
ZLEWOZMYWAKI KUCHENNE

KOMORY GOSPODARCZE

BATERIE KUCHENNE

PIEKARNIKI

KUCHENKI MIKROFALOWE

PŁYTY INDUKCYJNE

PŁYTY GAZOWE

OKAPY KUCHENNE

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI

ZMYWARKI DO NACZYŃ

Kuchenne Inspiracje 
oferta promocyjna 2/2016



LINIA COUNTRY STYLE

MWR 32 BI BEIGE
kuchenka mikrofalowa 45 cm
pojemność (brutto/netto): 38 l / 32 l
3 funkcje grzania
1 program automatyczny
mechaniczny programator
grill o mocy 1500 W
5 poziomów mocy mikrofal do 1000 W
automatyczne rozmrażanie wg czasu
podwójnie przeszklone drzwi
kolor beżowy matowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

MWR 32 BI ANTHRACITE
kuchenka mikrofalowa 45 cm
pojemność (brutto/netto): 38 l / 32 l
3 funkcje grzania
1 program automatyczny
mechaniczny programator
grill o mocy 1500 W
5 poziomów mocy mikrofal do 1000 W
automatyczne rozmrażanie wg czasu
podwójnie przeszklone drzwi
kolor antracytowy matowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

2 999 zł

2 259 zł

2 999 zł

2 259 zł

HR 750 ANTHRACITE

HR 750 BEIGE

piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l
9 funkcji grzania
analogowy zegar z funkcją wyłączenia
kontrolka termostatu
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
prowadnice teleskopowe (2 poziomy)
kolor antracytowy matowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l
9 funkcji grzania
analogowy zegar z funkcją wyłączenia
kontrolka termostatu
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
prowadnice teleskopowe (2 poziomy)
kolor beżowy matowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

2 699 zł

1 999 zł

2 699 zł

1 999 zł

płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe (1 potrójny)
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
kolor antracytowy matowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

EH 60 4G AI AL TR ANTHRACITE

1 499 zł

1 129 zł

płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe (1 potrójny)
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
kolor beżowy matowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

EH 60 4G AI AL TR BEIGE

1 499 zł

1 129 zł

MWR 22 BI ANTHRACITE
kuchenka mikrofalowa 39 cm
pojemność (brutto/netto) 22 l/21,56 l
1 funkcja grzania (mikrofale)
mechaniczny programator
5 poziomów mocy mikrofal do 850 W
automatyczne rozmrażanie wg czasu
ceramiczne dno
kolor antracytowy matowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

2 299 zł

1 699 zł

2 299 zł

1 699 zł

MWR 22 BI BEIGE
kuchenka mikrofalowa 39 cm
pojemność (brutto/netto) 22 l/21,56 l
1 funkcja grzania (mikrofale)
mechaniczny programator
5 poziomów mocy mikrofal do 850 W
automatyczne rozmrażanie wg czasu
ceramiczne dno
kolor beżowy matowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

COUNTRY STYLE - NIEPRZEMIJAJĄCY UROK KLASYKI

Styl retro to obietnica sielskiego życia, to gwarancja prostoty dnia 
codziennego, to schronienie przed zgiełkiem wielkiego miasta. Bez względu 
na to, czy mieszkasz na wsi, czy w dużym mieście, daje Ci możliwość 
stworzenia swojej własnej bezpiecznej oazy.

Neutralne kolory i stylowe wykończenia urządzeń z linii Country Style idealnie 
komponują się z rustykalnymi meblami, naturalnymi materiałami oraz 
rodzinnymi pamiątkami. Bez problemu wpasowują się także w ruralistyczny 
charakter wielu kultur, nie tylko europejskich, w których to kuchnia stanowi 
serce domu.

Razem z linią urządzeń Country Style stworzysz ciepłą, pogodną i przyjazną 
atmosferę miejsca, w którym będzie chciała spotykać się cała rodzina 
i przyjaciele.

Różnorodność asortymentu oraz kolorystyki 
sprawia, że urządzenia te doskonale wpasują 
się w styl każdej kuchni – począwszy od 
pastelowych, ciepłych barw beżu i koloru 
kremowego, do bardziej industrialnych 
odcieni szarości w kolorach antracyt 
oraz grafi t. Zarówno piekarniki, kuchenki 
mikrofalowe, okapy, jak i płyty gazowe 
zostały wyposażone w pasujące do siebie 
wykończenia w kolorze mosiężnym, dzięki 
czemu stylistyka kuchni będzie spójna, 
a samo wnętrze nabierze wyjątkowego 
charakteru.

NOWOŚĆ
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LINIA COUNTRY STYLE

HR 750 BRIGHT CREAM EH 60 4G AI AL TR BRIGHT CREAM
piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l
9 funkcji grzania
analogowy zegar z funkcją wyłączenia
kontrolka termostatu
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
prowadnice teleskopowe (2 poziomy)
kolor jasny kremowy błyszczący
wykończenia w kolorze mosiężnym

kuchenka mikrofalowa 45 cm
pojemność (brutto/netto): 38 l / 32 l
3 funkcje grzania
1 program automatyczny
mechaniczny programator
grill o mocy 1500 W
5 poziomów mocy mikrofal do 1000 W
automatyczne rozmrażanie wg czasu
podwójnie przeszklone drzwi
kolor jasny kremowy błyszczący
wykończenia w kolorze mosiężnym

1 499 zł

MWR 22 BI BRIGHT CREAM
kuchenka mikrofalowa 39 cm
pojemność (brutto/netto) 22 l/21,56 l
1 funkcja grzania (mikrofale)
mechaniczny programator
5 poziomów mocy mikrofal do 850 W
automatyczne rozmrażanie wg czasu
ceramiczne dno
kolor jasny kremowy błyszczący
wykończenia w kolorze mosiężnym

1 129 zł

2 159 zł

1 599 zł

płyta indukcyjna 60 cm
4 pola indukcyjne
sterowanie sensorowe
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power”
funkcja utrzymywania ciepła
funkcja „Power Management”
wskaźniki zalegania ciepła
napięcie znamionowe: 230/400 V
nadruk na płycie w kolorze złotym
bez ramy

IBR 6040 RETRO 

2 699 zł

1 999 zł

2 499 zł

1 859 zł

okap przyścienny 90 lub 60 cm
elektroniczne sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 650 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej C
kolor beżowy matowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

DOS 90/60 BEIGE

okap przyścienny 90 lub 60 cm
elektroniczne sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 650 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej C
kolor antracytowy matowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

DOS 90/60 ANTHRACITE

1 299 zł

1 499 zł

DOS 60

DOS 90

959 zł

1 099 zł

1 299 zł

1 499 zł

DOS 60

DOS 90

959 zł

1 099 zł

HR 650 GRAPHITE
piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l
9 funkcji grzania
analogowy zegar z funkcją wyłączenia
kontrolka termostatu
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
prowadnice teleskopowe (1 poziom)
kolor grafi towy / front szklany
wykończenia w kolorze mosiężnym

ER 60 4G AI AL GRAPHITE
płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
szkło w kolorze grafi towym
wykończenia w kolorze mosiężnym
bez ramy

1 359 zł

999 zł

HR 650 CREAM
piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l
9 funkcji grzania
analogowy zegar z funkcją wyłączenia
kontrolka termostatu
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
prowadnice teleskopowe (1 poziom)
kolor kremowy / front szklany
wykończenia w kolorze mosiężnym

2 499 zł

1 859 zł

ER 60 4G AI AL CREAM
płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
szkło w kolorze kremowym
wykończenia w kolorze mosiężnym
bez ramy

1 359 zł

999 zł

2 299 zł

1 699 zł
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1 799 zł

2 299 zł

DVT 60

DVT 90

1 299 zł

1 599 zł

1 899 zł

2 399 zł

DVT 60

DVT 90

1 399 zł

1 699 zł

DVT 90/60 BLACK
okap przyścienny 90 lub 60 cm
sterowanie sensorowe
pochłanianie szczelinowe
3 prędkości turbiny
timer
wskaźnik zabrudzenia fi ltrów
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 380 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej E
inox, szkło w kolorze czarnym

DVT 90/60 WHITE
okap przyścienny 90 lub 60 cm
sterowanie sensorowe
pochłanianie szczelinowe
3 prędkości turbiny
timer
wskaźnik zabrudzenia fi ltrów
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 380 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej E
inox, szkło w kolorze białym 

1 799 zł

1 999 zł

DVU 560

DVU 590

1 299 zł

1 499 zł

1 799 zł

1 999 zł

DVU 560

DVU 590

1 299 zł

1 499 zł

DVU 590/560 WHITE
okap przyścienny 90 lub 60 cm
sterowanie sensorowe oraz sterowanie pilotem
3 prędkości turbiny
timer
oświetlenie LED 2 x 2 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 538 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
inox, szkło w kolorze białym

DVU 590/560 BLACK
okap przyścienny 90 lub 60 cm
sterowanie sensorowe oraz sterowanie pilotem
3 prędkości turbiny
timer
oświetlenie LED 2 x 2 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 538 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
inox, szkło w kolorze czarnym

DG3 90/60
okap przyścienny 90 lub 60 cm
elektroniczne sterowanie przyciskami
3 + 1 prędkości turbiny
timer
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 650 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
inox, szkło

1 229 zł

1 319 zł

DG3 60

DG3 90

899 zł

939 zł

Okapy Teka EcoPower charakteryzuje nowy jeszcze mocniejszy silnik, 
który łączy nowoczesną technologię z ekologią i ekonomią. 
Zwiększona wydajność i niższy poziom hałasu, bardziej sprawna praca 
i niższy pobór energii. Wszystko to sprawia, że okap jest efektywny 
i przyjazny środowisku. Pozwala osiągnąć ponad 60% oszczędności 
energii i klasę efektywności energetycznej A.

