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Náš SCHOCK

servis

facebook.com/SchockGermany

Školení a prohlídky firmy

Reklamace

Vítejte ve společnosti SCHOCK! V našem unikátním

Naše dřezy jsou až ze 75 % vyrobeny z přírodního

školicím centru, které se nachází ve 12 pestroba-

křemičitého písku. Proto vykazují drobné barevné

revných námořních kontejnerech, korespondují vy-

nuance, matování nebo odchylky v optice a vzhledu.

stavené výrobky s koncepcí školy vaření.

V případě reklamace jsme vám ochotně k dispozici!

TÉMATA ŠKOLENÍ (ZKRÁCENÝ VÝPIS)

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO REKLAMACI

° Výrobní proces dřezu SCHOCK
° Podrobnosti o vlastnostech produktu

a materiálech
° Seznámení se společností

pinterest.de/schockglobal

youtube.com/schockglobal

Marketing

Podpora

° Číslo objednávky nebo faktury

www.schock.cz
www.schock.sk

Mediální databáze
společnosti SCHOCK

° Sériové číslo dřezu na spodní straně dřezové

Veškeré informace o našich výrobcích, jako jsou

Přístup k obrazovým materiálům a videím k použití

nádoby, resp. sériové číslo baterie na připo-

technické specifikace, konfigurátor dřezu nebo na-

pro vlastní marketing firmy SCHOCK.

jovací hadici

bídky servisních služeb, můžete vy i vaši zákazníci

° Správná péče o dřez a jeho instalace

° Přesný popis reklamace

° Zvláštní vlastnosti baterií a příslušenství

° Přiloženi výstižných fotografií nebo videa

PROHLÍDKA ZÁVODU

instagram.com/schock

Sériové číslo
dřezu

kdykoli najít online na našich webových stránkách.

Sériové číslo
baterie

° Zažijte během prohlídky závodu na vlastní kůži,

jak vzniká dřez SCHOCK, a seznamte se se
všemi detaily našich výrobků.

Rádi vám zřídíme osobní přístup. Jednoduše se
obraťte na příslušnou kontaktní osobu v obchodním oddělení nebo na obchodního zástupce.
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Objednávky

Krok za krokem

V závislosti na výši objednávky a objednaném množství svým zákazníkům také nabízíme možnost objednávky
pomocí systému EDI. Kromě toho mohou uživatelé plánovacích programů CARAT a KPS objednávat přímo z
programů prostřednictvím přenosu dat založeného na EDI (E.Com). Výhoda: co možná nejrychlejší zadání objednávky a její okamžité potvrzení. Máte-li související dotazy, kontaktujte prosím naše obchodní zástupce nebo
IT oddělení (it@schock.de).

ID

WISHLIST

JEDNODUŠE SI OBJEDNEJTE

OBJEDNACÍ KÓD

PROSTOR PRO VAŠE PŘÁNÍ

Základními informacemi
jsou číslo objednávky
a požadovaný
termín dodání.

Dbejte prosím při
objednávce produktů
SCHOCK na to, abyste
uvedli celý kód výrobku

Rádi plníme individuální
požadavky – napište nám
je prosím v textové
části objednávky.
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ZVOLTE MODEL DŘEZU A PŘI VÝBĚRU SI
PROSTUDUJTE VŠECHNY DOSTUPNÉ INFORMACE

MOND100LAMAG
Zkratka
modelové řady
Zde: Mono

D
N
M
C
R

s odkapovou plochou
bez odkapové plochy
modulový
Rohový dřez
Kulatý dřez

FB
M

Zkratka pro barevnou variantu
Zde: Magma

529123EDM
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Počet a velikost mycích nádob dřezu
100 Jednodřez
150 1 velká dřezová nádoba a 1 menší
dřezová va nička
200 2 velké dřezové nádoby

Poslední trojčíslí poskytuje informaci o typu
raménka/koncovky:
000
003
005
006
120
123
125

pevné výtokové ramínko
pevné výtokové ramínko, nízkotlaké
předokenní baterie
přídavná sprchovací hlavice
vytahovací koncovka
vytahovací koncovka, nízkotlaká
vytahovací koncovka, před okno
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VYBERTE BARVU

Masivní nerezová ocel
Vzhled nerez oceli
Chrom
White Gold
Copper
Gunmetal
Černá
Bílá

U barevných baterií je zde
uvedena zkratka barevné
varianty.
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DOPLŇTE VHODNOU BATERII

CRISTALITE®

Flexibilita - dáte přednost pevnému otočnému ramínku,
nebo vytahovací sprše? Uveďte prosím v objednávce.
Pokud by barva baterie neodpovídala barvě dřezu, prosíme o vaše stručné vyjádření, že tomu tak je na vaše přání.

DOPLŇTE SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Multifunkčnost – pro různé
modely je k dispozici rozmanité příslušenství jako
funkční misky, desky na krájení nebo Indutherm, patentované vyhřívání odkapávací
plochy. Povšimněte si prosím informací o automaticky dodávaném a volitelném
příslušenství na stránkách s
produkty.

Zkratka materiálového/
barevného provedení
EDM
EDO
CHR
WGO
COP
GUM
S
W

Pružnost - aby bylo možné se přizbůsobit materiálu a
tloušťce pracovní desky, jsou téměř všechny modely dřezů k dispozici ve variantě pro horní i spodní uložení. U
vybraných modelů a barev je také k dispozici varianta
pro uložení do roviny s pracovní deskou. Prostudujte si
prosím technické informace na produktové stránce.

Možnost výběru – Dřezy z materiálu CRISTADUR® jsou standardně vybaveny automatickou odtokovou soupravou s excentrickým ovládáním. Na přání můžeme ovšem dodat i odtokovou soupravu s ručním ovládáním. V takovém případě
prosím uveďte svůj požadavek jako samostatnou položku
objednávky, resp. ho zapište do její textové části.

