
Přednosti drtičů Evolution

•Kompaktní provedení
•Automatický zpětný chod drcení
•Příslušenství pro rychlou a snadnou

montáž Quick-Lock
•Ochrana proti přetížení
•Drtící prvky z nerezové oceli
•Indukční motor se stálým točivým

momentem a pohonem Dura Drive
•Úplná 5-6 roční záruka (podle modelu)
•Technologie Sound-Seal (bezhlučná)

a multi-grind (všedrtící – podle modelu)

PRVNÍ DRTIČ, KTERÝ UMÍ DRTIT CHŘEST, 
SLUPKY OD BANÁNŮ, KOPR, ATD.

Drtit lze: zbytky ovoce, zeleniny, vaječné skořápky, drůbeží a rybí kosti, nedo-
palky z cigaret, papírové ubrousky a filtry.

Drtit nelze: sklo, plast, kovy, hliníkové fólie, skořápky z ústřic

Potravinové zbytky jsou nepříjemné a často zapáchají.

Použitím drtiče kuchyňskěho odpadu zůstává 
Vaše kuchyň stale čistá!

DRTIČE NEJSOU PŘEPYCH, 
ALE SAMOZŘEJMOST SOUČASTNOSTI

PRO ČISTĚJŠÍ
A PRAKTIČTĚJŠÍ

KUCHYŇ

NOVINKA

Evolution 200
DRTIČ S TROJNÁSOBNÝM

DRTÍCÍM SYSTÉMEM
více info na straně 3



Vyjádření k mediální kampani proti drtičům
V poslední době se v mediích často hovoří a píše o používání drtičů kuchyň-
ského odpadu a vlivu drtičů na životní prostředí a kanalizační řád. K této prob-
lematice je třeba zdůraznit, že všechny platné zákony a vyhlášky týkající se
likvidace potravinových odpadů se týkají pouze právnických osob a osob pod-
nikajících (tzn. restaurací, hotelů, jídelen, apod.)
Žádný zákon ani vyhláška nijak neupravuje a hlavně nezakazuje používání
drtičů v domácnostech. Více na www.asociaceapd.cz

Přínos pro životní prostředí
Organické částice jsou odvedeny do čistírny odpadních vod, kde jsou recyklo-
vány a přetvořeny na organická hnojiva, která přispívají k rekultivaci krajiny.

Drtiče kuchyňského odpadu jsou
čisté | užitečné | tiché | bezpečné | snadno instalovatelné | jednoduše
ovladatelné | bezúdržbové | nenáročné na spotřebu elektrické energie a vody

Dále oceníte že...
• zbytky nezabírají při přípravě jídla místo na pracovní ploše 
• vaření je rychlejší a snadnější, protože zbytků se okamžitě zbavíte v drtiči 
• úklid po jídle je snadný, pouze shrnete zbytky z talířů přímo do dřezu 
• odpadkový koš zůstane suchý – pouze papír, plasty a kovy 

Jak drtič funguje?
Kuchyňský odpad se při tekoucí studené vodě
vkládá do hrdla drtiče. V komoře se rychle
a bezpečně rozdrtí na malé částečky, a to
bez použití nožů nebo čepelí. Z komory dr-
tiče je poté rozdrcený odpad spláchnut
do odpadního potrubí.

Drtič odpadu IN-SINK-ERA-
TOR si poradí téměř se
všemi typy organického
odpadu včetně menších
kostí, masa, ryb, slupek, skořá-
pek z vajíček, oříšků a podobně.

Jelikož jsou drtiče určené k likvidaci organického odpadu,
nelze do nich vkládat žádné obaly.

Co je to drtič kuchyňského odpadu?
Je to vestavěný kuchyňský spotřebič, který je vhodnou součástí každé mo-

derní domácnosti. Pomocí drtiče kuchyňského odpadu se
rychle a bezpečně zbavíte zbytků při přípravě jídel a odpad-

nou Vám tak nepříjemné a časté výpravy k popelnicím.
Zbytky jídel vhazujete přímo do dřezu a nadrcený odpad
je odplavován do kanalizace. Během drcení je nutné po-
užívat studenou vodu, která způsobuje ztuhnutí tuku
a jejich následné nabalení na ostatní nadrcené čás-

tečky, čímž se zabrání usazování mastnoty v odpadním
potrubí. Studená voda zároveň ochlazuje motor drtiče.



Evolution 200

•výkon: 560 W
•motor: indukční, speciálně 

vyvinutý pro drtič odpadu
•obsah drtící komory: 1200 ml
•antikorozní úprava 

drtící komory
•přípojka na myčku
•tepelná pojistka
•drtící elementy z nerez oceli,

uzpůsobené proti případnému
zaseknutí 

•extrémě tichý chod 
•dvou-polohové nerezové 

sítko v základní výbavě 
•antivibrační zony 
•trojnásobný 

drtící systém 
•vestavěný 

pneumatický spínač 
•autoreversní chod 
•záruční doba 6 let 

v domácnosti 

Evolution 100

•výkon: 540 W
•motor: indukční, speciálně

vyvinutý pro drtič odpadu
•obsah drtící komory: 1100 ml
•antikorozní úprava drtící komory
•přípojka na myčku
•tepelná pojistka
•drtící elementy z nerez oceli,

uzpůsobené proti 
případnému zaseknutí

•super tichý chod
•dvou-polohové nerezové 

sítko v základní výbavě
•antivibrační zony
•dvojnásobný drtící systém
•vestavěný 

pneumatický spínač
•autoreversní chod
•záruční doba 5 let 

v domácnosti

2x

3x

16 990,-

19 990,-



Je instalace drtiče snadná?

Ať již plánujete novou kuchyň nebo obnovujete stávající, máte ideální příležitost
zvážit, zda si nepořídit i drtič kuchyňského odpadu IN-SINK-ERATOR. System
rychlého uchycení zaručuje krátkou a snadnou instalaci a navíc máte možnost
výběru barevného  provedení pneumatického spínače instalovaného na pracovní
desce. Drtič lze instalovat do kuchyňských dřezů s 3 1/2“ odpadovým sítkem.

Příslušenství v ceně

• Bezpečný pneumatický spínač 
pro umístění na pracovní plochu

• Nerezové sítko – polohovatelné 
(umožňuje napuštění dřezu)

M 100 M 200
A 312 344
B 171 185
C 168 168
D 162 162
E 205 234

Teka – CZ s.r.o. 
V Holešovičkách 593
182 00  Praha 8
Tel.: +420 284 691 940
Mobil: +420 775 139 300
Fax: +420 284 691 923
e-mail: info@teka-cz.cz 
www.teka.com

TREND Plus s r.o.
Náchodská 708
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Tel/fax: +420 224 812 937
www.trendplus.cz

Firma InSinkErator si vyhrazuje právo změnit výrobní specifikace bez předchozího upozornění.
Všechny výrobky jsou určené k domácímu použití. Použití v průmyslovém prostředí není kryto zárukou.

Vynálezce a světově znamý výrobce

Dovozce do ČR Distributor