OKAPY WYSPOWE

OKAPY PRZYŚCIENNE

DG3 90 ISLA
okap wyspowy 90 cm
elektroniczne sterowanie przyciskami
3 + 1 prędkości turbiny
timer
oświetlenie halogenowe 4 x 10 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 650 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
inox, szkło

DH2 90 ISLA
okap wyspowy 90 cm
elektroniczne sterowanie przyciskami
3 + 1 prędkości turbiny
timer
oświetlenie halogenowe 4 x 20 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 650 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
inox

4 199 zł

2 999 zł

3 119 zł

2 299 zł

999 zł
DH2 60

729 zł

1 259 zł
DH2 90

939 zł

1 499 zł

1 699 zł

DH 685

DH 985

1 119 zł

1 259 zł

DH2 90/60 DH 985/685
okap przyścienny 90 lub 60 cm
elektroniczne sterowanie przyciskami
3 + 1 prędkości turbiny
timer
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 650 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
inox

okap przyścienny 90 lub 60 cm
elektroniczne sterowanie przyciskami 
3 + 1 prędkości turbiny
timer
wydajność max.: 807 m3/h
oświetlenie LED 2 x 3 W
fi ltry metalowe
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej A
inox

1 299 zł

799 zł

okap przyścienny 60 cm
sterowanie sensorowe
pochłanianie szczelinowe
3 prędkości turbiny
timer
oświetlenie LED 2 x 2 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 518 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
inox, szkło w kolorze białym

DVC 560 WHITE*

*model dostępny do wyczerpania asortymentu

999 zł

759 zł

okap przyścienny 60 cm
sterowanie sensorowe
pochłanianie szczelinowe
3 prędkości turbiny
oświetlenie LED 2 x 3 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 533 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej C
inox, szkło w kolorze czarnym

DVH 653 BLACK
NOWOŚĆ
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OKAPY PODSZAFKOWEOKAPY PRZYŚCIENNE

okap podszafkowy
teleskopowy 60 cm
automatyczny wyłącznik
3 prędkości turbiny
oświetlenie LED 2 x 1,5 W
2 silniki
fi ltry metalowe
wydajność max.: 388 m3/h
wymienna listwa frontowa
opcja recyrkulacji
stal zabezpieczona przed odciskami palców
klasa efektywności energetycznej E
inox

CNL3 2002

799 zł

599 zł

okap podszafkowy 55 cm
sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
oświetlenie LED 1 x 5 W
1 silnik
fi ltry metalowe
wydajność max.: 334 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej E
szkło w kolorze czarnym

okap podszafkowy 55 cm
sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
oświetlenie LED 1 x 5 W
1 silnik
fi ltry metalowe
wydajność max.: 334 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej E
szkło w kolorze białym

GFG2 GLASS BLACK GFG2 GLASS WHITE

okap podszafkowy
teleskopowy 60 cm
automatyczny wyłącznik
2 prędkości turbiny
oświetlenie 2 x 40 W
1 silnik
fi ltry metalowe
wydajność max.: 332 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej F
inox

TL1-62

419 zł

299 zł

okap podszafkowy
teleskopowy 50 cm
automatyczny wyłącznik
2 prędkości turbiny
oświetlenie halogenowe 2 x 28 W
1 silnik
fi ltry metalowe
wydajność max.: 332 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej E
inox

TL1-52

419 zł

299 zł

659 zł

499 zł

659 zł

499 zł

579 zł

629 zł

GFH 55

GFH 73

439 zł

459 zł

okap podszafkowy 73 lub 55 cm
sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
1 silnik
fi ltry metalowe
wydajność max.: 329 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetcznej E
inox

GFH 73/55 

okap podszafkowy
teleskopowy 60 cm
automatyczny wyłącznik
3 prędkości turbiny
oświetlenie LED 2 x 1,5 W
2 silniki
fi ltry metalowe
wydajność max.: 388 m3/h
wymienna listwa frontowa
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej E
kolor biały

okap podszafkowy
teleskopowy 60 cm
automatyczny wyłącznik
3 prędkości turbiny
oświetlenie LED 2 x 1,5 W
2 silniki
fi ltry metalowe
wydajność max.: 388 m3/h
wymienna listwa frontowa
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej E
kolor czarny

CNL3 2002 WHITECNL3 2002 BLACK

CNL1 3000
okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
automatyczny wyłącznik
3 prędkości turbiny
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
2 silniki
fi ltry metalowe
wydajność max.: 427 m3/h
wymienna listwa frontowa
opcja recyrkulacji
stal zabezpieczona przed odciskami palców
klasa efektywności energetycznej F
inox

959 zł

699 zł

759 zł

559 zł

759 zł

559 zł

okap przyścienny 90 lub 60 cm
sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny 
oświetlenie 2 x 40 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 380 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej E
inox

DBB 90/60

619 zł

859 zł

DBB 60

DBB 90

449 zł

629 zł

1 259 zł

1 329 zł

NC2 60

NC2 90

899 zł

939 zł

1 259 zł

1 329 zł

NC2 60

NC2 90

899 zł

939 zł

okap przyścienny 90 lub 60 cm
elektroniczne sterowanie przyciskami
3 + 1 prędkości turbiny
timer
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 650 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
kolor czarny, szkło w kolorze czarnym

okap przyścienny 90 lub 60 cm
elektroniczne sterowanie przyciskami
3 + 1 prędkości turbiny
timer
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 650 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
inox, szkło

NC2 90/60 BLACK NC2 90/60 INOX

NOWOŚĆ

LINIA ETHOS

HL 890 HL 870 HL 850 HL 845
piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l 
14 funkcji grzania, 17 programów automatycznych
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
termosonda 
potrójnie przeszklone „zimne drzwi”
funkcja czyszczenia i emalia TEKA HYDROCLEAN®

prowadnice teleskopowe
(2 poziomy z pełnym wysuwem)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l 
10 funkcji grzania, 10 programów automatycznych
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
potrójnie przeszklone „zimne drzwi”
funkcja czyszczenia i emalia TEKA HYDROCLEAN®

prowadnice teleskopowe
(2 poziomy, w tym 1 poziom z pełnym wysuwem)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l 
9 funkcji grzania
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
potrójnie przeszklone „zimne drzwi”
funkcja czyszczenia i emalia TEKA HYDROCLEAN®

prowadnice teleskopowe (1 poziom)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l 
9 funkcji grzania
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
prowadnice teleskopowe (1 poziom)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

4 399 zł

3 299 zł

3 799 zł

2 799 zł

2 999 zł

2 199 zł

2 659 zł

1 899 zł
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LINIA ETHOS

MWL 22 EGL/R MWL 20 BIT
kuchenka mikrofalowa 39 cm
pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56 l
3 funkcje grzania, 9 programów automatycznych
funkcja „Memory”
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
grill kwarcowy o mocy 1200 W
5 poziomów mocy mikrofal do 850 W
automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
ceramiczne dno
stal zabezpieczona przed odciskami palców
EGL - wersja lewa, EGR - wersja prawa
inox

kuchenka mikrofalowa 39 cm
pojemność (brutto/netto): 20 l / 18 l
3 funkcje grzania, 3 programy automatyczne
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
grill kwarcowy o mocy 1000 W
5 poziomów mocy do 800 W
automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

2 659 zł

1 999 zł

2 459 zł

1 799 zł

MWL 22 EGL WHITE
kuchenka mikrofalowa 39 cm
pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56 l
3 funkcje grzania, 9 programów automatycznych
funkcja „Memory”
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
grill kwarcowy o mocy 1200 W
5 poziomów mocy mikrofal do 850 W
automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
ceramiczne dno
stal zabezpieczona przed odciskami palców
EGL - wersja lewa
inox, szkło w kolorze białym

2 659 zł

1 999 zł

DPL 110 ISLA
okap wyspowy 110 cm
sterowanie sensorowe
pochłanianie szczelinowe
3 + 1 prędkości turbiny
zegar i timer
wskaźnik zabrudzenia fi ltrów
oświetlenie LED 4 x 3 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 650 m3/h
opcja recyrkulacji 
klasa efektywności energetycznej D
inox, szkło w kolorze czarnym

