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Kuchyňa je pre nás viac ako len miesto, kde sa  
pripravuje jedlo. Je to miesto, kde sa smejeme, snívame,  
pomáhame si, rozpráváme, robíme rozhodnutia, 
hovoríme si, čo je nové, plánujeme život  
a v neposlednom rade zažívame nezabudnuteľné 
okamihy. A práve z týchto dôvodov navrhujeme  
a vyrábame spotrebiče, ktoré do kuchýň prinášajú 
skutočne riešenie a inováciu. Riešenia, ktoré ladia  
s vaším životným štýlom a harmóniou domova.

Každý deň pracujeme na tom, aby sme lepšie pochopili 
vaše potreby a dokázali priniesť nové riešenia, ktoré 
odhalia v kuchyni nové možnosti.

Naša značka, ktorá vznikla v Nemecku, sa opiera 
o kvalitu, technológie a inovácie. Výrobky Teka sú 
celosvetovo známe svojou spoľahlivosťou, efektivitou  
a presnosťou.

Aj dnes, keď za sebou máme tradíciu takmer  
100 rokov, Teka stále neúnavne pracuje na tom,  
aby každý produkt mal tie najlepšie funkcie a dizajn, 
vďaka ktorým dosiahnete na každom kroku vynikajúce 
výsledky. Spokojnosť zákazníka je naším hlavným 
záujmom a spoločným cieľom.

Od samého začiatku sa usilujeme o špičkovú kvalitu 
výrobkov, najmodernejší a najoriginálnejší design,  
a najlepšie inovácie za primeranú cenu.

Kuchyňa je srdcom domova. Teka navrhuje
spotrebiče, ktoré sa stanú dušou vašej kuchyne.
Pretože práve v kuchyni si varíte svoj život, práve
tam sa odohráva časť najlepších chvíľ vášho života.

Kuchyniam 
dávame dušu

www.teka.cz

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené. Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.
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Viac informácií nájdete na zaruka.teka.cz

Drezy
 Valid for all stainless steel sinks. See conditions at teka.com DOŽIVOTNÁ

ZÁRUKA 
na materiál
nerezových
drezov
Viac ako 90 rokov skúseností
s výrobou drezov znamená,
že sme si natoľko istí
našimi štandardmi kvality,
že na materiál všetkých našich
nerezových drezov
poskytujeme doživotnú
záruku.

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené. Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.
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Drezy
 Valid for all stainless steel sinks. See conditions at teka.com DOŽIVOTNÁ
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na materiál
nerezových
drezov
Viac ako 90 rokov skúseností
s výrobou drezov znamená,
že sme si natoľko istí
našimi štandardmi kvality,
že na materiál všetkých našich
nerezových drezov
poskytujeme doživotnú
záruku.

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené. Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



CLASSIC MAX 1B 1D X
Nerezový drez pre horný montáž 
3½” sitko s prepadom a so sifónom | 200 mm extra hlboká 
vanička | Inštalácia do skrinky o šírke min. 60 cm |  
Sila nerezového plechu 1 mm

CLASSIC 2B 1D X
Nerezový drez pre hornú montáž, obojstranný 
Sila nerezového plechu 1 mm | Odtoková súprava  
EXTRA SLIM sa sítkom 3½” a prepadom |  
Bez otvorov pre batériu

STARBRIGHT 50 E-XN 1B 1D X
Nerezový drez pre hornú montáž, obojstranný  
Povrchová úprava: matná | 3½” sitko s prepadom a sifónom 
| Inštalácia do skrinky o šírke min. 50 cm | Sila nerezového 
plechu 0,7 mm

STARBRIGHT 45 E-XN 1B 1D X
Nerezový drez, jedna vaňa a jeden odkvapkávač 
Povrchová úprava: matná | 3½” sitko s prepadom a sifónom |  
Inštalácia do skrinky o šírke min. 45 cm | Sila nerezového 
plechu 0,6 mm

CLASSIC 1B ½D 650 X
Drez pre hornú montáž, obojstranný 
Leštený povrch odkvapu aj vaničky | Odtoková súprava  
EXTRA SLIM s prepadom, 3½” sitkom a sifónom | Bez otvoru 
pre batériu | Inštalácia do skrinky o šírke min. 45 cm |  
Sila nerezového plechu 1 mm

CLASSIC 1B ½D 580 X
Drez pre hornú montáž, obojstranný 
3½” sitko s prepadom, sifón  | Bez otvoru pre batériu | 
Inštalácia do skrinky o šírke min. 45 cm | Sila nerezového 
plechu 0,6 mm

CLASSIC 1B 1D X
Drez pre hornú montáž, obojstranný 
Extra hlboká vanička 190 mm | Odtoková súprava  
Extra Slim sa 3½” sitkom, prepadom a sifónom | Bez otvoru 
pre batériu | Inštalácia do skrinky o šírke min. 50 cm |  
Sila nerezového plechu 1 mm

NEREZOVÉ DREZY NEREZOVÉ DREZY

 

Prevedenie Kód
Nerez P 11119200 
Nerez L 11119201

Prevedenie Kód
Nerez 10119023

Prevedenie Kód
Nerez 115120031

Prevedenie Kód
Nerez 115120038

Prevedenie Kód
Nerez 10119070 
Mikrolinen 40109611

Prevedenie Kód
Nerez 40109616 
Mikrolinen 40109615

Prevedenie Kód
Nerez 10119056 
Mikrolinen 10119057

Odtoková súprava + sifón pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku
Odtoková súprava EXTRA SLIM + sifón pre úsporu miesta  
s odbočkou na umývačku

Odtoková súprava EXTRA SLIM + sifón pre úsporu miesta  
s odbočkou na umývačku

Odtoková súprava + sifón pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku
Odtoková súprava EXTRA SLIM + sifón pre úsporu miesta  
s odbočkou na umývačku

Odtoková súprava + sifón pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku Odtoková súprava + sifón pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku

