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KUCHYŇSKÝ
PROGRAM

Nejprodávanější baterie v ČR a SR
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Více než
očekáváte
Dostává se vám do rukou katalog, který vám pomůže 
s výběrem moderních a kvalitních vodovodních 
baterií pro vaši kuchyni. 
Jsme česká firma s tradicí od roku 1990. Zaměřili jsme 
se na vývoj, výrobu a dodávky v oblasti vybavení 
koupelen. Máme moderní výrobní závod ve Znojmě. 
NOVASERVIS je přední výrobce českých vodovodních 
baterií a koupelnových doplňků (METALIA)  
nejen v České republice, ale také ve střední  
a východní Evropě. 

Piktogramy 
a označení funkcí

prodloužená 
záruka na 
kartuši „7 let“

automatické 
ovládání výpusti

sifon je součástí 
výrobku

oboustranná 
montáž dřezu

přepínání mezi 
proudem vody
a sprchou

teleskopická 
vytahovací 
hadice

flexibilní rameno 
baterie

kartuše 40 mm

otočné 
rameno

sklopné 
rameno 90°

termostatická 
baterie

servis do domu

úspora vody 
až 50 %

úspora vodyčeský výrobek

ECO+ úspora 
vody až 63 % 
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KUCHYŇSKÝ 
PROGRAM
V tomto katalogu vás chceme seznámit s uceleným a širokým  
sortimentem produktů pro kuchyně - vodovodními bateriemi,  
nerezovými a granitovými dřezy a dalšími doplňky do kuchyně. 

Všechny produkty jsou vzájemně technicky kompatibilní a umožňují 
vytvořit nadčasová a technicky dokonalá řešení do moderních kuchyní.

Uvedené ceny Kč jsou včetně 21 % DPH • Uvedené ceny EURO jsou včetně 20 % DPH.
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Nejširší nabídka vodovodních baterií na trhu.  
Více než 40 sérií značkových baterií vynikající kvality 
s prodlouženou zárukou až na 7 let. V naší nabídce 
naleznete vodovodní baterie klasického vzhledu i baterie 
pro zákazníky s důrazem na design či speciální řešení.

Každý produkt
má své výhody

KVALITA - DESIGN - STYL
TO JSOU DŮVODY,
PROČ SI VYBRAT  
NAŠE VODOVODNÍ  
BATERIE.

VÝHODY VODOVODNÍCH BATERIÍ
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KUCHYŇSKÝ PROGRAM

Velice oblíbené jsou teleskopické baterie 
opatřené otočným ramenem s velkým 
akčním rádiem otáčení až 110 stupňů, 
výsuvnou sprchou s přepínačem proudu 
vody. Vytahovací sprcha s hadicí  
1,5 metru se uplatní například při omývání 
ovoce a zeleniny nebo při napouštění 
vody mimo dřez.

Výhody vodovodní teleskopické baterie:
Sprchový proud vody se používá 
například na šetrné oplachování zeleniny 
či těstovin, klasický proud z aerátoru  
je vhodný na odstranění nečistot  
a zbytků z nádobí ve dřezu či napouštění 
vody.

Otočné rameno umožňuje komfortní 
užívání funkce baterie ve dřezu a jeho 
snadnou údržbu. Dřezová baterie  
s vysokým ramenem určuje trend 
celé kuchyně. Dokážete pod ní umýt 
či napustit bez problémů i větší hrnec. 
Páková baterie umožňuje rychle  
a jednoduše nastavit průtok vody  
i jednou rukou, což je velmi vhodné  
do kuchyně. Současně je úsporná  
díky plynulému nastavení teploty  
a průtoku vody. 

Teleskopická
baterie

Otočné
rameno

METALIA ECO+
úspora vody

Šetřme peníze, vodu, přírodu a zemi.  
Za rok uspoříme průměrně 49 500 litrů 
vody * a 4 312 Kč / 176 €.

METALIA ECO+ - výjimečná řada 
vodovodních baterií 
s úsporou vody až 63 %.

* spotřeba vody, která proteče přes vodovodní 
baterie čtyřčlenné domácnosti při průměrné  
ceně za vodné a stočné.

Flexibilní
rameno

Kuchyňské baterie s flexibilním 
ramenem Ferro jsou trendy, odolné, 
pohodlné a praktické. Rameno stabilně 
drží nastavenou pozici. Díky širokému 
výběru dodávaných barev kuchyňských 
baterií tohoto typu najdete model  
ke granitovým dřezům, ale také  
k nerezovým dřezům či jiných materiálů. 
Baterie umožňují snadnou a levnou 
výměnu flexibilního ramene v jiné barvě.

ŠETŘME VODU
ŠETŘME PŘÍRODU
ŠETŘME PENÍZE
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VÝHODY VODOVODNÍCH BATERIÍ

Výhodou růžice vodovodní teleskopické 
baterie je flexibilní možnost přepnutí 
typu toku vody. Sprchový proud vody, 
který se používá na šetrné oplachování 
zeleniny a intenzivní proud z aerátoru, je 
vhodný například na napouštění nádob  
či  odstranění nečistot ve dřezu.

Jedním z hlavních komponentů baterie 
je její kartuše, tedy srdce baterie. Kvalitní 
kartuše u pákové baterie je tvořena 
dvěma keramickými destičkami s otvory. 
Pozdvihnutím ovládací páky měníme 
pozici keramických destiček  
a ovlivňujeme tak průtok vody. 
Otočením páky do stran regulujeme 
poměr studené a teplé vody. Případnou 
výměnu svěřte raději odborníkům. 
Naše kartuše jsou velmi kvalitní, proto 
poskytujeme prodlouženou záruku  
na 5 a 7 let.

Přepínač
proud/sprcha

Odolná
keramická  
kartuše

Servis
do domu

Zvýhodněný servis pro naše zákazníky.
Nabízíme Vám záruční i pozáruční servis.  
V rámci záručního servisu nabízíme 
významný benefit - po dohodě 
případnou záruční opravu technik  
vyřeší přímo u Vás doma. Tudíž  
během opravy baterii nemusíte  
nikam posílat.

Naše baterie mají prodlouženou záruku na 
kartuši 5 a 7 let.  Granitové dřezy dokonce 15 let.