4 699 zł

3 459 zł

HL 840 WHITE
piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l 
9 funkcji grzania
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
podwójnie przeszklone drzwi
funkcja czyszczenia i emalia TEKA HYDROCLEAN®

prowadnice teleskopowe (1 poziom)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox, szkło w kolorze białym

2 779 zł

1 999 zł

HKL 970 SCHKL 870
piekarnik konwekcyjno-parowy 45 cm
pojemność (brutto/netto): 35 l / 32 l
6 funkcji grzania, 3 programy automatyczne
funkcja „Memory”
zakres temperatur w gotowaniu na parze 40-100°C
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
termosonda
podwójnie przeszklone drzwi
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

piekarnik 45 cm
pojemność (brutto/netto): 48 l / 40 l 
10 funkcji grzania, 10 programów automatycznych
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
potrójnie przeszklone „zimne drzwi”
funkcja czyszczenia i emalia TEKA HYDROCLEAN®

prowadnice teleskopowe
(1 poziom z pełnym wysuwem)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

5 299 zł

3 999 zł

3 999 zł

2 799 zł

MWL 32 BIS
kuchenka mikrofalowa 45 cm
pojemność (brutto/netto): 38 l / 32 l
3 funkcje grzania
funkcja „Memory”
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
grill o mocy 1500 W
6 poziomów mocy mikrofal do 1000 W
automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
podwójnie przeszklone drzwi
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

3 199 zł

2 399 zł

MCL 32 BIS
kuchenka mikrofalowa 45 cm
z funkcją piekarnika
pojemność (brutto/netto): 38 l / 32 l
6 funkcji grzania
funkcja „Memory”
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
termoobieg
grill o mocy 1500 W
6 poziomów mocy mikrofal do 1000 W
automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
potrójnie przeszklone „zimne drzwi”
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

3 999 zł

2 999 zł

CML 45
ekspres do kawy 45 cm
elektroniczny programator
3 programy automatyczne
regulacja grubości mielenia, mocy i temperatury kawy
możliwość użycia kawy mielonej
możliwość ustawienia czasu włączenia 
i wyłączenia kawiarki
oświetlenie LED wnęki kawiarki
wyświetlacz LCD
funkcja samoczyszczenia i automatycznego 
odkamieniania
stal zabezpieczona przed odciskami palców
prowadnice teleskopowe
inox

8 499 zł

6 299 zł

CPEL 15
szufl ada do podgrzewania naczyń 15 cm
dekoracyjna szufl ada do podgrzewania naczyń
bądź utrzymywania w cieple przygotowanych dań
pojemność: zestaw obiadowy dla 6 osób
zakres temperatur 30-80°C
kontrolka włączenia
szufl ada wysuwana na prowadnicach 
teleskopowych
antypoślizgowa mata na dnie
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

1 659 zł

1 229 zł

4 199 zł

2 999 zł

okap wyspowy Ø 40 cm
sterowanie sensorowe
3 + 1 prędkości turbiny
timer
wskaźnik zabrudzenia fi ltrów
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 650 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
inox, szkło w kolorze czarnym

CC 40 

3 799 zł

2 899 zł

DU 90
okap przyścienny 90 cm
sterowanie sensorowe
3 + 1 prędkości turbiny
timer
wskaźnik zabrudzenia fi ltrów
oświetlenie LED 4 x 3 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 650 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
inox, szkło w kolorze czarnym

okap przyścienny 90 cm
sterowanie sensorowe
pochłanianie szczelinowe
3 + 1 prędkości turbiny
zegar i timer
wskaźnik zabrudzenia fi ltrów
oświetlenie LED 4 x 3 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 650 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
inox, szkło w kolorze czarnym

DPL 90

3 399 zł

2 559 zł

2 699 zł

1 999 zł

okap przyścienny 90 cm
sterowanie sensorowe
pochłanianie szczelinowe
3 + 1 prędkości turbiny
zegar i timer
wskaźnik zabrudzenia fi ltrów
oświetlenie LED 3 x 3 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 650 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
inox, szkło w kolorze czarnym

DVL 90

PIEKARNIK 
KONWEKCYJNO-PAROWY

TWOJE ZDROWIE NA 
TALERZU

Piekarnik z funkcją pary to idealne 
rozwiązanie dla wszystkich, któ-
rzy dbają o zdrowie na talerzu.

Gotowanie na parze pozwala 
na przygotowanie pełnowar-
tościowego posiłku, a dzięki 
połączeniu standardowych  funkcji 
piekarnika oraz pary możliwe jest 
osiągnięcie niezwykle precyzyj-
nych rezultatów pieczenia niczym 
w ulubionej restauracji.
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Urządzenia z linii EBON 
to najlepszy przykład idealnego 
połączenia niezwykłej funkcjonalności, 
nowoczesnego wzornictwa i 
ponadczasowej elegancji.

Urządzenia Ebon,
zniewalająca forma

ENERGOOSZCZĘDNE PIECZENIE 
Dzięki zastosowaniu inteligentnego systemu kontroli temperatury, najnowsza 
funkcja ECO pozwala zoptymalizować zużycie energii, osiągnąć klasę efektywności 
energetycznej A+ oraz zredukować zużycie energii o 20% przy jednoczesnym 
zachowaniu pełnej funkcjonalności i wydajności urządzeń.

MWS 22 EGL/RMCS 32 BIH MWS 20 BIS DH 985/685 T
kuchenka mikrofalowa 39 cm
pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56 l
3 funkcje grzania, 2 programy automatyczne
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
grill kwarcowy o mocy 1200 W
5 poziomów mocy mikrofal do 850 W
automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
ceramiczne dno
stal zabezpieczona przed odciskami palców
EGL - wersja lewa, EGR - wersja prawa
inox

kuchenka mikrofalowa 45 cm 
z funkcją piekarnika
pojemność (brutto/netto): 38 l / 32 l
6 funkcji grzania
sensorowy panel sterujący 
elektroniczny programator
chowane pokrętła
termoobieg
grill o mocy 1500 W
5 poziomów mocy mikrofal do 1000 W
automatyczne rozmrażanie wg czasu
potrójnie przeszklone „zimne drzwi”
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

kuchenka mikrofalowa 39 cm
pojemność (brutto/netto): 20 l / 18 l
3 funkcje grzania, 3 programy automatyczne
funkcja „Memory”
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
grill kwarcowy o mocy 1000 W
5 poziomów mocy mikrofal do 700 W
automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

okap przyścienny 90 lub 60 cm
sterowanie sensorowe 
3 + 1 prędkości turbiny
timer
wskaźnik zabrudzenia fi ltrów
wydajność max.: 807 m3/h
oświetlenie LED 2 x 3 W
fi ltry metalowe
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej A
inox, szkło w kolorze czarnym

2 559 zł

1 899 zł

3 859 zł

2 899 zł

1 339 zł

959 zł

HS 710 BLACK HS 710 WHITE
piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 57 l
6 funkcji grzania
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
prowadnice teleskopowe (1 poziom)
kolor czarny

piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 57 l
6 funkcji grzania
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
prowadnice teleskopowe (1 poziom)
kolor biały

2 199 zł

1 599 zł

2 199 zł

1 599 zł

HS 735 HS 725
piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 57 l
10 funkcji grzania
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
prowadnice teleskopowe (1 poziom)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 57 l
6 funkcji grzania
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
prowadnice teleskopowe (1 poziom)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

2 399 zł

1 799 zł

2 199 zł

1 599 zł

1 659 zł

1 799 zł

DH 685 T

DH 985 T

1 199 zł

1 299 zł
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PŁYTY INDUKCYJNE

5 499 zł

4 199 zł

płyta indukcyjna 95 cm
4 pola indukcyjne
sterowanie sensorowe typu „Slider”
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power Plus”
funkcja „Smart Boiling”
funkcja „Total Zone”
funkcja „Stop & Go”
funkcja utrzymywania ciepła
wskaźniki zalegania ciepła
napięcie znamionowe: 230/400 V
facette

VR TC 95 4i

4 899 zł

3 659 zł

3 659 zł

2 799 zł

płyta indukcyjna 90 cm
5 pól indukcyjnych
sterowanie sensorowe typu „Slider”
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power Plus”
funkcja „Smart Boiling”
funkcja „Total Zone”
funkcja „Stop & Go”
funkcja utrzymywania ciepła
wskaźniki zalegania ciepła
napięcie znamionowe: 230/400 V
facette

IRS 953
płyta indukcyjna 80 cm
4 pola indukcyjne
sterowanie sensorowe typu „Slider”
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power Plus”
funkcja „Smart Boiling”
funkcja „Total Zone”
funkcja „Stop & Go”
funkcja utrzymywania ciepła
wskaźniki zalegania ciepła
napięcie znamionowe: 230/400 V
facette

IRS 843

1 799 zł

1 299 zł

939 zł

699 zł

płyta indukcyjna 30 cm
2 pola indukcyjne Teka Flex
sterowanie sensorowe typu „Slider”
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power”
funkcja „Total Zone”
funkcja utrzymywania ciepła
wskaźniki zalegania ciepła
napięcie znamionowe: 230 V
facette

IRF 321 ZESTAW GARNKÓW

POLA INDUKCYJNE TEKA FLEX 

Płyty indukcyjne IRF 644 oraz IRF 321 wyposażone zostały w pola 
grzejne Teka Flex, które mogą pracować niezależnie od siebie lub 
połączone w większe bloki. Nie trzeba się przy tym martwić o sposób 
stawiania naczyń. 

