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Udržitelná inspirace: příběh SINK GREEN
Poslední rok, kdy téměř nebylo možné něco plánovat a na denním
pořádku byly nové výzvy, nám navíc ukázal skrytou hodnotu našich
hodnot.
Pro firmu SCHOCK to znamená: Nekonvenční myšlení v kombinaci
s odolností a udržitelností ve všech aspektech – od pozoruhodné
pospolitosti přes odpovědné zacházení se zdroji až po výrobky, které
dělají radost dlouhou dobu.
Stejnou rozmanitost nabízely opatření a milníky v uplynulých měsících.
Od spontánní výroby vlastního dezinfekčního prostředku, který byl
naším přínosem pro region, až po vývoj nových, pestrobarevných
produktových řad, které stanovují nové trendy a inspirují svou
udržitelností.
U SINK GREEN jsme důsledně pokračovali v naší vytyčené cestě
a získali jsme velkolepého průvodce, Iggyho Popa. Společně s Green
Teamem, našimi zvířecími superhrdiny z Bavorského lesa, vás „Kmotr
punku“ provede příběhem SINK GREEN (a tímto prospektem).
V tomto smyslu Vám přejeme: příjemné čtení se zelenou v těch
nejkrásnějších odstínech!
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GREEN TEAM FIRMY SCHOCK
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SCHOCK
GREEN
TEAM
Na cestě z pověření udržitelného myšlení a udržitelných dřezů. Jako v každém dobrém příběhu
je také ve „Story of SINK GREEN“ nějaký hrdina – nebo dokonce celý tým: Green Team. Superhrdinové: ohrožené živočišné druhy z Bavorského lesa. Mise: udržitelné myšlení a dřezy pro zelenější a pestřejší budoucnost pro všechny.
A stejně jako v každém dobrém příběhu, lze tyto smyšlené postavy přenést do reality. Fiktivní
hrdinové okolo Iggyho Popa představují reálná oddělení v naší firmě a celé spektrum zeleného
myšlení ve společnosti SCHOCK.
Skvělá sova: Pestrý strážce v zeleném lese, stylový avantgardista s citem pro vzletný design
a funkčnost v mycí zóně.
Rozmanití motýli: Letí, stejně jako celý tým SCHOCK, směrem k udržitelné optimalizaci podniku
a respektující sounáležitosti.
Vynalézavé vydry: Skuteční průkopníci, kteří se rádi vydávají novými cestami, podporují různé
akce a podnikové iniciativy a usilují o snižování uhlíkové stopy.
Prvotřídní rys: Jako král lesa a pán křemičitého písku ručí za udržitelný životní styl s vysokými
požadavky na design a kvalitu našich produktů.
Zvídaví křečci: Neustále vyvíjejí nová kreativní řešení udržitelnosti, bádají a vynalézají dnem
i nocí a určují směr díky svým nápadům napříč všemi obory.
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MILNÍK SINK GREEN
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SINK GREEN
V roce 2020 jsme se v rámci SINK GREEN a různých opatření vydali na cestu k ještě větší udržitelnosti.
Zde například ukazujeme, jak příběh SINK GREEN utváří naši realitu.
Tak jsme zajistili, že naše firma a všechny naše dřezy dosahují klimatické neutrality. Jak? Ve čtyřech fázích:

Výpočet CO2 a vytvoření plánu
(podklad pro náš
balík budoucích opatření)

Podnik a všechny dřezy jsou klimaticky neutrální (kompenzace CO2
ověřitelná prostřednictvím štítku / ID
čísla ClimatePartner*)

-CO2

Zamezení nebo snížení produkce
CO2 (např. přechodem na zelenou
elektřinu, interní úpravou vody v podniku nebo inovacemi produktů)

Kompenzace CO2 (prostřednictvím
mezinárodně uznaných projektů na
ochranu klimatu dle Zlatého standardu z portfolia ClimatePartner)

Již jsme učinili mnoho dalších kroků, například certifikaci Německým institutem pro udržitelnost a ekologii (DINO), a spoustu jich ještě učiníme. Také s naší řadou CRISTADUR® Green Line, u které tento rok
rozšiřujeme výběr designu a barev.