Snadná
montáž

Montáž baterií jde na dřez snadno  
a rychle, příslušenství je součástí balení. 
Kvalitní a odolné připojovací flexibilní 
hadičky mají dostatečnou délku. 
Zaručují rychlé a bezpečné připojení 
baterie k vodovodnímu řádu.
Někdy potíže baterií zapříčiní právě 
neodborná montáž. Nejste-li šikovným 
domácím kutilem, přenechejte instalaci 
baterie raději odborníkům. 
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Atraktivní tvary a esteticky příjemné povrchy ovlivňují atraktivní vzhled baterií. Elegantní chrom, moderní černá mat-chrom 
nebo kombinace obou barev zdůrazní jedinečný charakter kuchyně..Povrchová 

úprava

Chrom
Prvotřídní chromový povrch je nejčastější  
a nejoblíbenější provedení baterií. Chrom je 
vysoce odolný povrch, jednoduše se udržuje.

Nerez ocel
Nerezové dřezové baterie zvýrazní industriální  
a čistý styl interiéru. Ideální je v kombinaci  
s nerezovými dřezy.

Designový barevný povrch
Flexi baterie nabízíme v 9 barevných 
variantách, které podtrhnou atraktivitu  
vaší kuchyně. 

Bronzové provedení - Antica
Bronzové provedení je ideální nejen pro všechny 
milovníky retro stylu, ale i pro zákazníky  
s vytříbeným vkusem.  

Šedá metalická perleťová barva
Toto moderní provedení ideálně barevně 
koresponduje s šedými granitovými dřezy,  
ale také s dřezy v nerezovém provedení. 

Granitové dřezové baterie
Dřezové baterie s granitovým povrchem  
se dokonale hodí ke granitovým dřezům.

Černá mat-chrom
Tato moderní barevná kombinace je nejlepší 
variantou pro velké elegantní koupelny  
a kuchyně.

Bílá-chrom
Bílá v kombinaci s lesklým chromem dokonale 
oživí a rozzáří interiér koupelny či kuchyně.

KUCHYŇSKÝ PROGRAM

KUCHYŇSKÉ
BATERIE

Název série chrom
šedá 

metalická 
barva

nerez
černá 
mat-

chrom
bílá-

chrom granit barva bronz

Metalia 55

Metalia 57

Metalia 58

Metalia ECO+

Titania Iris

Titania Iris New

Titania Hit

Titania Lux

Titania Fresh

Titania Nice

Titania Smart

Titania Cube

Titania Pure

Titania Retro I,II

Ferro Algeo Square

Ferro Antica

Ferro One

Ferro Fiesta

Ferro kuchyňské

Nobless Edge

Nobless Tina

Nobless Trend



8 57014,0E Dřezová stojánková baterie
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KUCHYŇSKÝ PROGRAM

Dřezové baterie s horním ramenem jsou v současné době nejoblíbenějším typem baterií do kuchyní. Spojují 
v sobě krásu a praktické vlastnosti, které jsou od nich v kuchyni očekávány. Jejich výška umožňuje pohodlné 
napouštění vody do nádob a mytí. Většinu z těchto baterií lze uzpůsobit pravákům i levákům.

Technické výkresy najdete na stranách 46–51.

Odkaz na tyto produkty v elektronické 
podobě naleznete na našich webových 
stránkách www.novaservis.cz.

Dřezové baterie 
s horním ramenem

METALIA 55 
Dřezová baterie 
chrom 
55013,0 
1 799 Kč | 71,38 €
bílá, chrom 
55013,1 
2 099 Kč | 83,28 €

METALIA 55 
Dřezová baterie 
chrom 
55014,0 
2 199 Kč | 87,22 €
bílá, chrom 
55014,1 
2 299 Kč | 91,20 €

METALIA 57 
Dřezová baterie 
chrom 
57014,0 
2 399 Kč | 95,18 €

METALIA 57 
Dřezová baterie 
šedá metalická perleťová barva 
57014,68 
4 299 Kč | 170,54 €

BATERIE S HORNÍM RAMENEM
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DŘEZOVÉ BATERIE S HORNÍM RAMENEM

DŘEZOVÉ BATERIE S HORNÍM RAMENEM

TITANIA RETRO II 
Dřezová baterie 
chrom 
99113,0 
1 298 Kč | 51,50 €

TITANIA FRESH 
Dřezová baterie 
chrom 
96713,0 
1 748 Kč | 69,36 €

TITANIA IRIS 
Dřezová baterie 
chrom 
92014,0 
1 349 Kč | 53,52 €

TITANIA IRIS NEW 
Dřezová baterie 
chrom 
94414,0 
1 499 Kč | 59,47 €

TITANIA NICE 
Dřezová baterie 
chrom 
97713,0 
2 399 Kč | 95,18 €

TITANIA HIT 
Dřezová baterie 
chrom 
95514,0 
1 499 Kč | 59,47 €

TITANIA FRESH 
Dřezová baterie 
šedá metalická perleťová barva 
96713,68 
3 599 Kč | 142,75 €

METALIA 58 
Dřezová baterie 
chrom
58714,0 
3 199 Kč | 126,91 €

METALIA 58 black 
Dřezová baterie 
černá mat
58714,5 
4 299 Kč | 170,54 €

METALIA ECO+ 
Dřezová baterie 
chrom 
57014,0E 
2 499 Kč | 99,12 €
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KUCHYŇSKÝ PROGRAMDŘEZOVÉ BATERIE GRANITOVÉ S HORNÍM RAMENEM
najdete na straně 40.

DŘEZOVÉ BATERIE S HORNÍM RAMENEM

FERRO kuchyňská baterie 
Dřezová baterie 
chrom 
70710,0 
1 898 Kč | 75,31 €

TITANIA CUBE 
Dřezová baterie 
chrom 
98813,0 
2 399 Kč | 95,18 €

TITANIA PURE 
Dřezová baterie 
chrom 
90313,0 
2 098 Kč | 83,23 €

TITANIA SMART 
Dřezová baterie 
chrom 
98713,0 
2 299 Kč | 91,20 €

NOBLESS EDGE 
Dřezová baterie 
chrom 
36714,0 
3 699 Kč | 146,74 €

FERRO ALGEO SQUARE 
Dřezová baterie 
chrom 
82713,0 
1 598 Kč | 63,41 €

FERRO ANTICA 
Dřezová baterie 
bronz 
BAI4BR 
1 999 Kč | 79,30 €

NOBLESS EDGE 
Dřezová baterie 
chrom 
36713,0 
2 799 Kč | 111,02 €

NOBLESS TREND 
Dřezová baterie 
chrom 
41713,0 
2 499 Kč | 99,12 €

NOBLESS TINA 
Dřezová baterie 
chrom 
38713,0 
2 998 Kč | 118,94 €
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DŘEZOVÉ BATERIE S HORNÍM RAMENEM

