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 Schock CRISTALITE®  GENIUS - Inšpirujúce tvary...

Schock Genius D-100 S
Farby

Onyx

Arena

Terra

Skrátená 
odkladacia

plocha šetrí
miesto v 
menších 

kuchyniach.   

Horizontálny 
prepad 

umožňuje 

dodatočné 

vylievanie 
tekutín.

Pre zabudovanie 
pod dosku  - EasyFix

Pre zabudovanie 
na dosku 

Titanium

Trufolo

Pera

Alumina

Cayenne

Colorado

Fumo

Croma

Pietra

Lava 

Gobi

Genius D-100 S

EasyFix
Zabudovanie bodového osvetlenia LED NIE je možné!

Cena

320,00 € | 9 640,32 Sk s DPH

16,00 € | 482,02 Sk s DPH

Príslušenstvo -

V cene sifón s excentrickým ovládaním
Rozmer výrezu:  66x44 cm

Šírka skrinky:  45 cm

Šírka rohovej skrinky: -

Orientácia:  obojstranne

*Pri objednaní LED osvetlenia je nevyhnutné určiť 

polohu drezu (ľavý, pravý) - podľa umiestnenia vaničky.
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Schock Genius D-100
Farby

Schock Genius D-150
Farby

 CRISTALITE® GENIUS - Inšpirujúce tvary...

3 4

Onyx

Arena

Terra

Onyx

Arena

Terra

21

1. Sklenená doska | 56,00 € | 1 687,06 Sk
2. Drevená doska | 46,00 € | 1 385,80 Sk
3. Drôtený košík | 29,00 € | 873,65 Sk
4. Nerezová miska | 86,00 € | 2 590,84 Sk
5. Plastová miska | 19,00 € |572,39 Sk 

5

Pre zabudovanie 
pod dosku  - EasyFix

Pre zabudovanie 
na dosku 

Pre zabudovanie 
pod dosku  - EasyFix

Pre zabudovanie na dosku 

Alumina

Cayenne

Colorado

Fumo

Croma

Pietra

Lava 

Gobi

Titanium

Trufolo

Pera

Alumina

Cayenne

Colorado

Fumo

Croma

Pietra

Lava 

Gobi

Titanium

Trufolo

Pera

Genius D-100

EasyFix
Zabudovanie bodového osvetlenia LED NIE je možné!

Cena

380,00 € |11 447,88 Sk s DPH

16,00 € | 482,02 Sk s DPH

Príslušenstvo 1, 2, 3

V cene sifón s excentrickým ovládaním
Rozmer výrezu:  84x48 cm

Šírka skrinky:  45 cm

Šírka rohovej skrinky: -

Orientácia:  obojstranne

Genius D-150

EasyFix
Zabudovanie bodového osvetlenia LED NIE je možné!

Cena

410,00 € |12 351,66 Sk s DPH

16,00 € | 482,02 Sk s DPH

Príslušenstvo 1, 2, 3, 4, 5

V cene sifón s excentrickým ovládaním
Rozmer výrezu:  98x48 cm

Šírka skrinky:  60 cm

Šírka rohovej skrinky: -

Orientácia:  obojstranne
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Schock Genius N-200
Farby

Schock Genius C-150
Farby

3

Onyx

Arena

Terra

Onyx

Arena

Terra

21 4 5

1. Sklenená doska | 56,00 € | 1 687,06 Sk
2.-3. Drevená doska | 46,00 € | 1 385,80 Sk
4.-5. Drôtený košík | 29,00 € | 873,65 Sk

Pre zabudovanie 
pod dosku  - EasyFix

Pre zabudovanie na dosku 

Pre zabudovanie 
pod dosku  - EasyFix

Pre zabudovanie na dosku 

Alumina

Cayenne

Colorado

Fumo

Croma

Pietra

Lava 

Gobi

Titanium

Trufolo

Pera

Alumina

Cayenne

Colorado

Fumo  

Croma

Pietra

Lava 

Gobi

Titanium

Trufolo

Pera

 CRISTALITE® GENIUS - Inšpirujúce tvary...

Genius N-200

EasyFix
Zabudovanie bodového osvetlenia LED NIE je možné!

Cena

410,00 € |12 351,66 Sk s DPH

16,00 € | 482,02 Sk s DPH

Príslušenstvo 1, 2, 4

V cene sifón s excentrickým ovládaním
Rozmer výrezu:  84x48 cm

Šírka skrinky:  90 cm

Šírka rohovej skrinky: -

Orientácia:  obojstranne

Genius C-150

EasyFix
Zabudovanie bodového osvetlenia LED NIE je možné!

Cena

440,00 € |13 255,44 Sk s DPH

16,00 € | 482,02 Sk s DPH

Príslušenstvo 3, 5

V cene sifón s excentrickým ovládaním
Rozmer výrezu:  -

Šírka skrinky:  80 cm

Šírka rohovej skrinky: 90 cm

Orientácia:  vpravo
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Schock Primus D-100
Farby

Schock Primus D-150

 CRISTALITE® PRIMUS - Moderný naveky...