*http://climatepartner.com/14214-2103-1001
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IGGY POP A PŘÍBĚH SINK GREEN
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IGGY POP a příběh SINK GREEN – příběh SINK GREEN a Green
Teamu není žádný mýtus nebo moderní pohádka. Je to náš příběh.
Sahá daleko do historie a hledí předvídavě dopředu. Pojednává
o vynalezení křemenného kompozitního dřezu, o kořenech, hodnotách
a nových cestách a také o budoucnosti, kterou chceme utvářet pro
nás a následující generace – All Days for Future.
Tento příběh vypráví punková legenda Iggy Pop, náš ambasador
pro pestrobarevné zelené myšlení. Jeho slova jsou červená nit, která
propojuje náš včerejšek s dneškem a zítřkem – a bude vás provázet
tímto prospektem.
„A long, long time ago, everything here was under the sea. When
the water went away all the sand remained – the quartz sand. And
a mysterious forest was created on it: the Bavarian Forest. Time
went by, nothing ever changed again. Then one day, not far from
here, some dudes invented a sink, made of quartz sand. Beautiful
sculptures – well known and in demand all over the world. Now
they have created something even more genius: the sustainable
sink. Sinks built in harmony with nature.
This is the beginning of SINK GREEN.“
Video s českými titulky najdete pod uvedeným QR kódem.

sinkgreen.cz/iggy
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SINKS MADE
OF QUARTZ
SAND
Dřezy z křemičitého písku – Regionální křemičitý písek, který až ze 75 %
představuje hlavní složku našich dřezů, je přirozeně tvrdý. Přesně řečeno:
Je nejtvrdší složkou žuly a hraje tak hlavní roli, pokud jde o trvanlivé,
robustní a univerzální povrchy. V našem závodě v Bavorském lese se
zpracovává na naše křemenné kompozitní kuchyňské dřezy. Výsledek
je působivý. Stejně jako dřezy z CRISTALITE®, našeho klasického
materiálu s kamenným povrchem, který je v nabídce v šedých a černých
odstínech stejně jako v módních zemitých barvách, jako je pískový
odstín Cascada.

1

1 Model dřezu CRISTALITE® Manhattan D-100LS v barvě
Cascada 2 baterie Daja v provedení Chrom 3 upgrade funkcí: vhodná
bambusová krájecí deska pro přípravu jídel na dřezu
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VÍCE MÍSTA, VÍCE MOŽNOSTÍ
Velké dřezové nádoby poskytují spoustu prostoru pro flexibilní práci – například při vaření, omývání, plnění velkých
nádob nebo při přípravě čerstvých jídel.

1

1 Model dřezu CRISTALITE® Manhattan D-100L
v barvě Alpaca 2 baterie Daja v provedení Chrom
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CRISTADUR® / CRISTALITE®

Z KŘEMIČITÉHO
PÍSKU A Z
BAVORSKA
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CRISTADUR®

Hedvábně matný povrch CRISTADUR® září intenzivními
barvami a zaujme mimořádně snadným čištěním. Řada
CRISTADUR® Green Line, která je až z 99 % vyrobena z přírodních, obnovitelných nebo recyklovaných surovin, představuje navíc nejudržitelnější prémiovou volbu produktu
SCHOCK ve třech výrazných módních odstínech – v zářivě
bílé, hluboce černé a taupe.
CRISTALITE® je naše klasika, která rozzáří moderní kuchyň
v intenzivních barvách. Kamenný povrch prozrazuje, že
i tento trendy bestseller je vyrobený z nejtvrdší součásti
žuly – z přírodního křemičitého písku.

CRISTADUR®
• patentem chráněný prémiový povrch
• s dlouhou životností a trvale udržitelný (prodloužení záruky
na 15 let**)
• odperlovací efekt a mimořádně snadné čištění
• uložení do roviny a mnoho prémiových doplňků
• intenzivní barvy ve dvanácti odstínech od zářivě bílé po
hluboce černou
• Green Line: až z 99 % na bázi obnovitelných,
přírodních nebo recyklovaných surovin
• vrácení Green Line do recyklačního okruhu*

CRISTALITE®
• kamenný povrch klasického dřezu
od firmy SCHOCK
• řada módních, přirozeně působících barevných odstínů
• robustní trendy materiál
• výroba šetrná ke zdrojům
• vizuálně i cenově atraktivní

* Pilotní projekty v Německu a Rakousku
** Platí stanovené záruční podmínky. Tyto podmínky naleznete
na adrese schock.de/cze_cs/zarucni-podminky.