Kód baterie, popisuje úplnou konfiguraci baterie SCHOCK
První trojčíslí: označení modelové řady
Zde: Altos, masivní nerez
ocel s vytahovací koncovkou

Uložení do roviny

PARAMETRY

Rozmanitost – přehled barev poskytuje informaci o nejrůznějších možnostech výběru u modelů CRISTADUR® a CRISTALITE®.
Na stránkách jednotlivých produktů najdete varianty pro konkrétní model.
Uložení do roviny
Modulové uložení

Spodní uložení

Šířka skříňky
Hloubka dřezu
Rozměry výřezu
Způsob uložení

Objednací kód představuje přesnou konfiguraci dřezu SCHOCK.
Způsob uložení:
A Horní uložení
U Spodní uložení

URČETE POŽADOVANÝ ZPŮSOB ULOŽENÍ
Horní uložení

CRISTADUR®

Upozornění na rozměr
dřezové nádoby: XS–XL
(LS = velká dřezová nádoba,
krátká odkapávací plocha)
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Světlo – jako technický zlatý hřeb nabízíme osvětlení
dřezu diodami LED. Abychom mohli předem zajistit
potřebné otvory, uveďte
prosím v objednávce umístění dřezu. Příslušné číslo
výrobku najdete u každého
modelu v odstavci s volitelným příslušenstvím.

SLAĎTE VIDITELNÉ ČÁSTI DŘEZU

Estetické – vylepšete optický vzhled dřezů CRISTADUR® a
slaďte pohledové díly v provedení nerezová ocel, White Gold,
Copper nebo Gunmetal s příslušnou baterií. Objednací čísla
najdete v rubrice volitelné příslušenství.

Otvor pro baterii – u mnoha našich modelů vám nabízíme možnost individuálního umístění baterie, otočného
ovládání výpusti a dávkovače saponátu na dřez. Abychom mohli splnit vaše představy, potřebujeme správné
údaje týkající se umístění otvorů. Konkrétní možnosti u
každého modelu ukazují technické výkresy.
Příklad údajů v objednávce: 629004/c, 629004/d

7

DOPLŇTE ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY

Zářivá čistota – speciálně vyvinuté přípravky doplňují objednané zboží a nabízejí perfektní čistotu a dokonalou
péči o všechny dřezy firmy SCHOCK.
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Prodloužení

záruky*

Výhody

produktů

Protože našim kvalitním produktům absolutně

Základem

důvěřujeme, nabízíme vám i vašim zákazníkům

mičité

možnost registrovat dřezy CRISTADUR® a ba-

álně pro požadavky v kuchyni. Díky osvěd-

terie SCHOCK za účelem prodloužení záruky.

čeným

dřezů

písky.

pro baterie SCHOCK

Prodloužení záruky na 15 let je pro koncové zá-

Povrchy

technologiím

každodenního

pro dřezy CRISTADUR®

SCHOCK

jsou

byly

přírodní

vyvinuty

materiálu

používání

téměř

kře-

speci-

mizí

stopy

beze

stopy.

Kdo to vynalezl?

Klimaticky neutrální a testované

Prodloužení záruky na 5 let je pro koncové zá-

Společnost SCHOCK je vynálezcem barevného

Naše společnost i všechny naše dřezy jsou klimaticky

kazníky možné při koupi dřezu CRISTADUR® od

kazníky možné při koupi baterie SCHOCK během

dřezu z křemenného kompozitního materiálu a jako

neutrální. Další informace najdete na str. 35.

data zakoupení 01.01.2020 a během 6 měsíců

6 měsíců od data zakoupení, pokud byl pro

jediný výrobce nabízí hedvábně matný prémiový

Různé kvalitativní vlastnosti produktů jsou pravidelně

od data nákupu.

každý rohový ventil instalován ochranný systém

povrch CRISTADUR®.

testovány a certifikovány organizací DEKRA.

baterie SCHOCK SF-100 (obj. č. 629883).

Přejít na prodloužení záruky

Filtr pevných částic SF-100
www.schock.cz/
prodlouzeni-zaruky

www.schock.sk/
prodlouzeni-zaruky

Dokonalá

dlouhodobá

ochrana

pro

baterie

Snadné čištění
Uzavřená struktura povrchu zaručuje
mimořádně snadnou
údržbu a hygienu

Bez zápachu
Nezanechávají
na potravinách
žádný zápach

Odolnost vůči
vysokým teplotám
Odolné vůči působení
teplot do 180 °C

DIN 10955

DIN EN 13310

Odperlovací efekt
Nečistoty a voda jednoduše odtečou pryč

Odolnost vůči
nárazům
Materiál je robustní a odolný

Barevná stálost
Odolné vůči skvrnám
způsobeným
potravinami

DIN EN 438-2

DIN EN 13310

Zdravotní nezávadnost
Absolutně nezávadný
materiál
DIN EN 1186

SCHOCK. I v moderních vodovodních systémech

Přejít na filtr pevných částic

mohou být ve vodě obsažena zrnka písku. Filtr
částic spolehlivě chrání kartuš a perlátor před
poškozením tím, že nepropouští všechny hrubší
částice až k baterii, ale bezpečně je zachytává
před ní. Tak je zaručena bezpečnost baterie a čistá
voda i při trvalém a intenzivním používání.

www.schock.cz/
SF-100

www.schock.sk/
SF-100

* Platí stanovené záruční podmínky uvedené na adrese
www.schock.cz/prodlouzeni-zaruky
www.schock.sk/prodlouzeni-zaruky

Dlouhá životnost
Velmi dlouhá
životnost
DIN EN 13310
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Materiál
CRISTALITE®