Tym sposobem można zyskać aż do 30% więcej miejsca do gotowania 
i stosować nawet duże naczynia typu brytfanka lub dwa mniejsze 
jednocześnie na tym samym polu. Wystarczy włączyć funkcję Total Zone, 
która umożliwia sterowanie dwoma polami grzejnymi jednocześnie, 
a z łatwością osiągniemy idealną temperaturę w tym samym momencie.

2 599 zł

1 799 zł

3 399 zł

2 399 zł

płyta indukcyjna 60 cm
4 pola indukcyjne
sterowanie sensorowe typu „Slider”
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power”
funkcja utrzymywania ciepła
wskaźniki zalegania ciepła
szkło w kolorze białym
napięcie znamionowe: 230/400 V
facette

IRS 641 WHITE

płyta indukcyjna 60 cm
4 pola indukcyjne
sterowanie sensorowe typu „Slider”
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power”
funkcja utrzymywania ciepła
wskaźniki zalegania ciepła
napięcie znamionowe: 230/400 V
facette

IRS 641 

3 399 zł

2 499 zł

płyta indukcyjna 60 cm
4 pola indukcyjne
sterowanie sensorowe typu „Slider”
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power Plus”
funkcja „Smart Boiling”
funkcja „Total Zone”
funkcja „Stop & Go”
funkcja utrzymywania ciepła
wskaźniki zalegania ciepła
napięcie znamionowe: 230/400 V
facette

IRS 643

1 899 zł

1 399 zł

IB 6040
płyta indukcyjna 60 cm
4 pola indukcyjne
sterowanie sensorowe
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power”
funkcja utrzymywania ciepła
funkcja „Power Management”
wskaźniki zalegania ciepła
napięcie znamionowe: 230/400 V
bez ramy

2 959 zł

2 199 zł

płyta indukcyjna 60 cm
4 pola indukcyjne Teka Flex
sterowanie sensorowe typu „Slider”
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power”
funkcja „Total Zone”
funkcja utrzymywania ciepła
wskaźniki zalegania ciepła
napięcie znamionowe: 230/400 V
facette

IRF 644 

 złzł

9 zł

939 z939 z

699 z

ZESTAW GARNKÓW
stal nierdzewna najwyższej jakości
do użytku na wszystkich rodzajach płyt 
kuchennych: gazowych, elektrycznych, 
ceramicznych oraz indukcyjnych
3 garnki o Ø 24 cm, 20 cm i 16 cm
1 patelnia o Ø 28 cm
1 rondel o Ø 16 cm
4 pokrywki

ZESTAW GARNKÓW TEKA - PERFEKCYJNE GOTOWANIE

Dzięki nowemu zestawowi garnków wykonanych z najwyżej jakości stali 
nierdzewnej zawsze osiągniesz perfekcyjne rezultaty gotowania, a Twoje 
ulubione dania będą smakować jak nigdy przedtem. 

Ten praktyczny zestaw składa się z 3 różnej wielkości z pokrywkami, 
rondla oraz funkcjonalnej patelni o średnicy 28 cm i może być stosowany 
na wszystkich rodzajach płyt kuchennych: gazowych, elektrycznych, 
ceramicznych oraz indukcyjnych.

NOWOŚĆ
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2 299 zł

1 699 zł

2 899 zł

2 199 zł

płyta gazowa 90 cm
4 palniki gazowe (1 potrójny)
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
indywidualne żeliwne ruszty
facette

VR 90 4G AI AL TR CGW LUX 90 5G AI AL DR
płyta gazowa 90 cm 
5 palników gazowych (1 podwójny)
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
ceramiczne szkło
bez ramy

CGW LUX 60 4G AI ALCGW LUX 70 5G AI AL TR
płyta gazowa 70 cm
5 palników gazowych (1 potrójny)
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
ceramiczne szkło
bez ramy

płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
bez ramy

1 599 zł

1 199 zł

2 499 zł

1 899 zł

EFX 90 5G AI AL DR
płyta gazowa 90 cm
5 palników gazowych (1 podwójny)
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
inox

EFX 70 5G AI AL DR
płyta gazowa 70 cm
5 palników gazowych (1 podwójny)
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
inox

1 799 zł

1 299 zł

1 699 zł

1 259 zł

EFX 60 4G AI AL DR EFX 60 4G AI AL
płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe (1 podwójny)
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
inox

płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
inox

1 399 zł

999 zł

1 299 zł

959 zł

PULPO AL GRILL 

Ośmiornica z grilla
Danie typowe dla wybrzeży Hiszpanii, choć obecnie popularne

na terenie całej Hiszpanii

Składniki (1 porcja)

 1 macka ośmiornicy (średnia lub duża)
 1 ząbek czosnku
 natka pietruszki
 ćwiartka/połówka cytryny
 2 łyżki oliwy z oliwek
 sól, pieprz

Przygotowanie:

Podstawą tego dania jest mrożona ośmiornica dobrej jakości. 
Jeśli mamy ośmiornicę świeżą powinniśmy ją najpierw zamrozić, 
ponieważ po ugotowaniu świeża ośmiornica nigdy nie będzie 
odpowiednio miękka. Ośmiornicę rozmrażamy, a następnie pieczemy 
w piekarniku przez 20 minut w temperaturze 180 stopni. 
Tak przygotowaną ośmiornicę kładziemy na rozgrzaną patelnię grillową 
i grillujemy na odrobinie oliwy z oliwek przez około 15-20 minut, aż 
ośmiornica będzie miękka. Po zdjęciu z patelni ośmiornicę należy posolić 
i popieprzyć do smaku. Podajemy ją z sosem przygotowanym z oliwy 
z oliwek, posiekanej natki pietruszki i czosnku. Na talerzu powinna 
się również znaleźć ćwiartka/połówka cytryny, którą również można 
zgrillować.

Przepis przygotował José Pérez Díaz, szef kuchni restauracji „La Ibérica” w Warszawie.

¡Que aproveche! – Smacznego!

PŁYTY GAZOWE

HF LUX 60 4G AI AL BLACK
płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
indywidualne żeliwne ruszty
bez ramy

1 199 zł

899 zł

HF LUX 60 4G AI AL WHITE
płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
indywidualne żeliwne ruszty
szkło w kolorze białym
bez ramy

1 379 zł

999 zł
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płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
system montażu semi-fi lo
kolor czarny

EW 60 4G AI AL BLACK

1 699 zł

1 299 zł

1 699 zł

1 299 zł

płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
system montażu semi-fi lo
inox

EW 60 4G AI AL INOX
płyta gazowa 90 cm
5 palników gazowych (1 potrójny)
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
system montażu semi-fi lo
kolor czarny

EW 90 5G AI AL TR BLACK

2 229 zł

1 659 zł

płyta gazowa 90 cm
5 palników gazowych (1 potrójny)
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
system montażu semi-fi lo
inox

EW 90 5G AI AL TR INOX

2 229 zł

1 659 zł

759 zł

439 zł

EG 60 4G AI AL
płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
emaliowane ruszty
inox

HIT
CENOWY

VT.2 2G AI AL
płyta gazowa 30 cm
2 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
facette

1 359 zł

999 zł

płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe (1 potrójny)
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
inox

EH 60 4G AI AL TR INOX

1 359 zł

999 zł

PŁYTY GAZOWE

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

3 999 zł

2 999 zł

chłodziarko-zamrażarka do zabudowy
elektroniczny panel sterujący
automatyczne rozmrażanie chłodziarki i zamrażarki
No Frost w zamrażarce
funkcja szybkiego chłodzenia
komora BIO (0-3°C)
alarm otwartych drzwi
powłoka antybakteryjna
zamrażarka ****

przestawne szklane półki
odwracane drzwi
regulowane nóżki
zawiasy nożycowe
pojemność całkowita 218 l
(chłodziarka - 170 l, zamrażarka - 48 l)
klasa efektywności energetycznej A++

TKI3 325 DD 
chłodziarko-zamrażarka do zabudowy
elektroniczny panel sterujący
automatyczne rozmrażanie chłodziarki
komora BIO (0-3°C)
powłoka antybakteryjna
zamrażarka ****

przestawne szklane półki
odwracane drzwi
regulowane nóżki
pojemność całkowita 244 l
(chłodziarka - 189 l, zamrażarka - 55 l)
klasa efektywności energetycznej: A+