60 cm

extra hlboká 
vanička

450x400/200 mm 860x500 mm 
výrez: 
840x480 mm

80 cm 1160x500 mm 
výrez:
1140x480 mm

45 cm 406x406x196 mm 650x500 mm
výrez: 
630x480mm

45 cm 340x400x150 mm 580x500 mm 
výrez: 
560x480 mm

50 cm

extra hlboká 
vanička

406x406/190 mm 860x500 mm 
výrez:
840x480 mm

129 €189 € 89 €

69 €99 € 59 €

99 €

P – odkvap vpravo, L – odkvap vľavo

340x400/190 mm 50 cm 406x406x170 mm 860x500 mm 
výrez: 
840x480 mm

45 cm 340x400x160 mm 790x500 mm
výrez: 
770x480 mm

CLASSIC STARBRIGHT 

 Valid for all stainless steel sinks. See conditions at teka.com Valid for all stainless steel sinks. See conditions at teka.com

 Valid for all stainless steel sinks. See conditions at teka.com

 Valid for all stainless steel sinks. See conditions at teka.com  Valid for all stainless steel sinks. See conditions at teka.com  Valid for all stainless steel sinks. See conditions at teka.com Valid for all stainless steel sinks. See conditions at teka.com

 Valid for all stainless steel sinks. See conditions at teka.com  Valid for all stainless steel sinks. See conditions at teka.com  Valid for all stainless steel sinks. See conditions at teka.com
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STARBRIGHT 50 E-XN 1B X
Nerezový drez pre hornú montáž 
Povrchová úprava: matná | Odtoková súprava EXTRA SLIM  
sa 3½” sitkom, prepadom a sifónom | Inštalácia do skrinky  
o šírke min. 50 cm | Sila nerezového plechu 0,7 mm

STARBRIGHT 45 E-XN 1B ORB X
Nerezový drez pre hornú montáž 
Povrchová úprava: matná | Odtoková súprava EXTRA SLIM  
sa 3½” sitkom s prepadom a sifónom | Inštalácia do skrinky 
o šírke min. 45 cm | Sila nerezového plechu 0,6 mm

Prevedenie Kód
Nerez 115020005

Prevedenie Kód
Nerez 11502000950 cm 400x340x155 mm 500x510 mm

výrez:  
480x 490 mm

45 cm 390x390x165 mm 510x510 mm

59 € 59 €

Odtoková súprava EXTRA SLIM + sifón pre úsporu miesta  
s odbočkou na umývačku

Odtoková súprava EXTRA SLIM + sifón pre úsporu miesta  
s odbočkou na umývačku

STARBRIGHT 45 E-XN 1B X
Nerezový drez pre hornú montáž 
Povrchová úprava: matná | Odtoková súprava EXTRA SLIM  
sa 3½” sitkom s prepadom a sifónom | Inštalácia do skrinky 
o šírke min. 45 cm | Sila nerezového plechu 0,6 mm

Prevedenie Kód
Nerez 115020012 45 cm 370x340x155 mm 465x440 mm

výrez:  
445x 420 mm

59 €

Odtoková súprava EXTRA SLIM + sifón pre úsporu miesta  
s odbočkou na umývačku

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené. Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



CLASSIC MAX 1B 1D X
Nerezový drez pre horný montáž 
3½” sitko s prepadom a so sifónom | 200 mm extra hlboká 
vanička | Inštalácia do skrinky o šírke min. 60 cm |  
Sila nerezového plechu 1 mm

CLASSIC 2B 1D X
Nerezový drez pre hornú montáž, obojstranný 
Sila nerezového plechu 1 mm | Odtoková súprava  
EXTRA SLIM sa sítkom 3½” a prepadom |  
Bez otvorov pre batériu

STARBRIGHT 50 E-XN 1B 1D X
Nerezový drez pre hornú montáž, obojstranný  
Povrchová úprava: matná | 3½” sitko s prepadom a sifónom 
| Inštalácia do skrinky o šírke min. 50 cm | Sila nerezového 
plechu 0,7 mm

STARBRIGHT 45 E-XN 1B 1D X
Nerezový drez, jedna vaňa a jeden odkvapkávač 
Povrchová úprava: matná | 3½” sitko s prepadom a sifónom |  
Inštalácia do skrinky o šírke min. 45 cm | Sila nerezového 
plechu 0,6 mm

CLASSIC 1B ½D 650 X
Drez pre hornú montáž, obojstranný 
Leštený povrch odkvapu aj vaničky | Odtoková súprava  
EXTRA SLIM s prepadom, 3½” sitkom a sifónom | Bez otvoru 
pre batériu | Inštalácia do skrinky o šírke min. 45 cm |  
Sila nerezového plechu 1 mm

CLASSIC 1B ½D 580 X
Drez pre hornú montáž, obojstranný 
3½” sitko s prepadom, sifón  | Bez otvoru pre batériu | 
Inštalácia do skrinky o šírke min. 45 cm | Sila nerezového 
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CLASSIC 1B 1D X
Drez pre hornú montáž, obojstranný 
Extra hlboká vanička 190 mm | Odtoková súprava  
Extra Slim sa 3½” sitkom, prepadom a sifónom | Bez otvoru 
pre batériu | Inštalácia do skrinky o šírke min. 50 cm |  
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NEREZOVÉ DREZY NEREZOVÉ DREZY

 

Prevedenie Kód
Nerez P 11119200 
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Prevedenie Kód
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Prevedenie Kód
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Mikrolinen 40109611
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Mikrolinen 40109615

Prevedenie Kód
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Mikrolinen 10119057

Odtoková súprava + sifón pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku
Odtoková súprava EXTRA SLIM + sifón pre úsporu miesta  
s odbočkou na umývačku

Odtoková súprava EXTRA SLIM + sifón pre úsporu miesta  
s odbočkou na umývačku

Odtoková súprava + sifón pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku
Odtoková súprava EXTRA SLIM + sifón pre úsporu miesta  
s odbočkou na umývačku