Materiál
CRISTADUR®

NAŠE KLASIKA
S KAMENNÝM POVRCHEM

NÁŠ PATENTOVANÝ PRÉMIOVÝ
POVRCH HEDVÁBNÝ NA DOTEK

° Trendy materiál s mnoha

° Intenzivní barvy ve více než deseti od-

módními odstíny a přirozeně
působícími barvami
° Robustní materiál
° Klasické dřezy SCHOCK
° Vizuálně i cenově atraktivní

stínech od zářivě bílé (od roku 2021) až
po sytě černou (od roku 2013)
° Odperlovací efekt a mimořádně

snadné čištění
° Montáž do roviny a mnoho

variant příslušenství
° Prodloužení záruky na 15 let

Materiál
CRISTADUR®
GREEN LINE
NEJUDRŽITELNĚJŠÍ TECHNOLOGIE
MATERIÁLU SCHOCK

DÍKY NAŠEMU UZAVŘENÉMU
RECYKLAČNÍMU CYKLU

° Až z 99 % z přírodních, obnovitelných

SINK Green pro nás znamená domýšlet věci do

nebo recyklovaných surovin

konce. Je jasné, že někdy se musí vyměnit i ten

° Obvyklé znaky kvality materiálu
CRISTADUR®

nejtrvanlivější dřez SCHOCK s tou nejdelší život-

° Intenzivní, matné barvy od zářivě bílé

Zde přichází na scénu naše recyklační tech-

a sytě černé až po pestré odstíny
Jako u všech dřezů SCHOCK je i u modelů řady
CRISTADUR® Green Line hlavní výrobní složkou

Platí stanovené záruční podmínky.

křemičitý písek doplněný o přírodní barevné

K dispozici na

přísady a pojiva ze znovu použitých nebo ob-

www.schock.de/cz/zarucni-podminky

OPAKOVANÉ VYUŽITÍ?
ZNOVU
WOW!

novitelných komponentů.
A tímto udržitelným způsobem pokračujeme
v optimalizaci nových produktů. Společně s ClimatePartner jsme již dosáhli klimatické neutra-

ností.

nologie

Struktura povrchu CRISTADUR®

ní

můžeme

vaše

modely

CRISTADUR® Green Line vrátit zpět do NAŠEHO uzavřeného cyklu a využít je při výrobě nových dřezů. V současné době již tímto způsobem udržitelně zpracováváme zbytky materiálů
našich produktů Green Line.
Všechny ostatní informace
obdržíte s dřezem SCHOCK CRISTADUR®
Green Line.

lity pro společnost i dřezy.

Struktura povrchu CRISTALITE®

.Díky

+
Patentové přihlášky
technologií
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CRISTADUR®

výhody

Prémiový materiál zaujme svojí patentovanou, velmi jemnou strukturou

Výroba v Německu šetrná ke zdrojům, přírodní křemičitý písek, 90% využití surovin

a zářivým povrchem, po němž nečistoty a voda jednoduše stékají. Tedy nejen

– všechny křemenné kompozitní dřezy SCHOCK jsou vyráběny v souladu s přírodou

vzhled, ale také snadná údržba jsou luxusní vlastnosti, které sluší každé kuchyni.

a životním prostředím. CRISTADUR® Green Line, který je z až 99 % vyroben z přírodních, obnovitelných nebo recyklovaných surovin, je dalším upgradem tohoto prémiového materiálu.

-CO2

HEDVÁBNÝ POVRCH
Vnímejte rozdíl jemné struktury
materiálu.

Záruka 15 let*
Po dobu životnosti kuchyně

KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ SPOLEČNOST

-CO2

ODPERLOVACÍ EFEKT
Voda a nečistoty stékají po povrchu, choroboplodné zárodky
a bakterie nenajdou živnou
půdu.

Testováno s bateriemi s
funkcí vroucí vody

KLIMATICKY
NEUTRÁLNÍ VÝROBEK

SNADNÁ ÚDRŽBA
Díky své uzavřené povrchové
struktuře a odperlovacímu efektu
se dřezy obzvláště snadno čistí.

Díky různým opatřením a kompenzaci CO2 dle Zlatého standardu
dosáhla naše společnost klimatické
neutrality (str. 35 cyklus pro klimatickou neutralitu).

K dispozici výběr modelů
pro montáž do roviny

GREEN
LINE

Také všechny dřezy jsou po
zjištění emisí, jejich zamezení,
snížení a kompenzaci klimaticky
neutrální.

Nejudržitelnější produktová řada
od firmy SCHOCK vyrobená až
z 99 % z přírodních, obnovitelných nebo recyklovaných surovin.

INTENZIVNÍ BARVY
Šestnáct intenzivních zářivých
barevných odstínů od zářivě bílé po
sytě černou – a pro každého, kdo
má rád extravaganci, také červenou.

Patentovaná technologie
Další patentové přihlášky

* Od data nákupu 1. ledna 2020 možnost prodloužení záruky pro koncové zákazníky u všech dřezů CRISTADUR®.
Platí stanovené záruční podmínky. K dispozici na schock.cz/zarucni-podminky
schock.sk/zarucni-podminky

Společnost Schock GmbH je certifikovaná společností ClimatePartner jako klimaticky neutrální společnost.
ClimatePartner.com/16431-2208-1001
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Možnosti uložení

Dokonale rovný

našich dřezů

design

Vedle výběru barvy a modelu si lze dřezy individuálně upravit také pomocí různých způsobů montáže.
Dostupné varianty pro jednotlivé modely dřezů najdete v přehledech sortimentu nebo katalogu.

Horní uložení

Spodní uložení

Uložení do roviny

Modulární montáž

Klasický způsob montáže
shora pro všechny modely
dřezů SCHOCK a všechny
materiály kuchyňských pracovních desek

Módní varianta montáže pro
velkou část modelů dřezů
SCHOCK a odpovídající materiály kuchyňských pracovních desek

Exkluzivní montáž bez přechodů pro vybrané dřezy
a vhodné materiály kuchyňských pracovních desek

Modul dřezu, který je typický pro rustikální styl, lze instalovat mezi dvě kuchyňské
pracovní desky nebo do příslušného výřezu. Přesah dřezu je individuální v závislosti
na návrhu.