DŘEZOVÉ BATERIE S HORNÍM RAMENEM

NOBLESS TINA 
Dřezová baterie 
chrom 
38714,0 
3 499 Kč | 138,82 €

NOBLESS TINA 
Dřezová baterie 
bílá-chrom 
38714,1 
3 999 Kč | 158,64 €

NOBLESS TINA 
Dřezová baterie 
černá mat 
38714,5 
4 199 Kč | 166,56 €

38713,0
Dřezová stojánková baterie
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filtr

KUCHYŇSKÝ PROGRAM

Rohový ventil s kovovou pákou,  
filtrem a krytkou 
chrom
1/2” x 3/8” 
CF3010/10 
154 Kč | 6,10 €
1/2” x 3/4” 
CF3010/20 
171 Kč | 6,77 €

1/2” x 1/2” 
CF3010/15 
155 Kč | 6,14 €

Rohový ventil s kovovou pákou,  
filtrem a krytkou 
chrom
1/2” x 3/8” 
CF3008/10 
126 Kč | 4,99 €

Řez rohovým ventilem 

ROHOVÉ VENTILY S OCHRANNÝM FILTREM

Rohové ventily  
s filtrem  
pro připojení 
baterií

Odkaz na tyto produkty v elektronické 
podobě naleznete na našich webových 
stránkách www.novaservis.cz.

38713,0
Dřezová stojánková baterie
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Výsuvná sprcha s přepínačem proudu vody se uplatní při omývání ovoce a zeleniny. Nebo také při napouštění 
vody do hrnců či kbelíku mimo dřez. Předností teleskopické baterie je akční rádius ramene až 110 stupňů  
a trvale snadné otáčení. Stojánková teleskopická dřezová baterie má délku vytahovací hadice 1,5 m.

Technické výkresy najdete na stranách 46–51.

Odkaz na tyto produkty v elektronické 
podobě naleznete na našich webových 
stránkách www.novaservis.cz.

Dřezové baterie 
teleskopické
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KUCHYŇSKÝ PROGRAM

DŘEZOVÉ BATERIE TELESKOPICKÉ

METALIA 57 
Dřezová teleskopická baterie 
šedá metalická perleťová barva 
57081,68 
4 899 Kč | 194,35 €

METALIA 55 
Dřezová teleskopická baterie 
chrom 
55081,0 
2 499 Kč | 99,12 €

METALIA 57 
Dřezová teleskopická baterie 
chrom 
57081,0 
2 998 Kč | 118,94 €

TITANIA LUX 
Dřezová teleskopická baterie 
chrom 
91081,0 
2 199 Kč | 87,22 €

DŘEZOVÉ BATERIE GRANITOVÉ TELESKOPICKÉ
najdete na straně 40.
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Obrovský výběr kuchyňských dřezových baterií za příznivé ceny a v moderním designu. Vše pro vaši kuchyni 
na jednom místě. Snadný výběr z mnoha sérií baterií. Díky použití kvalitních komponentů a odolné řídící 
keramické kartuše poskytujeme prodlouženou záruku na kartuši 5 a 7 let.

Technické výkresy najdete na stranách 46–51.

Odkaz na tyto produkty v elektronické 
podobě naleznete na našich webových 
stránkách www.novaservis.cz.

Dřezové baterie 
klasické

57091,68     Dřezová baterie



 17

KUCHYŇSKÝ PROGRAM

METALIA 57 
Dřezová baterie 
šedá metalická perleťová barva 
57091,68 
4 299 Kč | 170,54 €

DŘEZOVÉ BATERIE KLASICKÉ

METALIA 55 
Dřezová baterie 
chrom 
55091,0 
1 898 Kč | 75,31 €
bílá, chrom 
55091,1 
2 099 Kč | 83,28 €

METALIA 57 
Dřezová baterie 
chrom 
57091,0 
2 399 Kč | 95,18 €

METALIA 57 
Dřezová baterie 
bílá-chrom 
57091,1 
2 698 Kč | 107,04 €

TITANIA FRESH 
Dřezová baterie 
chrom 
96091,0 
1 099 Kč | 43,58 €

METALIA ECO+ 
Dřezová baterie 
chrom 
57091,0E 
2 499 Kč | 99,12 €

TITANIA FRESH 
Dřezová baterie 
šedá metalická perleťová barva 
96091,68 
3 199 Kč | 126,91 €

TITANIA IRIS 
Dřezová baterie 
chrom 
92091,0 
799 Kč | 31,68 €
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DŘEZOVÉ BATERIE KLASICKÉ

DŘEZOVÉ BATERIE KLASICKÉ

FERRO FIESTA 
Dřezová baterie 
chrom 
BFI4 
2 599 Kč | 103,10 €

DŘEZOVÉ BATERIE GRANITOVÉ KLASICKÉ
najdete na straně 40.

FERRO ONE 
Dřezová baterie 
chrom 
BFO4 
1 319 Kč | 52,32 €

TITANIA IRIS NEW 
Dřezová baterie 
chrom 
94491,0 
839 Kč | 33,26 €

TITANIA HIT 
Dřezová baterie 
chrom 
95591,0 
999 Kč | 39,65 €

TITANIA LUX 
Dřezová baterie 
chrom 
91091,0 
1 549 Kč | 61,44 €
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DŘEZOVÉ BATERIE GRANITOVÉ KLASICKÉ
najdete na straně 40.
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Pro někoho jsou kohoutkové baterie něčím retro. Ale tyto baterie byly výrazně technicky inovovány nejen v designu,  
ale hlavně konstrukčně. Při prvním otočení kohoutku Vás překvapí lehkost ovládání. Baterie jsou osazeny ventily  
s keramickými destičkami. S chodem otáčení 90 stupňů. Častým důvodem k jejich pořízení je retro styl, příznivá cena, 
zvyk na tento typ ovládání či prostě spokojenost . Poskytujeme prodlouženou záruku ventilu na 5 let.

Technické výkresy najdete na stranách 46–51.

