
Zbiór najlepszych promocji 
wiosna 2017

Zlewozmywak ceramiczny
Villeroy&Boch Timeline 50

Bateria zlewozmywakowa
Grohe Minta 30274000
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Treść niniejszego wydawnictwa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny w PLN zawierają podatek VAT oraz Koszt Gospodarowania Odpadami liczony od kg utylizowanego urządzenia  
(ustawa z dnia 11.09.2015 Dz. Ustaw 2015 poz. 1688). Tres Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne, edytorskie i przekłamania kolorów powstałe w druku.

Wszystkie promocje producentów zawarte w niniejszym katalogu działają w terminach określonych na stronie lub do wyczerpania zapasów, co jest jednoczesnym zastrzeżeniem 
prawa do przedterminowego zakończenia promocji.



● zlewozmywak granitowy ● wymiar 800x510 mm
● głębokość komór 190 mm

829,-ELEMENT BRL X11 1,0 OC
● zlewozmywak granitowy ● wymiar 840x510 mm
● głębokość komory190 mm 919,-

kolory podstawowe

BERG exclusive

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

799,-ELEMENT BRL X104 1,0 BOC
● zlewozmywak granitowy ● wymiar 620x510 mm
- bardzo duża komora ● głębokość komory 190 mm 879,-

kolory podstawowe

BERG exclusive

jakość 
w dobrej 
cenie

849,-
949,-

kolory podstawowe

BERG exclusive

ELEMENT BRL X203 2,0 BOC

919,-ELEMENT BRL X51 1,5 OC
● zlewozmywak granitowy ● wymiar 1000x510 mm
● głębokość komory głównej 190 mm, małej 130 mm 999,-

kolory podstawowe

BERG exclusive

Przy zakuPie każdego 
zLEwOzMywaka 
granitoWego Berg

pREpaRaT Berg
NANOPURI
PreParat do MyCia 
zLEwOzMywaków 
granitoWyCh

Promocja trwa do wyczerpania zapasów. 

33,-

za 19 zł

jakość 
w dobrej 
cenie

222



P R E M I U M
jakość 
w dobrej 
cenie

ENya BRE X11 1,0 OC ENya BRE X51 1,5 OC859,- 879,-
● zlewozmywak granitowy ● wymiar 900x524 mm 
● głębokość komory 217 mm

● zlewozmywak granitowy ● wymiar 1000x510 mm 
● głębokość komory głównej 190 mm, małej 150 mm

kolory 
podstawowe

kolory 
podstawowe

939,- 959,-BERG 
exclusive

BERG 
exclusive

333

na WSzyStkie zLeWozMyWaki granitoWe*
*dotyczy korpusu granitowego, szczegółowe warunki gwarancji na stronie www.berg-agd.pl lub w karcie gwarancyjnej



koLory PodStaWoWe kOLORy EXCLUSIVE

reaLizaCJa na BieżĄCo reaLizaCJa na BieżĄCo

reaLizaCJa do 4 tygodni reaLizaCJa do 4 tygodni

02 - CZARNY

03 - SZARY

12 - CZARNY 
METALIK

10 - STALOWY 
METALIK

17 - cHocoLaTe

wyposażony jest w zestaw 
przelewowo-odpływowy z przedłużką  
i syfonem oraz elementy mocujące

konstrukcja syfonów naszych 
zlewozmywaków granitowych 
to oszczędność miejsca pod 

zlewozmywakiem dzięki instalacji 
syfonu bezpośrednio przy ścianie 

- przestrzeń tę można wykorzystać 
m.in. na selektory na śmieci itp.

SYSTEM SPACE

KAŻDY
ZLEWOZMYWAK

BERG

● zlewozmywak granitowy ● wymiar 890x500 mm
● głębokość komory 180 mm

899,-
949,-

kolory podstawowe

BERG exclusive

teraSSo Brd X11 1,0 oC

899,-TRIO BRT X513 1,5 OC
● zlewozmywak granitowy ● wymiar 850x540 mm
● głębokość komory głównej 190 mm, małej 120 mm  
● występuje tylko w wersji z małą komorą z prawej strony

959,-

kolory podstawowe

BERG exclusive

kRaTka OCIEkOwa 99,-

jakość 
w dobrej 
cenie

P R E M I U M

jakość 
w dobrej 
cenie

444



859,-
● granitowy zlewozmywak nakładany
● wymiar 800x610 mm ● głębokość 
komory 190 mm● występuje tylko  
w wersji z komorą z lewej strony

939,-

kolory 
podstawowe

BERG 
exclusive

deSka dreWniana

RECTO BRR X110a 1,0 OC

849,-INCO BRB X110a 1,0 OC

● zlewozmywak granitowy ● wymiar 
850x500 mm● gł. komory 190 mm  
● występuje tylko w wersji z komorą  
z lewej strony ● wpuszczany - BRB X110A 
● dostępny również w wersji do montażu 
na równi z blatem - brb X110aFM 

929,-

kolory 
podstawowe

BERG 
exclusive

zdjęcie zlewozmywaka
zamontowanego

na równi z blatem

819,-

799,-

INCO BRB X104 1,0 BOC

RECTO BRR X103 1,0 BOC

kolory 
podstawowe

kolory 
podstawowe

● zlewozmywak granitowy ● wymiar 
593x493 mm● gł. komory 190 mm  
● wpuszczany - BRB X104● dostępny 
również w wersji do montażu na równi 
z blatem - brb X104 FM

● granitowy zlewozmywak nakładany 
(montowany między blatami) ● wymiar 
550x610 mm ● gł. komory 190 mm

899,-

879,-

BERG 
exclusive

BERG 
exclusive

219,-

zdjęcie zlewozmywaka
do montażu na równi z blatem

zdjęcie zlewozmywaka wpuszczanego 
(z rantem powyżej poziomu blatu)

jakość 
w dobrej 
cenie

P R E M I U M

jakość 
w dobrej 
cenie

555

na WSzyStkie zLeWozMyWaki granitoWe*
*dotyczy korpusu granitowego, szczegółowe warunki gwarancji na stronie www.berg-agd.pl lub w karcie gwarancyjnej