1

2

ROZMANITOST DŘEZŮ PRO ULOŽENÍ DO ROVINY
V materiálu CRISTADUR najdete více než 10 modelů
dřezů v pěti rozdílných barvách.
DESIGN BEZ PŘECHODŮ

Zlatý hřeb pro milovníky designu a vaření s vysokými
nároky na vlastní kuchyňskou architekturu.
PERFEKTNÍ HYGIENA

3

< 30 mm

!

DOPORUČENÁ MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA KUCHYŇSKÉ
PRACOVNÍ DESKY:

+X

Pamatujte prosím, že pro montáž pomocí našich montážních úchytů doporučujeme tloušťku desky 30–40 mm, aby
bylo zajištěno optimální uchycení. U tenčích kuchyňských
pracovních desek je nutné desku zdvojit.

4

5

Bez okrajů nebo hran pro spojení s pracovní deskou
nemůže docházet k žádnému hromadění vlhkosti,
zbytků potravin nebo nečistot: vše lze snadno setřít
přímo do dřezu.
VĚTŠÍ PRACOVNÍ PLOCHA

Díky tomuto spojení dvou oblastí vzniká další pracovní
plocha.

HARMONICKÉ POVRCHY

Dřez pro uložení do roviny v sytých barvách se stylově
přizpůsobí odstínům kvalitních pracovních desek.
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Perfektní

odtok:

Perfect

Drain

U

odtoku

Perfect

Drain

se

od-

tok beze spár integruje do dřezu,
a schová se tak pod stylovým sítkem.
Kromě toho nabízí také praktické
výhody, co se týče snadného čištění, péče a hygieny: nedovolí usazování ani těch nejmenších nečistot,
které by mohly tvořit nepěkné okraje.
Perfect Drain je designový prvek série dřezů CRISTADUR® Greenwich,
Tia, Prepstation a Wembley.

MULTI
FUNKČNÍ

stupňovitý
design
Série dřezů se stupňovitým designem:
Greenwich N-200, Horizont, Kiruna, Kyoto,
Prepstation, Tia, Nemo

Integrovaný stupeň pro zavěšení
a vložení příslušenství vytváří multifunkční pracovní platformu pro vaření
s nadšením.
Skládací odkapávací plocha se sladěnými povrchy, držáky pro gastronomické nádoby a krájecí desky
z bambusu jsou další doplňky pro
efektivní práci v srdci kuchyně.

Další informace:
Všechny funkční vychytávky (včetně krájecích desek, gastronomických nádob, funkčních misek, odkapávacích ploch) nebo designové
doplňky (včetně pohledových dílů, LED, Comfopush) najdete v našem katalogu a na našich webových stránkách.
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Výběrem příslušenství pro roz-

Flexibilní

příslušenství

šíření funkcí se dřez přemění na
efektivní pracovní oblast – optimálně přizpůsobenou potřebám
různých uživatelů a speciálně také
pro menší kuchyně.

SILIKONOVÉ ODKAPÁVACÍ DESKY

GASTRONOMICKÉ NÁDOBY

UNIVERZÁLNÍ ROHOVÁ MISKA

DŘEVĚNÉ KRÁJECÍ DESKY

DESIGNOVÉ ODKAPÁVACÍ PODLOŽKY

629188 (šířka 415 mm)
629189 (šířka 408 mm)

629060 (2/8, děrování), 629061 (2/8)
629063 (2/3)

629733

v různých velikostech

ve dvou variantách a až třech površích

° Flexibilní doplněk ke všem

° Hodí se pro přípravu jídel

modelům bez odkapávací plochy;

od krájení a mytí až po vaření v páře

zejména k dřezům se spodním

nebo také

uložením

pro uložení potravin v lednici

° Pro ochranu kvalitní kuchyňské
pracovní desky

° Silikon vhodný pro mytí v myčce
a odolný vůči vysokým teplotám pro
horké hrnce a pánve nebo
odkapávání např. sklenic

° Vhodný multifunkční držák pro
vložení gastronomických nádob
zajišťuje svými nožičkami stabilní
usazení na vnitřní drážce

° Vhodná pro téměř všechny dřezy
SCHOCK*

° K odkládání odpadu a zbytků surovin
při přípravě jídel, nebo jako sítko při
vaření, i jako miska k odkládání mycích
potřeb

° Z plastu v antracitové barvě vhodného
pro mytí v myčce na nádobí a v potravinářské kvalitě

° Silikonová kontaktní plocha na okrajích
pro lepší stabilitu
* Nelze kombinovat se sérií Grando,
Genius, Tia a Wembley

° Použitelné samostatně nebo

° Na dřezu a vedle dřezu multi-

° Varianta 1: 629738 – sada dvou

vložené do

funkčně použitelné, např. jako

samostatných prvků v nerezovém

vnitřní drážky dřezu jako pracovní

odkládací plocha, možnost

nebo černém provedení

plocha ve dřezu pro přípravu jídel

odkapání houbiček nebo

° 629158 dřevěná krájecí deska
z bambusu k Prepstation a sérii
Greenwich, Horizont a Kiruna

nádobí

° Vhodné pro celou řadu dřezů

° Varianta 2: 629726 – jednodílný
sklopný prvek k dostání v nerezovém, černém nebo měděném
provedení pro barevné doplnění
baterie a pohledových dílů
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Osvětlení LED

Excentrické
ovládání

Funkční upgrade

Funkční upgrade
Optimální
viditelnost v
dřezové nádobě

Nepřímé
osvětlení

Dřez jako osvětlená
chladnička nápojů

3
+

Indutherm
Funkční upgrade

Indutherm je tepelný zdroj pro vyhřívání našich
odkapávacích ploch, který lze zahřát na cca
50 °C, a může tak sloužit jako náhrada přihrádky pro předehřívání talířů. Sálavé teplo zároveň
urychluje schnutí nádobí po omytí.

