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NEREZOVÉ DŘEZY FRANKE
Vysoce kvalitní chromniklová ocel je odolná vůči korozi i po 
porušení povrchu dřezu a vůči vysokým teplotám. Hladký 
povrch nerezu je antibakteriální, tzn. že zabraňuje usazování 
bakterií, lehce se čistí a je plně recyklovatelný. Životnost nerezu 
nepřekonal zatím žádný jiný materiál.

Odolný krátkodobým teplotám
až do 550 °C

Odolný vůči
skvrnám

Odolný vůči
UV záření

100% 
recyklovatelný

Vysoce kvalitní 
chromniklová ocel

Hygienicky čistý povrch

MONTÁŽ DŘEZU: MATERIÁL DŘEZŮ:

NEREZ

DŘEZ SKN 611-63
 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
 ĉ sifon 6/4“ s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 160 mm
 ĉ spodní skříňka od 450 mm

BATERIE FB 250.031
 ĉ tlaková
 ĉ bez sprchy
 ĉ otočná 360°
 ĉ provedení: chrom

pRodukt kód

Set N76 801250

DŘEZ LLX 611
 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 185 mm
 ĉ otvor pro baterii ø 35 mm

BATERIE FG 7477.031
 ĉ tlaková
 ĉ bez sprchy
 ĉ otočná 360°
 ĉ provedení: chrom

pRovEdENí kód

Set N54 - odkapová plocha vpravo 551173
Set N54 - odkapová plocha vlevo 551174

Set N76 Set N54

6.1  NEREZOVÉ DŘEZY FRANKE
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Horní montáž - dřez 
se usazuje do otvoru 
nad pracovní desku

Spodní montáž - 
dřez se usazuje pod 
pracovní desku

Montáž do roviny - 
dřez je usazen 
do roviny s pracovní 
deskou

VÝHODNÉ SETY DŘEZ + BATERIE:
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box Center BWX 220/620-54-27

 ĉ Easy Click sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem a krytkou ventilu
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 200 mm
 ĉ spodní skříňka od 900 mm
 ĉ otvor pro baterii ø 35 mm a Easy Click knoflík ø 35 mm
 ĉ malá vana umístěna vpravo nebo vlevo
 ĉ součástí dřezu: miska, dřevěná deska, plastová deska, 

3 nože vč. dřevěného držáku, odkapávač na nádobí, víko

5

5

5

5

pRovEdENí kód

nerez na objednávku

box BXX 210/110-45

 ĉ dřez určený pro spodní montáž 
do žuly a umělých kamenů

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ s 

odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 200 mm
 ĉ spodní skříňka od 500 mm

pRovEdENí kód

nerez na objednávku

box BXX 210/110-54

 ĉ dřez určený pro spodní montáž 
do žuly a umělých kamenů

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ s 

odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 200 mm
 ĉ spodní skříňka od 600 mm

pRovEdENí kód

nerez na objednávku

6.1  NEREZOVÉ DŘEZY FRANKE
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

NÁŠ TIP

BOX CENTER

chytré a vysoce 

praktické 
řešení

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Dávkovač saponátu
SIMPLE

 ĉ chrom

Čisticí pasta TWISTER

 ĉ balení 40 ml

EASYSORT 600-2-2 EASYSORT 600-3-0

 ĉ spodní skříňka 600 mm  ĉ spodní skříňka 600 mm

kód

472652
kód

297039
kód

699896
kód

695497
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6.1  NEREZOVÉ DŘEZY FRANKE
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Eurostar ETN 610

 ĉ gumový špunt
 ĉ ventil 6/4“ s přepadem
 ĉ sifon 6/4“ s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 140 mm
 ĉ spodní skříňka od 450 mm

pROvEDENí KóD

nerez 010509

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon 6/4“ s odbočkou na myčku 
 ĉ hloubka: 170 mm  
 ĉ spodní skříňka od 500 mm, 

po úpravě od 450 mm 

pROvEDENí KóD

nerez 218463

Quadrant QAX 610

Armonia AMX 610

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 190 mm  
 ĉ spodní skříňka od 400 mm

pROvEDENí KóD

nerez 010536

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
 ĉ sifon 6/4“ s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 160 mm
 ĉ spodní skříňka od 500 mm

pROvEDENí KóD

nerez 222198

 ĉ gumový špunt
 ĉ ventil 6/4“ s přepadem
 ĉ sifon 6/4“ s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 140 mm
 ĉ spodní skříňka od 500 mm, 

po úpravě skříňky i 450 mm

pROvEDENí KóD

nerez 555027

 ĉ 2x sítkový otočný  ventil 3 1/2“
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 150 / 80 mm
 ĉ spodní skříňka 900 x 900 mm, 

nebo 1 050 x 1 050 mm rohová

pROvEDENí KóD

nerez 804854

Rondo RON 610-41

Eurostar ETN 614 Nova Spark SKX 651 E

R 102,5

445

41
5

37
0

400

222,5

479

max.     těla baterie 50 mm
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6.1  NEREZOVÉ DŘEZY FRANKE
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Maris MRX 210/610-40 TL

 ĉ dřez s plochým okrajem 
 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku  
 ĉ hloubka: 180 mm 
 ĉ spodní skříňka od 500 mm

pROvEDENí KóD

nerez 722948

 ĉ dřez s plochým okrajem 
 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku  
 ĉ hloubka: 180 mm 
 ĉ spodní skříňka od 600 mm

pROvEDENí KóD

nerez 715974

Maris MRX 210/610-50 TL

Maris MRX 210/610-40

 ĉ dřez s plochým okrajem 
 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku  
 ĉ hloubka: 180 mm  
 ĉ spodní skříňka od 500 mm  

  

pROvEDENí KóD

nerez 722947

 ĉ dřez s plochým okrajem 
 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku  
 ĉ hloubka: 180 mm 
 ĉ spodní skříňka od 600 mm 

pROvEDENí KóD

nerez 715599

Maris MRX 210/610-50

Acquario AEX 610

 ĉ sítkový otočný  ventil 3 1/2“ 
s přepadem   

 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 
s odbočkou na myčku  

 ĉ hloubka: 220 mm
 ĉ spodní skříňka od 800 mm  

  

pROvEDENí KóD

nerez 489470

 ĉ gumový špunt   
 ĉ ventil 6/4“ s přepadem  
 ĉ sifon 6/4“ s odbočkou na myčku 
 ĉ hloubka: 145 mm  
 ĉ spodní skříňka od 400 mm 

pROvEDENí KóD

nerez 010533

Eurostar ETN 611-58
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6.1  NEREZOVÉ DŘEZY FRANKE
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Spark SKN 611-63

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku  
 ĉ hloubka: 160 mm  
 ĉ spodní skříňka od 450 mm 

 

pROvEDENí KóD

nerez 795952

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku  
 ĉ hloubka: 160 mm  
 ĉ spodní skříňka od 450 mm  

  

pROvEDENí KóD

nerez 806970

Spark SKN 611-79

Euroform EFN 614-78

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon 6/4“ s odbočkou na myčku 
 ĉ hloubka: 150 mm  
 ĉ spodní skříňka od 500 mm, 

po úpravě skříňky i 450 mm  
  

pROvEDENí KóD

nerez 215435

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon 6/4“ pro úsporu místa 

s odbočkou na myčku 
 ĉ otvor pro baterii Ø 35 mm 
 ĉ hloubka: 185 mm  
 ĉ spodní skříňka od 450 mm 

 
pROvEDENí KóD

odkapová plocha vpravo 353764
odkapová plocha vlevo 300729

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku  
 ĉ otvor pro baterii Ø 35 mm 
 ĉ hloubka: 200 mm  
 ĉ spodní skříňka od 500 mm  

  

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku  
 ĉ hloubka: 180 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm  

  

pROvEDENí KóD

nerez 627092

pROvEDENí KóD

odkapová plocha vpravo 200840
odkapová plocha vlevo 188710

Logica LLX 611

Neptun NEX 611 Smart SRX 611-86 LB
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6.1  NEREZOVÉ DŘEZY FRANKE
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Smart SRX 611-86

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku  
 ĉ hloubka: 180 mm  
 ĉ spodní skříňka od 450 mm  

  

pROvEDENí KóD

nerez 627091

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku  
 ĉ otvor pro baterii Ø 35 mm
 ĉ hloubka: 190 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm  

  

Galassia  GAX 611

Euroform EFN 651-78

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku  
 ĉ hloubka: 150/80 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm 

 

pROvEDENí KóD

nerez 220496

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ a 3 1/2“ 
s přepadem   

 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 
s odbočkou na myčku  

 ĉ hloubka: 150/150 mm  
 ĉ spodní skříňka od 800 mm  

  

pROvEDENí KóD

nerez 223826

Euroform EFN 620-78

Spark SKX 620

 ĉ 2x sítkový ventil 3 1/2“ 
s přepadem 

 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 
s odbočkou na myčku  

 ĉ otvor pro baterii Ø 35 mm
 ĉ hloubka: 160/160 mm  
 ĉ spodní skříňka od 800 mm  

  
pROvEDENí KóD

nerez 684889

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ a 3 1/2“ 
s přepadem   

 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 
s odbočkou na myčku  

 ĉ otvor pro baterii Ø 35 mm
 ĉ hloubka: 185/185 mm  
 ĉ spodní skříňka od 800 mm  

  
pROvEDENí KóD

nerez 382918

Logica LLX 620

pROvEDENí KóD

odkapová plocha vpravo 026702
odkapová plocha vlevo 010549
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TECTONITE® DŘEZY FRANKE
Tectonite® je lehký, pevný, odolný a flexibilní materiál pro novou 
generaci dřezů. Je vyroben ze 100% syntetického materiálu, tzv. 
SMC, dosud používaného především v automobilovém průmyslu 
pro výrobu komponentů podléhajících těžkému opotřebení. 
Speciální povrch s příměsí skelných vláken (18 %) zajišťuje jeho 
odolnost a pevnost při použití v kuchyni. Odolá krátkodobé vysoké 
teplotě až 300 °C (10 - 15 vteřin), usazování nečistot, poškrábání, 
chemikáliím a kyselinám obsaženým v potravinách a v čisticích 
prostředcích používaných v kuchyni.

Odolný krátkodobým teplotám
až do 300 °C (10 - 15 vteřin)

Odolný vůči
skvrnám

Odolný vůči
UV záření

ČERNÁ ŠEDÁ BÍLÁ KRÉMOVÁ KÁVOVÁ vuLCAN

Neztrácí 
barvu

Odolný vůči 
poškrábání

Odolný vůči 
nárazu

DŘEZ OID 611-62
 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka 180 mm
 ĉ spodní skříňka od 450 mm

BATERIE FP 9000.099
 ĉ tlaková
 ĉ bez sprchy
 ĉ otočná 360°

pRodukt kód

Set T29Č 551153

DŘEZ SID 610
 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka 180 mm 
 ĉ otvor pro baterii ø 35 mm
 ĉ  spodní skříňka 

od 600 mm

BATERIE FP 9000.099
 ĉ tlaková
 ĉ bez sprchy
 ĉ otočná 360°

pRodukt kód

Set T25Č 551145

Set T29 černá Set T25 černá

6.2  TECTONITE® DŘEZY FRANKE
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BAREVNÉ PROVEDENÍ DŘEZŮ:

VÝHODNÉ SETY DŘEZ + BATERIE:

MONTÁŽ DŘEZU:

Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru 
nad pracovní desku
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6.2  TECTONITE® DŘEZY FRANKE
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Sirius SID 610-40

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“  

s odbočkou na myčku
 ĉ otvor pro baterii Ø 35 mm
 ĉ hloubka: 200 mm
 ĉ spodní skříňka od 450 mm

pROvEDENí KóD

bílá 695383
černá 693690
kávová 695385

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 200 mm
 ĉ spodní skříňka od 500 mm
 ĉ montáž pomocí příchytek Fast-fix

Sirius S2D 611-78

Sirius S2D 611-78 XL

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 200 mm
 ĉ spodní skříňka od 600 mm
 ĉ montáž pomocí příchytek Fast-fix

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 180 mm
 ĉ spodní skříňka od 450 mm

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 190 mm
 ĉ spodní skříňka od 600 mm

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 190/140 mm
 ĉ spodní skříňka od 600 mm

pROvEDENí KóD

krémová 689041
šedá 689038
vulcan 689039

Orion OID 611-78

pROvEDENí KóD

bílá 472584
černá 362124
kávová 362123

pROvEDENí KóD

krémová 685454
šedá 688333
vulcan 691827

pROvEDENí KóD

bílá 689046    
černá 688602  
kávová 800548  

pROvEDENí KóD

krémová 689049  
šedá 686902  
vulcan 689050  

pROvEDENí KóD

bílá 489273  
černá 473676   
kávová 504506   

pROvEDENí KóD

krémová 627106   
šedá 627104   
vulcan 627105   

pROvEDENí KóD

bílá 474718  
černá 502786   
kávová 519115   

pROvEDENí KóD

krémová 801308  
šedá 687381   
vulcan 666866   

pROvEDENí KóD

bílá 493744    
černá 518783    
kávová 511255    

pROvEDENí KóD

krémová 652571   
šedá 652572    
vulcan 647781    

Orion OID 611 Orion OID 651
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6.3  FRAGRANITOVÉ DŘEZY FRANKE
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

DŘEZY FRAGRANIT FRANKE
Materiál Fragranit (Fragranit DuraKleen® PLUS) je kombinace 
80 % žuly a 20 % akrylátové polymerové pryskyřice. Neztrácí 
barvu, odolá krátkodobým teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin), 
je odolný vůči skvrnám, ulpívání nečistot a poškrábání. Tento 
materiál je zdokonalený o antibakteriální úpravu Sanitized®, která 
pomáhá udržovat povrch dřezu hygienicky čistý a chrání jej před 
bakteriemi a mikroby po dobu mezi běžným čištěním.