759,-
● zlewozmywak granitowy ● wymiar 590x480 mm
● głębokość komory 180 mm 829,-

kolory podstawowe

BERG exclusive

unit Brg X11a 1,0 MoC 799,-unit Brg X503 1,5 BoC kolory podstawowe

● zlewozmywak granitowy ● wymiar 600x500 mm 
● głębokość komory głównej 200 mm, małej 125 mm 879,-BERG exclusive

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

779,-unit Brg X104 1,0 BoC kolory podstawowe

● zlewozmywak granitowy ● wymiar 590x500 mm
● głębokość komory 210 mm 859,-BERG exclusive

849,-
● zlewozmywak granitowy ● wymiar 780x500 mm
● głębokość komory głównej 180 mm, małej 120 mm 929,-

kolory podstawowe

BERG exclusive

unit Brg X513 1,5 compact MoC

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

CENTRO 
BRC X05

CENTRO 
BRC MX1

CENTRO 
BRC LX1849,- 899,- 959,-

● granitowa komora podwieszana 
● wymiar 260x460 mm 
● głębokość komory 155 mm

● granitowa komora podwieszana  
● wymiar 460x460 mm 
● głębokość komory 215 mm

● granitowa komora podwieszana 
● wymiar 560x460 mm
● głębokość komory 215 mm

929,- 969,- 999,-

kolory podstawowe kolory podstawowe kolory podstawowe

BERG exclusive BERG exclusive BERG exclusive

jakość 
w dobrej 
cenie

666



unit Brg X11 1,0 oC 799,-
879,-

kolory podstawowe

BERG exclusive
● zlewozmywak granitowy ● wymiar 780x500 mm
● głębokość komory 180 mm

729,-unit Brg X103 1,0 BoC
kolory podstawowe

● zlewozmywak granitowy ● wymiar 465x465 mm
● głębokość komory 185 mm 799,-BERG exclusive

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

999,-unit Brg X61 narożny
● zlewozmywak granitowy ● wymiar 1000x575 mm
● głębokość komory głównej 180 mm, małej 100 mm 1099,-

kolory podstawowe

BERG exclusive

899,-
● zlewozmywak granitowy ● wymiar 1000x500 mm  
● głębokość komory głównej 180 mm, małej 120 mm 989,-

kolory podstawowe

BERG exclusive

unit Brg X51 1,5 oC

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

777

na WSzyStkie zLeWozMyWaki granitoWe*
*dotyczy korpusu granitowego, szczegółowe warunki gwarancji na stronie www.berg-agd.pl lub w karcie gwarancyjnej



● większa stabilność montażowa baterii (nie ma ryzyka rozchwiania i poluzowania mocowania)
● dużo większa odporność na urazy mechaniczne: uderzenia sztućców, ciężkich pokrywek itp.
● większe zabezpieczenie przed odkształceniem zlewozmywaka w miejscach pracy uchwytów 

montażowych (sztywność i stabilność posadowienia zlewozmywaka)

stal 0,8 mm

● zlewozmywak stalowy ● wymiar 780x500 mm ● głębokość komory 190 mm 
● wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 mm

559,-RILL 1,0 OC len

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

519,-RILL 1,0 MOC
● zlewozmywak stalowy ● wymiar 615x500 mm ● głębokość komory 190 mm 
● wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 mm

len

stal 0,8 mm

● zlewozmywak stalowy ● wymiar 800x500 mm 
● głębokość komór 145 mm ● wykonany ze stali 
nierdzewnej o grubości 0,6 mm

duaL neW 2,0 BoC

389,-
369,-gładki  

ZbU 0203

gładki  
ZbX 0113

gładki  
ZbX 0513

gładki  
ZbX 051a

len 
ZbU 3203

len 
ZbX 3113

len 
ZbX 3513

len 
ZbX 351a

● zlewozmywak stalowy ● wymiar 780x490 mm  
● głębokość komory 160 mm ● wykonany ze stali 
nierdzewnej o grubości 0,6 mm

299,-
349,-

XEO 1,0 OC

● zlewozmywak stalowy ● wymiar 1000x500mm 
● głębokość komory głównej 160 mm, małej 130 mm 
● wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,6 mm

549,-
499,-XEO 1,5 OC

599,-

649,-

● zlewozmywak stalowy ● wymiar 780x490 mm 
● głębokość komory głównej 160 mm, małej 130 mm 
● wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,6 mm

429,-
399,-XEO 1,5 compact MOC

479,-

499,-

STaL GŁadka STaL SZcZoTkowana

iM GrUbSZa STaL ZLewoZMYwaka, TYM:

wSZYSTkie ZLewoZMYwaki STaLowe berG (Z wYjĄTkieM SUPerLine,  
GdZie jeST STaL SZcZoTkowana) doSTĘPne SĄ w werSjacH STaL GŁadka i Len

Len

Przy zakuPie każdego 
zLeWozMyWaka StaLoWego 
Berg do WyBoru
NÓŻ 
FISKARS 

PREPARAT 
BERG
NANOSTILL

lub

24,-

33,-

za 10 gr*

za 10 gr*

*Promocja trwa do wyczerpania zapasów.