Indutherm je k dispozici v kombinaci s vybranými modely CRISTADUR®. Další informace se nacházejí v katalogu nebo na webových stránkách.

S naším výběrem excentrických ovládání lze automaticky otevírat a zavírat sítko. Ruce
přitom zůstanou čisté a suché.

1

2

3

Indutherm je zabudovaný pod odkapávací plochou

+

OTOČNÝ KNOFLÍK CRISTADUR®
Červená LED kontrolka signalizuje
aktivní Indutherm.

Náš prémiový otočný knoflík lze jako
součást sladěných pohledových dílů
přizpůsobit vzhledu baterie v provedení masivní nerezové oceli, White Gold,
Copper, Gunmetal nebo Puro. Standardní provedení: chrom.

COMFOPUSH

LADON

Zvýšený komfort – s tlačítkem jako
excentrickým ovládáním v chromovém provedení (629891CHR) nebo
provedení z masivní nerezové oceli
(629891EDM)

Kombinace 2 v 1 excentrického ovládání
a dávkovače saponátu v chromovém provedení (629016). Obzvláště praktické: jen
jeden otvor! Už zde nepřekáží žádná láhev se saponátem a saponát lze snadno
doplnit shora.

20

21

Křemenný kompozit

Otázky a odpovědi

Péče o produkt

60 % všech prací v kuchyni probíhá u dřezu. Má-

Více informací na téma péče,

lokdy však přitom zůstane všechno čisté. Vyvinuli

videa o péči a nejčastější dotazy najdete

jsme proto speciální výrobky pro péči. Čisticí a pe-

v našem průvodci péčí:

čující substance jednotlivých sad péče byly opti-

www.schock.cz/pokyny-k-peci

malizovány pro potřeby křemenných kompozitních

www.schock.sk/pokyny-k-peci

Péče o produkt

?

JAK OPTIMÁLNĚ ČISTIT DŘEZY SCHOCK
A JAK O NĚ PEČOVAT?

?

JAK ODSTRANIT USAZENINY
VODNÍHO KAMENE A MÝDLA?

Abyste dřez dobře vyčistili, můžete použít běž-

Pro efektivní a rychlé odstranění usazenin vodní-

né domácí čisticí prostředky, např. prostředky na

ho kamene a mýdla, zašedlého nádechu a zbyt-

mytí nádobí. Doporučujeme také pečující řadu od

ků nečistot doporučujeme použít odvápňovač

Díky vysoce aktivním a vydatným přípravkům lze

firmy SCHOCK, protože tyto přípravky jsme vy-

EasyCare. Ten odstraní zatvrdlé usazeniny, a re-

zbytky nečistot, zbarvení, usazeniny vodního ka-

vinuli speciálně pro povrch křemenného kompo-

dukuje tak usazování choroboplodných zárodků

mene nebo i poškozená místa odstranit pomocí

zitního dřezu. Například nečistoty lze snáze od-

a bakterií.

vhodné čisticí sady.

stranit s použitím přípravku DurCare na prémiový

dřezů.

povrch CRISTADUR® s odperlovacím efektem.
lusi
Ink ve

in i

Se

t

M

C are

?

JAK ODSTRANIT STOPY OD KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ?

Naše sada MiniCare je součástí do-

Všechny produkty řady pro péči SCHOCK

Sada EasyCare je vhodná pro oba druhy materi-

Stopy od kovových předmětů lze velmi snadno

dávky u všech modelů dřezů SCHOCK

jsou k dostání v e-shopu s náhradními díly na

álu. Při pravidelném používání poskytuje dřezům

odstranit pomocí melaminové houbičky SCHOCK

(kromě Typos a Formhaus).

adrese: parts.schock.de

SCHOCK dlouhodobou péči a ochranu.

– stačí mírně navlhčit a jednoduše je vygumovat.

?

JAK ODSTRANIT INTENZIVNÍ NEČISTOTY
NEBO STARŠÍ SKVRNY?

?

JAK ODSTRANIT STOPY PO DLOUHODOBÉM
POUŽÍVÁNÍ?

Pro intenzivní čištění rozmíchejte max. 2 dávky

Život, který se v průběhu let odehrává v kuchyni,

prostředku na mytí nádobí ve 3 l vody a tento

po sobě zanechává určité stopy. Povrchům dřezů

roztok nechejte působit ideálně přes noc. Potom

SCHOCK ale můžete dopřát jednoduchou regene-

byste měli dřez opláchnout velkým množstvím

raci díky sadě DurCare.

vody a otřít do sucha – a úporné nečistoty budou pryč. Firma SCHOCK navíc nabízí dokonale
přizpůsobený sortiment výrobků pro péči. Zejména balzám EasyCare se skvěle hodí pro následné
ošetření.

?

JAK ODSTRANIT STOPY
PO KAŽDODENNÍM VAŘENÍ?

U dřezů CRISTADUR® a CRISTALITE® doporučujeme udržovat povrch v čistotě pomocí běžného
saponátu pro domácnost nebo pomocí melaminové houbičky SCHOCK. Na světlé dřezy lze čas
od času použít zesvětlovač EasyCare. Následně
dřez konzervujte balzámem EasyCare.

?

NA CO MUSÍM DÁVAT POZOR PŘI ÚDRŽBĚ BATERIE?

K čištění našich baterií se používají ideálně běžné
mycí prostředky s houbičkou nebo hadříkem. Nepoužívejte chlorové čističe nebo čisticí prostředky
obsahující kyseliny a abrazivní houbičky (například kovové drátěnky).

FAQ
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Baterie

Barevné

Detaily

baterie

Doplňky

Baterie se skládá z celé řady komponentů. Následující přehled uvádí příslušný odborný výraz, popisuje
zvláštnosti a nabízí krátké vysvětlení.