CI 342

2 699 zł

1 999 zł

MONTAŻ SEMI-FILO 

Płyty gazowe z serii EW 
charakteryzują się wyjątkowym 
sposobem montażu, tzw. 
systemem semi-fi lo, dzięki 
któremu płyta będzie 
zamontowana niemalże na 
równi z blatem, a jej wysokość 
w najwyższym miejscu to 
niespełna 3,5 cm.
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CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI WOLNOSTOJĄCE

8 999 zł

6 699 zł

NFE3 650
chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca
elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem 
LCD na drzwiach
system kontroli temperatury „Fuzzy Logic”
automatyczne rozmrażanie
No Frost
funkcja szybkiego zamrażania i chłodzenia
funkcja „Eco” 
funkcja „Holiday”
funkcja „Ice Off ”
jonizator powietrza w komorze chłodziarki
powłoka antybakteryjna
komora BIO (0-3°C)
alarm ustawienia temperatury

alarm otwartych drzwi
blokada nastawień
zamrażarka ****
zewnętrzny dystrybutor zimnej wody, kostek lodu 
i kruszonego lodu
przestawne szklane półki
stelaż na 5 butelek
oświetlenie LED
pojemność całkowita netto 529 l
(chłodziarka - 353 l, zamrażarka - 176 l)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
klasa efektywności energetycznej A+
inox

NFE2 320
chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca
elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem 
LCD na drzwiach
system kontroli temperatury „Fuzzy Logic”
automatyczne rozmrażanie
No Frost
funkcja szybkiego zamrażania
funkcja szybkiego chłodzenia
funkcja „Eco”
powłoka antybakteryjna
komora BIO (0-3°C)

alarm ustawienia temperatury
zamrażarka ****
przestawne szklane półki
odwracane drzwi
stelaż na 5 butelek
pojemność całkowita netto 287 l
(chłodziarka - 197 l, zamrażarka - 90 l)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
klasa efektywności energetycznej A+
inox

3 399 zł

2 499 zł

2 999 zł

2 299 zł

2 699 zł

1 999 zł

NFL 430 NFL 340 
chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca
elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem
LCD na drzwiach
automatyczne rozmrażanie
No Frost
funkcja szybkiego zamrażania
funkcja szybkiego chłodzenia
zamrażarka ****

chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca
elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem
LCD na drzwiach
automatyczne rozmrażanie
No Frost
funkcja szybkiego zamrażania
funkcja szybkiego chłodzenia
zamrażarka ****

przestawne szklane półki
odwracane drzwi
pojemność całkowita netto 326 l
(chłodziarka - 250 l, zamrażarka - 76 l)
klasa efektywności energetycznej A++
e-inox

przestawne szklane półki
odwracane drzwi
pojemność całkowita netto 295 l 
(chłodziarka - 219 l, zamrażarka - 76 l)
klasa efektywności energetycznej A+
e-inox

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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ZMYWARKI DO NACZYŃ

1 999 zł

1 499 zł

1 999 zł

1 499 zł

1 899 zł

1 399 zł

zmywarka do naczyń 45 cm
ukryty elektroniczny panel sterujący
10 kompletów naczyń
6 programów zmywania
5 temperatur zmywania
program ekonomiczny
funkcja opóźnionego startu
automatyczna funkcja „3 w 1” (tabletki)
program ½ załadunku
ustawienie twardości wody
sygnalizacja wybranego programu i funkcji
sygnalizacja braku soli i nabłyszczacza
dzielony pojemnik na sztućce
system AQUASTOP
przepływowy ogrzewacz wody
zużycie wody (cykl) 9 l
poziom hałasu: 49 dB(A)
klasa efektywności: A+A

zmywarka do naczyń 60 cm
ukryty elektroniczny panel sterujący
12 kompletów naczyń
5 programów zmywania
4 temperatury zmywania
program ekonomiczny
funkcja opóźnionego startu
automatyczna funkcja „3 w 1” (tabletki)
program ½ załadunku
regulacja wysokości kosza górnego
ustawienie twardości wody
sygnalizacja wybranego programu i funkcji
sygnalizacja braku soli i nabłyszczacza
dzielony pojemnik na sztućce
system AQUASTOP
przepływowy ogrzewacz wody
zużycie wody (cykl) 11,5 l
poziom hałasu: 49 dB(A)
klasa efektywności: A+A

zmywarka do naczyń 45 cm
ukryty elektroniczny panel sterujący
10 kompletów naczyń
5 programów zmywania
4 temperatury zmywania
program ekonomiczny
funkcja opóźnionego startu
automatyczna funkcja „3 w 1” (tabletki)
program ½ załadunku
ustawienie twardości wody
sygnalizacja wybranego programu i funkcji
sygnalizacja braku soli i nabłyszczacza
dzielony pojemnik na sztućce
system AQUASTOP
przepływowy ogrzewacz wody
zużycie wody (cykl) 9,5 l
poziom hałasu: 49 dB(A)
klasa efektywności: A+A

DW1 455 FI DW8 55 FI DW8 40 FI 

2 759 zł

1 999 zł

zmywarka do naczyń 60 cm
ukryty elektroniczny panel sterujący 
z wyświetlaczem LED
panel ze stali nierdzewnej zabezpieczony przed odciskami palców
14 kompletów naczyń
8 programów zmywania
5 temperatur zmywania
program ekonomiczny
program szybki
program auto
funkcja opóźnionego startu
automatyczna funkcja „3 w 1” (tabletki)
program ½ załadunku
funkcja AquaLogic
szufl ada na sztućce
regulacja wysokości kosza górnego
ustawienie twardości wody
sygnalizacja wybranego programu i funkcji
sygnalizacja braku soli i nabłyszczacza
wskaźnik Beam on Floor
system AQUASTOP
przepływowy ogrzewacz wody
zużycie wody (cykl) 10 l
poziom hałasu: 47 dB(A)
klasa efektywności: A++A

DW8 70 FI 

2 159 zł

1 599 zł

zmywarka do naczyń 60 cm
ukryty elektroniczny panel sterujący
12 kompletów naczyń
6 programów zmywania
5 temperatur zmywania
program ekonomiczny
funkcja opóźnionego startu
automatyczna funkcja „3 w 1” (tabletki)
program ½ załadunku
regulacja wysokości kosza górnego
ustawienie twardości wody
sygnalizacja wybranego programu i funkcji
sygnalizacja braku soli i nabłyszczacza
dzielony pojemnik na sztućce
system AQUASTOP
przepływowy ogrzewacz wody
zużycie wody (cykl) 11 l
poziom hałasu: 49 dB(A)
klasa efektywności: A++A

DW1 605 FI

WSKAŹNIK
BEAM ON FLOOR 

Zmywarka DW8 70 FI została
wyposażona we wskaźnik
Beam on Floor, dzięki któremu
nie ma potrzeby otwierania
drzwi, aby sprawdzić,
czy urządzenie zakończyło
pracę. Niebieski strumień 
światła emitowany na podłogę
podczas pracy zmywarki
sygnalizuje aktywność
urządzenia. Po zakończeniu
zmywania światło
automatycznie gaśnie dając
nam znać, że można wyjąć już
czyste naczynia ze zmywarki.

WYŚWIETLACZ LED 

Dzięki zastosowaniu 
w zmywarce DW8 70 FI 
innowacyjnego wyświetlacza 
LED w kolorze białym wszystkie 
wyświetlane informacje są 
przejrzyste  i bardziej czytelne.

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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Kuchenne Przyjemności

lub

Zrób zakupy o łącznej wartości 5 000 zł
i odbierz ekskluzywny zestaw noży kuchennych marki !

Zestaw noży kuchennych Functional Form+

 najwyższej klasy japońska stal nierdzewna

 uchwyty wykonane ze specjalnego tworzywa pokrytego powłoką 
gwarantującą komfort pracy

 w skład zestawu wchodzą: nóż do obierania, nóż do pomidorów, 
nóż do chleba, nóż szefa kuchni 20 cm, nóż szefa kuchni typ azjatycki 
oraz drewniany blok do przechowywania

Zestaw Garnków Teka

 stal nierdzewna najwyższej jakości

 do użytku na wszystkich rodzajach płyt kuchennych: 
gazowych, elektrycznych, ceramicznych oraz indukcyjnych

 w skład zestawu wchodzą: 3 garnki o Ø 24 cm, 20 cm i 16 cm, 
1 patelnia o Ø 28 cm, rondel o Ø 16 cm oraz 4 pokrywki 

Zrób zakupy o łącznej wartości 5 000 zł
 obejmujące m.in. dowolny model piekarnika lub płyty kuchennej 

i odbierz praktyczny zestaw garnków Teka!

Aby skorzystać z wybranej promocji i otrzymać wyjątkowy prezent, kup produkty Teka w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 listopada 2016 r., 
a następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij go wraz z kopią dowodu zakupu na adres Teka Polska w Pruszkowie, bądź on-line 

za pośrednictwem strony internetowej: www.kuchenneprzyjemnosci.pl

Kup produkty Teka, wybierz promocję, z której chcesz 
skorzystać i odbierz wyjątkowy prezent do Twojej kuchni!