CRISTALITE®
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VLASTNOSTI MATERIÁLU
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ODPERLOVACÍ EFEKT
BEZ ZÁPACHU
ODOLNÉ VŮČI VYSOKÝM
TEPLOTÁM
ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ
ODOLNÉ VŮČI NÁRAZŮM
BAREVNĚ STÁLÉ
DLOUHÁ ŽIVOTNOST
SNADNÁ ÚDRŽBA
KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ

Odperlovací efekt

Bez zápachu

Nečistoty snadno

Nezanechávají na potra-

Odolné vůči vysokým
teplotám

odtečou pryč

vinách žádný zápach

Odolný vůči působení

materiál

DIN 10955

vysokých teplot do 180 °C

DIN EN 1186

Zdravotně nezávadné
Absolutně nezávadný

DIN EN 13310

Odolnost vůči nárazům

Barevně stálé

Uzavřená struktura povrchu pro mimořád-

Odolné vůči

Dlouhá životnost

ně snadnou údržbu a hygienu

Materiál je robustní a má

skvrnám způsobeným

Velmi dlouhá

dlouhou životnost

potravinami

Snadná údržba

DIN EN 438-2

životnost
DIN EN 13310

MADE IN
B AY E R N

Klimaticky neutrální
Náš podnik a naše
dřezy jsou klimaticky neutrální.
*ClimatePartner.com/14214-2103-1001
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BEAUTIFUL
SCULPTURES

4

3

NOVINKA

Báječné výtvory – poté, co zde v blízkosti několik šikovných chlapíků
vynalezlo dřez z křemičitého písku, příběh samozřejmě neskončil.
Právě naopak: teprve začal. Od té doby ve firmě SCHOCK neustále
vynalézáme nový design. Nový příběh: řada dřezů Toledo, náš vstup
do prémiového světa CRISTADUR®. Se čtyřmi modely, maximální
flexibilitou plánování a naším prémiovým povrchem.

1

Nový model dřezu CRISTADUR® Toledo D-100L v barvě Magma
baterie Kavus v provedení Gunmetal s vytahovací koncovkou
3 designový upgrade: sladěné pohledové díly v provedení Gunmetal
4 vhodná krájecí deska s matně černým vzhledem z odolných kompozitních vláken Fibre-Rock
1

2
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Nový model dřezu CRISTADUR® Toledo D-100XS v barvě Bronze 2 baterie Laios
v provedení Měď s vytahovací koncovkou 3 designový upgrade: sladěné pohledové díly
v provedení Měď
1

3

NOVINKA

1

D-100XS

D-100

D-100L

D-150

DALŠÍ KAPITOLA: FLEXIBILNÍ NOVÁ ŘADA PRO VSTUP DO PRÉMIOVÉHO SVĚTA
Různé rozměry, velikosti dřezové nádoby a odkapávací plochy, intenzivní
zářivost barev a osvědčená kvalita CRISTADUR®: Modely Toledo D-100XS,
D-100, D-100L a D-150 zajišťují flexibilitu a šťastný konec již od začátku.

Nový model dřezu CRISTADUR® Toledo D-150 v barvě Bronze
baterie Laios v provedení Měď s vytahovací koncovkou 3 designový upgrade: sladěné pohledové díly v provedení Měď 4 upgrade funkce: skládací designová odkapávací mřížka v provedení
Broušená měď jako odkapávací plocha nebo možnost odkládání
potravin nebo kuchyňského náčiní
1

2

3
4

2

1

Ještě geniálnější: dřez jako asistent – co je ještě geniálnější než dřez
od firmy SCHOCK? Dřez od firmy SCHOCK, který asistuje při vaření,
úpravě a přípravě čerstvých potravin. Jak to může vypadat? Stejně
jako u tří modelů naší řady Tia, se stupínkem v dřezové nádobě, do
kterého lze zavěsit vhodné příslušenství. Ať už se jedná o napařovací
misky, funkční misky nebo krájecí desky, velký dřez Prepstation
D-150 nebo Tia D-100LS představuje multifunkční prostor pro menší
kuchyně: naši pomocníci pro přípravu jídla jsou stejně individuální
jako vaše kuchyně.