3

Onyx

Arena

Terra

21

1. Sklenená doska | 56,00 € | 1 687,06 Sk
2. Drôtený košík | 29,00 € | 873,65 Sk
3. Nerezová miska | 76,00 € | 2 289,58 Sk

Pre zabudovanie 
pod dosku  - EasyFix

Pre zabudovanie na dosku 

Pre zabudovanie 
pod dosku  - EasyFix

Pre zabudovanie na dosku 

Alumina

Cayenne

Colorado

Fumo

Croma

Pietra

Lava 

Gobi

Titanium

Trufolo

Pera

Farby

Onyx

Arena

Terra

Alumina

Cayenne

Colorado

Fumo

Croma

Pietra

Lava 

Gobi

Titanium

Trufolo

Pera

Primus D-100

EasyFix
LED2*

Cena

390,00 € |11 749,14 Sk s DPH

16,00 € | 482,02 Sk s DPH

199,00 € | 5 995,07 Sk s DPH

Príslušenstvo 1, 2

V cene sifón s excentrickým ovládaním
Rozmer výrezu:  84x48 cm

Šírka skrinky:  45 cm

Šírka rohovej skrinky: -

Orientácia:  obojstranne

Primus D-150

EasyFix
LED2*

Cena

440,00 € |13 255,44 Sk s DPH

16,00 € | 482,02 Sk s DPH

199,00 € | 5 995,07 Sk s DPH

Príslušenstvo 1, 2, 3 

V cene sifón s excentrickým ovládaním
Rozmer výrezu:  98x48 cm

Šírka skrinky:  60 cm

Šírka rohovej skrinky: -

Orientácia:  obojstranne
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Schock Primus N-100 XL
Farby

2

Onyx

Arena

Terra

1
1. Sklenená doska | 56,00 € | 1 687,06 Sk
2. Drôtený košík XXL | 30,00 € | 903,78 Sk

Pre zabudovanie 
pod dosku  - EasyFix

Pre zabudovanie na dosku 

Svetová novinka: bodové 

osvetlenie drezu [LED] 

vyčaruje úžasnú atmosféru v 

každej kuchyni. Predovšetkým 

však prináša zjednodušenie 

a zefektívnenie každého 

umývania. Osvetlenie 

je ovládané diaľkovým 

spínačom,

ktorý môže byť 

kdekoľvek v kuchyni.

Alumina

Cayenne

Colorado

Fumo

Croma

Pietra

Lava 

Gobi

Titanium

Trufolo

Pera

 Schock CRISTALITE®  PRIMUS - Moderný naveky...

Primus N-100 XL

EasyFix
LED3*

Cena

390,00 € |11 749,14 Sk s DPH

16,00 € | 482,02 Sk s DPH

229,00 € | 6 898,85 Sk s DPH

Príslušenstvo 1, 2

V cene sifón s excentrickým ovládaním
Rozmer výrezu:  77x48 cm

Šírka skrinky:  80 cm

Šírka rohovej skrinky: -

Orientácia:  vpravo

*Pri objednaní LED osvetlenia je nevyhnutné určiť 

polohu drezu (ľavý, pravý) - podľa umiestnenia vaničky.

svetová

novinka



Schock Venus D-100

Schock Venus D-150

 CRISTALITE® VENUS - Zrodenie venuše...
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Farby

Onyx

Arena

Terra

Alumina

Cayenne

Colorado

Fumo 

Titanium

Pietra

Lava 

Gobi

Croma

Trufolo

Pera

Farby

Onyx

Arena

Terra

Alumina

Cayenne

Colorado

Fumo

Croma

Pietra

Lava 

Gobi

Titanium

Trufolo

Pera

Venus D-100

Zabudovanie pod dosku EasyFix NIE je možné! 

Zabudovanie bodového osvetlenia LED NIE je možné!

Cena

380,00 € |11 447,88 Sk s DPH

Príslušenstvo -

V cene sifón s excentrickým ovládaním
Rozmer výrezu:  84x48 cm

Šírka skrinky:  50 cm

Šírka rohovej skrinky: -

Orientácia:  obojstranne

Venus D-150

Zabudovanie pod dosku EasyFix NIE je možné! 

Zabudovanie bodového osvetlenia LED NIE je možné!

Cena

410,00 € | 12 351,66 Sk s DPH

Príslušenstvo -

V cene sifón s excentrickým ovládaním
Rozmer výrezu:  98x48 cm

Šírka skrinky:  60 cm

Šírka rohovej skrinky: -

Orientácia:  obojstranne
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 Schock NEMO CRISTALITE® - Viac miesta, menej starostí...

Schock Nemo N-100
Farby

Titanium

Arena

1 1. Sklenená doska + Nerezová miska + Nerezový rám | 180,00 € | 5 422,68 Sk

0

Pre zabudovanie 
pod dosku  - EasyFix

Pre zabudovanie na dosku 

0

5 predvŕtaných 

otvorov umožňuje 

umiestnenie batérie, 

excentrického 
ovládania sifónu a 

dávkovača saponátu 

podľa individuálnej 

potreby zákazníkov

1 2 3 4 5
Onyx

Colorado

Terra 

Gobi

Cayenne

Lava

Nemo N-100

EasyFix
LED3*

Cena

310,00 € | 9 339,06 Sk s DPH

16,00 € | 482,02 Sk s DPH

229,00 € | 6 898,85 Sk s DPH

Príslušenstvo 1

V cene sifón s excentrickým ovládaním
Rozmer výrezu:  55x49 cm

Šírka skrinky:  60 cm

Šírka rohovej skrinky: -

Orientácia:  -

Svetová novinka: 3 bodové 

osvetlenie drezu [LED] 

vyčaruje úžasnú atmosféru v 

každej kuchyni. Predovšetkým 

však prináša zjednodušenie 

a zefektívnenie každého 

umývania. Osvetlenie 

je ovládané diaľkovým 

spínačom,

ktorý môže byť 

kdekoľvek v kuchyni.

svetová

novinka
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 Schock SOLIDO CRISTALITE® - Vytvorte si svoj vlastný drez...

Schock Solido N-100
Farby

CayenneOnyx

Colorado 

Titanium

Lava 

Solido N-100

Zabudovanie pod dosku EasyFix NIE je možné! 

Zabudovanie bodového osvetlenia LED NIE je možné!

Cena

280,00 € | 8 435,28 Sk s DPH

Príslušenstvo -

V cene sifón s excentrickým ovládaním
Rozmer výrezu:  449x325 mm

Šírka skrinky:  -

Šírka rohovej skrinky: -

Orientácia:  -



Schock Solido N-75

Schock Solido N-50

CRISTALITE® VENUS - Nezameniteľný charakter dizajnu...
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Schock Solido N-50

 CRISTALITE® SOLIDO - Vytvorte si svoj vlastný drez...