Dřezové baterie 
kohoutkové

DR43 Nerezový dřez
99113,0 Dřezová stojánková baterie

Odkaz na tyto produkty v elektronické 
podobě naleznete na našich webových 
stránkách www.novaservis.cz.
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DŘEZOVÉ BATERIE KOHOUTKOVÉ

TITANIA RETRO II 
Dřezová baterie 
chrom 
99113,0 
1 298 Kč | 51,50 €

FERRO ANTICA 
Dřezová baterie 
bronz 
BAI4BR 
1 999 Kč | 79,30 €

KUCHYŇSKÝ PROGRAM
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Vysoké vodovodní baterie byly navrženy s ohledem na vaše pohodlí a nejmodernější trendy designu  
v kuchyni. Výška baterie společně s hadicí zakončenou růžicí  s přepínačem zajišťuje optimální směrování 
proudu vody. Také sprchování zeleniny a další použití baterie pro vás bude od teď hračkou. Integrovaný 
magnet pro jednoduché upevnění sprchové koncovky.

Technické výkresy najdete na stranách 46–51.

Dřezové baterie 
designové vysoké

Odkaz na tyto produkty v elektronické 
podobě naleznete na našich webových 
stránkách www.novaservis.cz.

DRGM3/48/79SA    Granitový dřez
70481,0                   Dřezová stojánková baterie
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KUCHYŇSKÝ PROGRAM

DŘEZOVÉ BATERIE DESIGNOVÉ VYSOKÉ

NOBLESS kuchyňská baterie 
Dřezová baterie se sprškou 
chrom 
35481,0 
3 599 Kč | 142,75 €

NOBLESS TINA 
Dřezová baterie se sprškou 
chrom 
38481,0 
3 799 Kč | 150,72 €

FERRO kuchyňská baterie 
Dřezová baterie se sprškou 
chrom 
70481,0 
3 099 Kč | 122,93 €

FERRO kuchyňská baterie 
Dřezová baterie se sprškou 
chrom-černá 
BLE4B 
3 199 Kč | 126,91 €
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Dřezová stojánková baterie s barevným, elastickým ramenem. Flexi rameno je libovolně tvarovatelné  
a spolehlivě drží tvar. Baterie je k dispozici v devíti barevných provedeních černé, červené, bílé, šedé, žluté, 
béžové, mátové, zelené a modré. Snadno a výhodně lze dokoupit a vyměnit jinou barvu ramene.

Technické výkresy najdete na stranách 46–51.

Dřezové baterie 
s flexibilním ramenem

Odkaz na tyto produkty v elektronické 
podobě naleznete na našich webových 
stránkách www.novaservis.cz.

DRGM3/48/79GA Granitový dřez
70710,0CV Dřezová stojánková baterie
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KUCHYŇSKÝ PROGRAM

DŘEZOVÉ BATERIE S FLEXIBILNÍM RAMENEM

FERRO FLEXI 
Dřezová stojánková baterie 
chrom-mátová 
70710,0M 
1 898 Kč | 75,31 €

FERRO FLEXI 
Dřezová stojánková baterie 
chrom-béžová 
70710,0BE 
1 898 Kč | 75,31 €

FERRO FLEXI 
Dřezová stojánková baterie 
chrom-černá 
70710,0C 
1 898 Kč | 75,31 €

FERRO FLEXI 
Dřezová stojánková baterie 
chrom-žlutá 
70710,0ZL 
1 898 Kč | 75,31 €

FERRO FLEXI 
Dřezová stojánková baterie 
chrom-zelená 
70710,0Z 
1 898 Kč | 75,31 €

FERRO FLEXI 
Dřezová stojánková baterie 
chrom-šedá 
70710,0S 
1 898 Kč | 75,31 €

FERRO FLEXI 
Dřezová stojánková baterie 
chrom-bílá 
70710,0B 
1 898 Kč | 75,31 €

FERRO FLEXI 
Dřezová stojánková baterie 
chrom-modrá 
70710,0MD 
1 898 Kč | 75,31 €

FERRO FLEXI 
Dřezová stojánková baterie 
černá 
70710,5 
1 999 Kč | 79,30 €

FERRO FLEXI 
Dřezová stojánková baterie 
chrom-červená 
70710,0CV 
1 898 Kč | 75,31 €



26

DŘEZOVÉ BATERIE S FLEXIBILNÍM RAMENEM A SPRŠKOU

FERRO FLEXI 
Dřezová stojánková baterie 
chrom-mátová 
70730,0M 
2 399 Kč | 95,18 €

FERRO FLEXI 
Dřezová stojánková baterie 
chrom-béžová 
70730,0BE 
2 399 Kč | 95,18 €

FERRO FLEXI 
Dřezová stojánková baterie 
chrom-černá 
70730,0C 
2 399 Kč | 95,18 €

FERRO FLEXI 
Dřezová stojánková baterie 
chrom-žlutá 
70730,0ZL 
2 399 Kč | 95,18 €

FERRO FLEXI 
Dřezová stojánková baterie 
chrom-zelená 
70730,0Z 
2 399 Kč | 95,18 €

FERRO FLEXI 
Dřezová stojánková baterie 
chrom-červená 
70730,0CV 
2 399 Kč | 95,18 €

FERRO FLEXI 
Dřezová stojánková baterie 
chrom-šedá 
70730,0S 
2 399 Kč | 95,18 €

FERRO FLEXI 
Dřezová stojánková baterie 
chrom-bílá 
70730,0B 
2 399 Kč | 95,18 €
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DŘEZOVÉ BATERIE S FLEXIBILNÍM RAMENEM A SPRŠKOU

FERRO FLEXI 
Dřezová stojánková baterie 
chrom-šedá 
70720,0S 
1 999 Kč | 79,30 €

FERRO FLEXI 
Dřezová stojánková baterie 
chrom-černá 
70720,0C 
1 999 Kč | 79,30 €

FERRO FLEXI 
Dřezová stojánková baterie 
chrom-bílá 
70720,0B 
1 999 Kč | 79,30 €

FERRO FLEXI 
Dřezová stojánková baterie 
chrom-béžová 
70720,0BE 
1 999 Kč | 79,30 €

FERRO  
Dřezová baterie se sprškou 
chrom-černá 
BLE4B 
3 199 Kč | 126,91 €
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NÁSTĚNNÉ BATERIE S FLEXIBILNÍM RAMENEM