Odtoková súprava + sifón pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku Odtoková súprava + sifón pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku
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840x480 mm
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P – odkvap vpravo, L – odkvap vľavo
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výrez: 
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STARBRIGHT 50 E-XN 1B X
Nerezový drez pre hornú montáž 
Povrchová úprava: matná | Odtoková súprava EXTRA SLIM  
sa 3½” sitkom, prepadom a sifónom | Inštalácia do skrinky  
o šírke min. 50 cm | Sila nerezového plechu 0,7 mm

STARBRIGHT 45 E-XN 1B ORB X
Nerezový drez pre hornú montáž 
Povrchová úprava: matná | Odtoková súprava EXTRA SLIM  
sa 3½” sitkom s prepadom a sifónom | Inštalácia do skrinky 
o šírke min. 45 cm | Sila nerezového plechu 0,6 mm

Prevedenie Kód
Nerez 115020005

Prevedenie Kód
Nerez 11502000950 cm 400x340x155 mm 500x510 mm

výrez:  
480x 490 mm

45 cm 390x390x165 mm 510x510 mm

59 € 59 €

Odtoková súprava EXTRA SLIM + sifón pre úsporu miesta  
s odbočkou na umývačku

Odtoková súprava EXTRA SLIM + sifón pre úsporu miesta  
s odbočkou na umývačku

STARBRIGHT 45 E-XN 1B X
Nerezový drez pre hornú montáž 
Povrchová úprava: matná | Odtoková súprava EXTRA SLIM  
sa 3½” sitkom s prepadom a sifónom | Inštalácia do skrinky 
o šírke min. 45 cm | Sila nerezového plechu 0,6 mm

Prevedenie Kód
Nerez 115020012 45 cm 370x340x155 mm 465x440 mm

výrez:  
445x 420 mm

59 €

Odtoková súprava EXTRA SLIM + sifón pre úsporu miesta  
s odbočkou na umývačku

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené. Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



STYLO 1B X
Nerezový drez pre hornú montáž 
Leštený povrch odkvapu aj vaničky | Odtoková súprava EXTRA 
SLIM s prepadom a 3 ½” sitkom, sifón | Inštalácia do skrinky 
o šírke min. 45 cm | Sila nerezového plechu: 0,7 mm

 

UNIVERSE 50 T-XP 1B 1D MAX X
Nerezový drez pre hornú montáž, obojstranný 
Povrchová úprava: lesklá | Odtoková súprava so sitkom 3½”  
s prepadom a sifónom | Inštalácia do skrinky o šírke  
min. 50 cm | Sila nerezového plechu: 0,7 mm

UNIVERSE 45 T-XN 1B 1D X
Nerezový drez pre hornú montáž, obojstranný 
Povrchová úprava: matná | Odtoková súprava so sitkom 3½” 
s prepadom a sifónom | Inštalácia do skrinky o šírke  
min. 45 cm | Sila nerezového plechu: 0,7 mm

DEVA 45 I-CN 1B 1D X
Nerezový drez pre hornú montáž, obojstranný 
Matný povrch odkvapu aj vaničky | Odtoková súprava  
s prepadom a 1 ½” zátkou | Bez otvoru pre batériu |  
Inštalácia do skrinky o šírke min. 45 cm | Sila nerezového 
plechu: 0,7 mm

Prevedenie Kód
Nerez 115110020

Prevedenie Kód
Nerez 10107026 
Mikrolinen 10107045

Prevedenie Kód
Nerez 115110015

Prevedenie Kód
Nerez 10133005

99 € 69 €

39 €

45 cm 400x365/160 mm 465x485 mm 
výrez:
445x465 mm

45 cm 340x400x170 mm 790x500 mm
výrez:  
770x480 mm

50 cm 406x406x175 mm 790x500 mm
výrez:  
770x480 mm

69 €

45 cm 368x338/148 mm 780x435 mm
výrez:  
760x415 mm

STYLO UNIVERSE

DALŠÍ

 Valid for all stainless steel sinks. See conditions at teka.com Valid for all stainless steel sinks. See conditions at teka.com  Valid for all stainless steel sinks. See conditions at teka.com

 Valid for all stainless steel sinks. See conditions at teka.com

Odtoková súprava EXTRA SLIM + sifón pre úsporu miesta  
s odbočkou na umývačku Odtoková súprava + sifón pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku Odtoková súprava + sifón pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku

Odtoková súprava so špuntom + sifón s odbočkou na umývačku
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NEREZOVÉ DREZY GRANITOVÉ DREZY

90 cm 60 cm 80 cm

90 B-TG 2B
Granitový drez pre hornú montáž 
Extra hlbokej vaničky 200 mm

60 S-TG 1B 1D
Granitový drez pre hornú montáž, obojstranný 
Extra hlboká vanička 200 mm

50 B-TG 1B 1D
Granitový drez pre hornú montáž, obojstranný 
Extra hlboká vanička 200 mm

45 S-TG 1B 1D
Granitový drez pre hornú montáž, obojstranný 
Extra hlboká vanička 200 mm

60 B-TG 1½B 1D
Granitový drez pre hornú montáž, obojstranný 
Extra hlbokej vaničky 200 mm

60 L-TG 1B 1D
Granitový drez pre hornú montáž, obojstranný 
Extra hlboká vanička 200 mm

Prevedenie Kód

Hlinikovo sivá 115260000
Nero 115260001
Topaz 115260004
Biela 115260005
Asfalt 115260006

Prevedenie Kód

Hlinikovo sivá 115330028
Nero 115330029
Topaz 115330032
Biela 115330033
Asfalt 115330034

Prevedenie Kód

Hlinikovo sivá 115330014
Nero 115330015
Topaz 115330018
Biela 115330019
Asfalt 115330020

Prevedenie Kód

Hlinikovo sivá 115330042
Nero 115330043
Topaz 115330046
Biela 115330047
Asfalt 115330048