Promocją objęte są wybrane urządzenia do zabudowy,
zlewozmywaki oraz baterie kuchenne.

Promocja nie obejmuje modelu EG 60 4G AI AL.

Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronach
www.kuchenneprzyjemnosci.pl oraz www.teka.com 

Imię i nazwisko:

Ulica i nr domu:

Kod i miasto:

Telefon kontaktowy:

e-mail:

Podpis i data:

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Promocji, akceptuję go i zgadzam 
się na uczestnictwo w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie.*

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Teka Polska Sp. z o.o. z siedzibą 
w Pruszkowie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
w tym na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.).

* pole wymagane

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Aby otrzymać wybrany prezent, należy w okresie 

od 1 lipca 2016 r. do 30 listopada 2016 r. dokonać zakupu:

 produktów marki Teka o łącznej wartości 5 000 zł
lub

 produktów marki Teka o łącznej wartości 5 000 zł 
obejmującego m.in. piekarnik lub płytę kuchenną, 

a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać 
go wraz z kopią dowodu zakupu na adres: 

Teka Polska Sp. z o.o.,
ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków,

bądź on-line za pośrednictwem strony internetowej:

www.kuchenneprzyjemnosci.pl

WYBIERZ PROMOCJĘ, Z KTÓREJ CHCESZ SKORZYSTAĆ



ZLEWOZMYWAKI STALOWE TEKA TOP

1 999 zł

1 499 zł

1 999 zł

1 499 zł

2 399 zł 2 159 zł 2 699 zł

1 779 zł 1 579 zł 1 999 zł

CN CN CN
829 zł

599 zł

B-MTX

829 zł

599 zł

B-CN

ZLEWOZMYWAKI STALOWE STUDIO

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
97 x 51 cm
automat zamykający
wkład sitowy z tworzywa sztucznego
dozownik na płyn do naczyń
model dostępny w wersji z komorą po prawej 
lub po lewej stronie

zlewozmywak szklany 
do szafek od 50 cm
95 x 52 cm
automat zamykający
bateria kuchenna
sterowanie sensorowe do baterii oraz zasilacz

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
59,5 x 51 cm
automat zamykający
wkład sitowy z tworzywa sztucznego
dozownik na płyn do naczyń

zlewozmywak szklany 
do szafek od 50 cm
86 x 51 cm
automat zamykający

zlewozmywak szklany 
do szafek od 50 cm
86 x 51 cm
automat zamykający

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
98 x 50 cm
automat zamykający
wkład sitowy stalowy

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
59,5 x 51 cm
automat zamykający
wkład sitowy z tworzywa sztucznego
dozownik na płyn do naczyń

FRAME 1B 1D PLUS 

iSINK 95 DX 

FRAME 1B PLUS 

LUX 1B 1D 86 WHITE LUX 1B 1D 86 BLACK

STENA 60 B-CN / B-MTX FRAME 1 ½B 

3 799 zł

2 799 zł

iSINK 
ZAAWANSOWANA 

TECHNOLOGIA ZMYWANIA

Elektroniczne sterowanie 
umieszczone na szklanej 
powierzchni zlewozmywaka 
pozwala na precyzyjne 
sterowanie baterią kuchenną 
– zarówno temperaturą 
(17 poziomów), 
jak i mocą strumienia wody 
(5 poziomów).

1 159 zł

1 059 zł

829 zł

759 zł

CN

CN

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
54 x 44 cm
automat zamykający
możliwość montażu na równi z blatem
lub do wbudowania w blat

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 50 cm
44 x 44 cm
automat zamykający
możliwość montażu na równi z blatem
lub do wbudowania w blat

LINEA 500/400 TEKA TOP

LINEA 400/400 TEKA TOP

Zlewozmywaki Teka Top
– wielofunkcyjność i elegancja

Nowe zlewozmywaki Linea charakteryzują się delikatnie zaokrąglonymi krawędziami 

w komorach. Zastosowanie promienia kąta 15 mm pozwala na znacznie łatwiejsze 

czyszczenie zlewozmywaka, nawet przy samych krawędziach.     

Konwencjonalny 
sposób montażu 
zlewozmywaków 
Teka

Rant Teka Top 
konwencjonalny
sposób montażu

Rant Teka Top
sposób montażu
na równi z blatem

Zlewozmywaki Teka Top zostały 
wykończone niezwykle płaskim rantem, 
dzięki czemu, oprócz tradycyjnego 
montażu, możliwe jest zastosowanie 
montażu na równi z blatem. Jednak 
nawet przy klasycznym montażu 
zlewozmywaka można uzyskać efekt 
płynnego połączenia z powierzchnią 
blatu. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
można wbudować zlewozmywak 
w klasyczny kuchenny blat i uzyskać 
wyjątkowo eleganckie wykończenie.

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy uniwersalny

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy uniwersalny

299 zł

219 zł

299 zł

219 zł
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599 zł

439 zł

B-MTX
679 zł

499 zł

E-MTX

589 zł

429 zł

B-CN
659 zł

479 zł

E-CN

1 379 zł

799 zł

B-MTX

1 299 zł

779 zł

B-CNB-CN

STAGE 45 B-CN
zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
86 x 50 cm
automat zamykający

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
65 x 50 cm
automat zamykający

STAGE 60 S-CN

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 80 cm
80 x 50 cm
automat zamykający

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
100 x 50 cm
automat zamykający
wkład sitowy stalowy
deska szklana

EXPRESSION 80 B-MTX EXPRESSION 60 B-CN* / B-MTX*

1 239 zł

899 zł

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
86 x 50 cm
automat zamykający
deska szklana

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
46,5 x 44 cm
automat zamykający

EXPRESSION 45 B-MTX* EXPRESSION 45 S-CN

699 zł

519 zł

1 299 zł

959 zł

B-MTX

797 zł

589 zł

S-CN
679 zł

499 zł

B-CN

879 zł

649 zł

E-CN

1 259 zł

919 zł

B-CN

Zlewozmywaki stalowe 
Teka gwarancją

najwyższej jakości!

Doświadczenie w obróbce stali od 1924 roku

Stal szlachetna najwyższej jakości AISI-304

Gwarancja wiodącego producenta

Jako wyraz wdzięczności za zaufanie, którym przez lata 
były obdarzane produkty Teka, wydłużyliśmy gwarancję 

na zlewozmywaki ze stali szlachetnej do 75 lat!*

Dzięki najwyższym standardom produkcji i restrykcyjnym 
testom jakościowym, którym poddawane są 

zlewozmywaki Teka, jesteśmy w stanie zagwarantować 
długoletnią trwałość produktów a tym samym zapewnić 

spokój ducha i wieloletnie zadowolenie naszych klientów.

W celu uzyskania gwarancji 75 lat na zlewozmywaki 
ze stali szlachetnej należy zarejestrować produkt 

na stronie
www.tekaserwis.com.pl

Więcej informacji:

www.teka.com
* nie dotyczy zlewozmywaków iSink oraz Lux 1B 1D 86

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
80 x 50 cm
automat zamykający
miseczka perforowana stalowa

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
86 x 50 cm
automat zamykający

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
100 x 50 cm
automat zamykający
wkład sitowy stalowy, deska szklana
model dostępny w wersji z komorą po prawej 
lub po lewej stronie

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
81,6 x 56,5 cm
automat zamykający

STENA 45 E-CN / E-MTX STENA 45 B-CN / B-MTX STAGE 60 B-CN / B-MTX  STAGE 60 E-CN

1 229 zł

699 zł

B-MTX

B-MTX

S-CNS-CN

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy stalowy

139 zł

99 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy stalowy

139 zł

99 zł

ZLEWOZMYWAKI STALOWE STUDIO

*model/kolor dostępny do wyczerpania asortymentu
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ZLEWOZMYWAKI Z TEQUARCU, TEGRANITU I  GRANITEKI

zlewozmywak z tequarcu
do szafek od 45 cm
78 x 49,5 cm
automat zamykający 
topaz, aluminium, onyks

zlewozmywak z tequarcu
do szafek od 50 cm
49 x 45,5 cm
automat zamykający 
topaz, aluminium, onyks

CLIVO 45 B-TQ CLIVO 50 S-TQ
NOWOŚĆ

899 zł

659 zł

699 zł

499 zł

899 zł

659 zł

metalicznymetaliczny
699 zł

499 zł

metalicznymetaliczny

zlewozmywak z tequarcu
do szafek od 60 cm
80 x 49,5 cm
automat zamykający 
topaz, aluminium, onyks

zlewozmywak z tequarcu
do szafek od 60 cm
61 x 49,5 cm
automat zamykający 
topaz, aluminium, onyks

CLIVO 60 B-TQ CLIVO 60 S-TQ
NOWOŚĆ

1 029 zł

759 zł

899 zł

659 zł

1 029 zł

759 zł

metalicznymetaliczny
899 zł

659 zł

metalicznymetaliczny

TEGRANIT PLUS, GRANITEKA I TEQUARC 
NATURALNE PIĘKNO KAMIENIA

Tegranit Plus, Graniteka oraz Tequarc to alternatywa dla 
wszystkich tych, którzy preferują kolorowe zlewozmywaki 
o niepowtarzalnej, naturalnej powierzchni. Materiały te 
zapewniają wieloletnią trwałość oraz naturalny kamienny 
wygląd dzięki połączeniu naturalnego kwarcu oraz akrylu, 
w proporcjach 80% do 20%.