888



jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

ZbP 010b ZbP 010cdeCo M 379,-
● stalowa komora podwieszana ● wymiar 360x420 mm  
● głębokość komory 180 mm ● wykonana ze stali 
nierdzewnej o grubości 0,8 mm ● stal gładka

● stalowa komora podwieszana ● wymiar 478x420 mm 
● głębokość komory 180 mm ● wykonana ze stali  
nierdzewnej o grubości 0,8 mm ● stal gładka

deCo L 399,-

1799,-SUPERLINE 1,0 OC
● zlewozmywak stalowy ●  wymiar 860x510 mm ● wpuszczany, ale istnieje również 
możliwość montażu na równi z blatem ● wykonany ze stali szczotkowanej o grub. 0,9 mm 
● głębokość komory 190 mm ● dostępny z komorą z prawej lub lewej strony

stal  
szczotkowana

stal  
szczotkowana

stal  
szczotkowana

stal 0,9 mm stal 0,9 mm

999,-SUpERLINE 1,0 BOC

1099,-● zlewozmywak stalowy ● wymiar 500x540 mm● wpuszczany, ale istnieje 
również możliwość montażu na równi z blatem ● wykonany ze stali 
szczotkowanej o grubości 0,9 mm ● głębokość komory 200 mm 

2499,-SUpERLINE 1,5 OC
● zlewozmywak stalowy ● wymiar 1000x510 mm ● wpuszczany, ale istnieje również 
możliwość montażu na równi z blatem ● wykonany ze stali szczotkowanej  
o grubości 0,9 mm ● głębokość komory głównej 190 mm, małej 150 mm  
● dostępny z komorą z prawej lub lewej strony

stal 0,9 mm

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

ZA KWOTĘ 2500 zł
zestAw NoŻY
GERLACh 994

                ZA KWOTĘ 3500 zł
zestAw NoŻY GerlAch  
w DrewNiANYm bloKu

mYJKA Do oKieN  
VileDA 

wiNDomAtic +LUB

PATELNIA GERLACh 
CONCEPT 28 cm

PRZY ZAKUPIE MIN. 3 PRODUKTÓW BERG
Z RÓŻNYCH GRUP PRODUKTOWYCH:

za 10 gr*
329,-

189,-
159,- 159,-

              ZA KWOTĘ 4500 zł
zestAw NoŻY
GERLACh 994

239,-

nanoPUri  
preparat do mycia 
zlewozmywaków 
granitowych i twardych 
powierzchni kuchennych

nanoSTiLL 
preparat do czyszczenia 
stali nierdzewnej 

nanoGran  
preparat do impregnacji 

zlewozmywaków 
granitowych 

33-

33,-

CHEMIA PIELĘGNACYJNA

33,-

za 10 gr*

za 10 gr*

za 10 gr*
za 10 gr*
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do WyCzerPania zaPaSóW do WyCzerPania zaPaSóW

zaMIENNIk: zaMIENNIk:

zestAw NoŻY
PURE GERLACh

zestAw NoŻY
PURE GERLACh

wzór 
nagrodzony 
znakiem 

999



● bateria zlewozmywakowa ● z wyciąganą wylewką  
● zasięg wylewki 243 mm ● wysokość od blatu 262 mm 
● głowica 40 mm ● chrom

aMUR

● bateria zlewozmywakowa ● wysokość korpusu do 
składanej wylewki 100 mm ● zasięg wylewki 184 mm  
● wysokość od blatu 298 mm ● głowica 40 mm ● chrom

● bateria zlewozmywakowa ● zasięg wylewki 207 mm 
● wysokość od blatu 291 mm ● głowica 40 mm ● chrom

TaMIza 419,-

469,-

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

NIL pLUS
● bateria zlewozmywakowa● zasięg wylewki 209 mm  
● wysokość od blatu 370 mm ● głowica 35 mm ● chrom

279,-

Panda
● bateria zlewozmywakowa ● zasięg wylewki 241 mm  
● wysokość od blatu 353 mm ● głowica 35 mm

chrom

inox

349,-
429,-

pURO
● bateria zlewozmywakowa ● z wyciąganą wylewką 
● zasięg wylewki 204 mm ● wysokość od blatu 421 mm 
● głowica 35 mm ● chrom

549,-

BRILLO
● bateria zlewozmywakowa ● zasięg wylewki 210 mm  
● wysokość od blatu 244 mm ● głowica 35 mm ● chrom

229,-

ROTO 379,-

469,-
Largo
● bateria zlewozmywakowa ● zasięg wylewki 188 mm 
● wysokość od blatu 266 mm ● głowica 35 mm  
● kolory: chrom, chrom/czarny lub biały

599,-

chrom

chrom  / czarny
chrom / biały

LINNEO
● bateria zlewozmywakowa ● z wyciąganą wylewką  
● zasięg wylewki 214 mm ● wysokość od blatu 307 mm  
● głowica 40 mm ● kolory: chrom, chrom/czarny lub biały

599,-
499,-chrom

chrom  / czarny
chrom / biały

aguiLa White / BLaCk
● bateria zlewozmywakowa ● zasięg wylewki 215 mm 
● wysokość od blatu 405 mm ● głowica 35 mm● funkcje:  
click water save, silikonowy aerator● biała lub czarna

489
599,-

podokienna  
ze składaną  

wylewką

przy zakupie  
z baterią

aeraTor 
STarT-SToP

za 1gr 

101010



BLaCk haWk
● bateria zlewozmywakowa ● z wyciąganą wylewką ● zasięg 
wylewki 210 mm ● wysokość od blatu 500 mm ● głowica 35 mm 
● funkcje: click water save, silikon. aerator ● chrom, czarny wąż

     BESTSELLER 

999,-

● bateria zlewozmywakowa ● z wyciąganą wylewką  
● zasięg wylewki 195 mm ● wysokość od blatu 485 mm  
● głowica 35 mm ● dwustopniowa regulacja przepływu wody 
● chrom

Condor 789,-rado QUaTRO

FRONTERa BLaCk

● bateria zlewozmywakowa ● z wyciąganą wylewką 
● zasięg wylewki 222 mm ● wysokość od blatu 455 mm 
● głowica 25 mm ● silikonowy aerator ● chrom

● bateria zlewozmywakowa ● z wyciąganą wylewką  
● zasięg wylewki 210 mm ● wysokość od blatu 435 mm 
● głowica 25 mm ● funkcje: click water save, silikonowy 
aerator ● chrom

● bateria zlewozmywakowa ● z wyciąganą wylewką  
● zasięg wylewki 200 mm ● wysokość od blatu 447 mm  
● głowica ceramiczna tylko 25 mm ● silikonowy aerator  
● chrom, czarny wąż