EVEN MORE
GENIUS

7

10
8
6

5

Nový model dřezu CRISTADUR® Tia D-100LS v barvě Puro
baterie Sina z masivní nerez oceli 7 designový upgrade: sladěné pohledové díly z nerez oceli 8 Comfopush z nerez oceli pro automatické otevírání
a zavírání sítka stisknutím tlačítka 9 upgrade funkce: 7dílná sada multifunkčních misek z plastu a držák pro zavěšení gastronomických misek nebo jiného
kuchyňského náčiní 10 vhodná krájecí deska s matně černým vzhledem
z odolných kompozitních vláken Fibre-Rock

Model dřezu CRISTADUR® Tia D-100 v barvě Polaris se stupňovitým designem pro individuální příslušenství 2 baterie Mera v provedení Chrom
a s poloprofesionálním vzhledem 3 upgrade funkce: 7dílná sada multifunkčních misek z plastu 4 vhodná dřevěná krájecí deska z bambusu
1

22
PRODUKTOVÉ NOVINKY 2022
23

NOVINKA

5
6
9

NOVINKA

10

2

9

7

Multifunkční dřez CRISTADUR® Prepstation D-150 v barvě Puro usazený do roviny s kuchyňskou pracovní deskou
celonerezová baterie Conos Pro s postranní sprchou pro rozšíření dosahu u dřezu 9 designový upgrade: sladěné
pohledové díly v provedení Nerez ocel 10 upgrade funkce: multifunkční mřížka k zavěšení; gastronomické nádoby
jako pomoc při přípravě čerstvých jídel 11 dřevěná krájecí deska z bambusu 12 integrovaný dávkovač saponátu Samo
v provedení Nerez ocel
7

3

8

5

Model dřezu CRISTADUR® Greenwich N-200 v barvě Silverstone a varianta pro spodní montáž 2 nová baterie
s pro pitnou vodu Vitus v celobarevném provedení matně černá Puro 3 designový upgrade: sladěné pohledové díly
v provedení Puro 4 upgrade funkce: multifunkční držák k zavěšení gastronomických nádob; různé gastronomické
nádoby pro pomoc při přípravě čerstvých jídel 5 integrovaný dávkovač saponátu Samo v provedení Puro 6 skládací
designová odkapávací mřížka v provedení Broušený černý kov

6

1
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Rozmanití pomocníci pro přípravu jídel – hlavní výhodou v mycí zóně
z materiálu CRISTADUR®, který se velmi snadno čistí, je, že při přípravě
čerstvého ovoce a zeleniny zde nezůstanou nečistoty a voda.

4

8
11

12

1
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NOVINKA V ROCE 2022
Rozšířený výběr baterií v černém provedení

BLACK IN BLACK
CELOBAREVNÉ PROVEDENÍ
V MATNĚ ČERNÉM ODSTÍNU

Baterie Keto s vytahovací koncovkou v barvě Puro 2 baterie Kavus s vytahovací koncovkou v barvě Puro
Baterie Altos S s vytahovací koncovkou v barvě Puro 4 Baterie Altos s vytahovací koncovkou v barvě
Puro 5 baterie Epos s vytahovací koncovkou v barvě Puro 6 baterie pro pitnou vodu Vitus v celobarevném
provedení v matně černém odstínu Puro a s vytahovací koncovkou
1

3
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Exkluzivně: dřezy pro montáž do roviny z materiálu CRISTADUR®
Bez rušivých přechodů mezi kuchyňskou pracovní deskou a oblastí
dřezu, kde se mohou usazovat nečistoty a zbytky vody. Namísto toho
nabízí ryzí estetiku s osvědčenou snadnou údržbou díky odperlovacímu
efektu a hedvábné struktuře materiálu. To jsou naše modely pro montáž
do roviny z materiálu CRISTADUR®, které lze v roce 2022 integrovat
do velmi kvalitních kuchyní také v našem sytě černém odstínu Puro.
K dispozici jsou následující modely: Greenwich N-100, Greenwich
N-100L, Mono D-100XS, Mono D-100, Mono D-100L, Mono N-100S,
Mono N-100, Prepstation D-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus
D-150, Signus C-150, Waterfall D-100, Waterfall D-150
2

