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 68 €87 €

299 €

 249 €

 

Ideos-Pro 
578000
–chróm

– chróm

Karpo 593.120
– chróm

Deimos 573.000 
– chróm

Dávkovač Sani 
629.026 
– chróm

 Dávkovač Ladon 
s excentrom 
pre drez

329 €

 255 € 

Karpo Pro 593200 
– chróm

429 €

569 € Mino 553120 GLA
– leštená nerez
Na objednávku!

Phobos 566000 CHR

Dávkovač Puck 
629.025
– chróm

7,50 €

12,50 € 39 €

 

Ovládanie 
na excenter
629843/S 

13 €

Ovládanie 
na excenter 
628102/2 

Excentrické 
ovládanie 
628100

Sitko na drez 628106 

9,00 €

Sitko na excenter 628107 
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119 € 81 €

Dávkovač Amur 
629.014 
– chróm

Rozmer: skrinka 45
    š            h           v
311,2 x 235,2 x 334
1x16 l - na dvierka

Rozmer: skrinka 60
    š         h        v
509 x 473 x 300
2x15 l
2 x miska

Rozmer: skrinka 80
    š         h        v
710 x 474 x 300
3x15 l

Rozmer: skrinka 40
    š         h         v
364 x 470 x 380
2x12 l, s doťahom

Doplnkový sortiment nedodáva firma Schock.

Rozmer: skrinka 45
    š        h         v
414 x 470 x 380
2x16 l, s doťahom

Rozmer: skrinka 50
    š         h        v
464 x 470 x 380
2x16 l, s doťahom

Rozmer: skrinka 60
    š          h        v
464 x 470 x 380
1x16 l, 2x12 l + miska
s doťahom

3130

1 FLäCHENBüNdIG 
Wenn industrielle Produktion und hochwertige Manufakturarbeit hand in 
hand gehen, entstehen hochwertige Produkte mit viel liebe zum Detail. bei 
Spülen wird dies ganz besonders durch ihre Einbauart sichtbar. • In aufwän-
diger einzelanfertigung werden bei schock in Deutschland spülen für den 
flächenbündigen einbau umgearbeitet, so dass der steinmetz oder tischler 
die spüle beinahe fugenlos in hochwertige arbeitsplatten integrieren kann - 
kleines Detail, große Wirkung. • In Zukunft werden 13 Spülen in allen verfüg-
baren CristaDUr® Farben mit flächenbündiger bearbeitung angeboten. 

2 INduTHERM
Die patentierte beheizbare abtropffläche indutherm ist eine luxuriöse Zusatz-
ausstattung für leidenschaftliche Hobbyköche und Profis. • Die Abtropfflä-
che lässt sich auf circa 50°C erwärmen und ist damit ein vollwertiger ersatz 
für eine Wärmeschublade. Mit indutherm wird der teller wie in der Profikü-
che auch während des anrichtens noch erwärmt. außerdem beschleunigt 
die Strahlungswärme die Trockenzeit nach dem Geschirrabwaschen. • Ein 
Must-have für Küchenliebhaber mit blick für das besondere und exklusive. 
• Indutherm wird für ausgewählte CRISTADUR® Modelle angeboten.

3 IdEOs pREMIuM
Die unterschiedliche ausstattung von armaturen ist mit der Verschiedenar-
tigkeit von autos vergleichbar: Von a nach b kommt man schon für kleines 
Geld. ein besonders komfortables Fahrerlebnis dank hochwertiger Materia-
lien, durchdachter Funktionalität und umweltschonender technologie finden 
anspruchsvolle Kunden hingegen im Premium-Segment. • Die neue Ideos 
Premium ist eine armatur, die höchsten anforderungen genügt. hochwerti-
ge Materialien wie edelstahl werden mit state-of-the-art-technologien wie 
Flüsterperlator und Wassersparfunktion kombiniert. so entsteht ein erst-
klassiges Design, das dabei aber nicht aufdringlich wirkt.