Solido N-75

Zabudovanie pod dosku EasyFix NIE je možné! 

Zabudovanie bodového osvetlenia LED NIE je možné!

Cena

190,00 € | 5 723,94 Sk s DPH

Príslušenstvo -

V cene sifón s excentrickým ovládaním
Rozmer výrezu:  325x325 mm

Šírka skrinky:  -

Šírka rohovej skrinky: -

Orientácia:  -

Farby

CayenneOnyx

Colorado 

Titanium

Lava 

Farby

CayenneOnyx

Colorado 

Titanium

Lava 

Solido N-50

Zabudovanie pod dosku EasyFix NIE je možné! 

Zabudovanie bodového osvetlenia LED NIE je možné!

Cena

160,00 € | 4 820,16 Sk s DPH

Príslušenstvo -

V cene sifón s excentrickým ovládaním
Rozmer výrezu:  325x162 mm

Šírka skrinky:  -

Šírka rohovej skrinky: -

Orientácia:  -

Ceny v EUR sú prepočítané na základe oficiálneho konverzného kurzu 30,1260 SKK/EUR stanoveného ECB dňa 8.7.2008.



 Schock BATÉRIE

Nasledujte nás v novej ére armatúr fi rmy Schock.

Komfort, dizajn, kvalita a perfektný zákaznícky servis 

zvýrazňujú úplne nový sortiment od Schocku.

Denný styk s vodou sa pri tom stáva zážitkom. 

Je to fascinujúca hra tvorenia a emócií.

Súhra vynikajúcej kvality a dizajnu ...
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Dlhá životnosť

Vysoko výkonné keramické 

tesnenia vo všetkých 

armatúrach Schock sa 

vyznačujú extrémne vysokou 

stálosťou tlaku a dlhou 

životnosťou.

Tichá Kartuša

Obzvlášť výkonné kartuše 

armatúr od Schock sú 

nastavované na vysoké 

prietokové množstvá pri 

extrémne nízkej hlučnosti.

Kompetentný partner

Schock má pre každé želanie 

zákazníka vhodné riešenie: 

sklopné alebo samostatne 

stojace armatúry. Lesklý 

chróm, matný chróm, 

ušľachtilá oceľ ako aj 

armatúry vo farbách drezov.

Armatúry vo farbách drezu

Zvláštny farebný akcent robí 

každý drez výraznou pastvou 

pre oči. Rodinné armatúry 

Neos, Stileo a Pila vo farbách 

drezov sú pripravené na 

dodanie.

karbonizované 

keramické 

tesnenia

... a jasné úžitkové výhody!



Nanos 514.000

Atlas 513.000

2
6

4

120

q45 207

17
5

210 3/8" GAS 17.8

Materiál batérie:  chróm
Vyťahovací perlátor:  nie
Vyťahovacia sprška: nie
Možnosť otočenia:  360˚ 
Vysokotlakové vyhotovenie: áno
Nízkotlakové vyhotovenie: nie
Extra: pevné telo batérie

Cena

Chróm: 610 € | 18 376,86 Sk s DPH

Materiál batérie:  chróm, nerez matný
Vyťahovací perlátor:  nie
Vyťahovacia sprška: nie
Možnosť otočenia:  360˚ 
Vysokotlakové vyhotovenie: áno
Nízkotlakové vyhotovenie: nie

Cena

Chróm: 420 € | 12 652,92 Sk s DPH

Nerez matný: 560 € | 16 870,56 Sk s DPH

 Schock VODOVODNÉ BATÉRIE

34

Chróm Nerez matný 

Tendo 540.000

Materiál batérie:  chróm, nerez matný
Vyťahovací perlátor:  nie
Vyťahovacia sprška: nie
Možnosť otočenia:  360˚ 
Vysokotlakové vyhotovenie: áno
Nízkotlakové vyhotovenie: nie

Cena

Chróm: 390 € | 11 749,14 Sk s DPH

Chróm 

Chróm 



Facto 571.000

Materiál batérie:  chróm, nerez matný
Vyťahovací perlátor:  nie
Vyťahovacia sprška: nie
Možnosť otočenia:  360˚ 
Vysokotlakové vyhotovenie: áno
Nízkotlakové vyhotovenie: nie
Extra: kartuša pod drezom

Cena

Chróm: 190 € | 5 723,94 Sk s DPH

Nerez matný: 240 € | 7 230,24 Sk s DPH

 Schock VODOVODNÉ BATÉRIE

35

Topos 543.120

Materiál batérie:  chróm, chróm matný
Vyťahovací perlátor:  áno
Vyťahovacia sprška: nie
Možnosť otočenia:  120˚ 
Vysokotlakové vyhotovenie: áno
Nízkotlakové vyhotovenie: nie
Extra: páka ako joystick

Cena

Chróm: 300 € | 9 037,80 Sk s DPH

Nerez matný: 360 € | 10 845,36 Sk s DPH

Materiál batérie:  chróm
Vyťahovací perlátor:  120 áno | 000 nie
Vyťahovacia sprška: nie
Možnosť otočenia: 150˚ 
Vysokotlakové vyhotovenie: áno
Nízkotlakové vyhotovenie: nie
Extra 547.120: extra dlhá sprchová hlavica

Cena

120 s vyťahovacím perlátorom: 280 € | 8 435,28 Sk s DPH

000 s otočným perlátorom: 250 € | 7 531,50 Sk s DPH

Piega 547.000
Piega 547.120

Chróm Nerez matný 

Chróm chróm matný 

Chróm 

Ceny v EUR sú prepočítané na základe ofi ciálneho konverzného kurzu 30,1260 SKK/EUR stanoveného ECB dňa 8.7.2008.