1

Více informací:
3

4

1 Model dřezu CRISTADUR® Waterfall D-100 v barvě Puro a s možnou montážní variantou
k usazení do roviny 2 celonerezová baterie Altos v barvě Puro 3 celonerezová baterie Altos
s vytahovací koncovkou 4 Model dřezu CRISTADUR® Signus D-100L v barvě Magma
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UDRŽITELNÝ DŘEZ
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Udržitelný dřez – s řadou CRISTADUR® Green Line začala nová
kapitola příběhu křemenných kompozitních dřezů SCHOCK. Všechny
naše dřezy jsou až ze 75 % vyráběny z regionálního křemičitého
písku v atraktivních barevných a designových provedeních. Navíc
jsme vyvinuli materiál dřezu, který sestává až z 99 % z přírodních,
obnovitelných nebo recyklovaných surovin a určuje nová měřítka
vzhledu díky naší zářivě bílé, sytě černé a v roce 2022 také nové zemité
taupe barvě. Modely Green Line si vás získají udržitelným designem
a veškerými prémiovými vlastnostmi materiálu CRISTADUR®. Jsou
stejně jako všechny naše dřezy klimaticky neutrální.
A jsou-li tyto velmi trvanlivé křemenné kompozitní dřezy po skončení
jejich dlouhého a šťastného životního cyklu nahrazeny novými,
vracíme je díky naší recyklační technologii zpět do našeho uzavřeného
okruhu. Zde poté mohou být opětovně použity k výrobě nových
dřezů bez jakékoli újmy na jejich kvalitě – a tímto způsobem mohou
dělat ještě udržitelnější radost.

**
RECYKLAČNÍ
OKRUH

***
PATENTOVÁ
PŘIHLÁŠKA

+

OBSAHUJE
OBNOVITELNÉ
SUROVINY

*ClimatePartner.com/14214-2103-1001
**Pilotní projekty v Německu a Rakousku
***Platí stanovené záruční podmínky. Tyto podmínky naleznete na adrese schock.de/cze_cs/zarucni-podminky

MADE IN
B AY E R N

ZÁRUKA
15 LET

Dřezy až z 99 % na bázi přírodních,
obnovitelných nebo recyklovaných surovin

Až 75% podíl přírodního křemene

Pojiva z recyklovaných nebo obnovitelných surovin

Přírodní barevná pojiva

32
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BUILT IN
HARMONY
WITH
NATURE

Taupe je módní trend? Trefa!
Představujeme náš nový matný
zemitý odstín Twilight v řadě
CRISTADUR® Green Line.

1
3

NOVINKA

Twilight

1

Vytvořeno v souladu s přírodou – zemitý barevný odstín se
svěží interpretací? Nový odstín, který se hodí k aktuálnímu
interiérovému trendu Nude, a přesto nevyjde z módy? Zde
je: barevný odstín Twilight je nejnovějším rozšířením řady
CRISTADUR® Green Line a jako matný odstín taupe se skvěle
hodí k oblíbeným odstínům šedé barvy, minimalistické
kombinaci černé a bílé, ke světlému dřevu a nadčasovému
přírodnímu kameni. A do každé moderní kuchyně.

4

Model dřezu CRISTADUR® Wembley D-150 v nové barvě Green Line Twilight 2 baterie SC-520
v provedení Twilight s výsuvnou sprchou 3 Comfopush v provedení Chrom pro automatické otevírání
a zavírání sítka stisknutím tlačítka 4 upgrade funkce: sada funkčních misek z černého plastu 5 upgrade
funkce: vhodná dřevěná krájecí deska z buku

5
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4

2

3
1

5

1 Model dřezu CRISTADUR® Greenwich N-100L v barvě Green Line Day a variantě pro
spodní montáž 2 baterie SC-530 v barvě Day s výsuvnou sprchou 3 upgrade funkce: dávkovač saponátu Amur v provedení Chrom 4 upgrade funkce: funkční miska z nerez oceli
5 upgrade funkce: mobilní odkapávací podložka ze silikonu s odtokovými drážkami pro
přebytečnou vodu

Zářivě bílá v křemenném
kompozitu? Vyrobíme! Barva Day
u řady CRISTADUR® Green Line.

