800mm
Grubość blachy: 0,8mm
Wymiar komory: 340x410x190mm
  170x300x140mm  .                       

Zalecany syfon: S730K
Wykończenie: stal dekor - len
                       stal gładka - jedwab:

ZE EX306

Wymiar: 435x780mm
Grubość blachy: 0,6mm
Wymiar komory: 390x360x165mm

Zalecany syfon: S701K
Wykończenie: stal dekor - len
                       stal gładka - jedwab:

ZE EC198

S730K

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab

S701K

450

KATALOG PRODUKTÓW 2012/2013

Wymiar: 490x960mm
Grubość blachy: 0,6mm
Wymiar komory: 350x400x160mm
                         160x300x130mm:  

Zalecany syfon: S730K
Wykończenie: stal dekor-len
                       stal gładka - jedwab:

PL EC318

S730K

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab



ZLEWOZMYWAKI STALOWE WBUDOWYWANE

UNITED www.united.net.pl
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Wymiar: 480x620mm
Grubość blachy: 0,8mm
Wymiar komory: 360x390x180mm
  160x300x130mm .                        

Zalecany syfon: S730K
Wykończenie: stal dekor - len
                       stal gładka - jedwab:

MA EX155

Wymiar: 480x730mm
Grubość blachy: 0,6mm
Wymiar komory: 360x390x165mm

Zalecany syfon: S701K
Wykończenie: stal dekor-len
                       stal gładka - jedwab:

MA EC150

S730K

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab

S701K

KATALOG PRODUKTÓW 2012/2013

Wymiar: 480x620mm
Grubość blachy: 0,6mm
Wymiar komory: 360x390x165mm

Zalecany syfon: S701K
Wykończenie: stal dekor - len
                       stal gładka - jedwab:

MA EC305

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab

S701K



ZLEWOZMYWAKI STALOWE WBUDOWYWANE

UNITED www.united.net.pl
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Wymiar: 480x1000mm
Grubość blachy: 0,8mm
Wymiar komory: 360x390x180mm
  160x300x130mm .                        

Zalecany syfon: S730D
Wykończenie: stal dekor - len
                       stal gładka - jedwab:

MA EX156

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab

S730D

Wymiar: 500x1000mm
Grubość blachy: 0,8mm
Wymiar komory: 340x400x200mm
                         170x300x140mm:  

Zalecany syfon: S730D
Wykończenie: stal dekor-len
                       stal gładka - jedwab:

WE EX313

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab

S730D

L-lewy (ociekacz z lewej strony)
P-prawy (ociekacz z prawej strony)

KATALOG PRODUKTÓW 2012/2013

Wymiar: 480x830mm
Grubość blachy: 0,8mm
Wymiar komory: 360x410x170mm

Zalecany syfon: S730K
Wykończenie: stal dekor - len
                       stal gładka - jedwab:

MA EX193

S730K

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab



ZLEWOZMYWAKI STALOWE WBUDOWYWANE

UNITED www.united.net.pl
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Zalecany syfon: S701K
Wykończenie: stal dekor-len
                       stal gładka - jedwab:

JO EC192

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab

S701K

Wymiar: 500x920mm
Grubość blachy: 0,8mm
Wymiar komory: 340x410x200mm
                         218x273x140mm:  

Zalecany syfon: S730K
Wykończenie: stal dekor-len
                       stal gładka - jedwab:

AT EX191

S730K

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab

140

KATALOG PRODUKTÓW 2012/2013

Wymiar: 500x770mm
Grubość blachy: 0,8mm
Wymiar komory: 350x400x180mm
  160x300x130mm  .                       