PÁKA

VÝTOK

Ovládá proud vody, tlak a teplotu

Pevné výtokové ramínko nebo výsuvná varianta

Výběr modelů s pákou umístěnou vlevo, vpravo
nebo pro oboustrannou (reverzibilní) montáž.

Rozšíření dosahu v oblasti dřezu a pomoc při
plnění vysokých nádob díky výsuvným variantám.

KARTUŠ

PERLÁTOR
(REGULÁTOR PROUDU)

Ovládá teplotu a množství vody

Tryska na výtoku baterie, reguluje vytékající proud vody

Funkce úspory vody: přídavná
součást v kartuši pro odpor při
otevření páky až po dostačující
průtokové množství.
Omezovač teploty: přídavný
prvek přímo na kartuši, kterým
lze individuálně nastavit teplotní rozsah a který chrání např.
před opařením.

PŘIPOJOVACÍ HADIČKY
Dvě připojovací hadičky na studenou a teplou vodu u vysokotlakých baterií.
Přídavná přívodní hadička z
rohového ventilu pro spojení s
bojlerem u nízkotlakých baterií.

Pravidelná údržba (vyšroubování, odvápnění a čištění)
zvyšuje očekávanou životnost baterie.

MATERIÁL

PROUD VODY

Baterie SCHOCK k dispozici
v chromu, nerezové oceli,
s PVD povlakem a barevném provedení White Gold,
Copper a Gunmetal

1

Provzdušňovaný
proud:
smíchávání proudící
vody a vzduchu

Unikátní patentovaná technologie pouzdra pro sladění
barvy a materiálu s dřezy
SCHOCK.

2

Laminární
proud:
kvalitní,
křišťálově
čistý proud díky tichému perlátoru

3
SF FILTR
Filtr pevných částic jako optimální dlouhodobá ochrana
pro kartuš a perlátor.
Pro každý rohový ventil
se instaluje jeden SF filtr,
použití SF-100 je podmínkou pro prodloužení záruky
na 5 let.
Pokyny k instalaci:
www.schock.cz/SF-100
www.schock.sk/SF-100

Funkce
sprchy:
možnost přepínání
u různých výsuvných
baterií,
intenzivní
mytí je možné i při
nízkém průtokovém
množství

SC-510

TECHNOLOGIE POUZDRA

SIMI

LAKOVANÉ BATERIE

Zásluhou patentovaného postupu vytvořila firma

Různé modely ze sortimentu baterií SCHOCK na-

SCHOCK z baterie a dřezu jeden celek. Díky tech-

bízíme s povrchovou úpravou práškovým lakem

nologii pouzdra tvoří všechny modely baterií série

v rozmanitých barvách – také ve vybraných odstí-

SC barevně i materiálově perfektní doplněk pří-

nech CRISTADUR® a CRISTALITE®. Při lakování se

slušných dřezů CRISTADUR®, příp. CRISTALITE®.

na materiálu vytvoří tvrdá barevná vrstva, která
podstatným způsobem přispívá k odolnosti vůči
opotřebení.

SERVISNÍ VIDEA PRO BATERIE

Další informace o našich PVD povlacích a doko-

Montáž našich výrobků doporučujeme přenechat odborníkovi. Servisní videa k instalaci a náhradním dílům naleznete na stránkách výrobků na našich domovských stránkách a na našem Youtube kanálu SCHOCK Germany.

nalém sladění s našimi pohledovými díly najdete
na straně 31.
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Baterie

s funkcí sprchy

Doplňky

Předokenní

baterie

V MYCÍ ZÓNĚ JE ŽÁDANÁ FLEXIBILITA!

Zde můžete pouhým stisknutím tlačítka u baterie

Také oplachování nádobí, resp. hrnců a vlastní čiš-

volit mezi běžným proudem vody a funkcí spr-

tění dřezu jsou za pomoci sprchy pohodlnější. Tato

chy. Ergonomické řešení, které zvládne nejrůznější

praktická volitelná varianta je k dispozici u nejrůz-

úkoly.

nějších modelů ze sortimentu baterií SCHOCK.

Pro zajištění denního světla u dřezu lze vybrané

Díky tomu můžete mít dřez pod oknem a zároveň

baterie umístit před okno. Společnost SCHOCK

bude možné okno pohodlně otevírat – stačí jedno-

nabízí pro tento případ chromovanou baterii Maja

duchý úkon rukou a zcela bez použití nářadí.

Zatímco pro naplnění dřezu je vhodný plný proud

Všechny modely s funkcí sprchy najdete v na-

se sklopným výtokovým ramínkem a nerezové ba-

Všechny modely vhodné před okno najdete

vody, salát, ovoce a zelenina ocení jemné sprcho-

šem katalogu na stránkách přehledu označené pří-

terie Altos W a Laios W s bajonetovým uzávěrem.

v našem katalogu na samostatné stránce přehledu

vání.

slušnou ikonkou.

před sekcí baterií.

Doplňky
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Poloprofesionální

baterie

Doplňky

Baterie

s tichým perlátorem

SC-550
s technologií pouzdra
v kombinaci s modelem dřezu CRISTADUR® Mono D-100L
v barvě Stone

Tam, kde jsou kuchyně místem pro setkávání rodiny a přátel a kde jsou
propojené s obývacím pokojem, může být hlasité dopadání proudu vody
rušivé. Takové zvuky pronikající do prostoru je proto ve světě moderních
kuchyní žádoucí minimalizovat a vytvořit tak prostředí, ve kterém se buKARPO

SC-550

SINA

dete cítit dobře.

Karpo, SC-550 a Sina – nabídka baterií, které

nádoby díky pohyblivým koncovkám nebo hadi-

O to se postará tichý perlátor, technologie, která zajistí měkký a tichý

představují profesionální kuchyňská řešení a ide-

cím se sprchou, a proto je například naplňování

proud vody a je integrovaná ve vybraných bateriích SCHOCK. Výrazně

álně doplňují modely dřezů s velkou dřezovou ná-

vysokých nádob daleko jednodušší.

dobou. Jak? Tím, že zvětšují dosah okolo dřezové

snižuje hluk, ale ne průtokové množství.