 Schock VODOVODNÉ BATÉRIE
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Ideos-Pro 575.120

Materiál batérie:  chróm, nerez matný
Vyťahovací perlátor:  áno
Vyťahovacia sprška: nie
Možnosť otočenia: 360˚ 
Vysokotlakové vyhotovenie: áno
Nízkotlakové vyhotovenie: nie

Cena

Chróm: 310 € | 9 339,06 Sk s DPH

Nerez matný: 390 € | 11 749,14 Sk s DPH

Ideos 574.000

Materiál batérie:  chróm, nerez matný
Vyťahovací perlátor:  nie
Vyťahovacia sprška: nie
Možnosť otočenia: 360˚ 
Vysokotlakové vyhotovenie: áno
Nízkotlakové vyhotovenie: nie

Cena

Chróm: 160 € | 4 820,16 Sk s DPH

Nerez matný: 210 € | 6 326,46 Sk s DPH

Strados 576.000

Materiál batérie:  chróm, nerez matný Vyťahovací 
perlátor:  nie
Vyťahovacia sprška: nie
Možnosť otočenia: 360˚ 
Vysokotlakové vyhotovenie: áno
Nízkotlakové vyhotovenie: nie

Cena

Chróm: 200 € | 6 025,20 Sk s DPH

Nerez matný: 240 € | 7 230,24 Sk s DPH

Chróm Nerez matný 

Chróm Nerez matný 

Chróm Nerez matný 



 Schock VODOVODNÉ BATÉRIE
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Pila 541.120

Materiál batérie:  chróm, v 11 cristalit. farbách
Vyťahovací perlátor:  nie
Vyťahovacia sprška: áno
Možnosť otočenia: 360˚ 
Vysokotlakové vyhotovenie: áno
Nízkotlakové vyhotovenie: nie

Cena

Chróm: 220 € | 6 627,72 Sk s DPH

Farba: 280 € | 8 435,28 Sk s DPH

TitaniumAlumina Croma CayenneOnyx

LavaPietra Arena TerraColorado Pera

Chróm 

Neos 542.120

Materiál batérie:  chróm, v 12 cristalit. farbách
Vyťahovací perlátor:  nie
Vyťahovacia sprška: áno
Možnosť otočenia: 130˚ 
Vysokotlakové vyhotovenie: áno
Nízkotlakové vyhotovenie: nie

Cena

Chróm: 170 € | 5 121,42 Sk s DPH

Farba: 220 € | 6 627,72 Sk s DPH

Materiál batérie:  chróm, v 12 cristalit. farbách
Vyťahovací perlátor:  nie
Vyťahovacia sprška: nie
Možnosť otočenia: 360˚ 
Vysokotlakové vyhotovenie: áno
Nízkotlakové vyhotovenie: nie

Cena

Chróm: 100 € | 3 012,60 Sk s DPH

Farba: 140 € | 4 217,64 Sk s DPH

Neos 542.000

LavaArenaTrufolo TerraColorado Pera

TitaniumAlumina Croma CayenneOnyx PietraChróm 

Ceny v EUR sú prepočítané na základe ofi ciálneho konverzného kurzu 30,1260 SKK/EUR stanoveného ECB dňa 8.7.2008.

LavaArenaTrufolo TerraColorado Pera

TitaniumAlumina Croma CayenneOnyx PietraChróm 



 Schock PRÍSLUŠENSTVO

38

Atlas 629.013

Materiál dávkovača saponátu:  chróm
 

Cena

Chróm: 160 € |  4 820,16 Sk s DPH

Montážna sada EasyFix

Fonte 629.014

Materiál dávkovača saponátu:  chróm
 

Cena

Chróm: 80 € |  2 410,08 Sk s DPH

Schock 629.018
Easy Care Balsam + Easy Care Entkalker

Perfektná čistiaca a ošetrovacia sada od fi rmy Schock

Aj najlepší výrobok potrebuje starostlivosť. Preto fi rma Schock ponúka 

čistiacu a ošetrovaciu sadu, ktorá je vhodná pre všetky granitové 

drezy. Easy Care Balsam a Easy Care Entkalker sa starajú o dôkladné 

čistenie a trvalý vodoodpudivý efekt, ktorý zreteľne sťažuje priľnutie 

nových nečistôt.

250 ml    Easy Care Balsam

250 ml    Easy Care Entkalker

1 x          špongia na gravírovanie

Cena

Chróm: 30 € |  903,78 Sk s DPH

40 mm

Kleber

Spülenausschnitt

Gewindemuffe

Bohrung ø 12 mm,
13 mm tief

Silikon

Nový systém 

zabudovania

pod dosku

EasyFix

EasyFix - montážna sada

• nový systém zabudovania pod pracovnú dosku

• pre drezy CRISTADUR® a CRISTALITE®

• estetickejšie a praktickejšie riešenie

• úspora času a peňazí
• ľahšie čistiteľný cez hladké prechody hrán
Inteligentný systém úchytiek (viď. obrázky vľavo)

Cena

Chróm: 16 € |  482,02 Sk s DPH

Chróm 

Chróm 
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 NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU BATÉRIÍ SCHOCK

    ČISTENIE VODOVODNÝCH BATÉRIÍ 

Vodovodné batérie obzvlášť s farebnou úpravou čistite výhradne neagresívnym 
saponátom určeným na riad. Nepoužívajte prášky alebo piesky.