599,- 699,-

849,-

849,-

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

799,-
849,-

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

● bateria zlewozmywakowa ● z wyciąganą wylewką  
● zasięg wylewki 223 mm ● wysokość od blatu  
416 mm ● głowica 35 mm ● chrom

EXpO 469,-

jakość 
w dobrej 
cenie

     BESTSELLER 

111111

na WSzyStkie Baterie*
*gwarancja 5 lat dotyczy tylko pracy głowicy ceramicznej oraz szczelności korpusu, inne elementy objęte są standardową 2-letnią gwarancją



● powłoka chromowa z GROHE StarLight ® ● głowica ceramiczna 
46 mm z GROHE SilkMove ® ● regulowany ogranicznik strumienia 
przepływu ● obrotowa wylewka ● zintegrowany zawór zwrotny 
● automatyczne cofanie ● wyciągana wylewka z przełącznikiem 
strumienia standard / prysznic ● automatyczne przełączanie na 
perlator ● wysokość od blatu 328 mm ● zasięg wylewki 223 mm

● dostępna w dwóch kolorach powłoki: czarny mat (KS0) i biały (LS0) 
● głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove® ● regulowany 
ogranicznik strumienia przepływu ● obrotowa wylewka ● wybór kąta 
obrotu: 0° / 150° / 360° ● system szybkiego montażu ● wysokość 
od blatu 356 mm ● zasięg wylewki 223 mm

Bateria Minta 30274000
Bateria Minta 32917kS0

Bateria Minta 32917LS0
999,-

GroHe Minta to połączenie minimalistycznej 
sylwetki z niezwykłą funkcjonalnością. 
Bateria ma obrotową, wyciąganą wylewkę 
z dwoma rodzajami strumienia. 

Minta 30274000

SUpER  
CENa

SUpER  
CENa 1645,-

1249,-
1449,-

● powł. chromowa z GROHE StarLight ® ● głow. ceram. 35 mm z GROHE SilkMove ® ● regul. ogranicznik 
strumienia przepływu ● obr. wylewka ● zintegr., wyciąg. wylewka ● przeł. strumienia ● automat. przełącz. na 
perlator ● SpeedClean syst. przeciw osadom wapiennym ● wys. od blatu 329 mm ● zasięg wylewki 232 mm

● powłoka chromowa z GROHE StarLight ® ● głowica ceramiczna 28 mm z GROHE SilkMove ®  
● obrotowa wylewka ● kąt obrotu wylewki 360° 

Bateria k4 33782000

Bateria Bauedge 31367000

1699,-

399,-

● powłoka chromowa z GROHE StarLight ® ● głowica ceram. 35 mm  z GROHE SilkMove® ● regulowany 
ogranicznik strumienia przepływu ● kąt obrotu wylewki 360° ● wyciągana wylewka z perlatorem  
● automatyczne cofanie ● wysoka wylewka ● wysokość od blatu 361 mm ● zasięg wylewki 215 mm

Bateria Concetto 32663001 899,-

● powłoka chromowa z GROHE StarLight ® ● głowica ceramiczna 35 mm z GROHE SilkMove ®  
● regulowany ogranicznik strumienia przepływu ● obrotowa wylewka ● kąt obrotu wylewki 140°  
● wysokość od blatu 158 mm ● zasięg wylewki 226 mm

Bateria Eurosmart 33281002 399,-

2499,-1249,-

520,- 579,-

Bateria 
 z okładki
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Prezentowane zdjęcia aranżacyjne mają charakter poglądowy  
i ze względu na szerokość oferty Grohe nie zawsze odzwierciedlają wygląd baterii,  
prosimy przy wyborze kierować się zdjęciem produktowym w ramce.



60SU 60S

r1 white alpin
błyszczący

SM steam SL stone

S3 edelweiss kr crema
błyszczący

i2 cappuccino

i5 sand

i4 graphite

FU ivory

kd fossil

Każdorazowo przy zamówieniu 
konieczne jest określenie liczby  
i miejsca otworów - jeśli są 
potrzebne. Cena otworu 
Każdy zlewozmywak  
wyposażony jest standardowo 
w syfon i manualny korek 
(zamknięcie odpływu).
Korek automatyczny dostępny  
za dopłatą                  zawsze 
wymaga wybicia dodatkowego 
otworu.

jak czytać symbol:
np. 6791 0Y XX

01 - korek manualny
02 - korek automatyczny

w przyp. zlewozmywaków
nakładanych:
1-komorowy: 
61 manual, 62 automat
2-komorowy: 
91 manual, 92 automat

XX - nr koloru  
        np. KR crema

Produkty 
PremiumLine 
dostępne są  
w kolorystyce 

zgodnej  
z aktualną 

ofertą  
Villeroy&Boch 

i nie są 
prezentowane  
w niniejszym 

katalogu.

Wszystkie zlewozmywaki Villeroy&Boch posiadają  
szkliwo ceramicPlus o wyjątkowych właściwościach:
• umożliwia łatwe czyszczenie
• zmniejsza ryzyko uszkodzenia i zarysowania
• jest odporne na ciepło i zimno

KOLORy ZLEWOZMyWAKóW classicLine ceramicPlus

59,-

379,-

● zlewozmywak jednokomorowy + ociekacz ● wymiar 900x510 mm 

● komora podwieszana ● wymiar 375x440 mm ● zlewozmywak jednokomorowy ● wymiar 525x510 mm

● zlewozmywak jednokomorowy ● wymiar 600x510 mm● komora podwieszana ● wymiar 545x440 mm

● zlewozmywak nakładany ● wymiar 595x630 mm ● zlewozmywak jednokomorowy + ociekacz ● wymiar 650x510 mm ● dostępny w wersji z ociekaczem z lewej lub prawej strony