1
3

Model dřezu CRISTADUR® Mono D-100 v barvě Green Line Night 2 nová baterie Keto v provedení
White Gold s vytahovací koncovkou 3 designový upgrade: sladěné pohledové díly v provedení
White Gold 4 upgrade funkce: vhodná dřevěná krájecí deska

4

1
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Sytě černý odstín? To umíme!
Barva Puro od roku 2013 a nyní
také barva Night jako součást
řady CRISTADUR® Green Line.
NOVINKA

2
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UPDATE

2

4

3

1

Rustikální vzhled v zářivě
bílé barvě? No jasně! Náš
Kallio M-175 v barvě Day.

KALLIO M-175 – HIGHLIGHT MODULOVÉHO DESIGNU
Nadčasový modulový dřez pro rustikální kuchyně nebo skandinávský styl s funkčním designem.
Kallio M-175 se vyznačuje prostornou dřezovou nádobou pro pánve a hrnce. Na přední straně dřezové nádoby je šikmá
plocha, která slouží např. jako zarážka při intenzivním čištění pečicích plechů.

1 Model dřezu CRISTADUR® Kallio M-175 v barvě Green Line Day 2 baterie Kavus v provedení Puro
s vytahovací koncovkou 3 designový upgrade: sladěné pohledové díly v provedení Puro 4 upgrade
funkce: dávkovač saponátu Samo v provedení Puro

38
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CRISTADUR® GREEN LINE
GREENWICH N-100L

MONO D-100XS

MONO D-150

WEMBLEY D-100

GREENWICH N-100XL

MONO D-100S

MONO N-100S

WEMBLEY D-100L

KALLIO M-175

MONO D-100

MONO N-100

WEMBLEY D-150

Zelená řada je nyní k dispozici také v zářivě bílé, sytě černé nebo
taupe: CRISTADUR® Green Line – CRISTADUR® Green Line nyní
nabízíme ve fantastických barvách. Po naší premiéře zářivě bílého
odstínu barvy Day v roce 2021 a jeho sytě černého protějšku Night
následuje nyní neobyčejný odstín taupe Twilight, který přináší do
kuchyně trend Nude. A to nejkrásnější na tom všem je, že všechny tyto
udržitelné barvy jsou uvnitř zelené.

Twilight TWI (76)
MONO D-100L

NOVINKA

MONO R-100

Night NGT (75)