TITANIA IRIS NEW
Dřezová  baterie
chrom-šedá, rozteč 150 mm
94480,0S 
1 898 Kč | 75,31 €

TITANIA IRIS NEW 
Dřezová  baterie
chrom-šedá, rozteč 100 mm
94484,0S 
1 898 Kč | 75,31 €

TITANIA IRIS NEW  
Dřezová  baterie
chrom-černá, rozteč 150 mm
94480,0C 
1 898 Kč | 75,31 €

TITANIA IRIS NEW
Dřezová  baterie
chrom-černá, rozteč 100 mm
94484,0C 
1 898 Kč | 75,31 €

TITANIA IRIS NEW
Dřezová  baterie
chrom-bílá, rozteč 150 mm
94480,0B 
1 898Kč | 75,31 €

TITANIA IRIS NEW 
Dřezová  baterie
chrom-bílá, rozteč 100 mm
94484,0B 
1 898 Kč | 75,31 €
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Jako český výrobce máme v portfoliu také nejširší nabídku speciálních 
vodovodních baterií. Například baterie se sklopným ramenem,  
pro ohřívače, s lékařskou pákou, nerezové a termostatické.

Technické výkresy najdete na stranách 46–51.
Mít krásně prosvětlenou kuchyni je snem 
každé hospodyňky. Někdy se ale okno 
nachází přímo u dřezu a nastává problém, 
jak okno otvírat. Dřezová baterie 57115,0 se 
sklopným ramenem tuto situaci elegantně 
řeší bez omezení komfortu se zachováním 
moderního designu celé kuchyně.

Dřezové baterie 
speciální

KUCHYŇSKÝ PROGRAM

BATERIE PRO BEZTLAKÉ OHŘÍVAČE DŘEZOVÁ BATERIE S LÉKAŘSKOU  
PÁKOU

BATERIE TERMOSTATICKÁ

AQUAMAT 
Dřezová stojánková baterie 
termostatická 
chrom 
2613,0 
5 399 Kč | 214,18 €

METALIA 55 
Dřezová stojánková baterie 
pro beztlaké ohřívače 
chrom 
55092,0 
2 399 Kč | 95,18 €

METALIA 55 
Dřezová stojánková baterie 
s lékařskou pákou 
chrom 
55091L,0 
2 099 Kč | 83,28 €

Odkaz na tyto produkty  
v elektronické podobě naleznete  
na našich webových stránkách  
www.novaservis.cz.

BATERIE SKLOPNÁ POD OKNO

METALIA 57 
Dřezová stojánková baterie 
sklopná pod okno 
chrom 
57115,0 
3 699 Kč | 146,74 €
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KUCHYŇSKÝ PROGRAM

Dřez nerez kulatý, s přepadem z dřezu, Ø  43 cm 
sifón NSP89 je součástí výrobku 
nerez 
DR43 
1 499 Kč | 59,47 €

Dřez nerez kulatý, s přepadem z dřezu, Ø  51 cm 
sifón NSP89 je součástí výrobku 
nerez 
DR51 
1 598 Kč | 63,41 €

Nerezové dřezy jsou klasikou, kterou volí většina zákazníků. Vyznačují se odolností, skvělými užitnými 
vlastnostmi, snadnou údržbou a dlouhou životností. Dřezy Novaservis odolávají vysokým teplotám i nárazům 
a navíc se lehce čistí běžně dostupnými prostředky. Široká nabídka tvarů, typů, povrchů a způsobů montáže. 
Jsou konstruované pro ideální použití s našimi vodovodními bateriemi. Součástí balení každého výrobku je 
sifon, na který je 2 roky záruka. Na dřez je prodloužená záruka 5 let.

Nerezové 
dřezy

Odkaz na tyto produkty v elektronické 
podobě naleznete na našich webových 
stránkách www.novaservis.cz.
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Dřez nerez luxus, s přepadem z dřezu 
sifón NSP89 je součástí výrobku 
nerez 
DR46/48 
1 499 Kč | 59,47 €

Dřez nerez, s přepadem z dřezu 
sifón NSP49 je součástí výrobku 
nerez 
DR48/48 
1 298 Kč | 51,50 €
nerez tkaný 
DR48/48TS 
1 499 Kč | 59,47 €

Dřez nerez, bez přepadu 
sifón NSP44 je součástí výrobku 
nerez 
DR40/50 
999 Kč | 39,65 €

Dřez nerez, s přepadem z dřezu 
sifón NSP49 je součástí výrobku 
nerez 
DR40/50A 
999 Kč | 39,65 €

NEREZOVÉ DŘEZY
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Dřez nerez s odkapávací plochou, 
s přepadem z dřezu 
sifón NSP89 je součástí výrobku 
nerez 
DR49/78 
1 898 Kč | 75,31 €

Dřez nerez s odkapávací plochou,  
s přepadem z dřezu 
sifón NSP51 je součástí výrobku 
nerez 
DR50/58 
1 799 Kč | 71,38 €

KUCHYŇSKÝ PROGRAM

Dřez nerez s odkapávací plochou, 
s přepadem z odkapávače 
sifón NSP49 je součástí výrobku 
nerez 
DR43/86 
1 399 Kč | 55,49 €

Dřez nerez s odkapávací plochou, 
s přepadem z odkapávače 
sifón NSP49 je součástí výrobku 
nerez 
DR43/76 
1 298 Kč | 51,50 €
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Dřez nerez, s přepadem z dřezu 
sifón NSP620 je součástí výrobku 
nerez 
DR49/62 
2 599 Kč | 103,10 €

NEREZOVÉ DŘEZY

Dřez nerez s odkapávací plochou, 
s přepadem z dřezu 
sifón NSP89 je součástí výrobku 
nerez 
DR45/58 
1 598 Kč | 63,41 €

Dřez nerez s odkapávací plochou, 
s přepadem z odkapávače 
sifón NSP89 je součástí výrobku 
nerez 
DR44/74 
1 799 Kč | 71,38 €

Dřez nerez, s přepadem z odkapávače 
sifón NSP89 je součástí výrobku 
nerez 
DR49/78R 
1 898 Kč | 75,31 €
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Dřez nerez celoplošný, bez přepadu 
sifón NSP45 je součástí výrobku 
nerez | pravý 
DR60/80 
1 499 Kč | 59,47 €
nerez | levý 
DR60/80L 
1 499 Kč | 59,47 €