Odolný vůči
skvrnám

Odolný vůči
UV záření

oNYX ŠEdÝ 
KÁMEN

BÍLÁ LED SAHARA

Neztrácí 
barvu

Odolný vůči 
poškrábání

Odolný vůči 
nárazu

Odolný krátkodobým teplotám
až do 280 °C (10 - 15 vteřin)

Hygienicky čistý 
povrch - Sanitized ®

píSkovÝ 
MELíR

Kuchyně je kritickým místem pro šíření bakterií, 
a její údržba proto vyžaduje zvláštní pozornost. 
Na nechráněném povrchu se mohou bakterie 
množit a mají tak negativní vliv na hygienu. 
Antibakteriální úprava Sanitized® uchovává 
fragranitové dřezy v čistotě a poskytuje trvalou 
ochranu. Nenahrazuje běžné čištění, ale pomáhá 
udržovat povrch bez bakterií. Testy prokázaly, že 
Sanitized® snižuje výskyt bakterií a mikrobů 
až o 99 %.

DŘEZ MRG 611
 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka 200 mm
 ĉ spodní skříňka od 450 mm

BATERIE SAMOA
 ĉ tlaková
 ĉ bez sprchy
 ĉ otočná 360°
 ĉ provedení: chrom

pRodukt kód

Set G39 onyx 521720

DŘEZ Basis BFG 611-78
 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka 200 mm
 ĉ spodní skříňka od 450 mm

BATERIE FC 9541.031
 ĉ tlaková
 ĉ bez sprchy
 ĉ otočná 360°
 ĉ provedení: chrom

Set G39 onyx Set G67 sahara

BAREVNÉ PROVEDENÍ DŘEZŮ:
SANITIZED®

MONTÁŽ DŘEZU:

Horní montáž - dřez 
se usazuje do otvoru 
nad pracovní desku

VÝHODNÉ SETY DŘEZ + BATERIE:

pRodukt kód

Set G67 sahara 550934

Spodní montáž - 
dřez se usazuje pod 
pracovní desku

®
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SANITIZED®

6.3  FRAGRANITOVÉ DŘEZY FRANKE
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Mythos MTG 611/7  Fresno FSG 611-88

 ĉ Easy Click sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou 

na myčku
 ĉ hloubka: 200 mm
 ĉ spodní skříňka od 600 mm
 ĉ 3 místa pro vyvrtání otvoru
 ĉ součástí dřezu: miska
 ĉ k dřezu si můžete 

doobjednat posuvnou 
přípravnou desku a koš

 ĉ odkapová plocha vlevo nebo 
vpravo

 ĉ Easy Click sítkový ventil 3 1/2“ 
s přepadem

 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 
s odbočkou na myčku

 ĉ hloubka: 195 mm
 ĉ spodní skříňka od 60 mm
 ĉ otvor pro baterii ø 35 mm a Easy Click 

knoflík ø 35 mm
 ĉ součástí dřezu: rolovací rošt 

na odkap. plochu

Kubus KNG 110-37 Kubus KNG 110-62

 ĉ dřez určený pro spodní montáž 
do žuly nebo umělých kamenů

 ĉ Easy Click sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
 ĉ hloubka: 200 mm
 ĉ spodní skříňka od 600 mm
 ĉ dřez je bez sifonu
 ĉ k dřezu si můžete doobjednat misku, 

přípravnou desku a rolovací rošt

 ĉ dřez určený pro spodní montáž 
do žuly nebo umělých kamenů

 ĉ Easy Click sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
 ĉ hloubka: 200 mm
 ĉ spodní skříňka od 800 mm
 ĉ dřez je bez sifonu
 ĉ k dřezu si můžete doobjednat misku, 

přípravnou desku a rolovací rošt

Dávkovač saponátu
SIMPLE

 ĉ chrom

Fréza do fragranitových 
dřezů

 ĉ ø 35 mm

pRovEdENí kód

bílá led

na objednávkuonyx
pískový melír
šedý kámen

pRovEdENí kód

onyx na objednávku

kód

472652
kód

708704

DOPORUČENÉ PRODUKTY

pRovEdENí kód

bílá led
na objednávkuonyx

šedý kámen

pRovEdENí kód

bílá led
na objednávkuonyx

šedý kámen

EASYSORT 600-2-2 EASYSORT 600-3-0

 ĉ spodní skříňka 600 mm  ĉ spodní skříňka 600 mm

kód

699896
kód

695497

ilustrační fo
to
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6.3  FRAGRANITOVÉ DŘEZY FRANKE
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Centro CNG 610-39

 ĉ dostupné od ledna 2021
 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
 ĉ  sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku  
 ĉ hloubka: 200 mm
 ĉ spodní skříňka od 450 mm 
 ĉ 3 místa pro vyvrtání otvoru
 ĉ montáž pomocí příchytek Fast- fix

 ĉ dostupné od ledna 2021
 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku  
 ĉ hloubka: 200 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm 
 ĉ 5 míst pro vyvrtání otvoru
 ĉ montáž pomocí příchytek Fast-fix

Centro CNG 610-54

Urban UBG 610-56 

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku  
 ĉ hloubka: 230 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm 
 ĉ 2 místa pro vyvrtání otvoru
 ĉ montáž pomocí příchytek Fast-fix 

   

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku  
 ĉ hloubka: 230 mm  
 ĉ spodní skříňka od 800 mm 
 ĉ 3 místa pro vyvrtání otvoru
 ĉ montáž pomocí příchytek Fast-fix

Urban UBG 610-78 

Rondo ROG 610

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku 
 ĉ otvor pro baterii ø 35 mm
 ĉ hloubka: 195 mm 
 ĉ spodní skříňka od 450 mm  

  

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku  
 ĉ hloubka: 200 mm  
 ĉ spodní skříňka od 450 mm 
 ĉ 4 místa pro vyvrtání otvoru

Malta BSG 611-62

pROvEDENí KóD

bílá led 810466
onyx 810467
pískový melír 810470

pROvEDENí KóD

sahara 810468
šedý kámen 810469

pROvEDENí KóD

bílá led 759352 
onyx 759349 
pískový melír 759355

pROvEDENí KóD

sahara 759354  
šedý kámen 759351  

pROvEDENí KóD

bílá led 759360   
onyx 759358   
šedý kámen 759359   

pROvEDENí KóD

bílá led 314961  
onyx 519095  
pískový melír 132598 

pROvEDENí KóD

sahara 240241   
šedý kámen 046267   

pROvEDENí KóD

bílá led 667804   
onyx 627095   
pískový melír 667809  

pROvEDENí KóD

sahara 627097    
šedý kámen 627096    

pROvEDENí KóD

bílá led 810471
onyx 810472
pískový melír 810475

pROvEDENí KóD

sahara 810473
šedý kámen 810474



259  dodání do 24 hodin       dodání do 5 dní      na objednávku / na dotaz         

Zá
vě

sy
Vý

su
vy

Vý
kl

op
y,

 
rá

m
eč

ky
Po

su
vn

é 
sy

st
ém

y
Ša

tn
a

D
ře

zy
, 

ba
te

rie
Ú

ch
yt

ky
D

rá
tě

ný
 

pr
og

ra
m

Ko
vá

ní
 p

od
 

ná
by

te
k

Te
ch

ni
ck

é 
ko

m
po

ne
nt

y
Sv

ět
la

Ka
nc

el
ář

sk
é 

vy
ba

ve
ní

St
av

eb
ní

 
ko

vá
ní

Ko
vá

ní
 p

ro
 

dv
eř

e
Ch

em
ie

5
Häfele
5.1  Šatní systém Dresscode - sady  .............................  230
5.2  Šatní systém Dresscode - komponenty  ..............  231

WIRELI
5.3  Vybavení šatních skříní  .........................................  235

ANIMADOMUS by LAGUNA
5.4  Šatní systém Ams   ..................................................  239

5.5  Ostatní šatní tyče a věšáky   .................................  243
5.6  Prádelní koše   .........................................................  245ŠATNA

5

5
HÄFELE
5.1 Šatní systém Dresscode - sady ............................. 230
5.2 Šatní systém Dresscode - komponenty .............. 231

WIRELI
5.3 Vybavení šatních skříní ......................................... 235

ANIMADOMUS BY LAGUNA
5.4 Šatní systém AMS .................................................. 239

5.5 Ostatní šatní tyče a věšáky ................................. 243
5.6 Prádelní koše ......................................................... 245

6.3  FRAGRANITOVÉ DŘEZY FRANKE
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Basis BFG 611-62

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku  
 ĉ hloubka: 200 mm  
 ĉ spodní skříňka od 450 mm 
 ĉ 4 místa pro vyvrtání otvoru

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku  
 ĉ hloubka: 200 mm  
 ĉ spodní skříňka od 450 mm 
 ĉ 4 místa pro vyvrtání otvoru  

  

Maris MRG 611-62

Urban UBG 611-62

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 220 mm
 ĉ spodní skříňka od 450 mm 
 ĉ 2 místa pro vyvrtání otvoru 
 ĉ montáž pomocí příchytek Fast-fix

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 200 mm 
 ĉ spodní skříňka od 500 mm
 ĉ 4 místa pro vyvrtání otvoru

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 165 mm
 ĉ spodní skříňka od 500 mm, po 

úpravě 450 mm 
 ĉ 2 místa pro vyvrtání otvoru

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 165 mm
 ĉ spodní skříňka od 500 mm, po 

úpravě 450 mm
 ĉ 2 místa pro vyvrtání otvoru 

Malta BSG 611-78/39

Strata STG 614-78 Strata STG 614

pROvEDENí KóD

bílá led 472547 
onyx 472548  
pískový melír 472549 

pROvEDENí KóD

sahara 472550   
šedý kámen 472552   

pROvEDENí KóD

bílá led 382920  
onyx 382922   
pískový melír 382919  

pROvEDENí KóD

sahara 365936    
šedý kámen 382921    

pROvEDENí KóD

bílá led 759365  
onyx 759362   
pískový melír 759368  

pROvEDENí KóD

sahara 759367    
šedý kámen 759364    

pROvEDENí KóD

bílá led 663955   
onyx 627098    
pískový melír 667716   

pROvEDENí KóD

sahara 627100     
šedý kámen 627099     

pROvEDENí KóD

bílá led 754160   
onyx 768918    
pískový melír 796573  

pROvEDENí KóD

sahara 551322     
šedý kámen 718529     

pROvEDENí KóD

bílá led 420594
onyx 493573
pískový melír 499465

pROvEDENí KóD

sahara 493829
šedý kámen 474561
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6.3  FRAGRANITOVÉ DŘEZY FRANKE
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Basis BFG 611-78

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 200 mm
 ĉ spodní skříňka od 450 mm
 ĉ 2 místa pro vyvrtání otvoru

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 200 mm
 ĉ spodní skříňka od 450 mm
 ĉ 2 místa pro vyvrtání otvoru

Maris MRG 611

Maris MRG 611-78 BB

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 200 mm
 ĉ spodní skříňka od 600 mm
 ĉ 4 místa pro vyvrtání otvoru

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 200 mm
 ĉ spodní skříňka od 450 mm
 ĉ 2 místa pro vyvrtání otvoru

Basis BFG 611-86

FX FXG 611-86

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 200 mm
 ĉ spodní skříňka od 600 mm
 ĉ 2 místa pro vyvrtání otvoru

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 220 mm
 ĉ spodní skříňka od 500 mm
 ĉ 2 místa pro vyvrtání otvoru

Urban UBG 611-86

pROvEDENí KóD

bílá led 646691  
onyx 569915  
pískový melír 646692 

pROvEDENí KóD

sahara 571411   
šedý kámen 646688   

pROvEDENí KóD

bílá led 722957 
onyx 722958   
pískový melír 722959  

pROvEDENí KóD

sahara 722960    
šedý kámen 722961    

pROvEDENí KóD

bílá led 759373 
onyx 759371    
pískový melír 759376   

pROvEDENí KóD

sahara 759375     
šedý kámen 759084     

pROvEDENí KóD

bílá led 472556   
onyx 472557    
pískový melír 472558   

pROvEDENí KóD

sahara 472559     
šedý kámen 472561     

pROvEDENí KóD

bílá led 315608    
onyx 382861     
pískový melír 346959    

pROvEDENí KóD

sahara 348066      
šedý kámen 282932      

pROvEDENí KóD

bílá led 691855 
onyx 691858   
pískový melír 689027  

pROvEDENí KóD

sahara 691859    
šedý kámen 691860    
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6.3  FRAGRANITOVÉ DŘEZY FRANKE
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Basis BFG 611

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku  
 ĉ hloubka: 200 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm 
 ĉ 2 místa pro vyvrtání otvoru 

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku  
 ĉ hloubka: 200 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm 
 ĉ 2 místa pro vyvrtání otvoru

FX FXG 611-100

Basis BFG 651-78

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 200/100 mm
 ĉ spodní skříňka od 600 mm
 ĉ 4 místa pro vyvrtání otvoru

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 200/130 mm
 ĉ spodní skříňka od 600 mm 
 ĉ 4 místa pro vyvrtání otvoru 

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku  
 ĉ hloubka: 200/200 mm 
 ĉ spodní skříňka od 900 mm 
 ĉ 4 místa pro vyvrtání otvoru

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ sifon pro úsporu místa 6/4“ 

s odbočkou na myčku
 ĉ hloubka: 200 mm
 ĉ spodní skříňka 900 x 900 mm 

nebo 1 050 x 1 050 mm rohová 
 ĉ 2 místa pro vyvrtání otvoru

Maris MRG 651-78

Maris MRG 620 Maris MRG 612 E

pROvEDENí KóD

bílá led 472565 
onyx 472566   
pískový melír 472567  

pROvEDENí KóD

sahara 472568    
šedý kámen 472570    

pROvEDENí KóD

bílá led 801323
onyx 742614    
pískový melír 801346

pROvEDENí KóD

sahara 801352
šedý kámen 772151     

pROvEDENí KóD

bílá led 472574   
onyx 472575      
pískový melír 472576   

pROvEDENí KóD

sahara 472577     
šedý kámen 472579     

pROvEDENí KóD

bílá led 382927    
onyx 382931     
pískový melír 382924    

pROvEDENí KóD

sahara 382928      
šedý kámen 382930      

pROvEDENí KóD

bílá led 801367   
onyx 763783    
šedý kámen 801368  

pROvEDENí KóD

bílá led 382936     
onyx 382940      
pískový melír 382933    

pROvEDENí KóD

sahara 382937       
šedý kámen 382939       

30

30
30
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6.4  BATERIE FRANKE
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FN 0641 ECO