Doplňky
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Nízkotlaké

baterie

Srovnání:
vysokotlaká versus nízkotlaká baterie

OBLAST POUŽITÍ
Nízkotlaké baterie jsou důležité pro domácnosti, které z vodovodu odebírají výhradně
studenou vodu. Teplá voda se pak vyrábí
pomocí bojleru nebo průtokového ohřívače.
Ty jsou většinou kompatibilní jen s nízkotlakými bateriemi. Návod příslušného zařízení
poskytuje informace o tom, která baterie je
požadována.

SPECIÁLNÍ PERLÁTOR
Voda může z baterie vytékat bez vzdouvání. Nevzniká tak tlak působící na ohřívač vody. Proud vody se od
běžné vysokotlaké baterie
liší větším průtokem a jiným
tvarem.

omezovač průtoku s integrovanou zpětnou klapkou

SPECIÁLNÍ INTEGROVANÝ
OCHRANNÝ MECHANIZMUS PRO OHŘÍVAČ

Vždy jedna hadička na studenou
vodu pro připojení k rohovému ventilu a k ohřívači vody

Voda se při ohřevu roztahuje. Proto může z ohřívače
odtékat baterií i přes zavřenou páku. Tím je zamezeno
vytvoření tlaku v ohřívači
a v nejhorším případě zničení ohřívače. U těchto baterií
je tak obvyklé odkapávání
vody. Upozornění: Kape-li
z baterie po jejím zavření nápadně dlouho voda,
zkontrolujte prosím návod
ohřívače a jeho řádné připojení.

Hadička na horkou vodu k připojení
k ohřívači vody

BOJLER NEBO
PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ
Do bojleru nebo průtokového
ohřívače teče studená voda.
Tu zde ohřívá elektrický proud
a při puštění je připravena
k použití. V zařízení nesmí
vznikat žádný tlak – proto se
používá nízkotlaká baterie.

PŘÍPOJKA
vysokotlaké baterie

PŘÍPOJKA
nízkotlaká baterie

Nízkotlaké baterie se nazývají také „beztlaké“
baterie. Společnost SCHOCK nabízí modely
Altos, Epos a SC-510 v této variantě. Zde
vysvětlujeme, jak fungují a kde se používají.

MONTÁŽ OMEZOVAČE PRŮTOKU
Omezovač průtoku s integrovanou zpětnou klapkou je
nutné namontovat dle popisu v návodu ve správné poloze mezi rohový ventil a hadičku pro přívod studené vody:
» aby se snížil tlak, který přichází z vodovodu do baterie,
a tím i do ohřívače;
» aby byla pitná voda chráněna před znečištěním zpětným
tokem, zpětným tlakem nebo zpětným sáním.

TIPY K HADICOVÉ PŘÍPOJCE

ROHOVÝ VENTIL
(STUDENÁ VODA)
Na rozdíl od vysokotlaké
baterie je zde k dispozici jen
přípojka studené vody.

Je důležité hadičky správně připojit. Pro zjednodušení jsou tyto hadičky vedle červeného
a modrého označení označeny ještě šipkami,
které ukazují, zda voda teče hadičkou do baterie nebo z baterie. Identická označení lze najít
také v návodu.

běžná přípojka

TIPY
K MONTÁŽI
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Vitus

Tři cesty – jedna baterie
Rádi byste svou mycí
zónu rozšířili o multifunkční baterii, která
vám dodá teplou, studenou i filtrovanou
vodu? V tom případě
vám
doporučujeme
baterii Vitus pro filtrovanou vodu. Její třícestný systém poskytuje různé druhy vody
prostřednictvím
jediného tělesa:

Přehled výhod
modelů baterie Vitus

TŘÍCESTNÁ BATERIE:
TEPLÁ, STUDENÁ A FILTROVANÁ
VODA Z JEDNÉ BATERIE
» Není nutný žádný další otvor pro druhý
kohoutek
» Dva kompletně oddělené vodní okruhy pro
filtrovanou a nefiltrovanou vodu
Filtrovaná voda

Voda z vodovodu

» Čerstvá a cenově výhodná filtrovaná voda
přímo z kohoutku
» Kompatibilní se všemi běžnými
filtračními systémy bez mikropřepínače

REGULACE
SMÍŠENÉ VODY
OVLÁDÁNÍ
FILTROVANÉ VODY
Pro čerstvě přefiltrovanou, studenou vodu
k pití nebo vaření.

PŘIPOJOVACÍ HADICE PRO
TEPLOU/STUDENOU VODU
Technické detaily k
připojení baterie najdete zde:

Pro odběr vody z vodovodu. Dávkování množství vody
a individuální míchání teplé
a studené vody podle daného
účelu použití.

Výsuvné

Doporučujeme filtr
pevných částic
SF-100

» Osvědčený produkt SCHOCK v zemích,
v nichž úprava pitné vody hraje důležitou roli

Originální hadice na filtrovanou vodu

MATERIÁL:
KVALITNÍ NEREZOVÁ OCEL

Originální hadice na studenou vodu

» Velmi trvanlivá, nekorodující a odolná vůči
poškrábání

Originální hadice na teplou vodu

» Nenáročná na údržbu a čištění, hygienický
povrch

Filtrovaná voda
Pevné
výtokové
ramínko

» Filtrovaná voda se i přes vysokou kvalitu
vody doporučuje v domácnostech s olověnými přípojkami, pro osoby s intolerancí
nebo pro přípravu kojenecké stravy

FILTRAČNÍ SYSTÉM
BEZ MIKROSPÍNAČE*

DESIGN: VYSOKÉ VÝTOKOVÉ RAMÍNKO VE
TVARU L
VE DVOU PROVEDENÍCH

» Kompatibilní s běžnými filtračními systémy (např. uhlíkový/osmózový filtr)

» Snadnější plnění velkých nádob, jako jsou
hrnce nebo vázy, filtrovanou či užitkovou
vodou

» Připojovací adaptér baterie
/ vodní filtr / hadice na studenou vodu v dodávce filtru

» K dostání s vytahovací koncovkou pro
rozšíření dosahu v mycí zóně

*

Není součástí dodávky baterie SCHOCK:
filtr vč. adaptéru a hadice pro studenou
vodu
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DÁVKOVAČE SAPONÁTU

Mimořádná funkce i barva

1

Design: Integrovaný dávkovač namísto vizuálně rušivé láhve se saponátem.

