
Повече за марката ALVEUS 



e eдин oт нaй-гoлeмитe и опитни 
eвpoпeйcĸи пpoизвoдитeли нa ĸyxнeнcĸи мивĸи и 
cвъpзaнo ĸyxнeнcĸo oбopyдвaнe. Ocнoвaнa пpeз 
1954 г. и успешно стартирала продажбите на 
кухненски мивки през 1968 г., фабриката дocтaвя 
милиoни ĸyxнeнcĸи мивĸи, cмecитeли и aĸcecoapи 
годишно.

Koмпaниятa e вoдeщa нa пaзapa в мнoгo 
eвpoпeйcĸи cтpaни и e пpизнaтa зa ĸaчecтвoтo, 
пocлeдoвaтeлнocттa и eлeгaнтния дизaйн нa cвoитe 
пpoдyĸти.

Продуктите на                   се произвеждат в сърцето 
на Европа, в Словения, като производствения 
процес е съобразен с опазването на 
заобикалящата красива природа. 



Продуктова гама

Кухненски мивки Смесители за кухня Аксесоари Котлони с 
мивка

[74 %] [16 %] [1 %] [9 %] 



Материали

НЕРЪЖДАЕМА 
СТОМАНА

PVD ЗАКАЛЕНО СТЪКЛО GRANITAL

Висококачествена тип
CrNi 18/10 (AISI 304)

Специално обработена 
неръждаема стомана

Гранитен композитен 
материал

Здраво и термоустойчиво 
закалено стъкло

[55 %] [3 %] [5 %] [37 %] 

SAT    полирана
BRS  четкана
NAT   неполирана
LEI     релефна

медзлато бронзантрацит



Начини на монтаж

Вградена С тънък борд С равен борд За под плот Бордова

Неръждаема стомана, Гранитни, Закалено стъкло, PVD Неръждаема стомана



Гранитен композитен материал

Гранитният композитен материал е смес от 75-80% 
гранитни частици, свързани заедно с висококачествена 
акрилна смола, което осигурява

• Устойчивост на удар
• Устойчивост на високи температури и бързи 

температурни промени (термичен шок)
• Устойчивост на въздействия
• Устойчивост на химични влияния

Мивки в материал Granital се предлагат в различни цветове,
към които добавихме още четири нюанса Granital Plus с
метални блестящи части, които придават на мивката
елегантен висок клас.
Мивките са допълнително обработени, за да устоят на
растежа на плесени, микроорганизми и бактерии. В
допълнение, мивките са щадящи околната среда, без да
съдържат вредни примеси, които могат да се отделят в
околната среда.





Специална обработка на неръждаемата стомана

МЕД ЗЛАТО АНТРАЦИТБРОНЗ

Повърхността на неръждаемата стомана се 
обработва със слой метално вещество, известно като
керамичен нитрид, което води до уникален цветен 
нюанс и повишена устойчивост на надраскване.

Поради естеството на процеса на повърхностна
обработка, всяка мивка завършва с уникален цветен
нюанс.

Повърхностно обработената неръждаема стомана се 
предлага в четири цветни метални нюанса –
ЗЛАТО, МЕД (розово злато), АНТРАЦИТ (метално 
сиво) и БРОНЗ.





Неръждаема стомана

Мивките Alveus се нареждат сред най-издръжливите 
на пазара, тъй като са произведени от неръждаема 
стомана AISI 304 (тип 18/10) с дебелина 1 мм, чиито 
основни характеристики са: 

• Устойчивост на удар
• Повишена стабилност на смесителя на мивката 
• Значително намалено ниво на шум от пръски вода
• Устойчивост на високи температури и бързи 

температурни промени (термичен шок)
• Устойчивост на въздействия
• Устойчивост на химични влияния
• 100% възможност за рециклиране

Видове обработка на повърхността
Кухненските мивки от неръждаема стомана се 
предлагат в четири вида повърхности, всички с 
високо качество, но с различен външен вид

Повърхността от неръждаема стомана с полулъскава и гладка 
текстура е неполирана (NAT). След четкане на повърхността 
само в права посока, получаваме четкана неръждаема стомана 
(BRS)(наподобява инокс). Четкането на повърхността на 
мивката в различни посоки й придава копринен оттенък със 
сатенен блясък (SAT).
Релефната повърхност (LEI) има вид на миниатюрен модел, 
който прави неръждаемата стомана по-малко чувствителна 
към малки драскотини.



Закалено стъкло

Закаленото стъкло е предпазно стъкло с акцент 
върху здравината и термичната устойчивост. 
Има два налични цвята - черно и бяло, които ще 
внесат безкомпромисна елегантност и стил във 
всяка кухня. Може също така да бъде 
изработена мивка с  персонализирана стъклена 
повърхност с цвят или графика по избор.



Смесители за кухня

Кухненските смесители се предлагат в цветовете на 
кухненските мивки                     с разнообразни форми, 
функции и 5-годишна гаранция



Аксесоари

С подходящите аксесоари като
дозатори за вграждане, 
легенчета за отцеждане
дъски, прилягащи към коритото на мивката,
Мивките                    се превръщат в практични работни станции, 
което прави използването им още по-лесно и приятно. 



Какво включва комплектът

Щипки за монтаж Преливник Сифон с разклонение за съдомиялна/пералня или 
Автоматичен сифон с разклонение за съдомиялна/пералня

Опаковка, осигуряваща максимална сигурност при транспортиране и съхраниние



За допълнителна информация:

Дикам - Д ЕООД

гр. София, ул. Суходолска 185 Б

T +359 2 492 20 00

M +359 896 696 791

E office@dikam.com

W       www.dikam.com

mailto:office@dikam.com