KUCHYŇSKÝ PROGRAM

Dvojitý dřez nerez, bez přepadu 
sifón NSP22 je součástí výrobku 
nerez 
DR45/80 
2 599 Kč | 103,10 €

Dávkovač prostředku na mytí nádobí 
s horním plněním a kovovou pumpičkou 
Ø otvoru: 25–38 mm 
Ø nádoby: 65 mm 
Výška: 205 mm 
Objem: 500 ml
69037,0 
599 Kč | 23,76 €

Dekalko 
Účinný a bezpečný čistič na odstraňování vodního kamene a nečistot z vodovodních 
baterií,  koupelnových doplňků, dřezů, apod. Nepoškozuje chrom.
0,10 l  
CISTICMALY 
88 Kč | 3,50 €
0,28 l  
CISTICVELKY 
179 Kč | 7,10 €
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70710,0M                   Dřezová stojánková baterie
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KUCHYŇSKÝ PROGRAM

Granitový dřez, s přepadem z dřezu 
sifón je součástí výrobku
DRGM1/51SA 
4 698 Kč | 186,38 €

Granitový dřez, s přepadem z dřezu 
sifón je součástí výrobku
DRGM1/51HA 
4 698 Kč | 186,38 €

Granitový dřez, s přepadem z dřezu 
sifón je součástí výrobku
DRGM1/51GA 
4 698 Kč | 186,38 €

Atraktivní design, snadná údržba a vysoká odolnost. Kuchyňské granitové dřezy prémiové značky Ferro 
uspokojí požadavky i těch náročnějších zákazníků. V nabídce jsou granitové dřezy s odkapem, kulaté granitové 
dřezy a také granitové dřezy s vaničkou. Jsou vyrobeny z mimořádně odolných kompozitních materiálů. 
Díky těmto vlastnostem jsou odolné proti poškrábání, špíně a krátkodobě vysokým teplotám. Odstínem 
korespondují s našimi granitovými bateriemi Metalia, Titania a Nobless. Dřezy dlouhodobě zachovávají svůj 
původní vzhled. Proto na granitové dřezy poskytujeme prodlouženou záruku 15 let, na sifon 2 roky.

Granitové
dřezy

Odkaz na tyto produkty v elektronické 
podobě naleznete na našich webových 
stránkách www.novaservis.cz.

GRANITOVÉ DŘEZY



38

GRANITOVÉ DŘEZY

GRANITOVÉ DŘEZY

Granitový dřez, s přepadem z dřezu 
sifón je součástí výrobku
DRGM1/48/58SA 
4 899 Kč | 194,35 €

Granitový dřez, s přepadem z dřezu 
sifón je součástí výrobku
DRGM1/48/58HA 
4 899 Kč | 194,35 €

Granitový dřez, s přepadem z dřezu 
sifón je součástí výrobku
DRGM1/48/58GA 
4 899 Kč | 194,35 €

Granitový dřez s odkapem,  
s přepadem z dřezu 
sifón je součástí výrobku
DRGM48/58SA 
5 499 Kč | 218,16 €

Granitový dřez s odkapem,  
s přepadem z dřezu 
sifón je součástí výrobku
DRGM48/58HA 
5 499 Kč | 218,16 €

Granitový dřez s odkapem,  
s přepadem z dřezu 
sifón je součástí výrobku
DRGM48/58GA 
5 499 Kč | 218,16 €
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GRANITOVÉ DŘEZY

Granitový dřez, s přepadem z dřezu 
sifón je součástí výrobku
DRGM48/78SA 
5 499 Kč | 218,16 €

Granitový dřez, s přepadem z dřezu 
sifón je součástí výrobku
DRGM48/78HA 
5 499 Kč | 218,16 €

Granitový dřez, s přepadem z dřezu 
sifón je součástí výrobku
DRGM48/78GA 
5 499 Kč | 218,16 €

Granitový dřez s vaničkou a odkapem,  
s přepadem z dřezu 
sifón je součástí výrobku
DRGM3/48/79SA 
5 899 Kč | 234,00 €

Granitový dřez s vaničkou a odkapem,  
s přepadem z dřezu 
sifón je součástí výrobku
DRGM3/48/79HA 
5 899 Kč | 234,00 €

Granitový dřez s vaničkou a odkapem,  
s přepadem z dřezu 
sifón je součástí výrobku
DRGM3/48/79GA 
5 899 Kč | 234,00 €

KUCHYŇSKÝ PROGRAM



40

Granitové dřezové baterie dokonale barevně korespondují s granitovými dřezy. Vyrábějí se v podobných 
odstínech a struktuře povrchu jako granitové dřezy. Na výběr máme široké spektrum barev a designů. 
Prodloužená záruka na kartuši baterie je 5–7 let. Dodává Novaservis - výrobní závod Znojmo.

Technické výkresy najdete na stranách 46–51.

Dřezové baterie 
granitové

Odkaz na tyto produkty v elektronické 
podobě naleznete na našich webových 
stránkách www.novaservis.cz.

57091,GRS         Granitová dřezová stojánková baterie
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KUCHYŇSKÝ PROGRAM

BATERIE GRANITOVÉ KLASICKÉ BATERIE GRANITOVÉ TELESKOPICKÉ

GRANITO TITANIA FRESH 
Granitová dřezová stojánková baterie
96091,GRS 
3 199 Kč | 126,91 €

GRANITO METALIA 57 
Granitová dřezová teleskopická  baterie
57081,GRB 
4 899 Kč | 194,35 €

GRANITO METALIA 57 
Granitová dřezová stojánková baterie
57091,GRB 
4 299 Kč | 170,54 €

GRANITO METALIA 57 
Granitová dřezová stojánková baterie
57091,GRS 
4 299 Kč | 170,54 €

GRANITO TITANIA FRESH 
Granitová dřezová stojánková baterie
96091,GRB 
3 199 Kč | 126,91 €

GRANITO METALIA 57 
Granitová dřezová teleskopická  baterie
57081,GRS 
4 899 Kč | 194,35 €

GRANITO TITANIA FRESH 
Granitová dřezová baterie
96713,GRB 
3 599 Kč | 142,75 €

GRANITO NOBLESS EDGE 
Granitová dřezová baterie
36713,GRB 
4 799 Kč | 190,37 €

GRANITO TITANIA FRESH 
Granitová dřezová baterie
96713,GRS 
3 599 Kč | 142,75 €

GRANITO NOBLESS EDGE 
Granitová dřezová baterie
36713,GRS 
4 799 Kč | 190,37 €

BATERIE GRANITOVÉ TELESKOPICKÉ BATERIE GRANITOVÉ S HORNÍM RAMENEM
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Doplňky do kuchyní 
a hygienický program