 ĉ páková směšovací  
 ĉ tlaková, bez sprchy  
 ĉ keramická kartuš  
 ĉ pro montážní otvor Ø 35 mm 
 ĉ 2 polohy páčky = 50 % úspora 

vody

FC 650

FN 0642 ECO  FN 0143

FN 0147 FC 9290 ORBIT

BATERIE

pROvEDENí KóD

chrom 686990

 ĉ páková směšovací  
 ĉ tlaková, bez sprchy  
 ĉ keramická kartuš  
 ĉ pro montážní otvor Ø 35 mm

pROvEDENí KóD

chrom 346645

 ĉ páková směšovací
 ĉ tlaková, s vytahovací koncovkou, 

s regulací sprcha / proud 
 ĉ keramická kartuš
 ĉ pro montážní otvor Ø 35 mm 
 ĉ 2 polohy páčky = 50 % úspora 

vody
pROvEDENí KóD

chrom 687164

 ĉ páková směšovací
 ĉ tlaková, bez sprchy
 ĉ keramická kartuš
 ĉ pro montážní otvor Ø 35 mm

pROvEDENí KóD

chrom 312554

 ĉ páková směšovací  
 ĉ tlaková, s vytahovací koncovkou 
 ĉ keramická kartuš  
 ĉ pro montážní otvor Ø 35 mm

pROvEDENí KóD

chrom 315591

 ĉ páková směšovací
 ĉ tlaková, bez sprchy
 ĉ keramická kartuš
 ĉ pro montážní otvor Ø 35 mm

pROvEDENí KóD

celonerez 759767

360° 360°

360° 360°

160° 360°
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6.4  BATERIE FRANKE
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FG 7486

 ĉ páková směšovací  
 ĉ tlaková   
 ĉ s vytahovací koncovkou
 ĉ keramická kartuš
 ĉ pro montážní otvor Ø 35 mm

FG 7477

FC 9541 FC 9547

FG 0392 FP 9000

 ĉ páková směšovací  
 ĉ tlaková   
 ĉ s vytahovací koncovkou, 

s regulací sprcha/proud  
 ĉ keramická kartuš  
 ĉ pro montážní otvor Ø 35 mm

 ĉ páková směšovací  
 ĉ tlaková   
 ĉ bez sprchy   
 ĉ keramická kartuš  
 ĉ pro montážní otvor Ø 35 mm

pROvEDENí KóD

chrom 565805   
chrom / bílá led 697368      
chrom / onyx 640244   
chrom / šedý kámen 699778     

 ĉ páková směšovací
 ĉ tlaková
 ĉ bez sprchy
 ĉ keramická kartuš
 ĉ pro montážní otvor Ø 35 mm

pROvEDENí KóD

chrom 627728    
chrom / bílá led 686450       
chrom / onyx 657086    
chrom / pískový melír 626597     
chrom / šedý kámen 741364      

 ĉ páková směšovací
 ĉ tlaková, bez sprchy  
 ĉ keramická kartuš  
 ĉ pro montážní otvor Ø 35 mm

pROvEDENí KóD

chrom 686499 
bílá led 689077       
onyx 689074    
pískový melír 689079     
sahara 689078       
šedý kámen 689076 

 ĉ páková směšovací
 ĉ tlaková, s vytahovací koncovkou, 

s regulací sprcha/proud  
 ĉ keramická kartuš  
 ĉ pro montážní otvor Ø 35 mm

pROvEDENí KóD

chrom 689060  
bílá led 688559        
onyx 689062     
pískový melír 689064      
sahara 689065        
šedý kámen 689066  

pROvEDENí KóD

chrom 758070 
chrom / bílá led 804694
chrom / onyx 738865     
chrom / pískový melír 804695     
chrom / sahara 804696       
chrom / šedý kámen 723968  

pROvEDENí KóD

bílá led 751150 
onyx 714790     
pískový melír 743415      
sahara 719362        
šedý kámen 722255  

120° 360°

360° 110°

360°110°
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6.5  ODPADKOVÉ KOŠE FRANKE
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

MINI

 ĉ montážní výška: 348 mm
 ĉ nutný úhel pro otevření 

dvířek 110°
 ĉ objem nádoby: 17,5 l
 ĉ spodní skříňka od 400 mm

SOLO

ODPADKOVÉ KOšE

pROvEDENí KóD

na dvířka 352913

 ĉ montážní výška: 427 mm
 ĉ uhlíkový filtr proti 

zápachu
 ĉ upínací rám pro sáčky
 ĉ objem nádoby: 40 l

pROvEDENí ŠíŘKA sKŘíňKY (mm) KóD

na dvířka
450 288636
500 690169
600 285120

CUbE

pRODUKT OBJEm NÁDOB (L) mONT. vÝŠKA (mm) ŠíŘKA sKŘíňKY (mm) KóD

CUBE 30 2x 15 433 300 168250
1x 20, 1x 10 205883

CUBE 40 2x 14 348 400 174014

CUBE 50 1x 14, 1x 18 345 500 276621
1x 14, 2x 8 220812

CuBE 
rohový

2x 18 335 900 x 900 214477
1x 18, 2x 8 222224

 ĉ koš určený k montáži do skříňky s dvířky (na závěsech)
 ĉ montáž do dna skříňky
 ĉ provedení: ruční výsuv (koš není spojený s dvířky skříňky)
 ĉ součástí rohového provedení jsou také dva postranní koše

CUBE 30 CUBE 40

CUBE rohový

GARBO

pRODUKT OBJEm NÁDOB (L) ŠíŘKA sKŘíňKY (mm) KóD

GARBO 45-2 1x 12, 1x 18 450 418372
GARBO 50-3 2x 12, 1x 8 500 413315
GARBO 60-2 2x 18 600 503994
GARBO 60-3 1x 12, 1x 18, 1x 8 600 423342
GARBO 60-4 2x 12, 2x 8 600 414114

 ĉ koš určený k montáži na dvířka
 ĉ součástí koše je plnovýsuv s tlumením, který zajišťuje tichý 

dojezd
 ĉ kovová police nad košem je součástí balení
 ĉ provedení: čelní výsuv
 ĉ montážní výška: 375 mm

GARBO 45-2 GARBO 50-3

GARBO 60-2 GARBO 60-3

GARBO 60-4

CUBE 50
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EASYSORT

pRODUKT OBJEm NÁDOB (L) ŠíŘKA sKŘíňKY (mm) KóD

EASYSORT 450-1-2 1x 14,5, 2x 7,5 450 700419
EASYSORT 450-2-0 2x 14,5 450 695075
EASYSORT 600-2-2 2x 14,5, 2x 7,5 600 699896
EASYSORT 600-3-0 3x 14,5 600 695497

 ĉ koše se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, který je osazen 
podélným relingem nebo vysokou bočnicí

 ĉ doporučujeme plnovýsuvy Blum nebo Hettich
 ĉ montážní výška: 324 mm

EASYSORT 450-1-2 EASYSORT 450-2-0

EASYSORT 600-2-2 EASYSORT 600-3-0

FX 60

FX 60 26-26 FX 60 26-11-11

 ĉ montážní výška: 410 mm
 ĉ spodní skříňka: 600 mm
 ĉ součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý 

dojezd (výsuv od firmy GRASS)

pRODUKT OBJEm NÁDOB (L) KóD

FX 60 26-11-11 1x 26, 2x 11 763368
FX 60 26-26 2x 26 769508

TROLLEY VARIO 600

 ĉ montáž do zásuvky s relingem  
s plným výsuvem

 ĉ montážní výška: 390 mm
 ĉ objem nádob: 1x 18 l, 2x 8 l
 ĉ výsuvná zásuvka nad košem je součástí balení
 ĉ spodní skříňka: 600 mm

pROvEDENí KóD

zásuvkový vklad 300426

6.5  ODPADKOVÉ KOŠE FRANKE
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE
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6.6  PŘÍSLUŠENSTVÍ FRANKE
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Dávkovač saponátu SIMPLE

 ĉ vrchní plnění
 ĉ pro otvor o průměru 28-35 mm
 ĉ kulatá základna o pr. 51 mm
 ĉ objem: 500 ml

Dávkovač saponátu BASIC

PŘÍSLUšENSTVÍ

pROvEDENí KóD

chrom 472652
nerez 493370
nikl 493983

 ĉ vrchní plnění
 ĉ pro otvor o průměru 28-35 mm
 ĉ kulatá základna o pr. 44 mm
 ĉ objem: 500 ml

pROvEDENí KóD

chrom 297038
nikl 502576

Děrovač na nerezové dřezy Krytka otvoru baterie

pRůměR (mm) KóD

19 344345
35 127780

pRODUKT KóD

krytka 038692

Pasta Twister

Příchytky ke dřezu

 ĉ čisticí pasta pro fragranitové, 
tectonitové a nerezové dřezy

 ĉ leští a konzervuje
 ĉ včetně houbičky

BALENí (mL) KóD

40 297039
125 117557

 ĉ rozměr: 30 x 42 mm
 ĉ balení obsahuje 6 ks

pRODUKT KóD

příchytka 010665

Fréza do fragranitových dřezů

 ĉ ø 35 mm

pRODUKT KóD

fréza 708704
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6.7  NEREZOVÉ DŘEZY BLANCO
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

DŘEZY NEREZOVÉ 
BLANCO
Nerezová ocel 18/10 (nerezavějící ocel) disponuje od přírody 
vynikajícími vlastnostmi, které ji předurčují jako ideální 
materiál, vhodný pro kuchyňské dřezy.
Není však nerez jako nerez. Blanco zpracovává jen kvalitní 
nerez, která se vybírá na základě specifických kritérií 
a podléhá přísným kontrolám kvality. Výsledkem jsou 
prvotřídní nerezové dřezy BLANCO, které splňují ty 
nejnáročnější požadavky, co se týče kvality, funkčnosti 
a designu.
Díky svému neutrálnímu zabarvení lze nerez integrovat 
do každého kuchyňského prostředí. I po letech působí tento 
materiál ušlechtile a brilantně.

Její nejdůležitější vlastnosti:

MATERIÁL DŘEZŮ:

NEREZ
PŘÍRODNÍ 

LESk

NEREZ 
KARTÁČOVANÁ

NEREZ 
HEDVÁBNÝ 

LESk

NEREZ 
DURINOX

Horní
montáž

DŘEZ TIPO 45 S MINI
 ĉ sítkový ventil  3 1/2“
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ hloubka: 160 mm  
 ĉ spodní skříňka od 450 mm

BATERIE
 ĉ tlaková
 ĉ bez sprchy - DARAS, MIDA, MILA
 ĉ se sprchou - DARAS-S
 ĉ provedení: chrom

MONTÁŽ DŘEZU:
Horní montáž - dřez 
se usazuje do otvoru 
nad pracovní desku

Spodní montáž - 
dřez se usazuje pod 
pracovní desku

Montáž do roviny - 
dřez je usazen 
do roviny s pracovní 
deskou

VÝHODNÉ SETY DŘEZ + BATERIE:

Set 03

dARAS

DARAS-S

MIDA

MILAPROVEDENÍ / BATERIE DARAs DARAs-s mIDA mILA

TIPO 45 S Mini 714326 752279 791708 642206

Set 04

dARAS

DARAS-S

MIDA

MILA

DŘEZ TIPO 45 S COMPACT
 ĉ sítkový ventil  3 1/2“   
 ĉ zápachový uzávěr 

s odbočkou 
pro myčku   

 ĉ hloubka: 170 mm  
 ĉ spodní skříňka od 450 mm

BATERIE
 ĉ tlaková
 ĉ bez sprchy - DARAS, MIDA, MILA
 ĉ se sprchou - DARAS-S
 ĉ provedení: chrom

PROVEDENÍ / BATERIE DARAs DARAs-s mIDA mILA

TIPO 45 S Compact 718403 762490 711173 714305

 ĉ klasická, nadčasová estetika
 ĉ odolná proti rezivění
 ĉ teplovzdorná

 ĉ hygienicky nezávadná
 ĉ barevně stálá
 ĉ lehce ošetřovatelná

NEREZ 
PROFILOVANÝ
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6.7  NEREZOVÉ DŘEZY BLANCO
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BLANCO DURINOX® - Elegance, sametový vzhled, snadná údržba

Nový povrch z nerezové oceli  DURINOX® potěší každého, kdo miluje chladně elegantní vzhled nerezové oceli a také oceňuje 
odolný povrch. Durinox® se vyznačuje sametově matným vzhledem a je příjemný na dotyk. Díky zpevněné povrchové struktuře 
je Durinox® odolný vůči poškrábání při každodenním používání v kuchyni, další výhodou proti běžným nerezovým povrchům je 
i odolnost vůči otiskům prstů. Speciální povrchová struktura nerezové oceli Durinox® také zaručuje snadnější čištění a údržbu.
V exkluzivním provedení  Durinox® se vyrábějí dřezy modelové řady CLARON a ZEROX pro horní i spodní montáž. V rámci 
výrobního programu BLANCO STEELART je možné vyrobit atypické nerezové pracovní desky pro nejnáročnější klientelu podle 
individuálních návrhů architektů a zákazníků.