Zalecany syfon: S730K
Wykończenie: stal dekor - len
                       stal gładka - jedwab:

AT EX171

S730K

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab



ZLEWOZMYWAKI STALOWE WBUDOWYWANE

UNITED www.united.net.pl
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JO EC159

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab

JO EC157

S701K

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab

S701K

400

KATALOG PRODUKTÓW 2012/2013

770

4
8

0

O390

JO EC146

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab

S701K



ZLEWOZMYWAKI STALOWE WBUDOWYWANE

UNITED www.united.net.pl
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JO EC139

JO EC186

S730K

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab

S730K

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab

KATALOG PRODUKTÓW 2012/2013

JO EC165

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab

S701K



stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab

Podbudowa od: 400mm

ZLEWOZMYWAKI STALOWE WBUDOWYWANE

Seria UTD

UNITED www.united.net.pl
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KATALOG PRODUKTÓW 2012/2013

Zalecany syfon: SP50
Wykończenie: stal dekor - len
                       stal gładka - jedwab:

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab

Podbudowa od: 450mm

UTD 144.6

UTD 157.6

Wymiar: 480x480mm
Grubość blachy: 0,6mm
Wymiar komory: 400x360x160mm

Zalecany syfon: SP50
Wykończenie: stal dekor - len
                       stal gładka - jedwab:

400

580

400



stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab

Podbudowa od: 400mm

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab

Podbudowa od: 450mm

ZLEWOZMYWAKI STALOWE WBUDOWYWANE

UNITED www.united.net.pl
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KATALOG PRODUKTÓW 2012/2013

UTD 159.6

UTD 301.6

Zalecany syfon: SP50
Wykończenie: stal dekor - len
                       stal gładka - jedwab:

Zalecany syfon: SP50
Wykończenie: stal dekor - len
                       stal gładka - jedwab:

Wymiar: 435x760mm
Grubość blachy: 0,6mm
Wymiar komory: 380x355x160mm

750

760

400

160

Seria UTD



ZLEWOZMYWAKI STALOWE NAKŁADANE

UNITED www.united.net.pl

Wymiar: 500x800mm
Grubość blachy: 0,6mm
Wymiar komory: 342x377x150mm

Zalecany syfon: S707
Wykończenie: stal dekor - len
                       stal gładka - jedwab:

Wymiar: 500x800mm
Grubość blachy: 0,5mm
Wymiar komory: 342x377x135mm

Zalecany syfon: S707
Wykończenie: stal gładka - jedwab

NE EC114

NE N114

13

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab

S707

Wymiar: 500x800mm
Grubość blachy: 0,6mm
Wymiar komory: 377x342x165mm

Zalecany syfon: S700K
Wykończenie: stal dekor - len
                       stal gładka - jedwab:

NE EC116

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab

L-lewy (ociekacz z lewej strony)
P-prawy (ociekacz z prawej strony)

KATALOG PRODUKTÓW 2012/2013

135 135

Wymiar: 500x800mm
Grubość blachy: 0,5mm
Wymiar komory: 377x342x150mm

Zalecany syfon: S700K
Wykończenie: stal gładka - jedwab

NE N116

150

S700K



ZLEWOZMYWAKI STALOWE NAKŁADANE
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Wymiar: 600x800mm
Grubość blachy: 0,6mm
Wymiar komory: 380x360x165mm

Zalecany syfon: S700K
Wykończenie: stal dekor - len
                       stal gładka - jedwab:

Wymiar: 600x800mm
Grubość blachy: 0,5mm
Wymiar komory: 380x360x150mm

Zalecany syfon: S700K
Wykończenie: stal gładka - jedwab

NE EC120

NE N120

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab

L-lewy (ociekacz z lewej strony)
P-prawy (ociekacz z prawej strony)

UNITED www.united.net.plKATALOG PRODUKTÓW 2012/2013

Wymiar: 600x800mm
Grubość blachy: 0,6mm
Wymiar komory: 345x377x150mm

Zalecany syfon: S707
Wykończenie: stal dekor - len
                       stal gładka - jedwab:

Wymiar: 600x800mm
Grubość blachy: 0,5mm
Wymiar komory: 345x377x135mm

Zalecany syfon: S707
Wykończenie: stal gładka - jedwab

NE EC132

NE N132

stal dekor - len

stal gładka - 
jedwab

S707

S700K



Podbudowa od: 400mm

Podbudowa od: 450mm

ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE

UNITED www.united.net.pl
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KATALOG PRODUKTÓW 2012/2013

GB 198

GB 306

Wymiar: 780x500mm
Komora z ociekaczem
Wymiar komory: 345x415x200

Wymiar: 780x500mm
1,5 komory z ociekaczem
Wymiar komory: 345x415x200
                             145x260x140

Zalecany syfon: 01292-1
Wykończenie: zlew z konglomeratu
żywic akrylowych i kruszywa
piasków kwarcowych