    POKYNY K MONTÁŽI ZMIEŠAVACEJ BATÉRIE FIRMY SHOCK 

Montáž batérie spadá do vodoinštalačných prác a má byť urobená pracovníkom s príslušnou kvalifikáciou. 
Neručíme za vady vzniknuté nečistotou potrubia. Z tohto dôvodu inštalujte pred
batériou ventily s filtrom (sitkom) alebo zvlášť sitkový filter. Rozdiel v cene ventilu je minimálny 
a predídete problémom s nečistotami. Naše batérie dosahujú optimálnu funkčnosť pokiaľ 
sú splnené nasledujúce požiadavky. Prevádzkový tlak 1-5 barov, teplota max. 80°C. Pokiaľ by tlak 
v zariadení presahoval 6 barov, doporučujeme nainštalovať redukciu tlaku. Pokiaľ zariadenie spĺňa tieto 
požiadavky je možné začať s inštaláciou. Závitový čap a prípojnú trubicu je potrebné najskôr zmontovať. 
Tesnenie vložiť do vopred vyhradeného miesta. Zasadzovaciu zmiešavaciu batériu vsadiť do otvoru drezu, 
tvarované tesnenie a prírubu pripevniť na závitový čap a následne zatiahnuť matky na zmiešavacej batérii. 
Nezabudnite použiť priložené gumové alebo plechové podložky tak, aby ste nepoškodili drez priamym 
stykom s uťahovacou maticou. Ľavú pripojovaciu trubicu spojiť s vývodom teplej vody, pravú pripojovaciu 
trubicu s vývodom studenej vody. (Doporučujeme použitie zaťahovacích ventilov s filtrom). Pri batérii s 
vyťahovacou sprškou sa zoskrutkuje sprchová hadica so sprškou, nezabudnite do spoja vložiť tesnenie.
Na spodnú časť kovovej hadice upevnite olovenú protiváhu a spojte priloženými skrutkami. Táto protiváha 
vám bude pomáhať v zaťahovaní spršky naspäť do batérie. Umiestnenie protiváhy zvoľte podľa dispozície 
vašej linky. Pri batériách určených pre prietokový ohrievač, nainštalujte hadice 
podľa schémy a označenia písmenami a šípkami. 

LOTUS C-150

Ceny v EUR sú prepočítané na základe oficiálneho konverzného kurzu 30,1260 SKK/EUR stanoveného ECB dňa 8.7.2008.
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 MONTÁŽ 

Pred montážou skontrolujte, či nie je drez dopravou alebo inak poškodený. Otvory pre batérie alebo ovládanie odtoku sú naznačené 
nálepkou, vyklepávajte ich zásadne z vrchnej (lícovej) strany drezu. Doporučujeme skontrolovať, či sa nálepka neposunula zo 
stredu budúceho otvoru. Ak nie je stred budúceho otvoru označený nálepkou, (napr. pokiaľ ste si nálepku omylom odstránili alebo 
z iného dôvodu) je nutné ho starostlivo vymerať a označiť. Pred vyklepávaním podložte drez zospodu z oboch strán čo najbližšie k 
vyklepávanému otvoru, ale mimo neho. Vyklepávajte pevnou oceľovou tyčou alebo trubkou o priemere do 20 mm. Po vyklepnutí je 
možné dočistiť otvor pilníkom. Pod opracovanú dosadaciu  plochu drezu naneste tesniaci prostriedok. Na utesnenie drezu používajte 
z hygienických dôvodov zásadne na to určený transparentný sanitárny silikón. Drez pripevnite k pracovnej doske priloženými svorkami 
podľa schémy. Mierne prehnutie drezu nie je závadou (zabraňuje odstávaniu okrajov) a je možné ich bez problémov dotiahnuť 
svorkami. Svorky doťahujte postupne od stredu ku krajom drezu. Nepoužívajte prudké doťahovanie elektrickými pomôckami. Po 
vsadení drezu odstráňte prípadnú vytlačenú tesniacu hmotu (silikón) pomocou špachtličky alebo vlhkou handričkou.
    
 ODTOKOVÉ ARMATÚRY (SIFÓNY) 

Zostavujte podľa priloženej schémy a dôsledne dodržujte taký postup aplikácie tesnenia pri spojovaní jednotlivých dielov, ktorý 
je vyznačený na schéme v detaile (ak je uvedený). Niektoré typy drezov môžu vyžadovať úpravu dĺžky spojovacích trubiek, toto 
urobte napr. pílkou na železo podľa dispozície vášho odpadu v stene. Pred skracovaním trubiek sa uistite, či skladáte zostavu 
správne. Celkové dotiahnutie armatúry urobte až po jej úplnej kompletizácii. Dodávané odtokové armatúry (sifóny) predpokladajú 
štandardnú výšku odpadu v stene 400 mm. V prípadoch vysoko položeného vyústenia odpadu v stene môžete použiť namiesto 
nami dodávaného sifónu (v tvare U) flexibilný sifón. Ak by sa vyskytla netesnosť ihneď po inštalácii, povoľte všetky spoje, aby sa 
odstránili prípadné pnutia, skontrolujte, či tesnenia nie sú postláčané a či jednotlivé diely sedia k sebe bez akéhokoľvek použitia 
násilia pri ich zosadzovaní (nepresnosti v dĺžkach trubiek odstráňte) a zmontujte armatúru vyššie uvedeným spôsobom. Dbajte na 
to, aby armatúry neboli nikdy vystavené nárazom alebo tlakom napr. od vecí vkladaných do skrinky. 
     
 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA DREZU 

Drezy SHOCK sú dostatočne tvrdé a húževnaté, napriek tomu sa vyvarujte obzvlášť agresívneho zaobchádzania napr. úderov 
alebo vrypov paličkou alebo sekáčikom na mäso. Pokiaľ možno neodkladajte na drez rozpálené hrnce o teplote vyššej ako 180°C. 
Nečistite drez agresívnymi čistiacimi prostriedkami s obsahom kyseliny mravčej alebo citrónovej. Chrómový a lakovaný povrch 
vodovodnej batérie nikdy nedrhnite práškom, ale ho očistite mäkkou handričkou a bežným čistiacim prostriedkom. Drez odoláva 
kyselinám a zásadám obsiahnutým v bežných čistiacich prostriedkoch na umývanie riadu. Materiál CRISTALITE®, z ktorého je drez 
vyrobený, má vynikajúce hygienické vlastnosti a nevyžaduje takmer žiadnu zvláštnu starostlivosť. 

 NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU DREZOV SCHOCK

PRIMUS D-150
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 NÁVOD NA POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ O DOSKU Z DREVA 

Pri používaní dbajte na nasledujúce body: pred prvým použitím natrite dosku rastlinným olejom. Cez noc nechajte vsiaknuť. Toto 
pravidelne opakujte v intervale 1 roka. Nezabudnite, že doska je z prírodného materiálu a reaguje na vplyvy prostredia. Pri extrémnych 
podmienkach sa môže ohnúť, alebo môžu vznikať praskliny. Používajte obojstranne, aby sa zabránilo ohnutiu. Nenechávajte dosku 
dlho ležať vo vode. Ku riadnemu  umytiu postačí teplá voda a čistiaci prostriedok. Nechajte dosku uschnúť na vzduchu. Zabráňte 
priamemu slnečnému žiareniu a ukladaniu na horúce miesta. Neumývajte drevené dosky v umývačkach riadu.
       
 ČISTENIE A ÚDRŽBA DREZU 

Po umytí riadu opláchnite drez vodou. Zaschnuté kvapky vody väčšinou nie sú na materiály CRISTALITE® vidieť. Ak na dreze zostávajú 
nečistoty alebo mastnota, očistite poškodené miesto  saponátom a opláchnite vodou. Pokiaľ je drez viac znečistený, doporučujeme 
ho raz za čas umyť tekutým pieskom. Pri kompletnom čistení sa vždy viac zamerajte na  zašlé alebo znečistené miesta drezu. Ak je 
drez extrémne znečistený alebo dlhodobo znečistený a zašlý, doporučujeme tento postup renovácie len samotným vydrhnutím: Použite 
jemný piesok na riad, opláchnite vodou, potom tekutý piesok opláchnite vodou. V zvláštnych prípadoch môžete nakoniec  použiť roztok 
bielidla, napr. Savo 1 diel + 3 diely vody naneste, nechajte pôsobiť 5 minút a dôkladne opláchnite vodou. Pri práci s bielidlom dbajte  
na bezpečnostné pokyny uvedené na prostriedku a snažte sa vyhnúť kovovým a plastovým častiam drezu. Ak aj napriek tomu drez 
nevyčistíte, opakujte postup len na problematických miestach.

Pri dodržaní uvedených postupov nemusíte mať obavu o farebnosť Vášho drezu. Váš drez bude stále vyzerať ako nový. 
Pokiaľ si však chcete čistenie a údržbu drezu uľahčiť, doporučujeme použiť špeciálne vyvinuté čistiace a údržbové prostriedky 
Schock. Návod na ich použitie je priložený ku každému baleniu.

TYPOS D - 150
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■ NOVÁ SPOLOČNOSŤ, NOVÉ NÁZVY PRODUKTOV

Zo Schocku Surface Solutions GmbH sa stal Scheer Surface Solutions GmbH!

Od augusta 2006 prebiehala transformácia spoločnosti Schock Surface Solutions GmbH na samosprávny a od 
Schocku GmbH nezávislý podnik Scheer Surface Solutions GmbH. V rámci tejto transformácie sa skvalitňovali 
a znovu nastavovali procesy. Distribúciou kompetencií sa zefektívňovala a modernizovala výroba. Všetky tieto činnosti 
boli robené v duchu Vízie a Poslania spoločnosti: vyrábať jedinečné kameninové výrobky z vysokokvalitného materiálu 
spojené s rozsiahlym zákazníckym servisom. Manažment spoločnosti sa rozhodol pre zmenu názvu spoločnosti, aby 
tak lepšie vyjadril transformáciu na novú modernú spoločnosť nezávislú od materskej spoločnosti SCHOCK GmbH. 
Zo Schocku Surface Solutions GmbH sa stal práve preto Scheer Surface Solutions GmbH. Obe definície „Surface“ 
(plocha) a „Solutions“ (riešenie) charakterizujú podnik práve tak obsiahlo ako presne. Riešime plochy a zároveň 
poskytujeme plošné riešenia. Sme hrdí na našu vysokú kvalitu, inováciu plôch, našu profesionalitu, individuálne 
poradenstvo a vývoj zameraný na zákaznícke riešenie problémov.

Svetoznáme materiály Cristalan® a Cristalite® zostávajú nezmenené, zmenili sa iba 
názvy na Oreolan® a Oreolite®. 

Pri nových názvoch produktoch sa nechali v spoločnosti Scheer inšpirovať klasickou gréčtinou, z „oreo“ = „nádherný“ 
a „lithos“ =„kameň“: tak vám ponúkame Cristalan® pod menom Oreolan® a  Cristalite®  teraz pod menom Oreolite®.

Orientačná cena pracovnej dosky šírky 60 cm a hrúbky 4 cm s výrobou, dopravou a montážou je 490,00 € / 14 761,74 Sk/1 bm.

Cenovú ponuku na OREOLAN® Vám bezplatne vypracujeme na základe zaslania pôdorysu pracovnej dosky. (Kontaktné údaje na zadnej strane katalógu).
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■ NOVÁ SPOLOČNOSŤ, NOVÉ NÁZVY PRODUKTOV

Dokonalé povrchy

„Dokonalý štvorec“ je  jednoduchý tvar, ktorý v sebe skrýva viacero menších štvorcov rôznych veľkostí – konečný výsledok 
je vytvorený z jednotlivých menších štvorcov, formujúcich dokonalý celok (štvorec).