3307 0y XX Timeline 50

3315 0y XX Subway 50S 

3312 0y XX (lewy), 3313 0y XX (prawy) Subway 45 compact

3324 0y XX Subway 45SU

3309 0y XX Subway 60S

6320 6y XX Sink Unit

3310 0y XX Subway 60SU 

2999,-

2399,-

2299,-

2299,-
2699,-

2899,-

2799,-

3299,-

2649,-

2549,-

2549,-

2949,-

3199,-

3099,-

zlewozmywak 
z okładki

cenY ProMocYjne ZawarTe w kaTaLoGU PocHodZĄ Z oFerTY koLorYSTYcZnej ViLLeroY&bocH 
cLaSSicLine (oFerTa PodSTawowa), w werSji Z korkieM ManUaLnYM, beZ oTworów.
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Zlewozmywaki ceramiczne



● bateria zlewozmywakowa stojąca z wylewką U ● wyciągana 
słuchawka 2-funkcyjna: strumień napowietrzony i deszczowy  
● zasięg wylewki 220 mm ● wys. od blatu 443 mm ● głow. 35 mm  
● chrom, chrom/czarny lub chrom/biały

doStĘPne koLory
zlewozmywaków granitowych GraFiTowY

2
GraFiTowY 

MeTaLik

G
aLabaSTer

A
SZarY 

MeTaLik

S
Cyfry lub litery we wzornikach kolorów 

oznaczają symbol koloru;  
w kodzie zlewozmywaka kolor 
oznaczony jest symbolem X.

NOwE kOLORy
dostępne tylko w linii zlewozmywaków

granitowych Exclusive Line

andante
590x490 mm

EVORa
780x440 mm
● zlewozmywak granitowy 
● kolory: grafitowy, szary metalik  
● płaski syfon space saver

ZQn 211a

bdH 072M

bdH b720
bdH w720

ZQj 2113

ZQn a11a
ZQn S11a
ZQn G11a

ZQj S113

649,-

629,-

749,-

699,-

andante
780x490 mm ZQn 2513

ZQn a513
ZQn S513
ZQn G513

749,-
799,-

andante
780x490 mm
● zlewozmywak granitowy  
● kolory: grafitowy, alabaster,  
szary metalik, grafitowy  
metalik ● płaski syfon space saver

● zlewozmywak granitowy  
● kolory: grafitowy, alabaster,  
szary metalik, grafitowy  
metalik ● płaski syfon space saver

● zlewozmywak granitowy  
● kolory: grafitowy, alabaster,  
szary metalik, grafitowy  
metalik ● płaski syfon space saver

ZQn a113
ZQn S113
ZQn G113

ZQn 2113

749-

649-

629,-329,-489,-

429,-

539,- MOLLa
Bdz 060a

wERBENa
BCw 062M

LUkRECJa
Bdh 072M / 
B720 / W720

gerBera
BgB B720

● bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganą 
wylewką ● zasięg wylewki 216 mm ● wysokość  
od blatu 500 mm ● głowica 35 mm ● chrom

● bateria zlewozmywakowa stojąca z wylewką U 
● zasięg wylewki 183 mm ● wysokość od blatu 
338 mm ● głowica 35 mm ● chrom

● bateria zlewozmywakowa stojąca z wylewką U  
● zasięg wylewki 200 mm ● wys. od blatu 479 mm  
● głowica 25 mm ● chrom/czarny

● zlewozmywak granitowy ● 1-komorowy z ociekaczem ● kolory: 
alabaster, grafitowy metalik, szary metalik ● płaski syfon space saver

raPSodia
860x500 mm 

ZQr a113
ZQr G113
ZQr S113 1199,-

ZQJ S113

BDH W720

BDH 072M

BDH B720

ZQJ 2113
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CapELLa
860x500 mm 

paLLaS
860x500 mm 

zLEwOzMywakI CapELLa

1999,-

1999,-

65

55

● zlewozmywak szklany z granitową komorą  
● 1-komorowy z ociekaczem ● szkło hartowane  
z grafiką w 4 wzorach lub bez nadruku ● granitowa 
komora w kolorze: alabaster, szary metalik  
lub grafitowy metalik ● płaski syfon space saver

● zlewozmywak szklany ze stalową komorą  
● 1-komorowy z ociekaczem ● wykończenie:  
szkło hartowane z grafiką w 4 wzorach  
lub bez nadruku ● płaski syfon space saver

 noWoŚĆ 

 noWoŚĆ 

ZSC AW2C

ZSP 0W2C

ZSC AX1C

ZSP 0X1C

ZSC SD1C

ZSP 0D2C

ZSC AC2C

ZSC GB1C

ZSC GA2C

ZSP 0C1C

ZSP 0B2C

ZSP 0A2C

Wykończenie krawędzi: 
1 - krawędź ZERO
2 - krawędź DIAMENT

kolory komór granitowych: 
A - alabaster
G - grafitowy metalik
S - szary metalik

dostępne opcje zlewozmywaków 
Capella i pallas:

Wzory grafik: 
A - miasta na białym tle
B - betonowe bloki
C - architektoniczny  
      plaster miodu
D - kod kreskowy
X - czarny
W - biały

zlewozmywaki szklane 
z graFikĄKolekcja innowacyjnych zlewozmywaków szklanych 

to połączenie nowoczesnego szkła i eleganckiego 
granitu. Seria przyciąga uwagę modnymi nadrukami,  
a także minimalistyczną bielą i głęboką czernią. 
 
Capella składa się z dwóch elementów – szklanej tafli 
oraz granitowej komory, połączonych bardzo wytrzy-
małym klejem. Górna część zlewozmywaka została 
wykonana ze szkła hartowanego o grubości 8 mm, 
posiadającego 5-krotnie wyższą odporność od szkła 
standardowego. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi 
warstwa laminująca, znajdująca się na spodniej stronie 
tafli. Komora, której udźwig wynosi aż 40 kg, powstaje 
z mieszanki granitu i żywicy z metalicznymi drobinka-
mi. Jej powierzchnię pokrywa antyseptyczna powłoka, 
chroniąca przed rozwojem drobnoustrojów. Granit jest 
odporny na uszkodzenia mechaniczne, uderzenia, 
zadrapania, wysoką temperaturę i szok termiczny. 
 