CLARON

 ĉ elegantní čistý design s jedinečným tepaným 
(pískovaným) vzhledem

 ĉ výrazný rádius 10 mm
 ĉ extra hluboká vanička bez viditelného vzoru
 ĉ sítkový ventil  3 1/2“ InFino®
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku

CLARON IF s plochým okrajem
 ĉ jednodřez - rozměr vany 340 (400, 500 a 700) x 400 mm
 ĉ dvoudřez - rozměr vany 2x 400 x 400 mm

CLARON IF/A s plochým okrajem a prostorem pro baterii
 ĉ provedení s táhlem, ovládání výpusti PushControl
 ĉ jednodřez - rozměr vany 400 (500 a 700) x 400 mm
 ĉ dvoudřez - rozměr vany 2x 400 x 400 mm

ZEROX

 ĉ nerezový dřez Durinox® s výraznou pravoúhlou geometrií
 ĉ vanička s nulovým rádiusem
 ĉ sametově matný povrch mimořádně odolný proti škrábancům
 ĉ sítkový ventil  3 1/2“ InFino®
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku

ZEROX IF s plochým okrajem
 ĉ jednodřez - rozměr vany 340 (400, 500 a 700) x 400 mm

ZEROX U pod pracovní desku
 ĉ jednodřez - rozměr vany 340 (400, 500 a 700) x 400 mm

ZEROX IF/A s plochým okrajem a prostorem pro baterii
 ĉ provedení s táhlem, ovládání výpusti PushControl
 ĉ jednodřez - rozměr vany 400 (500 a 700) x 400 mm

NÁŠ TIP

ZEROX
důsledný a 

charakterově 

silný dřez

NÁŠ TIP

CLARON

dokonalý dřez 

v designu 

i ve funkci

CLARON U pod pracovní desku
 ĉ jednodřez - rozměr vany 340 (400, 500 a 700) x 400 mm
 ĉ dvoudřez - rozměr vany 2x 400 x 400 mm

pRovEdENí kód

nerez Durinox® na objednávku

pRovEdENí kód

nerez Durinox® na objednávku
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6.7  NEREZOVÉ DŘEZY BLANCO
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

TOP EE 3 x 4

 ĉ výpusť 1 1/2“ se zátkou
 ĉ gumový špunt 
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ hloubka: 150 mm  
 ĉ spodní skříňka od 300 mm  

  
pROvEDENí KóD

nerez přírodní lesk 029546

 ĉ výpusť 1 1/2“ se zátkou
 ĉ gumový špunt  
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ hloubka: 150 mm  
 ĉ spodní skříňka od 450 mm

pROvEDENí KóD

nerez přírodní lesk 097346

EE 4 x 4

TIPO 45

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“   
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku  
 ĉ hloubka: 160 mm  
 ĉ spodní skříňka od 450 mm  

  

pROvEDENí KóD

nerez přírodní lesk 765187
nerez kartáčovaný 517456

 ĉ výpusť 1 1/2“ se zátkou
 ĉ gumový špunt  
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ hloubka: 150 mm  
 ĉ spodní skříňka od 450 mm  

  
pROvEDENí KóD

nerez přírodní lesk 300199

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ hloubka: 160 mm  
 ĉ spodní skříňka od 450 mm  

  
pROvEDENí KóD

nerez kartáčovaný 300203
nerez profilovaný 300204
nerez přírodní lesk 226834

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“   
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ hloubka: 170 mm  
 ĉ spodní skříňka od 450 mm 

FLEX Mini 

TIPO 45 S Mini TIPO 45 S Compact

pROvEDENí KóD

nerez přírodní lesk 046053
nerez kartáčovaný 186340
nerez profilovaný 172712
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6.7  NEREZOVÉ DŘEZY BLANCO
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

TIPO 9 E 

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“ 
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku
 ĉ hloubka: 160/35 mm
 ĉ spodní skříňka 900 x 900 mm

pROvEDENí KóD

nerez přírodní lesk 036889

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“   
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ otvor pro baterii Ø 35 mm 
 ĉ hloubka: 180 mm 
 ĉ spodní skříňka od 450 mm  

  

RONDOVAL

pROvEDENí KóD

nerez přírodní lesk 787044
nerez kartáčovaný 185394
nerez profilovaný 300202

DINAS XL 6 S Compact

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“   
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ hloubka: 190 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm

pROvEDENí KóD

nerez kartáčovaný 760767

LEMIS 45 S-IF Mini

 ĉ dřez s plochým okrajem 
 ĉ sítkový ventil  3 1/2“ 
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ hloubka: 205 mm  
 ĉ spodní skříňka od 450 mm

pROvEDENí KóD

nerez kartáčovaný 753486

LEMIS XL 6 S-IF Compact

 ĉ dřez s plochým okrajem 
 ĉ sítkový ventil  3 1/2“   
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ hloubka: 205 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm

pROvEDENí KóD

nerez kartáčovaný 762295

LEMIS XL 6 S-IF

 ĉ dřez s plochým okrajem 
 ĉ sítkový ventil  3 1/2“   
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ hloubka: 205 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm

pROvEDENí KóD

nerez kartáčovaný 721200
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6.7  NEREZOVÉ DŘEZY BLANCO
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

DANA 45

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“   
 ĉ zápachový sifon s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ otvor pro baterii Ø 35 mm 
 ĉ hloubka: 158 mm  
 ĉ spodní skříňka od 450 mm

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“   
 ĉ zápachový sifon s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ otvor pro baterii Ø 35 mm 
 ĉ hloubka: 158 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm

pROvEDENí KóD

nerez přírodní lesk 785457

DANA 6

pROvEDENí KóD

nerez přírodní lesk 792561

LEMIS 6-IF

 ĉ dřez s plochým okrajem
 ĉ sítkový ventil  3 1/2“  
 ĉ zápachový sifon s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ otvor pro baterii Ø 35 mm 
 ĉ hloubka: 190 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm

 ĉ dřez s plochým okrajem 
 ĉ sítkový ventil  3 1/2“  
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ otvor pro baterii Ø 35 mm (s táhlem 

- 2x otvor pro baterii Ø 35 mm) 
 ĉ hloubka: 175 mm  
 ĉ spodní skříňka od 450 mm

SUPRA 400-IF/A

pROvEDENí KóD

nerez kartáčovaný 764422

pROvEDENí OvLÁDÁNí KóD

nerez kartáčovaný bez táhla 723595
s táhlem 812615

 ĉ dřez s plochým okrajem
 ĉ sítkový ventil  3 1/2“  
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku  
 ĉ otvor pro baterii Ø 35 mm (s táhlem 

- 2x otvor pro baterii Ø 35 mm) 
 ĉ hloubka: 175 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm

SUPRA 500-IF/A

pROvEDENí OvLÁDÁNí KóD

nerez kartáčovaný bez táhla 771821
s táhlem 790406

 ĉ dřez s plochým okrajem
 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ InFino® 
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ 2x otvor pro baterii Ø 35 mm 
 ĉ hloubka: 190 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm
 ĉ součástí jsou 2 nerezové kolejničky

ETAGON 500-IF/A

pROvEDENí OvLÁDÁNí KóD

nerez hedv. lesk s táhlem 688999
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DŘEZY SILGRANIT BLANCO
Jedinečné barvy - deset atraktivních barev, u všech je ještě 
rovnoměrnější konzistence povrchu a nabízejí perfektní soulad 
s BLANCO bateriemi. Novinkou v sortimentu je barevné provedení beton.
Materiálové vlastnosti - uzavřený kamenito-hedvábný a obzvláště 
jemně pórovitý povrch vytváří příjemný vzhled se znatelně kamenitým 
charakterem. K tomu garantuje SILGRANIT® dlouhodobou spolehlivost:
 ĉ nepřekonatelně odolný proti poškrábání
 ĉ nepřekonatelně odolný proti rozbití
 ĉ nepřekonatelně teplovzdorný do 280 °C
 ĉ 100% hygienicky a zdravotně nezávadný
 ĉ 100% barevně stálý

Nepřekonatelně snadno ošetřovatelný a trvalý. Pro nové, vynikající 
vlastnosti materiálu nabízí SILGRANIT® lehkou ošetřovatelnost a odolnost 
barevných kompozitních dřezů. Blanco prezentuje na trhu technicky 
jedinečný materiál.

ČERNÁANTRACIT ALUMINIUM BÍLÁ

JASMÍN

BÉŽOVÁ 
CHAMPAGNE

KÁVA

DŘEZ LEGRA 6
 ĉ sítkový ventil  3 1/2“  
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
 ĉ hloubka: 190 mm
 ĉ spodní skříňka od 450 mm
 ĉ set je dostupný v 7 barvách SILGRANIT: 

antracit, aluminium, bílá, černá, jasmín, 
béžová champagne a kávová

DŘEZ ZIA 5 S
 ĉ sítkový ventil  3 1/2“  
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
 ĉ hloubka: 190 mm
 ĉ spodní skříňka od 500 mm
 ĉ set je dostupný v 10 barvách SILGRANIT: 

antracit, aluminium, bílá, černá, jasmín, 
béžová champagne, kávová, perlově šedá, 
šedá skála a tartufo

ŠEDÁ
SKÁLA

PERLOVĚ 
ŠEDÁ

tARtuFo

MATERIÁL DŘEZŮ:

6.8  SILGRANITOVÉ DŘEZY BLANCO
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

VÝHODNÉ SETY DŘEZ + BATERIE:

MONTÁŽ DŘEZU:

Horní montáž - dřez se usazuje do 
otvoru nad pracovní desku

Set 08

MIDA

KANO-S

MILA

BATERIE
 ĉ tlaková
 ĉ bez sprchy
 ĉ provedení: chrom (MILA, MIDA, KANO-S), 7 

barev SILGRANIT (MIDA)

Set 12

MIDA / MIDA-S MILA

dARAS

BATERIE
 ĉ tlaková
 ĉ bez sprchy - DARAS, MILA a MIDA
 ĉ se sprchou - MIDA-S
 ĉ provedení: chrom (MILA), 10 barev 

SILGRANIT (DARAS, MIDA, MIDA-S)

Spodní montáž - dřez se usazuje pod 
pracovní desku
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MONTÁŽ DŘEZU:

6.8  SILGRANITOVÉ DŘEZY BLANCO
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BETON STYLE - materiál, který má svůj vlastní příběh

Beton – fascinující, polarizující a atraktivní. Sotva jakýkoli jiný stavební materiál je tak silně spojen s moderní architekturou 
jako beton. Objevte jedinečný nový vzhled dřezu BLANCO v nové barvě SILGRANIT® Beton Style. Díky individuálnímu 
prolínání barevných odstínů ve stylu imitace betonu je každý dřez zcela jedinečný. Fascinující materiál se skvělým vizuálním 
dojmem. Snadná údržba, robustnost a příjemný povrch dřezu z materiálu SILGRANIT® - to jsou vlastnosti, které odpovídají 
nejnáročnějším požadavkům zákazníka. Dřezy SILGRANIT® v betonovém stylu obohatí jakýkoli styl interiéru - jako výrazný 
atraktivní prvek nebo zajímavý kontrast.

 ĉ designový dřez v osobitém 
provedení Beton Style

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“  
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku
 ĉ provedení:

- jednodřez - METRA 45 S a METRA XL 6 S
- dvoudřez - METRA 6 S

NÁŠ TIP

BETON sTYLE

pro osobitý 

styl a vkus

METRA

 ĉ designový dřez v osobitém 
provedení Beton Style

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“ InFino®  
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku
 ĉ provedení:

- jednodřez - ETAGON 6 a ETAGON 8

ETAGON

PLEON ADON

 ĉ designový dřez v osobitém 
provedení Beton Style

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“ InFino®  
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku
 ĉ provedení:

- jednodřez - PLEON 5, PLEON 6, PLEON 8 a PLEON 9
- dělený dřez - PLEON 6 Split

 ĉ designový dřez v provedení 
Beton Style ve výrazném kubistickém 
designu

 ĉ symetrické provedení, výrazný okraj kolem dokola
 ĉ sítkový ventil  3 1/2“ InFino®  
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku
 ĉ provedení:

- jednodřez - ADON XL 6 S

pRovEdENí kód

Beton Style na objednávku
pRovEdENí kód

Beton Style na objednávku

pRovEdENí kód

Beton Style na objednávku
pRovEdENí kód

Beton Style na objednávku



274

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
VÝSUVYVÝSUVY

6.8  SILGRANITOVÉ DŘEZY BLANCO
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FAVOS Mini

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“  
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku
 ĉ hloubka: 180 mm  
 ĉ spodní skříňka od 450 mm 

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“  
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ hloubka: 190 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm 

 

LEGRA 6

pROvEDENí KóD

aluminium 409481    
antracit 409339      
béžová champagne 409338      

pROvEDENí KóD

bílá 649529      
černá 810487
jasmín 659534      
kávová 409340      

pROvEDENí KóD

aluminium 766212       
antracit 766211       
béžová champagne 766215       
bílá 766213      

pROvEDENí KóD

černá 810488      
jasmín 766214       
kávová 764412       

LEGRA 45 S

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“  
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku 
 ĉ hloubka: 190 mm
 ĉ spodní skříňka od 450 mm

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“  
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku 
 ĉ hloubka: 190 mm 
 ĉ spodní skříňka od 600 mm 

LEGRA XL 6 S

pROvEDENí KóD

aluminium 714384        
antracit 714231        
béžová champagne 717943        
bílá 723466       

pROvEDENí KóD

černá 805719
jasmín 810490        
kávová 763505        

pROvEDENí KóD

aluminium 689008        
antracit 686259        
béžová champagne 689009        
bílá 689011       

pROvEDENí KóD

černá 810489      
jasmín 689014        
kávová 689015        

ZIA 40 S

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“  
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku 
 ĉ hloubka: 190 mm 
 ĉ spodní skříňka od 400 mm 

pROvEDENí KóD

aluminium 343385         
antracit 299951         
béžová champagne 347437         
bílá 348912
černá 805599

pROvEDENí KóD

jasmín 351954       
kávová 317077         
perlově šedá 713274         
šedá skála 472116
tartufo 361844

ZIA 9

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku 
 ĉ hloubka: 190/190 mm 
 ĉ spodní skříňka od 900 mm 

pROvEDENí KóD

aluminium 359303          
antracit 359304          
béžová champagne 692343          
bílá 359305        
černá 805647

pROvEDENí KóD

jasmín 359306        
kávová 692344           
perlově šedá 692374           
šedá skála 518090  
tartufo 750092 
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6.8  SILGRANITOVÉ DŘEZY BLANCO
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