Prevedenie Kód

Hlinikovo sivá 115360000
Nero 115360001
Topaz 115360004
Biela 115360005
Asfalt 115360006

Prevedenie Kód

Hlinikovo sivá 115330000
Nero 115330001
Topaz 115330004
Biela 115330005
Asfalt 115330006

STONE

199 €

169 € 169 € 159 €

199 € 189 €

Odtoková súprava bez excentru + sifón 
pre úsporu miesta s odbočkou na 
umývačku

Odtoková súprava bez excentru + sifón 
pre úsporu miesta s odbočkou na 
umývačku

347x414/200 mm 
347x414/200 mm

317x414/200 mm 
150x414/200 mm860x510 mm

výrez: 840x485 mm
1000x510 mm

výrez: 980x485 mm

Odtoková súprava bez excentru + sifón 
pre úsporu miesta s odbočkou na 
umývačku

Odtoková súprava bez excentru + sifón 
pre úsporu miesta s odbočkou na 
umývačku

Odtoková súprava bez excentru + sifón 
pre úsporu miesta s odbočkou na 
umývačku

Odtoková súprava bez excentru + sifón 
pre úsporu miesta s odbočkou na 
umývačku

480x414/200 mm80 cm 780x510 mm
výrez: 760x485 mm

380x414/200 mm50 cm 860x510 mm
výrez: 840x485 mm

345x414/200 mm45 cm 650x510 mm
výrez: 630x485 mm

480x414/200 mm
1000x510 mm 

výrez: 980x480 mm

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené. Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



STYLO 1B X
Nerezový drez pre hornú montáž 
Leštený povrch odkvapu aj vaničky | Odtoková súprava EXTRA 
SLIM s prepadom a 3 ½” sitkom, sifón | Inštalácia do skrinky 
o šírke min. 45 cm | Sila nerezového plechu: 0,7 mm

 

UNIVERSE 50 T-XP 1B 1D MAX X
Nerezový drez pre hornú montáž, obojstranný 
Povrchová úprava: lesklá | Odtoková súprava so sitkom 3½”  
s prepadom a sifónom | Inštalácia do skrinky o šírke  
min. 50 cm | Sila nerezového plechu: 0,7 mm

UNIVERSE 45 T-XN 1B 1D X
Nerezový drez pre hornú montáž, obojstranný 
Povrchová úprava: matná | Odtoková súprava so sitkom 3½” 
s prepadom a sifónom | Inštalácia do skrinky o šírke  
min. 45 cm | Sila nerezového plechu: 0,7 mm

DEVA 45 I-CN 1B 1D X
Nerezový drez pre hornú montáž, obojstranný 
Matný povrch odkvapu aj vaničky | Odtoková súprava  
s prepadom a 1 ½” zátkou | Bez otvoru pre batériu |  
Inštalácia do skrinky o šírke min. 45 cm | Sila nerezového 
plechu: 0,7 mm

Prevedenie Kód
Nerez 115110020

Prevedenie Kód
Nerez 10107026 
Mikrolinen 10107045

Prevedenie Kód
Nerez 115110015

Prevedenie Kód
Nerez 10133005

99 € 69 €

39 €

45 cm 400x365/160 mm 465x485 mm 
výrez:
445x465 mm

45 cm 340x400x170 mm 790x500 mm
výrez:  
770x480 mm

50 cm 406x406x175 mm 790x500 mm
výrez:  
770x480 mm

69 €

45 cm 368x338/148 mm 780x435 mm
výrez:  
760x415 mm

STYLO UNIVERSE

DALŠÍ

 Valid for all stainless steel sinks. See conditions at teka.com Valid for all stainless steel sinks. See conditions at teka.com  Valid for all stainless steel sinks. See conditions at teka.com

 Valid for all stainless steel sinks. See conditions at teka.com

Odtoková súprava EXTRA SLIM + sifón pre úsporu miesta  
s odbočkou na umývačku Odtoková súprava + sifón pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku Odtoková súprava + sifón pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku

Odtoková súprava so špuntom + sifón s odbočkou na umývačku

8 9

NEREZOVÉ DREZY GRANITOVÉ DREZY

90 cm 60 cm 80 cm

90 B-TG 2B
Granitový drez pre hornú montáž 
Extra hlbokej vaničky 200 mm

60 S-TG 1B 1D
Granitový drez pre hornú montáž, obojstranný 
Extra hlboká vanička 200 mm

50 B-TG 1B 1D
Granitový drez pre hornú montáž, obojstranný 
Extra hlboká vanička 200 mm

45 S-TG 1B 1D
Granitový drez pre hornú montáž, obojstranný 
Extra hlboká vanička 200 mm

60 B-TG 1½B 1D
Granitový drez pre hornú montáž, obojstranný 
Extra hlbokej vaničky 200 mm

60 L-TG 1B 1D
Granitový drez pre hornú montáž, obojstranný 
Extra hlboká vanička 200 mm

Prevedenie Kód

Hlinikovo sivá 115260000
Nero 115260001
Topaz 115260004
Biela 115260005
Asfalt 115260006

Prevedenie Kód

Hlinikovo sivá 115330028
Nero 115330029
Topaz 115330032
Biela 115330033
Asfalt 115330034

Prevedenie Kód

Hlinikovo sivá 115330014
Nero 115330015
Topaz 115330018
Biela 115330019
Asfalt 115330020

Prevedenie Kód

Hlinikovo sivá 115330042
Nero 115330043
Topaz 115330046
Biela 115330047
Asfalt 115330048

Prevedenie Kód

Hlinikovo sivá 115360000
Nero 115360001
Topaz 115360004
Biela 115360005
Asfalt 115360006

Prevedenie Kód

Hlinikovo sivá 115330000
Nero 115330001
Topaz 115330004
Biela 115330005
Asfalt 115330006