Zlewozmywaki wykonane z tych materiałów są:
 bardzo wytrzymałe i odporne na zarysowania
 niezwykle łatwe w pielęgnacji
 odporne na używane powszechnie środki czyszczące
 bezpieczne dla produktów spożywczych
 odporne na wysokie temperatury i promieniowanie UV

ZLEWOZMYWAKI Z TEQUARCU

Wysokie standardy jakości i najnowsze 
technologie produkcji dają gwarancję 
maksymalnej głębi koloru, a zróżnicowana 
paleta kolorystyczna szeroki wybór 
możliwości dopasowania do stylu każdej 

kuchni. Potwierdzeniem najwyższej jakości naszych 
zlewozmywaków jest 20 lat gwarancji, którą objęte są 
wszystkie modele z tegranitu, graniteki oraz tequarcu. 
Więcej informacji: www.teka.com 
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ZLEWOZMYWAKI Z TEGRANITU

*model/kolor dostępny do wyczerpania asortymentu

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 60 cm
77 x 51 cm
automat zamykający
alabaster*, amber*, piaskowy beż, czekoladowy 
brąz*, onyks, carbon, sepia, aluminium

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 60 cm
61 x 51 cm
automat zamykający
alabaster*, amber*, piaskowy beż, czekoladowy 
brąz*, onyks, carbon, sepia, aluminium

LUNA 60 B-TG 

LUNA 60 S-TG

1 459 zł

1 059 zł

1 399 zł

999 zł

1 599 zł

1 179 zł

metalicznymetaliczny

1 459 zł

1 059 zł

metalicznymetaliczny

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 45 cm
65 x 50 cm 
automat zamykający
biały, alabaster, topaz, amber, piaskowy beż, 
czekoladowy brąz, onyks, carbon, sepia, aluminium

ASTRAL 45 B-TG

1 259 zł

899 zł

1 259 zł

899 zł

metalicznymetaliczny

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 60 cm
78 x 50 cm
automat zamykający
biały, alabaster, topaz, amber, piaskowy beż, 
czekoladowy brąz, onyks, carbon, sepia, aluminium

ASTRAL 60 B-TG 

1 359 zł

999 zł

1 359 zł

999 zł

metalicznymetaliczny

zlewozmywak z tegranitu
do szafek od 70 cm
100,2 x 50 cm
automat zamykający
biały, alabaster*, topaz, amber*, piaskowy 
beż, czekoladowy brąz, onyks, carbon, sepia*, 
aluminium

ASTRAL 70 E-TG

1 659 zł

1 199 zł

1 659 zł

 1 199 zł

metalicznymetaliczny

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 60 cm
100 x 50 cm 
automat zamykający
model dostępny w wersji z komorą 
po prawej stronie
biały, alabaster, carbon, sepia, aluminium

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 40 cm
78 x 50 cm
automat zamykający
model dostępny w wersji z komorą 
po prawej stronie
biały, alabaster, carbon, sepia, aluminium

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 40 cm
68 x 50 cm 
automat zamykający
model dostępny w wersji z komorą
po prawej stronie
biały, alabaster, carbon, sepia, aluminium

GLORIA 60 B-TG GLORIA 40 B-TG GLORIA 40 B S-TG 

1 899 zł

1 399 zł

1 599 zł

1 199 zł

1 599 zł

1 199 zł

1 999 zł

1 459 zł

metalicznymetaliczny
1 759 zł

1 279 zł

metalicznymetaliczny
1 729 zł

1 259 zł

metalicznymetaliczny

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy stalowy

259 zł

189 zł

zlewozmywak z tegranitu
do szafek od 60 cm
100 x 50 cm
automat zamykający
piaskowy beż, carbon, aluminium

LUGO 60 B-TG  

1 659 zł

1 199 zł

1 759 zł

1 279 zł

metalicznymetaliczny

zlewozmywak z tegranitu
do szafek od 45 cm
86 x 50 cm
automat zamykający
piaskowy beż, carbon, aluminium

LUGO 45 B-TG

1 399 zł

999 zł

1 519 zł

1 119 zł

metalicznymetaliczny

zlewozmywak z tegranitu
do szafek od 80 cm
79 x 50 cm
automat zamykający
amber, piaskowy beż, onyks, carbon, sepia*, 
aluminium

ALBA 80 B-TG

1 559 zł

1 159 zł

1 629 zł

1 199 zł

metalicznymetaliczny

1 399 zł

999 zł

1 499 zł

1 099 zł

metalicznymetaliczny

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 60 cm
86 x 50 cm
automat zamykający
topaz, piaskowy beż, onyks, carbon

LUMINA 60 B-TG

1 899 zł

1 399 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy stalowy

319 zł

229 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy stalowy

319 zł

229 zł

2 119 zł

1 499 zł

2 119 zł

1 499 zł

metalicznymetaliczny
1 899 zł

1 399 zł

metalicznymetaliczny

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 60 cm
106 x 52,5 cm
automat zamykający
deska szklana
biały, alabaster, topaz, amber*, piaskowy beż*,
onyks, carbon, sepia, aluminium

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 45 cm
92 x 52,5 cm
automat zamykający
deska szklana
biały, alabaster, topaz, amber,* piaskowy beż*, 
onyks, carbon, sepia, aluminium

AURA 60 B-TG  AURA 45 B-TG 

1 579 zł

1 159 zł

1 679 zł

1 199 zł

metalicznymetaliczny

1 179 zł

859 zł

1 179 zł

859 zł

metalicznymetaliczny

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 70 cm 
110,5 x 52 cm
automat zamykający
topaz, piaskowy beż, onyks, carbon, aluminium

CABRERA 70 E-TG   
zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 45 cm 
68 x 46 cm
automat zamykający
piaskowy beż, onyks, carbon, aluminium

CABRERA 45 B-TG   
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zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 50 cm
45 x 43 cm
alabaster, topaz, amber, piaskowy beż, onyks, 
carbon, sepia*, aluminium
możliwość wbudowania w blat

RADEA 390/370 TG

1 239 zł

899 zł

1 299 zł

949 zł

metalicznymetaliczny

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 60 cm
55 x 43 cm
alabaster, topaz, amber, piaskowy beż*, onyks, 
carbon, sepia, aluminium
możliwość wbudowania w blat

RADEA 550/370 TG 

1 699 zł

1 259 zł

1 759 zł

1 279 zł

metalicznymetaliczny

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 60 cm
55 x 43 cm
alabaster, topaz, amber, piaskowy beż, onyks, 
carbon, sepia, aluminium
możliwość wbudowania w blat

RADEA 490/370 TG  

1 399 zł

999 zł

1 529 zł

1 119 zł

metalicznymetaliczny

ZLEWOZMYWAKI Z GRANITEKI

ZLEWOZMYWAKI PODWIESZANE

zlewozmywak z graniteki 
do szafek od 60 cm
100 x 50 cm 
automat zamykający
topaz, onyks 

zlewozmywak z graniteki 
do szafek od 45 cm
78 x 47,5 cm
automat zamykający
topaz, onyks 

UNIVERSO 60 B-GT UNIVERSO 45 B-GT

1 389 zł

999 zł

1 239 zł

899 zł

1 399 zł

999 zł

metalicznymetaliczny
1 259 zł

899 zł

metalicznymetaliczny

*model/kolor dostępny do wyczerpania asortymentu

ZLEWOZMYWAKI Z TEGRANITU

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 60 cm
57 x 51 cm
automat zamykający
alabaster, topaz, amber*, piaskowy beż, onyks, 
carbon, sepia, aluminium

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 50 cm
49 x 51 cm
automat zamykający
alabaster, amber*, piaskowy beż*, onyks, carbon, 
sepia, aluminium

MENORCA 60 S-TG MENORCA 50 S-TG   

1 369 zł

999 zł

1 299 zł

949 zł

1 459 zł

1 059 zł

metalicznymetaliczny
1 369 zł

999 zł

metalicznymetaliczny

zlewozmywak z tegranitu
do szafek od 45 cm
79,5 x 50 cm
automat zamykający
topaz, piaskowy beż, onyks, carbon

zlewozmywak z tegranitu
do szafek od 45 cm
78 x 50 cm
automat zamykający
carbon, onyks

CARA 45 B-TG  SIMPLA 45 B-TG S 

1 099 zł

799 zł

959 zł

699 zł

1 099 zł

799 zł

metalicznymetaliczny
959 zł

699 zł

metalicznymetaliczny

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 45 cm
Ø 51 cm
automat zamykający
biały, topaz, piaskowy beż, onyks, carbon, 
aluminium