ZIA 45 S Compact

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“ 
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku 
 ĉ hloubka: 190 mm 
 ĉ spodní skříňka od 450 mm

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“  
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ hloubka: 190 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm 
 ĉ mimořádně velká XL vana dřezu 

   

ZIA XL 6 S Compact

pROvEDENí KóD

aluminium 760795           
antracit 759602           
béžová champagne 755823           
bílá 766216        
černá 781925

pROvEDENí KóD

jasmín 766217        
kávová 766219          
perlově šedá 755842          
šedá skála 760423
tartufo 766227 

pROvEDENí KóD

aluminium 718773            
antracit 718236            
béžová champagne 737294            
bílá 766220         
černá 781927

pROvEDENí KóD

jasmín 757337         
kávová 721137           
perlově šedá 721229           
šedá skála 718779 
tartufo 718743  

ZIA XL 6 S

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“  
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku 
 ĉ hloubka: 190 mm 
 ĉ spodní skříňka od 600 mm 
 ĉ mimořádně velká XL vana dřezu

pROvEDENí KóD

aluminium 361873
antracit 360892            
béžová champagne 736944            
bílá 361877
černá 781928

pROvEDENí KóD

jasmín 361879        
kávová 762692           
perlově šedá 721229           
šedá skála 518093 
tartufo 361888  

SONA 45 S

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku 
 ĉ hloubka: 190 mm  
 ĉ spodní skříňka od 450 mm

pROvEDENí KóD

aluminium 642059 
antracit 644710             
bílá 692334 
černá 781929

pROvEDENí KóD

jasmín 625853         
kávová 692336            
perlově šedá 646526            
šedá skála 692333  
tartufo 663762   

 SONA 5 S

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“  
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku 
 ĉ hloubka: 190 mm 
 ĉ spodní skříňka od 500 mm 

pROvEDENí KóD

aluminium 781923
antracit 711663             
bílá 781924
černá 781930

pROvEDENí KóD

jasmín 675909         
kávová 765720            
perlově šedá 714761            
šedá skála 743567  
tartufo 713391   

 ZIA 5 S

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“  
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku 
 ĉ hloubka: 190 mm 
 ĉ spodní skříňka od 500 mm

pROvEDENí KóD

aluminium 634549
antracit 552506
béžová champagne 554125
bílá 628390
černá 781926

pROvEDENí KóD

jasmín 636771   
kávová 661075            
perlově šedá 641117            
šedá skála 652478  
tartufo 566943   
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6.8  SILGRANITOVÉ DŘEZY BLANCO
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

METRA  5 S

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“ 
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku 
 ĉ hloubka: 190 mm 
 ĉ spodní skříňka od 500 mm

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“ InFino
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
 ĉ hloubka: 190 mm
 ĉ spodní skříňka od 450 mm
 ĉ inovativní řešení: odkapávací plochu 

lze rozšířit pomocí posuvné mřížky (součást balení) 
  

ELON 45 S

pROvEDENí KóD

aluminium 384663
antracit 033042
béžová champagne 315664
bílá 116808
černá 781931

pROvEDENí KóD

jasmín 384665
kávová 298357
perlově šedá 769706 
šedá skála 496656
tartufo 361733

pROvEDENí KóD

aluminium 781934
antracit 707880
bílá 781935
černá 781932

pROvEDENí KóD

jasmín 660077
kávová 781938
perlově šedá 772567
šedá skála 777674
tartufo 710893

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“ InFino 
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ hloubka: 190 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm 
 ĉ praktická a komfortní XL vanička
 ĉ inovativní řešení: odkapávací plochu 

lze rozšířit pomocí posuvné mřížky (součást balení)

ELON XL 6 S

pROvEDENí KóD

aluminium 761005
antracit 756368
bílá 473720
černá 781942

pROvEDENí KóD

jasmín 773709
kávová 517860
perlově šedá 692410 
šedá skála 757525
tartufo 756334

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“ InFino 
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ hloubka: 190 mm  
 ĉ spodní skříňka od 450 mm 
 ĉ mimořádně velká vanička 

a prostorná odkapávací plocha 
 ĉ plochý okraj kolem celého dřezu

ZENAR 45 S

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“   
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ hloubka: 180 / 27 mm  
 ĉ spodní skříňka 900 x 900 / 600 mm
 ĉ kompaktní odkládací plocha 

a prohloubená přídavná výlevka 
s integrovaným odtokem

ZIA 9 E

pROvEDENí KóD

aluminium 361854
antracit 361856
béžová champagne 361858
bílá 361860
černá 781945

pROvEDENí KóD

jasmín 361862
kávová 361853
perlově šedá 771381 
šedá skála 518091
tartufo 741320

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“   
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ hloubka: 190 / 130 mm  
 ĉ spodní skříňka 900 x 900 mm 
 ĉ esteticky ploché provedení okraje

METRA 9 E

pROvEDENí KóD

aluminium 344726
antracit 358904
béžová champagne 769108
bílá 358908
černá 781967

pROvEDENí KóD

jasmín 350192
kávová 358911
perlově šedá 781973 
šedá skála 517933
tartufo 361743

pROvEDENí pRAvÝ LEvÝ

aluminium 764393 783120
antracit 756550 763603
bílá 783115 724399
černá 781944 781943

pROvEDENí pRAvÝ LEvÝ

jasmín 783116 763131
kávová 783119 783125
perlově šedá 783114 783121
šedá skála 719433 763764
tartufo 783118 783123

provedení: levý
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6.8  SILGRANITOVÉ DŘEZY BLANCO
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

DALAGO 45 - s excentrem

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“  
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku
 ĉ hloubka: 190 mm 
 ĉ spodní skříňka od 450 mm 
 ĉ moderní design s čistými liniemi

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“   
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku  
 ĉ hloubka: 190 mm 
 ĉ spodní skříňka od 500 mm 
 ĉ moderní design s čistými liniemi

DALAGO 5 - s excentrem

pROvEDENí KóD

aluminium 361679
antracit 361680
béžová champagne 361688
bílá 361681
černá 781955

pROvEDENí KóD

jasmín 361682
kávová 361683
perlově šedá 625626
šedá skála 737922
tartufo 361687

pROvEDENí KóD

aluminium 496654
antracit 461501
béžová champagne 473428
bílá 472295
černá 781956

pROvEDENí KóD

jasmín 473037
kávová 472164
perlově šedá 684842
šedá skála 496252
tartufo 496653

DALAGO 6 - s excentrem

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“   
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ hloubka: 190 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm 
 ĉ moderní design s čistými liniemi

pROvEDENí KóD

aluminium 157831
antracit 204722
béžová champagne 226831
bílá 179158
černá 781957

pROvEDENí KóD

jasmín 347474
kávová 358640
perlově šedá 739842
šedá skála 517843
tartufo 361698

ETAGON 6

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“ InFino
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ hloubka: 220 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm 
 ĉ integrovaný stupínek vytváří další 

funkční úroveň pro 2 nerezové 
kolejničky (součást balení)

pROvEDENí KóD

aluminium 781962
antracit 762009
bílá 781964
černá 781958

pROvEDENí KóD

jasmín 781959
kávová 781960
perlově šedá 781963
šedá skála 781961
tartufo 781965

SUBLINE 400-U

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“ InFino 
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ hloubka: 190 mm  
 ĉ spodní skříňka od 500 mm 
 ĉ designová linie pro dřezy 

pod pracovní desku

pROvEDENí KóD

jasmín 805692
kávová 779775
perlově šedá 805711
šedá skála 762581
tartufo 772248

SUBLINE 500-U

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“ InFino 
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ hloubka: 190 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm 
 ĉ designová linie pro dřezy 

pod pracovní desku

pROvEDENí KóD

aluminium 783252
antracit 715197
béžová champagne 810492
bílá 736690
černá 781970

pROvEDENí KóD

jasmín 750888
kávová 777699
perlově šedá 715969
šedá skála 738944
tartufo 791937

pROvEDENí KóD

aluminium 805687
antracit 710660
béžová champagne 810491
bílá 746821
černá 781966
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6.9  KERAMICKÉ DŘEZY BLANCO
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

KERAMICKÉ DŘEZY BLANCO
Exkluzivní výběr BLANCO keramických dřezů ztělesňuje 
nadčasovou eleganci a zároveň nabízí nejmodernější 
funkčnost. Pravidelné zkoušky kvality, které jsou potvrzeny 
certifikátem LGA, potvrzují naše vysoké požadavky a garantují 
vám výrobky, na které se můžete spolehnout. Keramické dřezy 
jsou vyráběny z osvědčených materiálů, snadno ošetřovatelné 
a hezké na pohled: hladké formy v atraktivních barvách.

Nejdůležitejší vlastnosti BLANCO keramických dřezů:

černá basalt magnolie 
lesklá

zářivě bílá

BAREVNÁ PROVEDENÍ:

PANOR 60

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“   
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ hloubka: 190 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm 
 ĉ ušlechtilý v křišťálově bílé barvě

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“ InFino 
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
 ĉ hloubka: 190 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm 
 ĉ s excentrickým ovládáním 
 ĉ elegantní a hygienický: boční propad 

C-overflow ®

PALONA 6 - s táhlem

pROvEDENí KóD

s jedním otvorem 358954
se dvěma otvory 501395

pROvEDENí KóD

basalt 801455
černá 802052
magnolie lesklá 802051
zářivě bílá 761601

ETAGON 500-U

 ĉ sítkový ventil  3 1/2“ InFino
 ĉ zápachový uzávěr s odbočkou 

pro myčku   
 ĉ hloubka: 200 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm 
 ĉ integrovaný stupínek vytváří další 

funkční úroveň pro 2 nerezové 
kolejničky (součást balení)

pROvEDENí KóD

basalt 810493
černá 810494

pROvEDENí KóD

magnolie lesklá 810495
zářivě bílá 810496

MONTÁŽ DŘEZU:

Horní montáž - dřez se usazuje 
do otvoru nad pracovní desku

 ĉ snadná údržba
 ĉ příjemné moderní barvy
 ĉ vysoký stupeň odolnosti 

proti nárazu

 ĉ odolné proti poškrábání
 ĉ teplovzdorné, hygienicky 

a zdravotně nezávadné
 ĉ barevně stálé - i při působení 

přímého slunce

Spodní montáž - dřez se 
usazuje pod pracovní desku

DOPORUČENÉ  PŘÍSLUŠENSTVÍ

BLANCO CeraCare

 ĉ čistí, leští, konzervuje
 ĉ odstraní nečistoty, otěry, mastnotu 

a vodní kámen
 ĉ obsažené látky jsou snadno biologicky 

rozložitelné

BALENí KóD

 350 g vč. houbičky 517479

Boční montáž - dřez se 
usazuje mezi pracovní desky
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6.10  BATERIE BLANCO
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BATERIE

MILA / MILA-S

 ĉ páková směšovací
 ĉ tlaková   
 ĉ připojení hadičky 450 mm a 3/8“ 

maticí pro snadnou a bezpečnou 
montáž   

 ĉ MILA-S s výsuvnou sprchou

MILI

pROvEDENí KóD

chrom   MILA 472650
chrom   MILA-S 517384

 ĉ páková směšovací
 ĉ tlaková
 ĉ kartuš s keramickým těsněním 
 ĉ připojení hadičky 450 mm a 3/8“ 

maticí pro snadnou a bezpečnou 
montáž

pROvEDENí KóD

chrom 517385
aluminium 753852
antracit 751701
bílá 766222
černá 805666
jasmín 766223
kávová 766225
perlově šedá 766221
šedá skála 762582
tartufo 766224

MIDA

 ĉ páková směšovací
 ĉ tlaková
 ĉ keramické těsnění  
 ĉ připojení hadičky 450 mm a 3/8“ 

maticí pro snadnou a bezpečnou 
montáž

pROvEDENí KóD

chrom 412512
aluminium 472173
antracit 473546
béžová champagne 472167
bílá 494121
černá 805658
jasmín 495744
kávová 472181
perlově šedá 720139
šedá skála 496251
tartufo 506497

MIDA-S

 ĉ páková směšovací
 ĉ tlaková
 ĉ keramické těsnění 
 ĉ připojení hadičky 450 mm a 3/8“ 

maticí pro snadnou a bezpečnou 
montáž  

 ĉ s výsuvnou sprchou

pROvEDENí KóD

chrom 652792
aluminium 753897
antracit 696467
béžová champagne 664369
bílá 652577
černá 805662
jasmín 692713
kávová 712447
perlově šedá 720216
šedá skála 766253
tartufo 683051

 ĉ certifikovaná kvalita - kuchyňské baterie jsou testované 
a certifikované, díky tomu nabízí ten nejvyšší standard na trhu

 ĉ nádherný design - díky nádhernému tvaru a nespočetným 
designovým oceněním upoutají baterie BLANCO v každé 
kuchyni

 ĉ perfektní soulad - dřezy a baterie jsou barevně v perfektním
 ĉ souladu, barevné provedení baterií se opticky hodí ke 

každému dřezu
 ĉ vysoce kvalitní komponenty - všechny součástky BLANCO 

baterií jsou vyrobeny z vysoce kvalitních a zdravotně 
nezávadných materiálů

 ĉ komfortní ovládání - lehce ovladatelná a precizní mechanika 
zaručuje komfort při každodenním používání a zaručuje 
dlouhou životnost

360° 360°

360° 360°
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6.10  BATERIE BLANCO
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

KANO

 ĉ páková směšovací
 ĉ tlaková
 ĉ  kartuš s keramickým těsněním
 ĉ připojení hadičky 350 mm a 3/8“ 

maticí pro snadnou a bezpečnou 
montáž

KANO-S

 ĉ páková směšovací  
 ĉ tlaková
 ĉ  kartuš s keramickým těsněním 
 ĉ připojení hadičky 350 mm a 3/8“ 

maticí pro snadnou a bezpečnou 
montáž   

 ĉ s výsuvnou sprchou

pROvEDENí KóD

chrom 685518
aluminium 754662
antracit 763609
béžová champagne 810503
bílá 810504
černá 810505
jasmín 810506
kávová 810507
perlově šedá 769642
šedá skála 789172
tartufo 810508

pROvEDENí KóD

chrom 764426
aluminium 810497
antracit 758116
béžová champagne 791522
bílá 810498
černá 810499
jasmín 810500
kávová 792451
perlově šedá 810501
šedá skála 810502
tartufo 756338