4 FLüsTERpERLaTOR
Wenn hochwertige Küche und Wohnbereich ineinanderfließen, nutzt die 
beste Musikanlage wenig, wenn bei der Zubereitung von speisen der Was-
serstrahl ein raumgreifendes Geräusch erzeugt. • Die Flüsterperlator-Tech-
nologie erzeugt einen unglaublich weichen und leisen Wasserstrahl, ohne 
die Durchlaufmenge merklich zu verringern. Für ungetrübten Musikgenuss. 
• Ausgewählte Schock Premium Armaturen sind mit einem Flüsterperlator 
ausgestattet.

5 ROuGE 
Wer seine Küche und das Kochen liebt, hat hohe ansprüche 
an Qualität und Design. Der satte Farbton rouge macht die 
spüle zum designstarken blickfang in der Küche und zum 
persönlichen statement. Die Freude an den schönen Din-
gen des lebens und das eigene Kochverständnis werden 
dadurch tag für tag symbolisiert - und sind auch für Gäste 
auf den ersten Blick ersichtlich. • Die limitierte CRISTADUR® 
sonderfarbe rouge ist für Modelle der highend-spülenserie 
Waterfall für ein- und Unterbau sowie flächenbündige instal-
lation erhältlich.
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INDUTHERM
Patentovaná vyhrievaná odkvapkávacia 
plocha Indutherm je luxusný doplnok 
pre vášnivých hobby a profi kuchárov. 
Odkvapkávacia plocha sa zohreje cca na 
50 °C a tým vytvára náhradu za výhrevnú 
zásuvku. S Indutherm budú taniere 
ako v profi kuchyni tiež počas prípravy 
predhrievané, okrem toho sálavé teplo 
rýchlejšie vysuší riad po umytí. Ak 
potrebujete nechať rýchlejšie nakysnúť 
cesto, s Induthermom to zvládnete hravo. 
Milovník kuchyne s citom pre niečo zvláštne 
a exkluzívne ho ocení. Bude ponúkaný pri 
vybraných modeloch Cristadur.

19 €

109 €

123 €

110 € 111 €

50 € 69 €

 Evolution 100 
Drvič kuchynského odpadu

 Evolution 200
Drvič kuchynského odpadu

635 € 799 €

» motor: indukčný
» výkon: 560 W
»  antikorózna úprava drviacej 

komory
» bezpečnostná tepelná poistka
»  drviacej elementy z nerez 

ocele
» extrémne tichý chod
»  dvoj-polohové nerezové sitko
» antivibračné zóny
» trojnásobný drviaci systém
» vstavaný pneumatický spínač
» autoreversní chod
»  záručná doba 6 rokov 

v domácnosti

Príslušenstvo v cene:
pneuspínač

» motor: indukčný
» výkon: 540 W
»  antikorózna úprava 

drviacej komory
»  bezpečnostná tepelná 

poistka
»  drviacej elementy z nerez 

ocele
» super tichý chod
»  dvoj-polohové nerezové 

sitko
» antivibračné zóny
»  dvojnásobný drviaci 

systém
»  vstavaný pneumatický 

spínač
» autoreversní chod
»  záručná doba 5 rokov 

v domácnosti

Príslušenstvo v cene:
pneuspínač

PRÍSLUŠENSTVO

Uvedené ceny sú vrátane DPH.

Prevedenie Kód Moc Akciová cena
Kompaktný 75275 899 € 799 €

DRVIČ EVOLUTION 200

Prevedenie Kód Moc Akciová cena
Chrom HC-1100 C 926 € 814 €*

Príslušenstvo v cene:
pneuspínač

Príslušenstvo v cene:
pneuspínač

Príslušenstvo v cene:
pneuspínač

» motor: indukčný 

» výkon: 560 W 

» antikorózna úprava 
drviacej komory 

» bezpečnostná tepelná poistka 

» drviacej elementy z nerez ocele 

» extrémne tichý chod 

» dvoch-polohové nerezové sitko 

» antivibračné zóny 

» trojnásobný drviaci systém 

» vstavaný pneumatický spínač 

» autoreversní chod 

» záručná doba 6 rokov
v domácnosti

» okamžitý prívod 98 °C horúcej
a studenej filtrovanej vody 

» znižuje množstvo chlóru, olova,
zákalu a iné nepríjemné chute
a pachy z vody 

» špeciálna technológia redukcie
vodného kameňa chráni
vyhrievacie elementy 
v tvrdej vode 