STONE

199 €

169 € 169 € 159 €

199 € 189 €

Odtoková súprava bez excentru + sifón 
pre úsporu miesta s odbočkou na 
umývačku

Odtoková súprava bez excentru + sifón 
pre úsporu miesta s odbočkou na 
umývačku

347x414/200 mm 
347x414/200 mm

317x414/200 mm 
150x414/200 mm860x510 mm

výrez: 840x485 mm
1000x510 mm

výrez: 980x485 mm

Odtoková súprava bez excentru + sifón 
pre úsporu miesta s odbočkou na 
umývačku

Odtoková súprava bez excentru + sifón 
pre úsporu miesta s odbočkou na 
umývačku

Odtoková súprava bez excentru + sifón 
pre úsporu miesta s odbočkou na 
umývačku

Odtoková súprava bez excentru + sifón 
pre úsporu miesta s odbočkou na 
umývačku

480x414/200 mm80 cm 780x510 mm
výrez: 760x485 mm

380x414/200 mm50 cm 860x510 mm
výrez: 840x485 mm

345x414/200 mm45 cm 650x510 mm
výrez: 630x485 mm

480x414/200 mm
1000x510 mm 

výrez: 980x480 mm

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené. Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené. Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.

GRANITOVÉ DREZY

45 cm 335x420/190 mm
780x500 mm

výrez: 760x480 mm

45 cm 330x380/170 mm
760x440 mm

výrez: 740x420 mm

45 cm 330x380/170 mm

50 cm 370x445/200 mm
780x500 mm

výrez: 760x480 mm

50 cm 370x445/200 mm
670x500 mm

výrez: 650x480 mm

45 S-TG 1B 1D
Granitový drez pre hornú montáž, obojstranný

45 B-TQ 1B 1D
Granitový drez pre hornú montáž, obojstranný

45 S-TQ 1B 1D
Granitový drez pre hornú montáž, obojstranný

50 B-TQ 1B 1D
Granitový drez pre hornú montáž, obojstranný 
Extra hlboká vanička 200 mm

50 S-TQ 1B 1D
Granitový drez pre hornú montáž, obojstranný 
Extra hlboká vanička 200 mm

Prevedenie Kód

Nero 40144523
Topaz 40144524
Biela 40144525 
Hlinikovo sivá 40144526
Čierna metalická 115340000

Prevedenie Kód

Čierna metalická 115350001

Prevedenie Kód

Čierna metalická 115350000

Prevedenie Kód

Čierna metalická 40148080
Hlinikovo sivá 40148081
Topaz 40148082

Prevedenie Kód

Čierna metalická 40148090
Hlinikovo sivá 40148091
Topaz 40148092

SIMPLA

COMFOR

ESTELA

159 €

149 € 149 €

159 € 159 €

Odtoková súprava bez excentru + sifón 
pre úsporu miesta s odbočkou na 
umývačku

Odtoková súprava s EXCENTROM + 
sifón pre úsporu miesta s odbočkou na 
umývačku

Odtoková súprava s EXCENTROM + 
sifón pre úsporu miesta s odbočkou na 
umývačku

Odtoková súprava s EXCENTROM + 
sifón pre úsporu miesta s odbočkou na 
umývačku

Odtoková súprava s EXCENTROM + 
sifón pre úsporu miesta s odbočkou na 
umývačku

620x440 mm
výrez: 600x420 mm
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50 cm 345x425/190 mm45 cm 345x425/190 mm
780x495 mm

výrez: 760x475 mm

45 B-TQ 1B 1D
Granitový drez pre hornú montáž, obojstranný

50 S-TQ 1B
Granitový drez pre hornú montáž

Prevedenie Kód

Čierna metalická 40148000
Hlinikovo sivá 40148001
Topaz 40148002

Prevedenie Kód

Čierna metalická 40148010
Hlinikovo sivá 40148011
Topaz 40148012

CLIVO

149 € 139 €

Odtoková súprava s excentrom + sifón 
pre úsporu miesta s odbočkou na 
umývačku

Odtoková súprava s EXCENTROM + 
sifón pre úsporu miesta s odbočkou na 
umývačku

490x455 mm
výrez: 470x435 mm

GRANITOVÉ DREZY



Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené. Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.

GRANITOVÉ DREZY

45 cm 335x420/190 mm
780x500 mm

výrez: 760x480 mm

45 cm 330x380/170 mm
760x440 mm

výrez: 740x420 mm

45 cm 330x380/170 mm

50 cm 370x445/200 mm
780x500 mm

výrez: 760x480 mm

50 cm 370x445/200 mm
670x500 mm

výrez: 650x480 mm

45 S-TG 1B 1D
Granitový drez pre hornú montáž, obojstranný

45 B-TQ 1B 1D
Granitový drez pre hornú montáž, obojstranný

45 S-TQ 1B 1D
Granitový drez pre hornú montáž, obojstranný

50 B-TQ 1B 1D
Granitový drez pre hornú montáž, obojstranný 
Extra hlboká vanička 200 mm

50 S-TQ 1B 1D
Granitový drez pre hornú montáž, obojstranný 
Extra hlboká vanička 200 mm

Prevedenie Kód

Nero 40144523
Topaz 40144524
Biela 40144525 
Hlinikovo sivá 40144526
Čierna metalická 115340000