CULINA-S

 ĉ páková směšovací  
 ĉ tlaková
 ĉ keramické těsnění  
 ĉ připojení hadičky 450 mm a 3/8“ 

maticí pro snadnou a bezpečnou 
montáž

 ĉ magnetický držák sprchy 
 ĉ se sprchou s přepínáním

pROvEDENí KóD

chrom 361903
imitace nerezi 361904

CULINA-S Mini

 ĉ páková směšovací 
 ĉ tlaková
 ĉ keramické těsnění  
 ĉ připojení hadičky 450 mm a 3/8“ 

maticí pro snadnou a bezpečnou 
montáž

 ĉ magnetický držák sprchy 
 ĉ se sprchou bez přepínání

pROvEDENí KóD

chrom 517356
imitace nerezi 517357

360° 120°

360° 360°
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6.10  BATERIE BLANCO
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

LINEE / LINEE-S

 ĉ páková směšovací  
 ĉ tlaková
 ĉ keramické těsnění  
 ĉ připojení hadičky 450 mm a 3/8“ 

maticí pro snadnou a bezpečnou 
montáž

 ĉ LINEE-S s výsuvnou sprchou
 ĉ LINEE bez výsuvné sprchy

pROvEDENí KóD

chrom 768883

TRADON

 ĉ páková směšovací  
 ĉ tlaková
 ĉ kartuš s keramickým těsněním 
 ĉ připojení hadičky 450 mm a 3/8“ 

maticí pro snadnou a bezpečnou 
montáž

pROvEDENí KóD

chrom 358295
mosaz broušená 675475

CANDOR / CANDOR-S

 ĉ páková směšovací  
 ĉ tlaková
 ĉ kartuš s keramickým těsněním 
 ĉ připojení hadičky 450 mm a 3/8“ 

maticí pro snadnou a bezpečnou 
montáž  

 ĉ CANDOR-S s výsuvnou sprchou

pROvEDENí KóD

nerez kartáčovaný 
CANdoR 721199
nerez kartáčovaný 
CANDOR-S 721206

LANORA / LANORA-S

 ĉ páková směšovací  
 ĉ tlaková
 ĉ kartuš s keramickým těsněním 
 ĉ připojení hadičky 450 mm a 3/8“ 

maticí pro snadnou a bezpečnou 
montáž   

 ĉ LANORA-S s výsuvnou sprchou

pROvEDENí KóD

nerez kartáčovaný 
LANoRA 715065
nerez kartáčovaný 
LANORA-S 719823

AMBIS / AMBIS-S

 ĉ páková směšovací  
 ĉ tlaková
 ĉ kartuš s keramickým těsněním 
 ĉ připojení hadičky 450 mm a 3/8“ 

maticí pro snadnou a bezpečnou 
montáž   

 ĉ AMBIS-S s výsuvnou sprchou

pROvEDENí KóD

nerez kartáčovaný 
AMBIS 758294
nerez kartáčovaný 
AMBIS-S 749506

130° 360°

190°

190°

LINEE

pROvEDENí KóD

chrom 361929
nerez masiv hedvábný 
lesk 361930
aluminium / chrom 408073
antracit / chrom 408078
bílá / chrom 408074
černá matná / chrom 799988
jasmín / chrom 408075
kávová / chrom 408079
perlově šedá / chrom 692529
šedá skála / chrom 517376
tartufo / chrom 408077

LINEE-S

360° 190°360°
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6.10  BATERIE BLANCO
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

LARESSA-F

 ĉ páková směšovací  
 ĉ tlaková
 ĉ kartuš s keramickým těsněním 
 ĉ připojení hadičky 500 mm a 3/8“ 

maticí pro snadnou a bezpečnou 
montáž   

 ĉ sklopná předokenní baterie, 
min. vzdálenost mezi dřezem 
a okenním rámem je 65 mm

pROvEDENí KóD

páka vpravo 692437
páka vlevo 692438

CORESSA-F

 ĉ páková směšovací  
 ĉ tlaková
 ĉ kartuš s keramickým těsněním 
 ĉ připojení hadičky 450 mm a 3/8“ 

maticí pro snadnou a bezpečnou 
montáž

 ĉ sklopná předokenní baterie, 
min. vzdálenost mezi dřezem 
a okenním rámem je 65 mm

pROvEDENí KóD

páka vpravo 810003
páka vlevo 810509

VIU-S

 ĉ páková směšovací  
 ĉ tlaková
 ĉ kartuš s keramickým těsněním 
 ĉ připojení hadičky 450 mm a 3/8“ 

maticí pro snadnou a bezpečnou 
montáž   

 ĉ součástí balení 4 barvy hadiček 
 ĉ VIU-S sprcha

pROvEDENí KóD

chrom 764238

360°

360° 360°

DOPORUČENÉ  PŘÍSLUŠENSTVÍ

BLANCO Antikalk

 ĉ čistič pro všechny povrchové úpravy 
kuchyňských baterií

 ĉ efektivně odstraňuje usazeniny a vodní 
kámen

 ĉ speciální receptura pro BLANCO mycí 
centra

 ĉ šetrný k životnímu prostředí

BALENí KóD

30 ml. sprej 567373
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6.11 ODPADKOVÉ KOŠE BLANCO
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

SELECT ORGA

pRodukt kód

SELECt oRGA 517514

 ĉ organizační zásuvka nabízí dodatečný 
úložný prostor

 ĉ doplněk ke košům řady SELECT 
a FLEXoN 

 ĉ pouze pro koše SELECT se spodní 
skříňkou 600 mm

 ĉ vlastní výsuv

 ĉ praktický koš na odpadky
 ĉ k montáži na dvířka spodní skříňky
 ĉ rozměr skříněk 450, 500, 600 mm
 ĉ snadno přístupná nádoba 

po otevření dvířek

OBJEM NÁDOB (L) kód

1x 14 187986

tYp POČET NÁDOB (KS) X OBJEM NÁDOB (L) SPODNÍ SKŘÍňKA (MM) kód

30/1 1x 19 300 677147
30/2 2x 8 300 682851
45/2 2x 16 450 677892
50/2 2x 19 500 681718
50/3 1x 19, 2x 8 500 678130
60/2 1x 30, 1x 19 600 679680
60/3 3x 15 600 678977
60/4 2x 15, 2x 6 600 682853
90/4* 3x 19, 1x 16 900 682854
60/3 XL 1x 30, 2x 8 600 682852

30/1 30/2 45/2

50/2 50/3 60/2

60/3 60/4

90/4
*Typ 90/4 se dodává bez horního krycího plechu.

FLEXON II

ODPADKOVÉ KOšE

 ĉ košový systém pro montáž do zásuvky
 ĉ nepřekonatelně rychlá a snadná montáž – nasadit, upevnit a 

je hotovo
 ĉ modely s malými nádobami a jejich kryty, ideální pro bio-

odpad
 ĉ výška zabudování 370 mm nad dnem zásuvky
 ĉ hloubka zabudování 400 mm (optimální vestavná hloubka 

450 mm)
 ĉ max. výška z boku zásuvky 265 mm nad dnem
 ĉ spodní skříňka od 300 mm dle typu
 ĉ lze doplnit o příslušenství

VOLITELNÉ  PŘÍSLUŠENSTVÍ

SELECT CLIP

pRodukt kód

SELECT CLIP 692535

 ĉ praktický držák sáčků
 ĉ lze použít pro koše řady SELECT 

i FLEXON

MOVEX

 ĉ praktické nožní ovládání
 ĉ montáž na spodní hranu dvířek
 ĉ nejnižší doporučená výška soklu 

pro montáž nožního ovládání 
Movex: 100 mm

 ĉ pro montáž je potřeba rovná hrana 
dvířek a min. tloušťka dvířek 16 mm

 ĉ lze použít pro koše řady SELECT 
i FLEXON

pRodukt kód

MovEX 500324

SINGOLO

https://b2b.drevotrust.cz/#Article/677147
https://b2b.drevotrust.cz/#Article/682851
https://b2b.drevotrust.cz/#Article/677892
https://b2b.drevotrust.cz/#Article/681718
https://b2b.drevotrust.cz/#Article/678130
https://b2b.drevotrust.cz/#Article/679680
https://b2b.drevotrust.cz/#Article/678977
https://b2b.drevotrust.cz/#Article/682853
https://b2b.drevotrust.cz/#Article/682854
https://b2b.drevotrust.cz/#Article/682852
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6.11 ODPADKOVÉ KOŠE BLANCO
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

tYp POČET NÁDOB (KS) X OBJEM NÁDOB (L) SPODNÍ SKŘÍňKA (MM) kód

SELECT 45/2 2x 16 450 494118
SELECT 50/2 2x 19 500 494523
SELECT 60/2 1x 30, 1x 19 600 490683
SELECT 60/3 3x 15 600 471833
SELECT 60/3 XL 1x 30, 2x 8 600 693088
SELECT 60/4 2x 15, 2x 6 600 654021

45/2 50/2 60/2

60/3 60/3 XL 60/4

mONTÁŽNí 
vIDEO

SELECT

 ĉ nepřekonatelně rychlá a snadná montáž
 ĉ flexibilní rozdělení odpadních nádob
 ĉ kvalitní plnovýsuv, tlumenný dojezd
 ĉ výška zabudování 361 mm nad dnem 

zásuvky (neplatí v případě použití 
organizační zásuvky Orga)

 ĉ optimální vestavná hloubka 400 mm
 ĉ nosnost: 50 kg
 ĉ spodní skříňka od 450 mm dle typu
 ĉ lze doplnit o příslušenství

45/2 50/2 60/2

60/3 60/3 XL 60/4

SELECT II

 ĉ od února 2021 budou koše SELECT nahrazeny novou 
řadou SELECT II

tYp POČET NÁDOB (KS) X OBJEM NÁDOB (L) SPODNÍ SKŘÍňKA (MM) kód

SELECT II 45/2 2 x 16 450 811739
SELECT II 50/2 2x 19 500 811740
SELECT II 50/3 1x 19, 2x 8 500 811741
SELECT II 60/2 1x 30, 1x 19 600 811742
SELECT II 60/3 3x 15 600 811743
SELECT II 60/3 XL 1x 30, 2x 8 600 811744
SELECT II 60/4 2x 15, 2x 6 600 811745

50/3

https://b2b.drevotrust.cz/#Article/494118
https://b2b.drevotrust.cz/#Article/494523
https://b2b.drevotrust.cz/#Article/490683
https://b2b.drevotrust.cz/#Article/471833
https://b2b.drevotrust.cz/#Article/693088
https://b2b.drevotrust.cz/#Article/654021
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6.12  NEREZOVÉ DŘEZY SINKS
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

DŘEZY NEREZOVÉ SINKS
NEREZ
Všechny nerezové dřezy Sinks jsou vyrobeny z prvotřídní 
chromniklové nerezové oceli CrNi 18/10 (AISI 304).
Tento typ oceli je nejvhodnější k výrobě dřezů jak z hlediska 
samotného zpracování materiálu při výrobě, tak i pokud 
jde o odolnost či hygienické nároky. 

MATERIÁL DŘEZŮ:

NEREZ 
MAtNÝ

NEREZ 
LEŠTĚNÝ

NEREZ 
KARTÁČOVANÝ

MONTÁŽ DŘEZU:

Horní montáž - dřez 
se usazuje do otvoru 
nad pracovní desku

Spodní montáž - 
dřez se usazuje pod 
pracovní desku

Montáž do roviny - 
dřez je usazen 
do roviny s pracovní 
deskou

NEREZ 
tEXtuRovANÝ

VÝHODNÉ SETY DŘEZ + BATERIE:

Set CLASSIC 760

DŘEZ CLASSIC 760
 ĉ sítkový ventil 3 1/2“
 ĉ tloušťka plechu 0,6 mm  
 ĉ hloubka: 160 mm  
 ĉ spodní skříňka od 500 mm, 

450 mm po úpravě bez baterie

pRoNto

VITALIA

BATERIE
 ĉ tlaková
 ĉ bez sprchy - PRONTO, VITALIA
 ĉ se sprchou - LEGENDA S
 ĉ provedení: chrom lesklý LEGENdA S
pRovEdENí kód

CLASSIC 760 + baterie PRONTO 783152
CLASSIC 760 + baterie LEGENDA S 785382
CLASSIC 760 + baterie VITALIA 770464

Set BLOCKER 550

DŘEZ BLOCKER 550
 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ otvor pro baterii Ø 35 mm 
 ĉ tloušťka plechu 1 mm 
 ĉ hloubka: 200 mm
 ĉ spodní skříňka od 600 mm

MIX 350P

VITALIA

BATERIE
 ĉ tlaková
 ĉ bez sprchy - VITALIA, CASPIRA
 ĉ se sprchou - MIX 350P
 ĉ provedení: chrom lesklý

pRovEdENí kód

BLOCKER 550 + baterie MIX 350P 801305
BLOCKER 550 + baterie VITALIA 801307
BLOCKER 550 + baterie CASPIRA 801304

CASPIRA
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6.12  NEREZOVÉ DŘEZY SINKS
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

CLASSIC 500

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ nebo ventil 1 1/2“ 
s gumovým špuntem  

 ĉ tloušťka plechu 0,6 mm  
 ĉ hloubka: 155 mm  
 ĉ spodní skříňka od 400 mm  

 

pROvEDENí KóD

ventil 3 1/2“  nerez matný 370523
ventil 1 1/2“  nerez matný 365905

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ nebo ventil 1 1/2“ 
s gumovým špuntem  