» nahrádza varnou kanvicou, 
čím pomáha udržiavať estetický
vzhľad kuchynskej linky

234x344 mm
(š x v x h)

3x

Prevedenie Kód Moc Akciová cena
Kompaktný 75230 739 € 635 €

DRVIČ EVOLUTION 100

» motor: indukčný 

» výkon: 540 W 

» antikorózna úprava 
drviacej komory 

» bezpečnostná tepelná poistka 

» drviacej elementy z nerez ocele 

» super tichý chod 

» dvoch-polohové nerezové sitko 

» antivibračné zóny 

» dvojnásobný drviaci systém 

» vstavaný pneumatický spínač 

» autoreversní chod 

» záručná doba 5 rokov
v domácnosti

205x312 mm
(š x v x h)

2x

Prevedenie Kód Moc Akciová cena
Kompaktný 40197020 399 € 296 €

DRVIČ TR 50.4

» motor: indukčný 

» výkon: 370 W 

» antikorózna úprava drviacej komory 

» bezpečnostná tepelná poistka 

» drviacej elementy z nerez ocele, 

» dvoch-polohové nerezové sitko 

» príslušenstvo pre rýchlu 
a jednoduchú montáž Quick-Lock 

» vstavaný pneumatický spínač 

» kompletná odtoková súprava
s prepadom a sifón typu U
pre bezchybnú prevádzku 

» záručná doba 2 roky v domácnosti

173x318 mm
(š x v x h)

DÁVKOVAČ PLANO

0,25 l 94x283 mm

* Cena za set obsahuje batériu + filter + výhrevné teleso s nádržkou

HORÚCA & STUDENÁ 
FILTROVANÁ VODA

150 ml – pro nerez200 ml – pro granit

ČISTIACE PROSTRIEDKY

* Vodné filtre sa dodávajú v baleniach po dvoch.

Vstupná
trubica

156 mm

Flexibilná
vetracia trubica

Flexibilná
trubica odvodu

Nádrž
(2,5 litrov)

Nastaviteľný
termostat

6,35 mm
Prichádzajúci
prítok vody

279 mm

140 mm

Páka
dávkovača

Priechod
vody

Hĺbka jednotky
171 mm MAX

336 mm MAX

213 mm

102 – 111 mm

140 mm

32 mm
až

38 mm
otvor

HC-1100 C

Prevedenie Kód Moc akciová cena

Tekutý 200 ml 8273 9,90 € 8 €
Pasta 150 ml 8258 7,50 € 6 €

Možné čerpanie z veľkej nádoby

Prevedenie Kód Moc akciová cena

Chrom 40199310 35 € 26 €
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a jednoduchú montáž Quick-Lock 
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s prepadom a sifón typu U
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 HC 20

27 €

kovový

 68 €87 €

299 €

 249 €

 

Ideos-Pro 
578000
–chróm

– chróm

Karpo 593.120
– chróm

Deimos 573.000 
– chróm

Dávkovač Sani 
629.026 
– chróm

 Dávkovač Ladon 
s excentrom 
pre drez

329 €

 255 € 

Karpo Pro 593200 
– chróm

429 €

569 € Mino 553120 GLA
– leštená nerez
Na objednávku!

Phobos 566000 CHR

Dávkovač Puck 
629.025
– chróm

7,50 €

12,50 € 39 €

 

Ovládanie 
na excenter
629843/S 

13 €

Ovládanie 
na excenter 
628102/2 

Excentrické 
ovládanie 
628100

Sitko na drez 628106 

9,00 €

Sitko na excenter 628107 
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119 € 81 €

Dávkovač Amur 
629.014 
– chróm


