
ARELL SQUARE
ARE-SA202 - Cuba de Inox Dupla
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Trabalho:

Cliente:

Contato:

Data:                                                Quantidade:

Todas as cubas de aço inoxidável da 
Arell™ possuem garantia limitada de 
dez (10) anos, contra eventuais defeitos 
de fabricação e/ou matéria prima, a 
partir da data da nota scal de compra, 
desde que durante utilização normal 
em local residencial.

AÇO INOX QUALIDADE 304 - O melhor e mais utilizado 
mundialmente na fabricação de cubas e pias entre 
outros ambientes de processamento de alimentos. 
Também chamado de aço austenítico, contém pelo 
menos 18% de Cromo, 8% de Níquel e não é magnético, 
o que garante a alta resistência à corrosão.

SOUND SHIELD - Mantas emborrachadas em partes 
estratégicas das cubas que ajudam a aliviar o ruído de 
salpicos de água e do uso da cuba em si.

PRO VEST -  Pintura externa que ajuda contra a 
condensação na troca de temperatura, preservando o 
seu armário. Mantém a temperatura da água por mais 
tempo e também reforça no combate ao ruído.

MAIS PROFUNDA - Possibilita o uso sem muito 
respingo d'água e oferece mais espaço para louça suja 
sem poluir o visual

1mm DE ESPESSURA - Para maior durabilidade, rigidez, 
e para que você possa usar um triturador de resíduos 
em sua cuba com muito menos vibração, todas as cubas 
de inox Arell™ são fabricadas com chapas de aço de 
1mm de espessura. 
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ACESSÓRIOS

ARE-E01
Escorredor luxo

multiuso aço inox

ARE-E02
Escorredor luxo 

multiuso esteira aço inox
revestido com silicone

ARE-E03
Escorredor alimentos

multiuso retrátil
de silicone para pia

ARE-V114-01-AE
Válvula cuba/pia

cozinha c/ cesto aço
inox escovado 4-1/2"

ARE-V114-02-AE 
Tampa decorativa
para válvulas de
4-1/2" (114mm)

DESTAQUES

Instalação Farmhouse Apron
18/8 cromo níquel

Acabamento acetinado
Proteção Pro-Vest e Sound Shield

Furo de a válvula - 4-1/2" (114mm)
Gabarito incluído
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