 ĉ tloušťka plechu:  0,6 (*0,8) mm 
 ĉ otvor pro baterii Ø 35 mm 
 ĉ hloubka: 160 (*180) mm  
 ĉ spodní skříňka od 500 mm 

CLASSIC 480

pROvEDENí KóD

ventil 3 1/2“  nerez leštěný* 670111
ventil 3 1/2“  nerez matný 499539
ventil 1 1/2“  nerez matný 368310

NEPTUN 526

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ nebo ventil 1 1/2“ 
s gumovým špuntem  

 ĉ tloušťka plechu 0,6 mm  
 ĉ hloubka: 180 mm  
 ĉ spodní skříňka od 450 nebo 600 mm
 ĉ vhodný jako náhrada za oválný 

„panelákový dřez“

pROvEDENí KóD

ventil 3 1/2“  nerez matný 540967
ventil 1 1/2“  nerez matný 548696

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ nebo ventil 1 1/2“ 
s gumovým špuntem

 ĉ tloušťka plechu 0,6 mm
 ĉ hloubka: 180 mm
 ĉ spodní skříňka od 450 mm

ROUND 450

pROvEDENí KóD

ventil 3 1/2“  nerez matný 685174
ventil 1 1/2“  nerez matný 686042

SHORT 580

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ nebo ventil 1 1/2“ 
s gumovým špuntem

 ĉ tloušťka plechu 0,5 mm
 ĉ hloubka: 150 mm
 ĉ spodní skříňka od 450 mm, 400 mm 

po úpravě bez baterie

pROvEDENí KóD

ventil 3 1/2“  nerez matný 686034
ventil 1 1/2“  nerez matný 686033

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ tloušťka plechu 0,6 mm  
 ĉ hloubka: 170 mm  
 ĉ spodní skříňka od 450 mm, 400 mm 

po úpravě bez baterie    
 

STAR 580

pROvEDENí KóD

ventil 3 1/2“  nerez matný 743577

zobrazeno - 670111
ostatní provedení 
s otvorem pro baterii
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OKIO 650

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ nebo ventil 1 1/2“ 
s gumovým špuntem  

 ĉ tloušťka plechu 0,6 mm  
 ĉ hloubka: 160 mm  
 ĉ spodní skříňka od 450 mm, 400 mm 

po úpravě bez baterie    
 

pROvEDENí KóD

ventil 3 1/2“  nerez matný 393583
ventil 3 1/2“  nerez leštěný 421730
ventil 1 1/2“  nerez matný 547212
ventil 3 1/2“  nerez texturovaný 413155 

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ tloušťka plechu 0,8 mm  
 ĉ hloubka: 190 mm  
 ĉ spodní skříňka od 500 mm 

GRAND 652

pROvEDENí KóD

ventil 3 1/2“  nerez leštěný 504615

6.12  NEREZOVÉ DŘEZY SINKS
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

CLASSIC 760

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ nebo ventil 1 1/2“
 ĉ tloušťka plechu 0,6 mm  
 ĉ hloubka: 160 mm  
 ĉ spodní skříňka od 500 mm, 

450 mm po úpravě bez baterie

pROvEDENí KóD

ventil 3 1/2"  nerez matný 685931
ventil 1 1/2“  nerez matný 686032

OKIO 780

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ nebo ventil 1 1/2“
 ĉ tloušťka plechu 0,5 mm  
 ĉ hloubka: 140 mm  
 ĉ spodní skříňka od 450 mm, 

400 mm po úpravě bez baterie

pROvEDENí KóD

ventil 3 1/2"  nerez matný 547264
ventil 1 1/2"  nerez matný 547263

STAR 780

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ tloušťka plechu 0,6 mm  
 ĉ hloubka: 170 mm  
 ĉ spodní skříňka od 450 mm, 

400 mm po úpravě bez baterie

pROvEDENí KóD

ventil 3 1/2"  nerez matný 685175

STAR 780 XXL

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ tloušťka plechu 0,7 mm  
 ĉ hloubka: 190 mm
 ĉ dřez s extra velkou vanou 
 ĉ spodní skříňka od 600 mm, 

500 mm po úpravě bez baterie

pROvEDENí KóD

ventil 3 1/2"  nerez matný 687782
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6.12  NEREZOVÉ DŘEZY SINKS
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

OKIO 800

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“
 ĉ tloušťka plechu 0,7 (*0,6) mm 
 ĉ hloubka: 170 mm
 ĉ spodní skříňka od 450 mm, 

400 mm po úpravě bez baterie

HYPNOS 860

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ tloušťka plechu 0,6 mm / * 0,8 mm
 ĉ hloubka: 170 (* 190) mm 
 ĉ spodní skříňka od 500 mm  

  

pROvEDENí KóD

ventil 3 1/2" nerez matný 386439
ventil 3 1/2" nerez leštěný 489247
ventil 3 1/2"  nerez texturovaný* 421109

pROvEDENí KóD

ventil 3 1/2" nerez matný 489508
ventil 3 1/2" nerez leštěný* 495160

WAVE 915

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ tloušťka plechu 0,8 mm  
 ĉ hloubka: 190 mm 
 ĉ spodní skříňka od 650 mm, 

600 mm po úpravě bez baterie

pROvEDENí KóD

ventil 3 1/2“ nerez leštěný 720605

OKIO 780 DUO

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ nebo ventil 1 1/2“ 
s gumovým špuntem

 ĉ tloušťka plechu 0,5 mm 
 ĉ hloubka: 140/140 mm
 ĉ spodní skříňka od 800 mm

pROvEDENí KóD

ventil 3 1/2“  nerez matný 392845
ventil 3 1/2“  nerez leštěný 691972
ventil 1 1/2“  nerez matný 374041

OKIO 1200 DUO

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem 
 ĉ tloušťka plechu 0,7 mm  
 ĉ hloubka: 170 mm 
 ĉ spodní skříňka od 800 mm

pROvEDENí KóD

ventil 3 1/2" nerez matný 371603
ventil 3 1/2" nerez leštěný 458197

CORNO 770

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“
 ĉ tloušťka plechu 0,6 mm 
 ĉ hloubka: 165 mm 
 ĉ spodní skříňka 450 / 900 x 900 mm

pROvEDENí KóD

ventil 3 1/2“ nerez matný 686043
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6.12  NEREZOVÉ DŘEZY SINKS
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

LOTUS 945.1

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“
 ĉ otvor pro baterii Ø 35 mm 
 ĉ tloušťka plechu 0,8 mm  
 ĉ hloubka: 190/130 mm  
 ĉ spodní skříňka 650 / 900 x 900 mm 

   
pROvEDENí KóD

ventil 3 1/2“ leštěný 497592

BLOCK 540

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“
 ĉ tloušťka plechu 1 mm
 ĉ hloubka: 200 mm
 ĉ spodní skříňka od 600 mm

pROvEDENí KóD

ventil 3 1/2“ nerez kartáčovaný 692971

BLOCKER 450

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ otvor pro baterii Ø 35 mm 
 ĉ tloušťka plechu 1 mm  
 ĉ hloubka: 200 mm 
 ĉ spodní skříňka od 450 mm

pROvEDENí KóD

ventil 3 1/2“ nerez kartáčovaný 801027

BLOCKER 550

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ otvor pro baterii Ø 35 mm 
 ĉ tloušťka plechu 1 mm 
 ĉ hloubka: 200 mm
 ĉ spodní skříňka od 600 mm

pROvEDENí KóD

ventil 3 1/2“ nerez kartáčovaný 801025

BOX 450

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“, nebo FI hranatá 
výpusť 3 1/2“   

 ĉ tloušťka plechu 1 mm  
 ĉ hloubka: 200 mm 
 ĉ spodní skříňka od 500 mm, 

450 mm po úpravě skříňky 

pROvEDENí KóD

ventil 3 1/2“ nerez kartáčovaný 414526
ventil FI 3 1/2“ nerez kartáčovaný 547306

výpusť FI

BOXSTEP 550

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ tloušťka plechu 1 mm 
 ĉ hloubka: 200 mm
 ĉ spodní skříňka od 600 mm, 

500 mm po úpravě skříňky
 ĉ součást dodání je univerzální 

přípravná deska VERSUS

pROvEDENí KóD

ventil 3 1/2“ nerez kartáčovaný 743574
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6.13  GRANITOVÉ DŘEZY SINKS - POLYESTEROVÉ POJIVO
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

DŘEZY GRANITOVÉ SINKS
Polyesterové pojivo
 ĉ jsou vyrobeny z jemného žulového písku (min. 80 % 

kameniva) s příměsí barviva a jsou pojeny vysoce kvalitním 
polyesterovým pojivem 

 ĉ snesou vysoké teploty až do 180 °C, krátkodobě až do 280 °C
 ĉ jsou odolné proti UV záření (stálobarevné) 
 ĉ jsou odolné proti poškrábání 
 ĉ vynikají mimořádnou pevností materiálu 
 ĉ odolávají velkým teplotním šokům 

MEtALBLACk SAHARAtRuFFLEGRANBLACk MILKTITANIUM

BAREVNÁ PROVEDENÍ: MONTÁŽ DŘEZU:

Horní montáž - dřez 
se usazuje do otvoru 
nad pracovní desku

Spodní montáž - 
dřez se usazuje pod 
pracovní desku

DŘEZ LINEA 600 N
 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s excentrickým ovládáním 
 ĉ hloubka: 190 mm 
 ĉ spodní skříňka od 450 mm
 ĉ set je dostupný v 6 barvách: granblack, metalblack, milk,  

sahara, titanium, truffle

BATERIE ENIGMA S
 ĉ páková směšovací
 ĉ  tlaková
 ĉ  výsuvná (přepínač- sprcha/proud)
 ĉ  koncovka této baterie je vybavena systémem
 ĉ MAGNETCLICK usnadňující její zaklapnutí do ramínka 

baterie
 ĉ baterie je dostupná v 6 barevných provedeních 

a provedení chrom

Set LINEA 600 N

DŘEZ LINEA 600 N
 ĉ sítkový ventil 3 1/2“, sifon pro úsporu místa
 ĉ otvor pro baterii Ø 35 mm
 ĉ hloubka: 180 mm 
 ĉ spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě
 ĉ set je dostupný v 6 barvách: granblack, metalblack, milk,  

sahara, titanium, truffle

BATERIE VITALIA
 ĉ páková směšovací
 ĉ t laková
 ĉ bez sprchy
 ĉ baterie je dostupná v 6 barevných provedeních 

a provedení chrom

Set VIVA 455

DOPORUČENÉ  PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čisticí pasta SINKS

 ĉ univerzální čistič s houbičkou na nerezové i granitové dřezy
 ĉ efektivně odstraňuje usazeniny a vodní kámen

BALENí KóD

200 g, vč. houbičky 801741
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GRANITOVÉ DŘEZY SINKS - Akrylátové pojivo

*Nanotechnologie ARIAPURA je založena 
na fotokatalýze oxidu titaničitého. Aktivní činidlo 
je obsaženo v celé hmotě dřezu a za přítomnosti 
slunečního či umělého světla přirozeně čistí 
vzduch ve vaší kuchyni. Ariapura má také 
samočisticí schopnost a antibakteriální účinky.

Použitá nanotechnologie efektivně eliminuje choroboplodné 
zárodky a bakterie a to jak ve dřezu, tak i v okolním vzduchu. 

MEtALBLACk

SAHARAAvENAtRuFFLE

GRANBLACk

MILK

MARoNE TITANIUM

 ĉ jsou vyrobeny z jemného žulového písku (min. 80 % 
kameniva) s příměsí barviva a jsou pojeny vysoce kvalitním 
akrylátovým pojivem

 ĉ snesou vysoké teploty až do 280 °C
 ĉ jsou odolné proti UV záření (stálobarevné)
 ĉ jsou velmi odolné proti vrypu a poškrábání
 ĉ vynikají mimořádnou pevností a tvrdostí materiálu, odolávají 

velkým teplotním šokům
 ĉ mají možnost také spodní montáže do kamenných 

pracovních desek

BAREVNÁ PROVEDENÍ:

MONTÁŽ DŘEZU:

Horní montáž - dřez 
se usazuje do otvoru 
nad pracovní desku

Spodní montáž - 
dřez se usazuje pod 
pracovní desku

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“, sifon pro úsporu 
místa

 ĉ otvor pro baterii Ø 35 mm
 ĉ hloubka: 180 mm 
 ĉ spodní skříňka od 500 mm, 

450 mm po úpravě

VIVA 455

pROvEDENí KóD

granblack 500052
metalblack 763178
milk 789771

pROvEDENí KóD

sahara 762984
titanium 769163 
truffle 789772

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“, sifon pro úsporu 
místa 

 ĉ hloubka: 190 mm 
 ĉ spodní skříňka od 450 mm

LINEA 600 N

pROvEDENí KóD

granblack 750486
metalblack 763618
milk 789769

pROvEDENí KóD

sahara 750487
titanium 767534 
truffle 789770

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“, sifon pro úsporu 
místa    

 ĉ hloubka: 190 mm 
 ĉ spodní skříňka od 500 mm

LINEA 780 N

pROvEDENí KóD

granblack 750478
metalblack 763564
milk 789765

pROvEDENí KóD

sahara 750479
titanium 763087 
truffle 789767

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ s excentrickým 
ovládáním 

 ĉ otvor pro baterii Ø 35 mm 
 ĉ hloubka: 190 mm 
 ĉ spodní skříňka od 450 mm

GRANDE 800

pROvEDENí KóD

granblack 549934
metalblack 768825

6.13  GRANITOVÉ DŘEZY SINKS - POLYESTEROVÉ POJIVO
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE
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6.13  GRANITOVÉ DŘEZY SINKS - AKRYLÁTOVÉ POJIVO
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRAME 457

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ hloubka: 203 mm  
 ĉ spodní skříňka od 500 mm, 

450 mm po úpravě   
 

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ hloubka: 200 mm  
 ĉ spodní skříňka od 400 mm 

 

CLASSIC 400

pROvEDENí KóD

granblack 496152
metalblack 496153
sahara 496147
titanium 743568 

CUBE 410

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ hloubka: 200 mm  
 ĉ spodní skříňka od 450 mm, 