Nové logo

Nové logo zobrazuje vizuálnu cestu, po ktorej kráčame. Priestor základného štvorca je priestor „dokonalého štvorca“  To 
odzrkadľuje naše ciele vyrábať perfektné povrchy. Modro-čierne farby reprezentujú hodnoty, za ktorými si stojíme: Kvalita 
a spôsobilosť, dôkladnosť a presnosť, funkčná schopnosť a estetika, a v neposlednom rade,  spoľahlivosť a komplexnosť. 
Obrysy troch štvorcov plynule meniacich ich pozíciu základného štvorca symbolizujú dynamiku, flexibilitu, tvorivosť 
a individualitu. 

Okrem nových mien, sa svetoznáme“ materiály Cristalite® a Cristalan® vôbec nezmenili. 

Pracovné dosky vyrábané z Cristalan® teraz pod názvom Oreolan®. 

Pracovné dosky vyrábané z Oreolan® sú jemné hladké ale pevné. K dispozícii sú vo všetkých možných hrúbkach 
a veľkostiach. Môžu byť bezšvíkovo spojené, tepelne tvarované a ohýbané. Vďaka ich patentovanej, viacfarebnej 
zrnitosti sú vhodné pre interiérové použitie, pre priemyselné, obchodné a verejné budovy, ako aj pre kuchyne 
a kúpeľne v domácnostiach.

Scheer Surface Solutions trvá na dokonalých povrchoch.  V budúcnosti  ponúkneme  liatykremeň Cristalite® pod 

menom Oreolite® a akrylovo-viazaný kremeň Cristalan® pod menom Oreolan®.

Oreolite® a Oreolan® sú registrované značky firmy Shceer Surface Solutions GmbH.
Cristalite® a Cristalan® sú registrované značky firmy Schock GmbH. Drezy a umývadlá sú stále predávané pod týmto 
menom firmou Schock GmbH.
 

Ceny v EUR sú prepočítané na základe oficiálneho konverzného kurzu 30,1260 SKK/EUR stanoveného ECB dňa 8.7.2008.
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OREOLAN® je moderný kompozitný materiál, z ktorého ponúkame kompletnú ponuku vysokoakostných masívnych a kompaktných dosiek, 
ako aj farebne vhodné profilové súčiastky (lisované diely, odliate tvarovky a formy). OREOLAN® je vhodný  pre kuchyňu aj kúpeľňu. 
Ale rovnako aj pre nábytkové zostavy, pre interiéry hotelov, bánk, nemocníc alebo laboratórií. 

■ OREOLAN® - MATERIÁL BEZ LIMITOV!

S materiálom OREOLAN® nezostáva žiadne želanie nesplnené. 
OREOLAN® je individuálne stvárniteľný „kameň“ pre moderného človeka,
ktorý očakáva viac. Je výhodnou investíciou do budúcnosti.

OREOLAN® je vyrábaný z prírodného minerálu hydroxidu hliníka 
a vysokoakostného akrylu. Okrem toho sa vyznačuje mnohými kvalitami: 
je odolný voči škvrnám, vodnému kameňu a chemikáliám. 

OREOLAN® je takisto nenasiakavý, ľahko ošetrovateľný, nezávadný pri styku s 
potravinami, hygienický a opraviteľný. Okrem toho je  odolný voči svetlu, poškrabaniu 
a vysokým teplotám až do 260°C. 

OREOLAN® sa vyznačuje prednosťami v spracovaní: OREOLAN® možno 
termoplasticky formovať, opracovávať ako drevo a bezškárovo spájať.

Najširšia ponuka farieb OREOLAN®  na trhu

*■ OREOLAN®  - UNI

Titan White TIW

*■ OREOLAN®  - ASTRO

Nechajte hovoriť farby! Vyberte si spomedzi 32 farieb rôznych 
štruktúr. Medzi jemne vzorkovanými a hrubo zrnitými.

Všetky farby OREOLAN® pôsobia objemovo, priestorovo 
a  priezračne a ich osobitosti sú s ničím neporovnateľné. 

Novinkou sú ušľachtilé farby SuperUni. Pôsobia čisto samostatne 
a rovnako presvedčivo aj v kombináciách 

s intenzívnymi, kontrastnými tónmi. 

Kúpeľňa z materiálu OREOLAN® si Vás získa dokonalým vzhľadom: 
náročne zhotoviteľné pulty pod umývadlá, farebne zladené umývadlá, zrkadlové obruby, 
vysokoleštené alebo polomatné obklady. 

Orientačná cena pracovnej dosky šírky 60 cm a hrúbky 4 cm s výrobou, dopravou a montážou je 490,00 € / 14 761,74 Sk/1 bm.

Cenovú ponuku na OREOLAN® Vám bezplatne vypracujeme na základe zaslania pôdorysu pracovnej dosky. (Kontaktné údaje na zadnej strane katalógu).

White Linen  WHL Satina       SATAttika  ATT **Creme  CRE **Rosso      ROS **Black   BLA

Artic        ARC Almond    ALM Midnight  MIDAtlantic     ATL Dusk        DUS Luna         LUN Amazonas AMA

Nero         NER **Fumo  FUM
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*■ OREOLAN® - GALAXY

*■ OREOLAN® -  SUPERUNI

Z 11 mm dosky 

OREOLAN® sa 

môžu zhotoviť 
obklady stien a veľa
 iných funkčných
 prvkov.

Vedľa kuchynského poľa  sú veľmi 
praktické zapustené tyče, guľôčky 

zo špeciálnej ocele. Je tak vylúčené 
poškodenie pracovnej plochy aj pri 

veľmi horúcich hrncoch.

Z materiálu 

OREOLAN® možno 
kuchyňu rozšíriť 
o veľa praktických vecí: 
napr. 

o raňajkový stôl 
prepojený 
s kuchynskou linkou, 

o barový pult, výčapný 
pult alebo otvorený 

regál. 

Vedľa umývadla môžu byť vďaka
11 mm silnej pracovnej doske  
OREOLAN® zasadené priamo do pracovnej 
plochy odvodňovacie drážky.