DOPLŇKY DO KUCHYNÍ

METALIA DRÁT 
Police velká hluboká 
chrom
6085,0 
999 Kč | 39,65 €

METALIA DRÁT 
Dvojitá rohová police malá hluboká 
chrom
6078,0 
1 649 Kč | 65,42 €

METALIA DRÁT 
Drátěný věšák 
chrom
6056,0 
249 Kč | 9,89 €

METALIA DRÁT 
Čtyřháček 
chrom
6043,0 
499 Kč | 19,78 €

METALIA DRÁT 
Rohová polička malá hluboká 
chrom
6064,0 
799 Kč | 31,68 €

Praktické pomůcky a doplňky do kuchyně vám umožní vařit pohodlněji. Všechny pokrmy budou připraveny 
snadněji a rychleji. Doplňky do kuchyně vám také mohou usnadnit ukládání jídla a dalších hygienických potřeb, 
či mytí rukou, čištění pracovních ploch a udržování pořádku. Pomocník do kuchyně se vždy hodí. Z obyčejné 
přípravy jídel se stane skutečná radost.
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KUCHYŇSKÝ PROGRAM

DOPLŇKY DO KUCHYNÍ

METALIA 1 
Dávkovač mýdla 0,2 l 
sklo
6150,0 
999 Kč | 39,65 €

METALIA 1 
Závěs papírových ručníků 
chrom
6151,0 
599 Kč | 23,76 €

METALIA DRÁT 
Drátěný věšák 
chrom
6009,0 
129 Kč | 5,14 €

METALIA 1 
Dávkovač mýdla na postavení 0,2 l 
kov
6178,0 
829 Kč | 32,88 €

METALIA 1 
Dávkovač mýdla 0,15 l 
kov
6177,0 
929 Kč | 36,86 €

METALIA 11 
Půlkruhový držák ručníků 
chrom
0103,0 
719 Kč | 28,51 €

METALIA 12 
Půlkruhový držák ručníků 
chrom
0203,0 
699 Kč | 27,74 €

METALIA 1 
Dvouramenný držák ručníků 44,5 cm 
chrom
6129,0 
1 049 Kč | 41,62 €

METALIA 4 
Dávkovač mýdla 0,4 l 
sklo-chrom
6450,0 
819 Kč | 32,50 €

METALIA 12 
Závěs papírových ručníků 
chrom
0251,0 
649 Kč | 25,73 €
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TITANIA ORFEUS 
Šestiháček 
chrom
6943,0 
599 Kč | 23,76 €

TITANIA KATE 
Držák ručníků 45 cm 
chrom
66527,0 
979 Kč | 38,83 €

FERRO EMOTION 
Pětiháček 
plast
65543,4 
799 Kč | 31,68 €

FERRO EMOTION 
Rohová polička se dvěma otočnými  
háčky  
plast
65535,1 
849 Kč | 33,70 €

FERRO SMILE 
Dávkovač mýdla  
leštěný nerez
ASM34 
659 Kč | 26,16 €

FERRO EMOTION 
Polička s otočným držákem ručníků  
a háčkem 
plast
65582,1 
1 199 Kč | 47,57 €

Dávkovač prostředku 
na mytí nádobí, 0,5 l 
chrom
69037,0 
599 Kč | 23,76 €

FERRO GRETA 
Háček 
chrom
AGR05 
238 Kč | 9,46 €

FERRO GRETA 
Závěs ručníku 
chrom
AGR11 
649 Kč | 25,73 €

DOPLŇKY DO KUCHYNÍ

METALIA 4 
Mýdlenka sklo 
sklo
6436/1,0 
348 Kč | 13,82 €
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HYGIENICKÝ PROGRAM

Zásobník na tekuté 
mýdlo, 0,8 l 
plast
69084,1 
449 Kč | 17,81 €

Zásobník na tekuté 
mýdlo, 0,4 l 
plast
69085,1 
399 Kč | 15,84 €

Zásobník na papírové  
ručníky 
plast
69081,1 
649 Kč | 25,73 €

Automatický zásobník na tekuté 
mýdlo se senzorem, 1,2 l  
plast
69082,1 
1 099 Kč | 43,58 €

Zásobník na tekuté 
mýdlo, 1 l 
plast
69083,1 
399 Kč | 15,84 €

Automatický osvěžovač vzduchu, 
napájení na baterie 
plast
69092,1 
459 Kč | 18,19 €

Zásobník na tekuté 
mýdlo, 0,5 l 
plast
69086,P 
399 Kč | 15,84 €

Zásobník na papírové 
kapesníky 
plast
69087,1 
299 Kč | 11,86 €

Elektrický senzorový osoušeč 
rukou 
plast
69091,1 
1 598 Kč | 63,41 €

KUCHYŇSKÝ PROGRAM
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TECHNICKÉ VÝKRESY

55013

94414

55014 57014

9671392014 95514

DŘEZOVÉ BATERIE S HORNÍM RAMENEM
(str. 9)

58714



 47

KUCHYŇSKÝ PROGRAM

97713

36713

98813 90313

41713

DŘEZOVÉ BATERIE S HORNÍM RAMENEM
(str. 9)

98713

246

208

3
8

7

2
6

7

Ø 52

36714 38713



48

57091

3
5

m
a

x

ø35

2
3

6

183

15°

3
3

2

Ø44

55091

DŘEZOVÉ BATERIE S HORNÍM RAMENEM
(str. 9)
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DŘEZOVÉ BATERIE KLASICKÉ
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DŘEZOVÉ BATERIE TELESKOPICKÉ
(str. 14)
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Proces výroby 
vodovodních baterií
v závodě Znojmo
Společnost Novaservis je součástí evropské skupiny Ferro Group. Máme vlastní výrobní  
závod ve Znojmě s téměř 40letou výrobní tradicí. Dnes se zde vyrábějí nejen vodovodní baterie, 
ale také koupelnové doplňky a mosazné rozdělovače pro otopné systémy. Výroba  
má k dispozici moderní obráběcí CNC stroje, vlastní sklárnu, brusírnu a montážní linku.  
Nedílnou součástí výrobního procesu je plně automatizovaná galvanická linka, která slouží 
ke chromování produktů s uzavřeným cyklem vody a odpovídá nejnovějším ekologickým 
požadavkům na ochranu životního prostředí.