400 mm po úpravě   
 

pROvEDENí KóD

granblack 495946
metalblack 495947
milk 495948

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ hloubka: 200 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm  

  

CUBE 560

pROvEDENí KóD

sahara 495941
titanium 495944
truffle 495950

pROvEDENí KóD

granblack 658004
metalblack 653098

pROvEDENí KóD

milk 652300
sahara 670253
titanium 670254

SOLO 560

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ hloubka: 200 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm 

 

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ hloubka: 220 mm  
 ĉ spodní skříňka od 800 mm

MAXIMO 780

pROvEDENí KóD

metalblack 716640
pROvEDENí KóD

avena 670108
granblack 670109
marone 668305
metalblack 669887 

pROvEDENí KóD

milk 670003
sahara 670110
titanium 669853
truffle 676389 

pROvEDENí KóD

granblack 810511
metalblack 670099
milk 670100

pROvEDENí KóD

sahara 756427
titanium 757875 
truffle 810512
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6.13  GRANITOVÉ DŘEZY SINKS - AKRYLÁTOVÉ POJIVO
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

CRYSTAL 615

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ hloubka: 200 mm  
 ĉ spodní skříňka od 500 mm, 

450 mm po úpravě/ bez baterie  

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ hloubka: 200 mm  
 ĉ spodní skříňka od 500 mm

AMANDA 650

pROvEDENí KóD

granblack 766758
metalblack 772890
milk 767837

pROvEDENí KóD

sahara 766246
titanium 770170
truffle 801280

pROvEDENí KóD

granblack 496168
metalblack 496169
milk 743569
sahara 496163
titanium 657353

CLASSIC 740

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ hloubka: 200 mm  
 ĉ spodní skříňka od 500 mm, 

450 mm po úpravě/ bez baterie 
 

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ hloubka: 205 mm  
 ĉ spodní skříňka od 500 mm, 

450 mm po úpravě / bez baterie   
  

BEST 780

pROvEDENí KóD

granblack 496160
metalblack 496161

pROvEDENí KóD

milk 645402
sahara 496155
titanium 654144

pROvEDENí KóD

avena 667508
granblack 669838
marone 663184
metalblack 669709

pROvEDENí KóD

milk 669218
sahara 670098
titanium 670009
truffle 687631

AMANDA 780

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ hloubka: 210 mm  
 ĉ spodní skříňka od 500 mm

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ hloubka: 200 mm  
 ĉ spodní skříňka od 500 mm, 

450 mm po úpravě/ bez baterie   
  

PERFECTO 860

pROvEDENí KóD

sahara 495989
titanium 495992
truffle 495998

pROvEDENí KóD

metalblack 670107
milk 667234
sahara 691999
titanium 669844

pROvEDENí KóD

granblack 495994
metalblack 495995
milk 495996



294

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
VÝSUVYVÝSUVY

6.13  GRANITOVÉ DŘEZY SINKS - AKRYLÁTOVÉ POJIVO
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

AMANDA 860

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ hloubka: 210 mm  
 ĉ spodní skříňka od 500 mm

pROvEDENí KóD

metalblack 496019
titanium 496016

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ hloubka: 200 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm

PERFECTO 1000

pROvEDENí KóD

metalblack 670101
milk 670102
sahara 690716
titanium 670103 
truffle 810513

CRYSTAL 780.1

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ hloubka: 200/146 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm

pROvEDENí KóD

metalblack 498660

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ hloubka: 200/146 mm 
 ĉ spodní skříňka od 600 mm 

PERFECTO 1000.1

pROvEDENí KóD

metalblack 670104
sahara 692747
titanium 670106

PERFECTO 1160 DUO

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ hloubka: 200/200 mm  
 ĉ spodní skříňka od 800 mm

pROvEDENí KóD

metalblack 741281
titanium 810514

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ hloubka: 210 mm 
 ĉ spodní skříňka od 500 mm 

NAIKY 980

pROvEDENí KóD

granblack 496126
metalblack 496127

pROvEDENí KóD

milk 496128
sahara 496121
titanium 496124
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NEREZOVÉ DŘEZY SE SKLEM SINKS

6.14  NEREZOVÉ DŘEZY SE SKLEM SINK 6.15  KERAMICKÉ DŘEZY SINKS
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

VITRUM 860

Nerezové dřezy se sklem vhodně kombinují dva osvědčené 
materiály: nerez a sklo.

 ĉ vana dřezu je vyrobena z prvotřídní chromniklové oceli CrNi 
18/10 (AISI 304), a to o nadstandardní síle plechu 1,0 mm

 ĉ lem dřezu s odkapovou plochou tvoří masivní bezpečnostní 
sklo

 ĉ elegantní černá skvěle ladí, např. k varné desce či dalším 
kuchyňským spotřebičům

 ĉ dřez má již z výroby vyhotoven otvor pro baterii 
a pro excentrický ovladač

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“, včetně 
excentrického ovladače a záslepky

 ĉ tloušťka plechu 1 mm
 ĉ otvor pro baterii Ø 35 mm
 ĉ hloubka: 200 mm
 ĉ spodní skříňka od 450 mm

pROvEDENí KóD

nezer v kombinaci s černým sklem 688676

KERAMICKÉ DŘEZY SINKS
 ĉ kvalitní glazura
 ĉ zcela neporézní, a tedy 100% hygienický materiál, odolný 

proti vodnímu kameni a jiným usazeninám či jakýmkoli 
skvrnám

 ĉ velmi vysoká odolnost proti nárazu a vrypu
 ĉ mimořádná odolnost proti vysokým teplotám

ČERNÉ SKLO

BAREVNÁ PROVEDENÍ: MONTÁŽ DŘEZU:

Horní montáž - dřez 
se usazuje do otvoru 
nad pracovní desku

NEREZ 
KARTÁČOVANÝ

BÍLÁ

BAREVNÁ PROVEDENÍ: MONTÁŽ DŘEZU:

Horní montáž - dřez 
se usazuje do otvoru 
nad pracovní desku

CERAM 410

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“  
 ĉ otvor pro baterii Ø 35 mm
 ĉ hloubka: 200 mm
 ĉ spodní skříňka od 450 mm

pROvEDENí KóD

bílá 692001

CERAM 600

 ĉ sítkový ventil 3 1/2“ 
 ĉ otvor pro baterii Ø 35 mm
 ĉ hloubka: 200 mm  
 ĉ spodní skříňka od 600 mm

pROvEDENí KóD

bílá 692002
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6.16  BATERIE SINKS
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BATERIE
Kuchyňské baterie Sinks vynikají designem a velmi vysokou 
kvalitou zpracování. Jsou vybaveny prvotřídními keramickými 
kartušemi značek SEDAL či KEROX.
Všechny baterie Sinks (modelová řada Sinks ARMANDO
VICARIO i Sinks SFT) jsou vyrobeny v Evropě a poskytujeme 
na ně 5 let záruku, záruční i pozáruční servis.

PRONTO

 ĉ páková směšovací
 ĉ tlaková
 ĉ keramická kartuše 35 mm
 ĉ  bez sprchy

pROvEDENí KóD

chrom lesklý 763612

MIX 350P

 ĉ páková směšovací
 ĉ tlaková
 ĉ výsuvná (bez přepínače - pouze 

proud)

pROvEDENí KóD

chrom lesklý 378124
chrom matný 393273

360°

200°

175

23
527

0

Ø40

LEGENDA S

 ĉ páková směšovací
 ĉ tlaková
 ĉ výsuvná (přepínač- sprcha/proud)

pROvEDENí KóD

chrom lesklý 765183
granblack 801282
metalblack 794330
milk 801281
sahara 787747
titanium 801284
truffle 801283

200°

EVERA 360°

 ĉ páková směšovací
 ĉ  tlaková
 ĉ bez sprchy

pROvEDENí KóD

chrom lesklý 763869

VITALIA

 ĉ páková směšovací
 ĉ t laková
 ĉ bez sprchy

pROvEDENí KóD

chrom lesklý 764452
granblack 763771
metalblack 765327
milk 801285
sahara 765869
titanium 769192
truffle 801286

360°

RETRO 54

 ĉ páková směšovací
 ĉ tlaková
 ĉ bez sprchy

pROvEDENí KóD

bronz 670088
chrom lesklý 722253
měď 397822

360°



297  dodání do 24 hodin       dodání do 5 dní      na objednávku / na dotaz         

Zá
vě

sy
Vý

su
vy

Vý
kl

op
y,

 
rá

m
eč

ky
Po

su
vn

é 
sy

st
ém

y
Ša

tn
a

D
ře

zy
, 

ba
te

rie
Ú

ch
yt

ky
D

rá
tě

ný
 

pr
og

ra
m

Ko
vá

ní
 p

od
 

ná
by

te
k

Te
ch

ni
ck

é 
ko

m
po

ne
nt

y
Sv

ět
la

Ka
nc

el
ář

sk
é 

vy
ba

ve
ní

St
av

eb
ní

 
ko

vá
ní

Ko
vá

ní
 p

ro
 

dv
eř

e
Ch

em
ie

5
Häfele
5.1  Šatní systém Dresscode - sady  .............................  230
5.2  Šatní systém Dresscode - komponenty  ..............  231

WIRELI
5.3  Vybavení šatních skříní  .........................................  235

ANIMADOMUS by LAGUNA
5.4  Šatní systém Ams   ..................................................  239

5.5  Ostatní šatní tyče a věšáky   .................................  243
5.6  Prádelní koše   .........................................................  245ŠATNA

5

5
HÄFELE
5.1 Šatní systém Dresscode - sady ............................. 230
5.2 Šatní systém Dresscode - komponenty .............. 231

WIRELI
5.3 Vybavení šatních skříní ......................................... 235

ANIMADOMUS BY LAGUNA
5.4 Šatní systém AMS .................................................. 239

5.5 Ostatní šatní tyče a věšáky ................................. 243
5.6 Prádelní koše ......................................................... 245

6.16  BATERIE SINKS
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

ENIGMA S

 ĉ páková směšovací
 ĉ  tlaková
 ĉ  výsuvná (přepínač - sprcha/proud)
 ĉ  koncovka této baterie 

je vybavena systémem 
MAGNECLICK usnadňující její 
zaklapnutí do ramínka baterie

pROvEDENí KóD

chrom lesklý 773719
granblack 766757
metalblack 766438
milk 801300
sahara 801302
titanium 765863
truffle 801301

200°

11
3

28
5

115

218
259

113

MIX WINDOW W

ELKA

360°

360°

 ĉ páková směšovací
 ĉ t laková
 ĉ bez sprchy
 ĉ sklopná předokenní baterie

pROvEDENí KóD

chrom lesklý 420920

 ĉ páková směšovací
 ĉ  tlaková
 ĉ bez sprchy

pROvEDENí KóD

chrom lesklý 763613

CASPIRA

 ĉ páková směšovací
 ĉ  tlaková
 ĉ bez sprchy

pROvEDENí KóD

chrom lesklý 765865

26
0

215

28
073

360°

TOP PROF P

 ĉ páková směšovací
 ĉ tlaková
 ĉ  výsuvná (bez přepínače - pouze 

proud)
pROvEDENí KóD

chrom lesklý 670097

200°

M
AX

 4
0

35

18
7

180

42
7

16
6
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6.17  ODPADKOVÉ KOŠE SINKS
6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

ODPADKOVÉ KOšE

PRACTIKO 600 PRACTIKO 800

 ĉ konstrukční typ: vložené
 ĉ šíře: 510 mm
 ĉ hloubka: 474 mm
 ĉ spodní skříňka: 600 mm
 ĉ sestavy mají různé barvy madel

VÝŠKA (MM) OBJEM NÁDOB (L) kód

135 1x 12, 2x 5, 2x miska 391855
305 1x 15, 2x 7, 2x miska 392203
235 2x 12, 2x miska 459656
305 2x 15, 2x miska 384566
435 2x 20, 2x miska 766711

 ĉ konstrukční typ: vložené
 ĉ šíře: 710 mm
 ĉ hloubka: 474 mm
 ĉ spodní skříňka: 800 mm
 ĉ sestavy mají různé barvy madel

VÝŠKA (MM) OBJEM NÁDOB (L) kód

235 2x 12, 2x 5, 3x miska 692030
305 2x 15, 2x 7, 3x miska 692031
235 3x 12, 3x miska 692032
305 3x 15, 3x miska 692033

PRACTIKO 900 EKKO FRONT 40

 ĉ konstrukční typ: vložené
 ĉ šíře: 810 mm
 ĉ hloubka: 474 mm
 ĉ spodní skříňka: 900 mm
 ĉ sestavy mají různé barvy madel

VÝŠKA (MM) OBJEM NÁDOB (L) kód

305 2x 15, 2x 7, 3x miska 415222
235 2x 12, 2x 5, 3x miska 459659
235 3x 12, 3x miska 459658
305 3x 15, 3x miska 459657

 ĉ konstrukční typ: vestavné - výsuvné 
(nosnost popjezdů do 30 kg)

 ĉ   dodáváno včetně montážní sady
 ĉ   spodní skříňka: 400 mm
 ĉ   výsuv na dvířka

OBJEM NÁDOB (L) kód

1x 34 417498
2x 16 398348
2x 8, 1x 16 392995

EKKO 40 MEGA 45

 ĉ konstrukční typ: vestavné - výsuvné 
(nosnost popjezdů do 30 kg)

 ĉ   dodáváno včetně montážní sady
 ĉ   spodní skříňka od 400 mm
 ĉ   ruční výsuv

OBJEM NÁDOB (L) kód

1x 34 412916
2x 16 417509
2x 8, 1x 16 416809

 ĉ konstrukční typ: vestavné - výsuvné 
(nosnost popjezdů do 30 kg)

 ĉ dodáváno včetně montážní sady
 ĉ spodní skříňka od 450 mm
 ĉ ruční výsuv s tlumením

OBJEM NÁDOB (L) kód

2x 26 777512
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MÍSTO PRO VAŠE POZNÁMKY
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