Hrany  pracovných plôch OREOLAN® môžu 
byť realizované vo viacerých variantoch. 
Okrúhle, hranaté,

s tyčou alebo spádovitým okrajom.  

Urobte si z Vašej kuchyne miesto nezameniteľnej 
individuality. OREOLAN®® má preto všetky 

predpoklady: ľahko spracovateľný, prístupný v 
mnohých farbách, termoplasticky formovateľný, 
bezškárovo spájateľný, 

s dlhou životnosťou, robustný a odolný.

Stienky, obklady, drezy pozostávajú 
z rovnakého materiálu ako pracovná 

plocha. Potom vzniká dojem, že doska  a 
profilové súčiastky sú z jedného odliatku. 
Škára, ani zárez, nerušia celistvý dojem. 
Nehygienické rohy, spoje a okraje patria 

do minulosti.

Je veľa rafinovaných detailov, ktoré na kuchyni alebo kúpeľni z OREOLAN® rýchlo 

oceníte. Sú to nielen priestorovo nenáročné zapustené umývadlá, tyče zo špeciálnej 
ocele a bloky pre nože, ale aj bezšvíkové zaoblenia, vyfrézované drážky a vaničky. 

■ ARGUMENTY OREOLAN®  

Dosky OREOLAN® pozostávajú 
z 11 mm silnej palubnej plochy, masívnej 

hrany a silnej nosnej vrstvy na drevo- 
trieskovej doske s hladkým povrchom.

* Vzorkovník obdrží každý oficialný predajca produktov SCHEER.

** Dosky sú určené primárne na dekoratívne obkladanie stien, nábytku, podláh, pultov a nie je k ním možné objednať drez v rovnakej farbe.

OREOLAN®

11 mm

Bezškárové
spoje

Eos           EOS Geo          GEO  Cio             CIOVia              VIA **Veo      VEO **Vio        VIO **Neo      NEO

Opaque    OPA Soda        SOD  Inca           INC Bahia       BAH Platin        PLA Florida      FLO Tundra      TUN

Capry        CAP **Impala IMP



Idea N-50

Idea N-75

Idea N-100

Idea N-100 L

Mondo O-50

Farba:  UNI

Cena:  210 € | 6 326,46 Sk

Farba:  SUPER UNI

Cena:  270 € | 8 134,02 Sk

Farba:  ASTRO

Cena:  270 € | 8 134,02 Sk

Farba:  GALAXY

Cena:  300 € | 9 037,80 Sk

■ SCHEER OREOLAN® DREZY

Mondo O-75

Farba:  UNI 

Cena:  280 € | 8 435,28 Sk

Farba:  SUPER UNI

Cena:  350 € | 10 544,10 Sk

Farba:  ASTRO

Cena:  350 € | 10 544,10 Sk

Farba:  GALAXY

Cena:  410 € | 12 351,66 Sk

Farba:  UNI 

Cena:  320 € | 8 435,28 Sk

Farba:  SUPER UNI

Cena:  420 € | 12 652,92 Sk

Farba:  ASTRO

Cena:  460 € | 13 857,96 Sk

Farba:  GALAXY

Cena:  480 € | 14 460,48 Sk

Farba:  UNI 

Cena:  340 € | 10 242,84 Sk

Farba:  SUPER UNI

Cena:  490 € | 14 761,74 Sk 

Farba:  UNI 

Cena:  150 € | 4 518,90 Sk

Farba:  SUPER UNI

Cena:  210 € | 6 326,46 Sk

Farba:  ASTRO

Cena:  210 € | 6 326,46 Sk

Farba:  GALAXY

Cena:  220 € | 6 627,72 Sk

Farba:  UNI 

Cena:  170 € | 5 121,42 Sk

Farba:  SUPER UNI

Cena:  230 € | 6 928,98 Sk

Farba:  ASTRO

Cena:  230 € | 6 928,98 Sk

Farba:  GALAXY

Cena:  260 € | 7 832,76 Sk

46 Orientačná cena pracovnej dosky šírky 60 cm a hrúbky 4 cm s výrobou, dopravou a montážou je 490,00 € / 14 761,74 Sk/1 bm.

Cenovú ponuku na OREOLAN® Vám bezplatne vypracujeme na základe zaslania pôdorysu pracovnej dosky. (Kontaktné údaje na zadnej strane katalógu).  



Mondo O-100

Mondo O-100 B

Mondo R-100

Mondo R-100 B

Farba:  UNI

Cena:  240 € | 7 230,24 Sk

Farba:  SUPER UNI

Cena:  300 € | 9 037,80 Sk

Farba:  ASTRO

Cena:  300 € | 9 037,80 Sk

Farba:  GALAXY

Cena:  340 € | 10 242,84 Sk

Farba:  UNI

Cena:  240 € | 7 230,24 Sk

Farba:  SUPER UNI

Cena:  320 € | 9 640,32 Sk

Farba:  ASTRO

Cena:  320 € | 9 640,32 Sk

Farba:  GALAXY

Cena:  350 € | 10 544,10 Sk

Farba:  UNI

Cena:  230 € | 6 928,98 Sk

Farba:  SUPER UNI

Cena:  280 € | 8 435,28 Sk

Farba:  ASTRO

Cena:  280 € | 8 435,28 Sk

Farba:  GALAXY

Cena:  310 € | 9 339,06 Sk

Farba:  UNI

Cena:  230 € | 6 928,98 Sk

Farba:  SUPER UNI

Cena:  300 € | 9 037,80 Sk

Farba:  ASTRO

Cena:  300 € | 9 037,80 Sk

Farba:  GALAXY

Cena:  320 € | 9 640,32 Sk
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■ SCHEER OREOLAN® DREZY

Ceny v EUR sú prepočítané na základe oficiálneho konverzného kurzu 30,1260 SKK/EUR stanoveného ECB dňa 8.7.2008.