Prostą formę i szlachetność materiałów uzupełniają 
grafiki w jakości High Definition. Wzory są nanoszone 
bezpośrednio na szkło, które chroni je przed promie-
niami UV i czynnikami zewnętrznymi. Kolekcja Capel-
la została zaprojektowana przez Michała Łoja z myślą  
o personalizacji – coraz popularniejszym kierunku  
w urządzaniu wnętrz. Zlewozmywak można samodziel-
nie skomponować poprzez dobór trzech elementów: 
tafli szkła, koloru komory oraz wykończenia krawędzi, 
co daje aż 36 kombinacji. Indywidualizacja kolekcji 
pozwala  wybrać zestawienie, które będzie kontra-
stować lub harmonizować z kuchennym wnętrzem. 
Co więcej, produkty idealnie komponują się z bar-
dzo modnymi sprzętami AGD ze szklanymi frontami. 
 
Użytkownicy mają do wyboru cztery wzory: nadruk 
przypominający plastry miodu, motyw betonowych 
bloków, graficzny wzór z nazwami stolic oraz mi-
nimalistyczny kod kreskowy. Kolekcję uzupełniają 
dwa mono kolory – czerń oraz biel. Dzięki polero-
waniu ranty zlewozmywaka są gładkie i bezpieczne  
w użytkowaniu. Oferta obejmuje krawędzie w dwóch 
wykończeniach – szlifie trapezowym (tzw. wykończe-
nie diament) i szlifie okrągłym (tzw. wykończenie zero).  
W przypadku wykończenia zero możliwy jest mon-
taż typu flush mount, czyli instalacja zlewozmywaka  
na równi z blatem. Płaski ociekacz idealnie na-
daje się do montażu nad urządzeniami AGD 
(np. zmywarką, pralką czy chłodziarką do wina). 
 
Głębokie komory zlewozmywaków Capella ułatwiają 
mycie dużych garnków, a także napełnianie wyso-
kich naczyń. Co więcej, szklany ociekacz jest łatwy  
do utrzymania w czystości. Gładka tafla to idealne 
miejsce na zapisywanie notatek za pomocą sucho-
ścieralnego flamastra, który wystarczy zetrzeć papie-
rowym ręcznikiem. Szklana powierzchnia przyda się 
podczas wyrabiania ciasta, a także do odstawiania 
gorących garnków. Produkty są wyposażone w syfony 
o specjalnej konstrukcji, tzw. space saver’y, pozwala-
jące zyskać dodatkowe miejsce w szafce pod zlewo-
zmywakiem, np. na kosze lub detergenty.
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● zlewozmywak CRISTALITE+®

● dostępny w kolorach: onyx, moonstone, croma, alpina

● zlewozmywak CRISTALITE+®

● dostępny w kolorach: onyx, moonstone, croma, alpina

● zlewozmywak CRISTALITE+®

● dostępny w kolorach: onyx, moonstone, croma, alpina

Manhattan d-100S
690x510 mm, criSTaLiTe+

ronda d-100 criSTaLiTe+   
580x500 mm

ronda d-100L criSTaLiTe+   
650x500 mm 999,-

899,-

999,-
● zlewozmywak CRISTALITE+®

● dostępny w kolorach: onyx, moonstone, croma, alpina

Manhattan d-150S
780x500 mm, criSTaLiTe+ 1099,-

CriStadur®

oprócz cech właściwych dla Cristalite+® posiada niezwykle drobnoziarnistą, 
praktycznie bezporową strukturę, dzięki której powierzchnia zlewozmywaka jest 
jedwabiście gładka i odporna na brud, odbarwienia oraz możliwość powstawania 
zarysowań.

MaGnoLia MaGMaPoLariS

Uwaga
Prezentowane we wzorniku kolory dotyczą bieżącej dostępności na stanach magazynowych 
importera - opis każdego modelu zawiera informację o dostępności poszczególnych kolorów. 
Zlewozmywaki, komory podwieszane oraz baterie w kolorach innych niż prezentowane dostępne 
są na zamówienie i w cenach wg aktualnie obowiązującego cennika producenta.

deSka SzkLana uniwersalna
czarna lub satynowa 299,-

● zlewozm. criSTaLiTe+®

● dostępny w kolorach:  
onyx, croma, alpina  
● korek manualny

899,-
● zlewozm. criSTaLiTe+®

● dostępny w kolorach:  
onyx, croma, alpina  
● korek manualny

● zlewozm. criSTaLiTe+®

● dostępny w kolorach:  
onyx, croma, alpina  
● korek manualny

799,-699,-

WkŁadka
STaLOwa
kOREk
aUTOMaTyCzNy

299,-

99,-

CRISTaLITE+®
oraz Cristadur®  zostały opracowane przez Schock w celu spełnienia wymagań 
nowoczesnych kuchni. Ekstremalnie odporne, trwałe i łatwe w czyszczeniu – czerwone 
wino, kawa i ciężkie garnki nie mają prawa pozostawić absolutnie żadnych śladów. 
Bezpieczne dla żywności – jony srebra wtopione w masę granitową zapobiegają 
rozwojowi bakterii. 

onYX
Moon-
STone croMaaLPina

dostępne kolory:

dostępne kolory:

ForMhauS d-150
1000x500 mm 

ForMhauS d-100 
860x500 mm

ForMhauS d-100S 
780x500 mm

pLUTOS
chrom

FONOS
chrom

hekate
chrom

pLUTOS FONOS hekate
onyx, alpina, croma, moonstone onyx, alpina, croma, moonstone czarna lub biała ● z wyciąganą wylewką

599,- 629,- 1299,-
659,- 659,- 1399,-

Mono d-100 criSTadUr
765x510 mm

Mono d-100 XS criSTadUr
780x510 mm

● zlewozmywak CRISTADUR® ● dostępny w kolorach: magnolia, magma, polaris ● zlewozmywak CRISTADUR® ● dostępny w kolorach: magnolia, magma, polaris
1399,- 1499,-
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Twórca i właściciel patentu technologii produkcji zlewozmywaków granitowych, z których 75%  
sprzedawanych rocznie na świecie produkowanych jest w oparciu o procedury opracowane przez Schock