Prevedenie Kód

Čierna metalická 115350001

Prevedenie Kód

Čierna metalická 115350000

Prevedenie Kód

Čierna metalická 40148080
Hlinikovo sivá 40148081
Topaz 40148082

Prevedenie Kód

Čierna metalická 40148090
Hlinikovo sivá 40148091
Topaz 40148092

SIMPLA

COMFOR

ESTELA

159 €

149 € 149 €

159 € 159 €

Odtoková súprava bez excentru + sifón 
pre úsporu miesta s odbočkou na 
umývačku

Odtoková súprava s EXCENTROM + 
sifón pre úsporu miesta s odbočkou na 
umývačku

Odtoková súprava s EXCENTROM + 
sifón pre úsporu miesta s odbočkou na 
umývačku

Odtoková súprava s EXCENTROM + 
sifón pre úsporu miesta s odbočkou na 
umývačku

Odtoková súprava s EXCENTROM + 
sifón pre úsporu miesta s odbočkou na 
umývačku

620x440 mm
výrez: 600x420 mm
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50 cm 345x425/190 mm45 cm 345x425/190 mm
780x495 mm

výrez: 760x475 mm

45 B-TQ 1B 1D
Granitový drez pre hornú montáž, obojstranný

50 S-TQ 1B
Granitový drez pre hornú montáž

Prevedenie Kód

Čierna metalická 40148000
Hlinikovo sivá 40148001
Topaz 40148002

Prevedenie Kód

Čierna metalická 40148010
Hlinikovo sivá 40148011
Topaz 40148012

CLIVO

149 € 139 €

Odtoková súprava s excentrom + sifón 
pre úsporu miesta s odbočkou na 
umývačku

Odtoková súprava s EXCENTROM + 
sifón pre úsporu miesta s odbočkou na 
umývačku

490x455 mm
výrez: 470x435 mm

GRANITOVÉ DREZY



Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené. Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.

12 13

59 €

79 €

109 €
109 €

KUCHYNSKÉ BATÉRIE

Kuchynská batéria 
Konštrukcia: Vysoké ramienko s koncovkou sprcha/
tryska | Ramienko otočné o 120° | Perlátor s úpravou proti 
usadzovaniu vodného kameňa | Flexi kovové pripojovacie 
hadičky so závitom 3/8“ | Pre montáž do otvoru  
s priemerom 35 mm

Kuchynská batéria 
Konštrukcia: vysoké ramienko s perlátorom | Ramienko 
otočné o 360° | Perlátor s úpravou proti usadzovaniu 
vodného kameňa | Flexi kovové pripojovacie hadičky  
so závitom 3/8“ | pre montáž do otvoru s priemerom  
35 mm

Kuchynská batéria 
Prevedenie: lesklý chróm | Konštrukcia: nízke ramienko  
s perlátorom | Ramienko otočné o 360° | Perlátor  
s úpravou proti usadzovaniu vodného kameňa | Flexi kovové 
pripojovacie hadičky so závitom 3/8“ | Pre montáž do otvoru 
s priemerom 35 mm

Kuchynská batéria 
Prevedenie: lesklý chróm | Konštrukcia: vysoké ramienko 
s perlátorom | Ramienko otočné o 360° | Perlátor  
s úpravou proti usadzovaniu vodného kameňa | Flexi kovové 
pripojovacie hadičky so závitom 3/8“ | Pre montáž do otvoru 
s priemerom 35 mm

Kuchynská batéria 
Konštrukcia: nízke ramienko s výsuvnou sprchou | Prepínanie 
funkcia sprcha/tryska s perlátorom | Ramienko otočné  
o 120° | Perlátor s úpravou proti usadzovaniu vodného 
kameňa | Flexi kovové pripojovacie hadičky so závitom 3/8“ | 
Pre montáž do otvoru s priemerom 35 mm

Kuchynská batéria s otočným ramienkom  
a výsuvnou sprchou 
Nová extra odolná pružná hadica | Flexi kovové pripojovacie 
hadičky so závitom 3/8“

MY1 CR SP 995 MTP 913

IN 995MTP 978ARK 938

18½25 mm

341/194 mm

535/221 mm 341/194 mm

295/222 mm 16½00 mm

109 €209 €

Prevedenie Kód

Chrom 1816002

Prevedenie Kód

Chrom  5399512

Prevedenie Kód

Chrom  559950200

Nero 55995020CN 
Čierna metalická 55995020Q 
Topaz 55995020T

Prevedenie Kód

Chrom  239381200

Nero 23938120CN 
Čierna metalická 23938120Q 
Biela 23938120W

Prevedenie Kód

Chrom 469781200

Nero 46978020CN 
Čierna metalická 46978020Q 
Topaz 46978020T

69 €149 €

89 €

169 €

Prevedenie Kód

Chrom  469130200

Nero 46913020CN 
Čierna metalická 46913020Q
Topaz 46913020T

Kuchynské batérie



Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené. Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.

12 13

59 €

79 €

109 €
109 €

KUCHYNSKÉ BATÉRIE

Kuchynská batéria 
Konštrukcia: Vysoké ramienko s koncovkou sprcha/
tryska | Ramienko otočné o 120° | Perlátor s úpravou proti 
usadzovaniu vodného kameňa | Flexi kovové pripojovacie 
hadičky so závitom 3/8“ | Pre montáž do otvoru  
s priemerom 35 mm

Kuchynská batéria 
Konštrukcia: vysoké ramienko s perlátorom | Ramienko 
otočné o 360° | Perlátor s úpravou proti usadzovaniu 
vodného kameňa | Flexi kovové pripojovacie hadičky  
so závitom 3/8“ | pre montáž do otvoru s priemerom  
35 mm

Kuchynská batéria 
Prevedenie: lesklý chróm | Konštrukcia: nízke ramienko  
s perlátorom | Ramienko otočné o 360° | Perlátor  
s úpravou proti usadzovaniu vodného kameňa | Flexi kovové 
pripojovacie hadičky so závitom 3/8“ | Pre montáž do otvoru 
s priemerom 35 mm

Kuchynská batéria 
Prevedenie: lesklý chróm | Konštrukcia: vysoké ramienko 
s perlátorom | Ramienko otočné o 360° | Perlátor  
s úpravou proti usadzovaniu vodného kameňa | Flexi kovové 
pripojovacie hadičky so závitom 3/8“ | Pre montáž do otvoru 
s priemerom 35 mm

Kuchynská batéria 
Konštrukcia: nízke ramienko s výsuvnou sprchou | Prepínanie 
funkcia sprcha/tryska s perlátorom | Ramienko otočné  
o 120° | Perlátor s úpravou proti usadzovaniu vodného 
kameňa | Flexi kovové pripojovacie hadičky so závitom 3/8“ | 
Pre montáž do otvoru s priemerom 35 mm