Day DAY (74)
SC-90

SC-510

SC-540

SC-550

SC-520

SC-530
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CRISTADUR®

40

45

HORIZONT D-100S

50

GREENWICH N-100S

60

GREENWICH N-100

80

MONO D-100L

WEMBLEY D-100

TIA D-100LS

90

GREENWICH N-100XL

GRANDO M-100

A

A

A

A

A

A

A

U

U

U

U

U

U

U

FB

M

FB

NOVINKA
NEU

HORIZONT D-100

KYOTO D-100
A

LOTUS D-100
A

MONO D-150
A

U

U

60

GREENWICH N-200

TOLEDO D-100L

HORIZONT N-200

A

A

A

A

U

U

U

U

NOVINKA
NEU

MONO N-100

GREENWICH N-100L

MONO D-100

MONO D-100S

TOLEDO D-150

KALLIO M-175

LOTUS C-150

A

A

A

A

A

A

U

U

U

U

U

U

FB

FB

FB

M

NOVINKA
NEU

GREENWICH N-150

MONO N-100S

MONO R-100
A

A

U

U

PREPSTATION D-150*
A
U

FB

SIGNUS D-100

HORIZONT D-150

TIA D-100

WATERFALL D-150

SIGNUS D-200

A

A

A

U

U

U

FB

FB

SIGNUS D-100L

WEMBLEY D-100L

SIGNUS C-150

A

A

A

A

A

U

U

U

U

U

FB

TOLEDO D-100XS

A
U

FB

KYOTO D-150

TOLEDO D-100
A

A

U

U

SIGNUS D-150
A

FB

Rohová skříňka
LOTUS C-150

WEMBLEY D-150
A

A

A

U

U

U

FB

NOVINKA

NOVINKA

WATERFALL D-100

MONO D-100XS

TIA D-100L

SIGNUS C-150

A

A

A

U

U

U

FB

FB

A
U
FB

= CRISTADUR® Green Line

A

= horní usazení

U

= spodní usazení

FB

= usazení do roviny

M

= modulové usazení

*Montáž do dvou 60cm spodních skříněk nebo jedné 120cm spodní skříňky
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Kvalita, která je uvedena v knize: Náš prémiový materiál CRISTADUR®
Příběh úspěchu materiálu CRISTADUR® ve třech větách: prémiový povrch,
který je robustní, s dlouhou životností, vhodný pro baterie s funkcí vroucí vody,
zdravotně nezávadný, a přitom obzvláště snadno udržovatelný. Se zárukou 15 let*
na prémiovou kvalitu Handmade in Germany na dotek hedvábným povrchem,
který odolá náročnému provozu. Náš CRISTADUR® přesvědčivě zaujme – také
díky křemenným kompozitním dřezům CRISTADUR® Green Line, které jsou až
z 99 % vyrobeny z přírodních, obnovitelných nebo recyklovaných surovin a září
intenzivními barevnými odstíny.

Odperlovací
efekt

* Platí stanovené záruční podmínky. K dispozici na schock.de/cz/zarucni-podminky.

Povrch hedvábný na dotek

proHygienic 21

Záruka 15 let*
Po dobu životnosti kuchyně

Patentovaná
technologie

Testováno s bateriemi
vhodnými pro vroucí
vodu

CRISTADUR® Green Line

CRISTADUR®

Puro PUR (84)

Day DAY (74)

Magma MAG (97)

Carbonium CAR (90)

Stone STO (88)

Night NGT (75)

Bronze BRO (87)

Silverstone SIL (91)

NOVINKA

Magnolia MGL (89)

Twilight TWI (76)

Polaris POL (99)

Rouge ROU (81)
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CRISTALITE®

40

45

MANHATTAN D-100XS

50

MANHATTAN D-100S

TYPOS D-100S

60

NEMO N-100S

Rohová skříňka
NEMO N-100

MANHATTAN D-100

GENIUS C-150

A

A

A

A

A

A

A

U

U

U

U

U

U

U

MANHATTAN R-100

TYPOS D-150S

MANHATTAN D-100LS

TYPOS D-100
A

A

A

A

U

U

U

U

PRIMUS D-100

MANHATTAN D-100L
A

A

U

U

PRIMUS D-100L
A
U

PRIMUS D-150
A
U

A

= horní usazení

U

= spodní usazení
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Klasika mezi křemennými kompozitními dřezy: CRISTALITE®
Naše klasika s povrchem kamenného vzhledu přináší díky atraktivním módním
barvám svěží vítr do kuchyně.
Golden Line – Go for Gold: Prémiová barevná řada rozzáří mycí zónu v intenzivních
a elegantních zlativých odstínech. Zajistí stylové a brilantní akcenty k zemitým
barvám, dřevu nebo kameni.

Optimalizovaná
receptura materiálu

Kamenný
povrchw

proHygienic 21

CRISTALITE® BASIC LINE

Nero GNE (13)
CRISTALITE® GOLDEN LINE

Onyx GON (10)

Roca RCA (52)

Asphalt GAS (43)

Inca INC (51)

Croma GCR (49)

Alpaca ALP (50)

Moonstone GMS (08)

Cascada CSC (54)
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BATERIE
UPDATE
UPDATE