● poj. 59 l ● 9 funkcji grzania ● sensorowy panel sterujący  
● elektroniczny programator ● chowane pokrętła ze stali 
nierdzewnej ● podwójnie przeszklone drzwi ● emalia  
„Crystal Clean” ● filtr tłuszczowy ● opuszczana grzałka grilla  
● prowadnice teleskopowe ( 1 poziom) ● stal zabezpieczona 
przed odciskami palców ● inox

● indywid. sterow. sensor. Multislider Pro ● timer  
z sygnałem akustycznym ● system rozpozn.  
naczyń ● 4 funkcje iCooking: iQuick Boiling,  
Gotowanie na wolnym ogniu, Rozpuszcz.,  
Utrzymywanie w cieple ● „Power Plus” ● „Total Zone”  
● „Stop & Go” ● „Power Management” ● blokada bezp.  
● wskaźn. zaleg. ciepła ● zabezp. przed przegrz. ● front facette ● szer. 60 cm

● 4 pola indukcyjne ● indywidualne sterowanie sensorowe iKnob  
● timer z sygnałem akustycznym ● system rozpoznawania naczyń  
● „Power Plus” ● funkcja „iQuick Boiling” ● funkcja „Total Zone”  
● „Stop & Go” ● „Power Management” ● funkcja wyłączenia dźwięku  
● blokada bezp. ● wskaźniki zalegania ciepła ● zabezpieczenie  
przed przegrzaniem ● metalowa rama slim ● szer. 60 cm

● 4 nowe wysokowydajne palniki gazowe (oszczędzają 20-25%  
więcej gazu niż tradycyjne palniki gazowe) ● sterowanie pokrętłami  
z zapalaczami ● żeliwne ruszty ● zabezp. przeciwwypływowe gazu  
● zmaksymalizowana powierzchnia użytkowa ● inox ● szer. 60 cm

● 5 nowych wysokowydajnych palników gazowych (oszczędzają 
20-25% więcej gazu niż tradycyjne palniki gazowe) ● sterowanie 
pokrętłami z zapalaczami ● żeliwne ruszty ● zabezpieczenie 
przeciwwypływowe gazu ● zmaksymalizowana powierzchnia 
użytkowa ● inox ● szer. 68 cm

● 5 nowych wysokowydajnych palników gazowych (oszczędzają 
20-25% więcej gazu niż tradycyjne palniki gazowe) ● sterowanie 
pokrętłami z zapalaczami ● żeliwne ruszty ● zabezpieczenie 
przeciwwypływowe gazu ● zmaksymalizowana powierzchnia 
użytkowa ● inox ● szer. 86 cm

● płyta indukcyjno-gazowa ● 4 pola indukcyjne + 2 palniki gazowe  
● sterowanie sensorowe + sterowanie pokrętłami z zapalaczami  
● timer z sygnałem akustycznym ● system rozpoznawania naczyń  
● „Power Management” ● wskaźniki zalegania ciepła ● wyświetlacz  
w kolorze czerwonym ● zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu  
● szkło ceramiczne ● żeliwne ruszty ● bez ramy ● szer. 88 cm

● zlewozmywak z tequarcu  
● 780x495 mm ● dostępny  
w kolororach: topaz, grafit, onyks

● zlewozmywak z tequarcu  
● 800x495 mm ● dostępny  
w kolororach: topaz, grafit, onyks

● zlewozmywak z tequarcu  
● 610x495 mm ● dostępny w kolorach: 
topaz, grafit, onyks

płyta indukcyjna
IzF 6424, 4 pola indukcyjne Teka Flex

Iz 6420  
4 pola indukcyjne

CLIVO 45 B-TQ
1-kom. 
z ociekaczem

CLIVO 60 B-TQ
1,5-kom. 
z małym 
ociekaczem

CLIVO 60 S-TQ
1,5-kom. 
bez ociekacza

piekarnik
hL845

płyta gazowa
eX 60 4g ai aL dr

płyta gazowa
eX 70 5g ai aL dr

płyta gazowa
eX 90 5g ai aL dr

płyta indukcyjna
IT 6450 iknob

płyta indukcyjno-gazowa
ig 940 2g ai aL

1899,-

1799,-

1799,-

1139,- 1239,-

2199,- 2899,-

949,-

569,- 699,- 629,-

● bateria zlewozmywakowa 
z elastyczną wylewką ● kolory: 
chrom / czarny lub chrom / biały

FO 997 629,-
● bateria zlewozmywakowa 
z elastyczną wylewką ● chrom

FO 999 659,-

chrom

biała 
czarnaFO 915

● bateria zlewozmywakowa ● kolory: 
chrom, chrom / czarny lub chrom / biały

759,-
569,-

599,-FO 937 
● bateria zlewozmywakowa 
z elastyczną wylewką ● kolory: 
chrom / czarny lub chrom / biały

629,-FO 939 
● bateria zlewozmywakowa 
z elastyczną wylewką ● chrom

noWoŚĆ 

noWoŚĆ 

noWoŚĆ 

noWoŚĆ 

  noWoŚĆ 

  noWoŚĆ 

88

68 86
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neW Line 1,0 B/oC  
600x500 mm

● zlewozmywak stalowy 
● głębokość komory  
170 mm ● wykonany  
ze stali nierdzewnej  
o grubości 0,6 mm

● zlewozmywak stalowy  
● głębokość komory 
180 mm ● wykonany 
ze stali nierdzewnej  
o grubości 0,6 mm

● zlewozmywak stalowy 
● głębokość komory  
170 mm ● wykonany  
ze stali nierdzewnej  
o grubości 0,6 mm 

● zasięg wylewki 223 mm ● wysokość  
od blatu 149 mm ● głowica 40 mm  
● kolory: czarny, biały, safari, piaskowy

● zasięg wylewki 170 mm ● wys. od blatu 
368 mm ● głowica 35 mm ● funkcje: click 
water save, silikonowy aerator ● chrom

● zasięg wylewki 170 mm ● wys. od blatu 
368 mm ● głowica 35 mm ● funkcje: click 
water save, silikonowy aerator ● czarna