Kuchynská batéria s otočným ramienkom  
a výsuvnou sprchou 
Nová extra odolná pružná hadica | Flexi kovové pripojovacie 
hadičky so závitom 3/8“

MY1 CR SP 995 MTP 913

IN 995MTP 978ARK 938

18½25 mm

341/194 mm

535/221 mm 341/194 mm

295/222 mm 16½00 mm

109 €209 €

Prevedenie Kód

Chrom 1816002

Prevedenie Kód

Chrom  5399512

Prevedenie Kód

Chrom  559950200

Nero 55995020CN 
Čierna metalická 55995020Q 
Topaz 55995020T

Prevedenie Kód

Chrom  239381200

Nero 23938120CN 
Čierna metalická 23938120Q 
Biela 23938120W

Prevedenie Kód

Chrom 469781200

Nero 46978020CN 
Čierna metalická 46978020Q 
Topaz 46978020T

69 €149 €

89 €

169 €

Prevedenie Kód

Chrom  469130200

Nero 46913020CN 
Čierna metalická 46913020Q
Topaz 46913020T

Kuchynské batérie



Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené. Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.

BATÉRIE

Kuchynská batéria 
Prevedenie: lesklý chróm | Konštrukcia: nízke ramienko 
s perlátorom | Ramienko otočné o 360° | Perlátor  
s úpravou proti usadzovaniu vodného kameňa | Flexi kovové 
pripojovacie hadičky so závitom 3/8“ | Pre montáž do otvoru 
s priemerom 35 mm

Kuchynská batéria s vysokým otočným ramienkom 
Prevedenie: lesklý chróm | Prevzdušňovač proti tvorbe 
vodného kameňa | Flexi kovové pripojovacie hadičky  
so závitom 3/8“ | Pre montáž do otvoru o priemere 35 m

ML

IN 915

167/227 mm

335/180 mm

Prevedenie Kód

Chrom  8191362

Prevedenie Kód

Chrom 539156200

39 €

69 €14 15

Kuchynská batéria s vysokým ramienkom 
na filtrovanú vodu 
Otočné ramienko | Prevzdušňovač proti vodnému kameňu |  
2 nezávislé vodné cesty pre nefiltrované a filtrovanú vodu | 
Rýchla a jednoduchá výmena kartuše filtra 
(kód: R1039600)

OS 210

362/200 mm

Prevedenie Kód

Chrom 116090000

Nutné dokúpiť filter
R1038600
129 €

299 €

KUCHYNSKÉ BATÉRIE
S FILTRAČNÝM SYSTEMOM
Vychutnajte si pitnú vodu s filtračným systémom filtrácie TekaPure®.
Kuchynská batéria OS 210 Vám vďaka pokročilému filtračnému systému
umožní si vychutnať vodu bez nečistôt a pachu.

Filtračný systém TekaPure®:

•  Zlepšuje o 95% chuť a vôňu vody
•  Odstraňuje nepríjemnú vôňu, nečistoty a chlórovanú chuť vďaka pokročilému systému vodnej 

filtrácie PURIFIER®

•  Prevádzková kapacita filtra: 5 800 litrov alebo 1 rok
•  Priemerná spotreba vody na rodinu 4 osoby = 4 380 l / rok (3 l/deň na osobu).
•   Filtračný systém zaberá veľmi málo miesta pod drezom, takže je vhodný pre inštaláciu 

vo veľmi obmedzenom priestore
•  Certifikovaná sanitárna filtrácia podľa NSF (Systém testovaný a certifikovaný NSF International 

podľa ANSI/NSF Standard 42 pre redukciu triedy chlóru I, chuť a zápach)

1

1 2

2

3

 1   Ľavá rukoväť pre ovládanie 
filtrovanej vody

2   Pravá rukoväť pre ovládanie 
nefiltrované vody z vodovodu

3   Dve nezávislé vodné cesty v batérii, 
jedna pre nefiltrovanú vodu 
z vodovodu (A) a druhá pre filtrovanú vodu (B).



Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené. Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.

BATÉRIE

Kuchynská batéria 
Prevedenie: lesklý chróm | Konštrukcia: nízke ramienko 
s perlátorom | Ramienko otočné o 360° | Perlátor  
s úpravou proti usadzovaniu vodného kameňa | Flexi kovové 
pripojovacie hadičky so závitom 3/8“ | Pre montáž do otvoru 
s priemerom 35 mm

Kuchynská batéria s vysokým otočným ramienkom 
Prevedenie: lesklý chróm | Prevzdušňovač proti tvorbe 
vodného kameňa | Flexi kovové pripojovacie hadičky  
so závitom 3/8“ | Pre montáž do otvoru o priemere 35 m

ML

IN 915

167/227 mm

335/180 mm

Prevedenie Kód

Chrom  8191362

Prevedenie Kód

Chrom 539156200

39 €

69 €14 15

Kuchynská batéria s vysokým ramienkom 
na filtrovanú vodu 
Otočné ramienko | Prevzdušňovač proti vodnému kameňu |  
2 nezávislé vodné cesty pre nefiltrované a filtrovanú vodu | 
Rýchla a jednoduchá výmena kartuše filtra 
(kód: R1039600)

OS 210

362/200 mm

Prevedenie Kód

Chrom 116090000

Nutné dokúpiť filter
R1038600
129 €

299 €

KUCHYNSKÉ BATÉRIE
S FILTRAČNÝM SYSTEMOM
Vychutnajte si pitnú vodu s filtračným systémom filtrácie TekaPure®.
Kuchynská batéria OS 210 Vám vďaka pokročilému filtračnému systému
umožní si vychutnať vodu bez nečistôt a pachu.