EXPANDUJEME!
Jsme lídrem v oboru  
již ve 21 zemích Evropy.
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Ve znojemském závodě se nachází moderní logistické centrum. Vzhledem k výhodné poloze v srdci 
Evropy, zajišťuje efektivní a rychlou distribuci produktů mezi jednotlivými členy skupiny na jednotlivých 
evropských trzích. Ještě před opuštěním továrny podléhají všechny výrobky pečlivé kontrole kvality, díky 
které naši zákaznicí obdrží osvědčený a kvalitní produkt, který odpovídá nejen funkčností, ale i designem 
současným nárokům a trendům.

KUCHYŇSKÝ PROGRAM
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Jednotlivé baterie se liší nejen svým vzhledem a designem, ale také cenou, 
kvalitou a svými užitnými vlastnostmi. Jak tedy vybrat tu správnou pro vaši 
kuchyni? V první řadě nás jistě zaujme vzhled a design, ale jsou i důležitější 
kritéria – typ a trvanlivost povrchu, těsnost, dlouhodobá spolehlivost, úspora 
spotřeby vody či pohodlí ovládání. 

Novaservis je tradiční český výrobce s 30ti letými zkušenostmi a výrobním 
závodem ve Znojmě. V naší nabídce najdete více než 40 sérií moderních  
a spolehlivých baterií.

SE SPRÁVNÝM VÝBĚREM BATERIE SI NECHEJTE PORADIT NÁMI  
A NEBO ODBORNÝM PRODEJCEM. 

Typ umístění
•	 Stojánková	dřezová – montáž na dřez a nebo desku kuchyňské linky
•	 Nástěnná	dřezová – rozteč 150 mm nebo 100 mm - 94480,xx; 94484,xx

Ovládání
•	 Pákové – páková baterie se snadněji ovládá, větší úspora vody
•	 Kohoutkové	– retro styl, příznivá cena, zvyk na tento typ ovládání

Pákové  baterie jsou jednoznačným trendem naší doby, vynikají nad 
ventilové baterie těsností, kvalitou i komfortem užívání. Klasické kohoutkové 
se volí  často z designových důvodů.

Jak správně vybrat 
dřezovou baterii?

VÝBĚR VODOVODNÍ BATERIE
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Typ a délka ramene
•	 Klasické
•	 Teleskopické
•	 Flexibilní
•	 Se	sprškou	s	přepínačem

Ideálně dlouhé rameno - tok vody by neměl dopadat na hranu dřezu.  
Měl by směrovat do středu zařízení, případně na jeho odpad. Do kuchyně zvažte  
možnost teleskopické baterie se sprškou, sami časem oceníte praktičnost tohoto  
řešení (např. možnost napustit hrnec mimo dřez, sprchování zeleniny atd.).  
Příliš vysoké či dlouhé rameno může způsobit stříkání vody mimo dřez.

Použití
•	 Klasické – osazené kvalitní keramickou kartuší 35 či 40 mm
•	 ECO+  úsporné – uspoří až 63 % vody
•	 Termostatické – přesné, rychlé a stabilní nastavení teploty, jsou bezpečné proti  
 opaření vodou
•	 Speciální – atypické provedení se sklopným ramenem, pro beztlakové ohřívače  
 a podobně

Účel nákupu
•	 Nová instalace baterie
•	 Výměna baterie v rámci opravy či rekonstrukce

Dle ceny a prodloužené záruky
•	 5 let záruka
•	 7 let záruka

Povrch
•	 Chrom
•	 Bílé
•	 Černé
•	 Šedé
•	 Granitové
•	 Barevné
•	 Nerez

Design - tvar
•	 Designové
•	 Vysoké
•	 Nízké
•	 Oblé
•	 Hranaté

Mohu udělat z baterie s klasickým 
aerátorem baterii úspornou?
Ano, pořízením aerátoru PER,001.
Umožníte, aby vaše baterie uspořila až 50 % vody, nebo si 
pořídíte úspornou baterii METALIA ECO+.

Jak mohu prodloužit životnost baterie?
Doporučujeme použití vhodného filtračního prvku na 
vstupu potrubí do bytu či domu. Případně baterie připojte 
na rohové ventily s filtrem. Dosáhnete tak delší životnosti 
nejen vodovodní baterie, ale také třeba pračky nebo myčky 
na nádobí. Každý filtr se čistí daleko snadněji než mechanika 
baterie.

Jak mohu nejlépe ošetřovat povrch 
baterií? 
K čištění produktů, prosím, používejte navlhčený hadřík  
a malé množství mýdla, které následně opláchněte a utřete 
dosucha. Usazování vodního kamene můžete předejít 
vysušením baterie po každém použití. Usazený vodní kámen 
můžete odstranit pomocí přípravku Dekalko, čisticího 
prostředku šetrného k životnímu prostředí. K čištění 
nepoužívejte drátěnky, písky ani jiné abrazivní prostředky. 

Mohu si vylepšit funkci své klasické 
baterie výklopným perlátorem?
Ano, pořízením perlátoru PERF,P nebo PER,P.
Pro snadnější opláchnutí dřezu, zeleniny, nádobí  
a podobně. 

Nejprodávanější baterie v ČR a SR

PER,001 
139 Kč | 5,52 €

PERF,P 
délka 16 cm 
359 Kč | 14,26 €

PER,P 
délka 5 cm 
238 Kč | 9,46 €

0,28 l  
CISTICVELKY 
179 Kč | 7,10 €

0,10 l  
CISTICMALY 
88 Kč | 3,50 €

Rohový ventil - viz strana 25 
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Tento katalog naleznete 
v elektronické podobě  

na našich webových 
stránkách  

www.novaservis.cz

NOVASERVIS spol. s r.o.
Merhautova 208, 613 00 Brno 
Česká republika

T:  +420 548 428 011
M: +420 602 724 699
E:  novaservis@novaservis.cz
www.novaservis.cz

NOVASERVIS FERRO SK s.r.o. 
Továrenská 3110/20J, 905 01 Senica
Slovenská republika

T: +421 911 473 193
www.novaservis.sk /novaservis_cesko

/novaservis-spol-s-r-o

/novaservisczbyferrogroup