● zasięg wylewki 185 mm ● wysokość  
od blatu 362 mm ● głowica 40 mm  
● kolory: chrom/czarna, chrom/piasek

● zasięg wylewki 183 mm ● wys. od blatu 
255 mm ● głowica 35 mm ● dostępna 
tylko w kolorze czarny metalik

● z wyciąganą wylewką ● zasięg wylewki 
191 mm ● wys. od blatu 173 mm  
● głow. 40 mm ● kolory: czarny, biały, 
safari, piaskowy

● zasięg wylewki 
 223 mm 
● wys. od blatu  
149 mm ● głowica 40 mm

● z wyciąganą  
wylewką ● zasięg  
wylewki 191 mm  
●wys. od blatu 173 mm  
● głowica 40 mm

● zlewozmywak stalowy 
● głębokość komory  
165 mm ● wykonany  
ze stali nierdzewnej  
o grubości 0,6 mm

● zlewozmywak stalowy
● głębokość komory  
160 mm ● wykonany  
ze stali nierdzewnej  
o grubości 0,6 mm

oMega 
średn. 480 mm

Bateria  
Sungari

Bateria  
Jet ChroM

Bateria 
Bingo

Bateria  
Panda BLaCk

Bateria  
Sungari WW

Bateria  
JET BLaCk

Bateria 
EUFRaT

Bateria 
EUFRaT ww

Cito Long
770x480 mm

CITO 1,0 OC
580x445 mm

239,-

219,-349,- 279,- 349,-

279,-349,- 199,- 279,-

329,- 299,-

299,-

379,-

209,- 289,-

349,-

● zlewozmywak stalowy  
● głębokość komory 
170 mm ● wykonany 
ze stali nierdzewnej  
o grubości 0,6 mm

FaST
580x500 mm 299,-

349,-

gładki ZbF011a

gładki ZbT011b gładki ZbT011c

gładkigładki Zba0103

len ZbF311alen Zbo3813

len ZbT311b len ZbT311c

lenlen Zba3103

STRIp 1,0 OC 
780x435 mm 249,-

299,-
279,-
299,-

chrom chrom

inox inox

389,-

219,- 328,-

289,- 299,-

NOwa 
niżSza 
CENa

NOwa 
niżSza 
CENa

NOwa 
niżSza 
CENa

NOwa 
niżSza 
CENa

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

przy zakupie  
z baterią

aeraTor 
STarT-SToP

za 1gr 

gładki Zbo0813

jakość 
w dobrej 
cenie * KUPUJĄC DOWOLNY ZLEWOZMYWAK 

STALOWY iceBERG, OTRZYMASZ
BATERIĘ LUPO ZA 49 ZŁ

● zasięg wylewki 210 mm  
● wysokość od blatu 255 mm  
● głowica 40 mm ● chrom

BaTERIa 
LUpO BaUO60M 49,-*

159,-

 WyPrzedaż

do WyCzerPania zaPaSóW

jakość 
w dobrej 
cenie
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jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie

jakość 
w dobrej 
cenie ● zlewozmywak granitowy  

● wymiar 770x480 mm
● głębokość komory 177 mm

SheLL Long 
BRS X11 1,0 OC

SheLL
BRS X203 2,0 BOC549,-

749,-*

● zlewozmywak granitowy  
● wymiar 590x480 mm
● głębokość komory 177 mm

SheLL 
BRS X11a 1,0 MOC 499,-

699,-*

czarny, piasek

czarny, piasekczarny, piasek

czarny, piasekczarny, piasek

* pozostałe kolory 
dostępne do 

wyczerpania zapasów

* pozostałe kolory 
dostępne do 

wyczerpania zapasów
* pozostałe kolory 

dostępne do 
wyczerpania zapasów

* pozostałe kolory 
dostępne do 

wyczerpania zapasów
* pozostałe kolory 

dostępne do 
wyczerpania zapasów

● zlewozmywak granitowy  
● wymiar 770x470 mm
● głębokość komór 195 mm

569,-
799,-*

449,-
SheLL 
BRS X103 1,0 BOC
● zlewozmywak granitowy  
● średnica 520 mm
● głębokość komory 193 mm

599,-*

SingLe 
BRE X103 
1,0 BOC 599,-
● zlewozmywak 
granitowy 
● wym. 408x540 mm 
● głębokość komory 
190 mm

749,-*

● nominalna moc turbiny 198 m3/h ● 3 poziomy mocy ● sterowanie mechaniczne  
przyciskami ● oświetlenie 2x3 W LED ● 2 filtry węglowe – wymagane do opcji  
recyrkulacji do nabycia niezależnie ● głośność 65 dB ● inox

● nominalna moc turbiny 220 m3/h ● 3 poziomy mocy ● sterowanie mechaniczne  
przyciskami ● oświetlenie halogenowe 2x35 W ● 1 filtr węglowy – wymagany do opcji 
recyrkulacji do nabycia niezależnie ● głośność 61 dB ● front - czarne szkło, 
spód - stal malowana na kolor czarny

● nominalna moc turbiny 300 m3/h (60), 400 m3/h (90) ● 3 poziomy mocy ● sterowanie 
mechaniczne przyciskami ● oświetlenie halogenowe 2x35 W ● głośność 59 dB (60), 61 dB (90) 
● 1 filtr węglowy – wymagany do opcji recyrkulacji do nabycia niezależnie ● małe czarne szkło,  
komin i główna płyta malowana na czarno

● nominalna moc turbiny 400 m3/h ● 3 poziomy mocy ● sterowanie mechaniczne przyciskami  
● oświetlenie halogenowe 2x35 W ● głośność 61 dB ● 2 filtry węglowe – wymagane do opcji 
recyrkulacji do nabycia niezależnie ● czarne szkło, środkowa listwa inox

Okap pUEBLO 56Okap VENTO

Okap NaRISOkap ROO

399,-369,-

6060
dE

549,-

399,-60

90799,-

649,-60

90

E E

okap do zabudowy 
w szafce 60 cm
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