Filtračný systém TekaPure®:

•  Zlepšuje o 95% chuť a vôňu vody
•  Odstraňuje nepríjemnú vôňu, nečistoty a chlórovanú chuť vďaka pokročilému systému vodnej 

filtrácie PURIFIER®

•  Prevádzková kapacita filtra: 5 800 litrov alebo 1 rok
•  Priemerná spotreba vody na rodinu 4 osoby = 4 380 l / rok (3 l/deň na osobu).
•   Filtračný systém zaberá veľmi málo miesta pod drezom, takže je vhodný pre inštaláciu 

vo veľmi obmedzenom priestore
•  Certifikovaná sanitárna filtrácia podľa NSF (Systém testovaný a certifikovaný NSF International 

podľa ANSI/NSF Standard 42 pre redukciu triedy chlóru I, chuť a zápach)

1

1 2

2

3

 1   Ľavá rukoväť pre ovládanie 
filtrovanej vody

2   Pravá rukoväť pre ovládanie 
nefiltrované vody z vodovodu

3   Dve nezávislé vodné cesty v batérii, 
jedna pre nefiltrovanú vodu 
z vodovodu (A) a druhá pre filtrovanú vodu (B).
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248 € 168 €

168 €

138 €

168 €

328 €

358 €

338 €

328 €

228 €

258 €

238 €

228 €

268 € 208 €

208 €

178 €

208 €

298 €

268 €

308 € 158 €

158 €

128 €

158 €

338 €

308 €

138 €

138 €

108 €

138 €

278 €

248 €

SETY GRANITOVÝCH DREZOV A BATÉRIÍ SETY NEREZOVÝCH DREZOV A BATÉRIÍ

STONE 45 S-TG 1B 1D CLASSIC 1B 1D X 

UNIVERSE 50 T-XP 1B 1D MAX X

UNIVERSE 45 T-XN 1B 1D X 

CLASSIC 1B ½D 650 X 

STONE 60 L-TG 1B 1D 

STONE 50 B-TG 1B 1D

SIMPLA 45 S-TG 1B 1D 

ARK 938 
Set č. 1

ARK 938 
Set č. 6

ARK 938 
Set č. 11

ARK 938 
Set č. 16

IN 995 
Set č. 2

IN 915 
Set č. 21

IN 995 
Set č. 25

IN 995 
Set č. 29

IN 915 
Set č. 33

IN 995 
Set č. 7

IN 995 
Set č. 12

IN 995 
Set č. 17

ARK 938 
Set č. 3

MTP 978  
Set č. 22

MTP 978 
Set č. 26

MTP 978 
Set č. 30

MTP 978  
Set č. 34

ARK 938 
Set č. 8

ARK 938 
Set č. 13

ARK 938 
Set č. 18

MTP 913 
Set č. 5

ML 
Set č. 24

ML 
Set č. 28

ML 
Set č. 32

ML 
Set č. 36

MTP 913 
Set č. 10

MTP 913 
Set č. 15

MTP 913 
Set č. 20

45 cm

345x414/200 mm

650x510 mm, 
výrez: 630x485 mm

50 cm

406x406/190 mm

860x500 mm, 
výrez: 840x480 mm

50 cm

406x406x175 mm

790x500 mm
výrez: 770x480 mm

45 cm

340x400x170 mm

790x500 mm
výrez: 770x480 mm

50 cm

400x400x196 mm

650x500 mm,
výrez: 630x480 mm

60 cm

480x414/200 mm

1000x510 mm

50 cm

380x414/200 mm

860x510 mm
výrez: 840x485 mm

45 cm

335x420/190 mm

780x500 mm
výrez: 760x480 mm

MTP 978  
Set č. 4

MTP 913  
Set č. 23

MTP 913  
Set č. 27

MTP 913 
Set č. 31

MTP 913 
Set č. 35

MTP 978  
Set č. 9

MTP 978  
Set č. 14

MTP 978  
Set č. 19

16 17

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené. Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.
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SETY GRANITOVÝCH DREZOV A BATÉRIÍ SETY NEREZOVÝCH DREZOV A BATÉRIÍ

STONE 45 S-TG 1B 1D CLASSIC 1B 1D X 

UNIVERSE 50 T-XP 1B 1D MAX X

UNIVERSE 45 T-XN 1B 1D X 

CLASSIC 1B ½D 650 X 

STONE 60 L-TG 1B 1D 

STONE 50 B-TG 1B 1D

SIMPLA 45 S-TG 1B 1D 

ARK 938 
Set č. 1

ARK 938 
Set č. 6

ARK 938 
Set č. 11

ARK 938 
Set č. 16

IN 995 
Set č. 2

IN 915 
Set č. 21

IN 995 
Set č. 25
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Set č. 7

IN 995 
Set č. 12
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Set č. 34
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Set č. 8
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Set č. 13
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Set č. 18

MTP 913 
Set č. 5

ML 
Set č. 24

ML 
Set č. 28

ML 
Set č. 32

ML 
Set č. 36

MTP 913 
Set č. 10

MTP 913 
Set č. 15

MTP 913 
Set č. 20

45 cm

345x414/200 mm

650x510 mm, 
výrez: 630x485 mm

50 cm

406x406/190 mm

860x500 mm, 
výrez: 840x480 mm

50 cm

406x406x175 mm

790x500 mm
výrez: 770x480 mm

45 cm

340x400x170 mm

790x500 mm
výrez: 770x480 mm

50 cm

400x400x196 mm

650x500 mm,
výrez: 630x480 mm

60 cm

480x414/200 mm

1000x510 mm

50 cm

380x414/200 mm

860x510 mm
výrez: 840x485 mm

45 cm

335x420/190 mm

780x500 mm
výrez: 760x480 mm

MTP 978  
Set č. 4

MTP 913  
Set č. 23

MTP 913  
Set č. 27

MTP 913 
Set č. 31

MTP 913 
Set č. 35

MTP 978  
Set č. 9

MTP 978  
Set č. 14

MTP 978  
Set č. 19
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Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené. Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.