2

Manipulace: Plnění běžným saponátem jednoduše shora!

3

Multifunkční: Kdykoliv po ruce saponát nebo tekuté mýdlo.

4

Highlight: Pro každý dřez SCHOCK je
k dispozici barevně sladěná varianta
Samo nebo Ladon jako patentované
řešení pro kombinaci dávkovače saponátu a otočného ovládání sítka/zátky.

Sladěné

Kallio M-175
s pohledovými
díly Puro
a baterií Gota

Chrom

pohledové díly

Nerezová ocel

White Gold

Copper

Gunmetal

Puro

Standardní
součást dodávky

Naše baterie Dion (s pevným výtokovým ramínkem), Kavus, Keto a Laios nabízíme s PVD povlakem.
S tím lze optimálně kombinovat barevně sladěné dekorativní pohledové díly sestávající z krytu přepadu,
sítka a otočného ovládání.

+
Amur

Ladon

Samo

Tak se dřez a baterie propojí v jeden designový celek. Pohledové díly jsou k dispozici
v provedení nerezová ocel, chrom, White Gold, Copper, Gunmetal a Puro.
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Udržitelné

myšlení a dřezy

Klimatická neutralita

společnosti a dřezů

° 95 % vody se znovu upravuje
° Snížení spotřeby elektrického proudu

na výrobu každého dřezu o 45 % od
roku 2010

° Účastník iniciativy UN Global Compact
° Obal lze z 95 % roztřídit podle materiálu

a odevzdat k recyklaci obalů

° 100% zelená elektřina z vodní elektrárny

° Kontinuálně klesající netto spotřeba na jeden

° Úspora 55 % vody od roku 2007 díky
její recyklaci

° Louky s lučním kvítím a zelené plochy v areálu

kus a alternativní zdroje energie z regionu
závodu

Výpočet CO2: Společně se silným partnerem jsme sestavili
podrobnou bilanci CO2 dle protokolu GHG. Tato bilance dokumentuje veškeré emise – od vytápění našich kanceláří přes
procesy ve výrobě až po balení a dopravu našich produktů.

-CO2
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Centrála: +49 9921 600-0
Fax: +49 9921 600-263
E-mail: info@schock.de

Snížení emisí: Neustále pracujeme na snižování naší
uhlíkové stopy, tedy emisí CO2 – mimo jiné díky použití zelené elektřiny z vodní elektrárny, díky firemní
recyklaci vody, zvýšení biodiverzity v podnikovém areálu a v neposlední řadě díky inovacím produktů jako
CRISTADUR® Green Line a jejich koncepce uzavřeného
okruhu.
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Schock GmbH
Hofbauerstraße 1
94209 Regen
www.schock.cz
www.schock.sk

n

Označení jako klimaticky neutrální: Jsme klimaticky neutrální podnik a všechny naše dřezy
jsou také klimaticky neutrální. Prostřednictvím
našeho štítku ClimatePartner a ID mohou naši
zákazníci na adrese ClimatePartner.com/164312208-1001 sledovat, jak a kde proběhla kompenzace CO2.

GESICHERTE
NACHHALTIGKEIT

PRÜFSIEGEL 2022
Investition in die
Zukunft

Kompenzace CO2: Všechny nevyhnutelné emise kompenzujeme prostřednictvím mezinárodně uznávaných projektů na
ochranu klimatu z portfolia ClimatePartner*. Vybrané projekty
podléhají vysokým požadavkům Zlatého standardu.
ISO 45001:2018

ISO 9001:2015

* ClimatePartner má ve svém portfoliu více než 100 projektů na ochranu klimatu certifikovaných podle
nejvyšších standardů, které prokazatelně šetří CO2, v různých zemích a s různými technologiemi.
ISO 14001:2015

ISO 50001:2018
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SCHOCK

Společnost

Již roku 1979 a od vynalezení
křemenného kompozitního dřezu si ve všech oblastech své čin-

Kombinace ruční práce a inovativních technologií, německé

nosti klademe stále stejný cíl: za-

výroby a vedoucího postavení na globálních trzích, průkop-

jišťovat pomocí inovací, vášně

nického ducha a respektování tradic, vášně a know-how z nás

a řemeslného umění stále krás-

v uplynulých desetiletích udělala to, čím jsme dnes: nepřetržitě

nější, komfortnější a pestřejší

rostoucí společnost, který má za sebou dlouhou historii pro-

život v oblasti dřezů.

sperity a současně si každý den připisuje nové úspěchy.

Věděli jste, že ...

>100

… coby inovativní společnost jsme dosud přihlásili již více než 100 patentů

>300

… vyrábíme více než 300 modelů
dřezů v přibližně 40 barvách

>60%

… více než 60 % křemenných kompozitních
dřezů po celém světě se vyrábí naší metodou

>70

… zákazníků ve více než 70 zemích důvěřuje
našim produktům SCHOCK

1924
1924

rok založení firmy, společnost SCHOCK
má dnes více než 95letou historii

1979

vynález křemenné kompozitní
technologie

Hlavní sídlo

a výrobní závod
v Regenu, Bavorský les

Zaměstnanci
cca 700 v sídle
firmy v Regenu
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