Zalecany syfon: 01294-2
Wykończenie: zlew z konglomeratu
żywic akrylowych i kruszywa
piasków kwarcowych



Podbudowa od: 400mm

Podbudowa od: 450mm

ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE

UNITED www.united.net.pl

16

KATALOG PRODUKTÓW 2012/2013

GC 198

GC 306

Wymiar: 780x500mm
Komora z ociekaczem
Wymiar komory: 345x415x200

Wymiar: 780x500mm
1,5 komory z ociekaczem
Wymiar komory: 345x415x200
                             145x260x140

Zalecany syfon: 01292-1
Wykończenie: zlew z konglomeratu
żywic akrylowych i kruszywa
piasków kwarcowych

Zalecany syfon: 01294-2
Wykończenie: zlew z konglomeratu
żywic akrylowych i kruszywa
piasków kwarcowych



UNITED www.united.net.plKATALOG PRODUKTÓW 2012/2013
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SYFONY Z KORKIEM RĘCZNYM

S704KD
Automat 90 mm zestaw odpływowy
z syfonem do zlewozmywaków
dwukomorowych
z przelewem

01294-2
Automat 90 mm zestaw odpływowy
z syfonem do zlewozmywaków
dwukomorowych
z przelewem

S702KD
Automat 90 mm zestaw odpływowy
z syfonem do zlewozmywaków
jednokomorowych
z przelewem

01292-1
Automat 90 mm zestaw 
odpływowy z syfonem 
do zlewozmywaków
jednokomorowych
z przelewem

SYFONY Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM

SYFONY Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM DO GRANITÓW

S701K
90 mm zestaw odpływowy z syfonem 
do zlewozmywaków jednokomorowych, 
przelew z komory

S707
50 mm zestaw odpływowy z syfonem
do zlewozmywaków dwukomorowych
bez przelewu

S700K
50 mm zestaw odpływowy z syfonem 
do zlewozmywaków jednokomorowych, 
przelew z komory

S730K
90 mm zestaw odpływowy z syfonem 
do zlewozmywaków dwukomorowych, 
przelew z komory

S730D
90 mm zestaw odpływowy z syfonem 
do zlewozmywaków dwukomorowych, 
przelew z ociekacza

SP50
90 mm zestaw odpływowy
z syfonem butelkowym
do zlewozmywaków 
jednokomorowych
z przelewem z komory



Długość węży

500 mm

750 mm

1000 mm

1250 mm

METALOWE ELASTYCZNE 
PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE DO GAZU

Z nakrętką obrotową oraz końcówką stałą z gwintem wewnętrznym
Zgodny z polską normą PN-EN 14800-2007
Nieograniczony promień zgięcia
W metalowym oplocie pokryty PCV

Elastyczne metalowe
przewody przyłączeniowe do gazu

Symbol

EWG
NN500

EWG
NN750

EWG
NN1000

EWG
NN1250

Elastyczne metalowe przewody przyłączeniowe
do gazu, TYP 1, DN 12

1500 mm

2000 mm

EWG
NN1500

EWG
NN2000

Warunki Gwarancji:

1. W razie ujawnienia w okresie gwarancyjnym wad powstałych z winy producenta, dystrybutor zobowiązuje się, po 
oględzinach i zakwalifikowaniu towaru jako wadliwy, do wymiany wadliwego produktu.

2. Reklamacji nie podlegają wady powstałe wskutek niewłaściwej eksploatacji, wadliwego montażu lub uszkodzeń 
mechanicznych.

3. Jakiekolwiek naprawy lub zmiany w konstrukcji przewodu są zabronione i nie są objęte gwarancją.
4. Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu.

UNITED www.united.net.plKATALOG PRODUKTÓW 2012/2013
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AKCESORIA I DODATKI

Stojak dwustronny służący do ekspozycji zlewozmywaków
Ekspozytor wykonany z:
– rury stalowej O42 mm,
– drutu O10,
– blachy #2 mm,
– PCV – grafika.

Wymiary stojaka:    wys. ok.: 2000 mm
                                szer. ok.: 600 mm
                                gł. ok.: 600 mm

WYKROJNIK RĘCZNY

EKSPOZYTOR DO ZLEWOZMYWAKÓW