ALTOS

PUR

UPDATE

ALTOS S

ALTOS W

PUR

ARES

KETO

LAIOS

LAIOS W

MAIA

PAPILIO

PUR

CONOS

CONOS PRO

COSMO

DAJA

MERA

METIS

NIMBUS

EVINAS

FONOS

PIEGA

RESI

SC-90

UPDATE

EPOS

DION

PUR

G

SC-510

G

SC-550

G

UPDATE

GOTA

KARPO

HEKATE

SC-520

KAVUS

G

SC-530

G

SC-540

G

PUR

G

PUR

Chrom

Nerezový vzhled

White Gold

Měď

Gunmetal

Masivní
nerezová
ocel

Černá
nebo bílá

Puro

Předokenní
baterie

Pevné

Vytahovací

Výsuvná

výtokové

koncovka

sprcha

ramínko

Nízkotlaká
baterie

CRISTADUR

®

CRISTALITE

®

CRISTADUR®
GREEN LINE
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BATERIE

DÁVKOVAČE

SINA

SIMI

SONO

AMUR

TANOS

LADON

SAMO

SAMO S

UPDATE

VITUS

G

PUR

Chrom

Nerezový vzhled

White Gold

Měď

Gunmetal

Masivní
nerezová
ocel

Černá
nebo bílá

Puro

Předokenní
baterie

Pevné

Vytahovací

Výsuvná

výtokové

koncovka

sprcha

ramínko

Nízkotlaká
baterie

CRISTADUR

®

CRISTALITE

®

CRISTADUR®
GREEN LINE
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KONEC?

Ale vůbec ne! Náš příběh budeme každý den znovu a dále psát také v budoucnosti. Jak bude jeho pokračování vypadat, to vám zatím nemůžeme prozradit.
Můžeme jen říci: zůstane zajímavý a pestrý. Pokud si nic z toho nechcete nechat
ujít, navštivte náš web na adrese www.schock.de a prodejce SCHOCK dle vlastního výběru.

Sledujte nás na YouTube, Facebooku a Instagramu, kde najdete ještě více
příběhů a novinek týkajících se Iggyho Popa a Green Teamu SCHOCK.

JAK PŘÍBĚH POKRAČUJE: NAŠE RADY OHLEDNĚ SERVISU A ÚDRŽBY

Po zakoupení produktu SCHOCK pro nás příběh samozřejmě ještě dlouho nekončí. Produkty s dlouhou životností jako naše dřezy a baterie SCHOCK se nejen
skvěle hodí k udržitelnému životnímu stylu, ale dělají prostě také velmi dlouho
radost. Zejména, když jsou správně udržovány a čištěny. Vhodná videa o údržbě
a FAQ najdete v našem rádci údržby na adrese schock.de/care

Vždy v obraze – SCHOCK
Servisní videa

Vždy na správné adrese
e-shop SCHOCK
příslušenství a náhradních dílů

Vždy skvělá péče –
sady pro péči od firmy SCHOCK

Jak jsou dřez nebo baterie SCHOCK
integrovány? Jaké zvláštnosti produkt nabízí? Jaké pomůcky se používají? Odpovědi přinášejí servisní videa
firmy SCHOCK, která najdete
na adrese:

Se správným příslušenstvím a vhodnou údržbou se můžete těšit z dřezu SCHOCK ještě déle a udržitelněji.
Vše, co k tomu potřebujete, od krájecí desky přes napařovací misku až
po náhradní díly a sady pro údržbu,
najdete na adrese:

Většinu stop po každodenním zatížení lze z našich povrchů jednoduše odstranit trochou vody se
saponátem. Pro speciální případy
jsme sestavili ekologicky šetrné a velmi účinné sady pro péči, s jejichž pomocí lze odstranit např. vodní kámen
a zabarvení. Naleznete je na adrese:

sinkgreen.cz/iggy

Schock GmbH
Hofbauerstraße 1
94209 Regen
Německo
Telefon: +49-9921-600-0
Fax: +49-9921-600-253
E-mail: info@schock.de
www.schock.de

Stav 08/2021
Fotografický koncept, layout a úprava: Studio Michael Schad, Stuttgart
Ilustrace: Klaus Pichler, Vídeň
Text: Katrin Schlegel, Die Schreiberei, Krauchenwies
Design dřezů Mono: Mukomelov Studio, Moskva a Kyjev
Design dřezů Grando, Horizont: Platinumdesign, Stuttgart
Design dřezů Tia, Prepstation, Kyoto, Wembley
Waterfall: Studio Michael Schad, Stuttgart

WE-0262CZSK/22

www.schock.de