CENTROVAL 45-TG

699 zł

499 zł

699 zł

499 zł

metalicznymetaliczny

zlewozmywak z tegranitu
do szafek od 50 cm
45,6 x 45,6 cm
alabaster*, amber*, piaskowy beż*, czekoladowy 
brąz, onyks, carbon, sepia*, aluminium
możliwość montażu podwieszanego
brak możliwości zamontowania młynka 
do rozdrabniania odpadów

RADEA 400/400 TG*

1 459 zł

999 zł

1 599 zł

1 119 zł

metaliczny

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 45 cm
79 x 50 cm
automat zamykający
piaskowy beż, carbon, aluminium*

PERLA 45 B-TG

879 zł

639 zł

879 zł

639 zł

metalicznymetaliczny

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 60 cm
86 x 43,5 cm
automat zamykający
topaz, amber, piaskowy beż, carbon,
aluminium

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 45 cm
86 x 43,5 cm
automat zamykający
topaz, amber, piaskowy beż, carbon, aluminium

KEA 60 B-TG KEA 45 B-TG  

1 119 zł

799 zł

1 159 zł

839 zł

metalicznymetaliczny

1 299 zł

949 zł

1 369 zł

999 zł

metalicznymetaliczny

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy stalowy

229 zł

169 zł

zlewozmywak podwieszany z tegranitu
do szafek od 60 cm
50,1 x 37,7 x 16,8 cm
automat zamykający
topaz, piaskowy beż, onyks, carbon

RADEA 450/325 TG

1 299 zł

949 zł

1 459 zł

1 059 zł

metaliczny

NOWOŚĆ
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299 zł

219 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy uniwersalny

299 zł

219 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy uniwersalny

299 zł

219 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy uniwersalny

299 zł

219 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy uniwersalny

299 zł

219 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy uniwersalny

299 zł

219 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy uniwersalny

299 zł

219 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy uniwersalny

299 zł

219 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy uniwersalny

ZLEWOZMYWAKI PODWIESZANE

zlewozmywak podwieszany 
ze stali szlachetnej satynowanej 
do szafek od 70 cm
57,5 x 43 x 18 cm
automat zamykający
brak możliwości zamontowania
młynka do rozdrabniania odpadów

SQUARE 340/400 & 180/400

SQUARE 340/400 BE LINEA 2B 580 BE LINEA 400/400 BE LINEA 500/400 
zlewozmywak podwieszany 
ze stali szlachetnej satynowanej 
do szafek od 45 cm
37 x 43 x 18 cm
automat zamykający
brak możliwości zamontowania
młynka do rozdrabniania odpadów

zlewozmywak podwieszany
ze stali szlachetnej polerowanej
do szafek od 70 cm
58 x 44 x 20 cm

zlewozmywak podwieszany
ze stali szlachetnej polerowanej
do szafek od 50 cm  
44 x 44 x 20 cm

zlewozmywak podwieszany
ze stali szlachetnej polerowanej
do szafek od 70 cm
54 x 44 x 20 cm

2 599 zł

1 889 zł

1 219 zł

899 zł

1 659 zł

1 199 zł

829 zł

599 zł

829 zł

599 zł

zlewozmywak podwieszany
ze stali szlachetnej polerowanej
do szafek od 80 cm
62,4 x 46,4 cm
automat zamykający

BE 1½B 625

899 zł

659 zł

zlewozmywak podwieszany
ze stali szlachetnej polerowanej 
do szafek od 45 cm
36,5 x 39,5 x 15,5 cm

BE 340/370
zlewozmywak podwieszany
ze stali szlachetnej polerowanej 
do szafek od 45 cm
30,7 x 43,3 x 18 cm 

BE 280/400

319 zł

229 zł

319 zł

229 zł

zlewozmywak podwieszany
ze stali szlachetnej polerowanej 
do szafek od 50 cm
43,3 x 43,3 x 20 cm

BE 400/400 PLUS

419 zł

299 zł

EXTRA GŁĘBOKI zlewozmywak podwieszany
ze stali szlachetnej polerowanej 
do szafek od 50 cm
36,7 x 42,7 x 20 cm

BE 340/400 PLUS

359 zł

259 zł

EXTRA GŁĘBOKI

zlewozmywak podwieszany 
ze stali szlachetnej satynowanej 
do szafek od 50 cm
43 x 43 x 18 cm
automat zamykający
brak możliwości zamontowania
młynka do rozdrabniania odpadów

SQUARE 400/400

1 259 zł

899 zł

zlewozmywak podwieszany 
ze stali szlachetnej satynowanej 
do szafek od 70 cm
53 x 43 x 18 cm
automat zamykający
brak możliwości zamontowania
młynka do rozdrabniania odpadów

SQUARE 500/400

1 379 zł

999 zł

zlewozmywak podwieszany 
ze stali szlachetnej satynowanej 
do szafek od 70 cm
53 x 51,4 x 18 cm
automat zamykający
brak możliwości zamontowania
młynka do rozdrabniania odpadów

SQUARE 500/400 TH*

1 629 zł

959 zł

*model/kolor dostępny do wyczerpania asortymentu

zlewozmywak podwieszany
ze stali szlachetnej 
do szafek od 50 cm
43,3 x 43,3 x 18 cm

BE 400/400

389 zł

279 zł

MTX

379 zł

279 zł

CNCN

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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KUP ZLEWOZMYWAK STENA 1C 1E  
OTRZYMASZ NÓŻ MARKI FISKARS
Tylko teraz przy zakupie zlewozmywaka STENA 1C 1E otrzymasz 
w komplecie praktyczny nóż do pomidorów Kitchen Smart 
marki FISKARS. Dzięki takiemu niezastąpionemu pomocnikowi 
przygotowywanie posiłków w kuchni wyposażonej w produkty Teka 
będzie jeszcze łatwiejsze i przyjemniejsze.

ANGULAR

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek narożnych
83 x 83 cm

UNIVERSO 1½C 1E UNIVERSO 2C 1E 

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
100 x 50 cm

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 80 cm
116 x 50 cm

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
79 x 50 cm

UNIVERSO 1C 1E

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
65 x 50 cm

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 80 cm
79 x 50 cm

UNIVERSO 1½C

UNIVERSO 2C

1 159 zł

859 zł

MTX

999 zł

729 zł

CN

639 zł

459 zł

MTX

549 zł

399 zł

CN MATCN MAT

449 zł

329 zł

MTX

399 zł

289 zł

CN MAT

539 zł

399 zł

MTX

479 zł

349 zł

CN MAT

559 zł

399 zł

MTX

499 zł

369 zł

CN MAT

629 zł

459 zł

MTX

569 zł

419 zł

CN MATCN MAT

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
deska drewniana

69 zł

50 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
deska drewniana

69 zł

50 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
deska drewniana

89 zł

65 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
deska drewniana

89 zł

65 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
deska drewniana

89 zł

65 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
deska drewniana

69 zł

50 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
deska drewniana

69 zł

50 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
deska drewniana

69 zł

50 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
deska drewniana

69 zł

50 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
deska drewniana

69 zł

50 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
deska drewniana

69 zł

50 zł

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 90 cm
82,2 x 48,5 cm

STYLO 2C

519 zł

379 zł

MTX

459 zł

339 zł

CN

CLASSICO 1C 1E
zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
86 x 50 cm

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 50 cm
65 x 50 cm

CLASSICO 1C

589 zł

435 zł

MTX

539 zł

399 zł

CN

479 zł

355 zł

MTX

479 zł

355 zł

CN

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
83 x 48,5 cm

STYLO 1C 1E
zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
46,5 x 48,5 cm

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 50 cm
50 x 51 cm

STYLO 1C ELINE 1C 

299 zł

219 zł

MTX

279 zł

199 zł

CN

559 zł

410 zł

MTX

559 zł

410 zł

CN

419 zł

299 zł

MTX

379 zł

279 zł

CN

329 zł

239 zł

CN MAT

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
79 x 50 cm

STENA 1C 1E

ZLEWOZMYWAKI STALOWE STANDARD 
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ZLEWOZMYWAKI STALOWE STANDARD

339 zł

239 zł

MTX

309 zł

219 zł

CN MAT

289 zł

199 zł

MTX

259 zł

179 zł

CN MAT

DR-77 1C 1E

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 80 cm
78 x 44 cm

DR-78 2C

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
78 x 44 cm

DR-78 1C 1E

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
77 x 50 cm

BASICO 510 1C
zlewozmywak ze stali szlachetnej
do szafek od 45 cm
∅ 51 x 16 cm

309 zł

229 zł

MTX

279 zł

205 zł

CN MAT

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 30 cm
28 x 40,5 cm

E 1C
zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
46,5 x 44 cm

E 50 1C 465 X 440
zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
46,5 x 46,5 cm

E 50 1C 465 X 465
zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
58 x 50 cm

E 50 1C 580 X 500

229 zł

169 zł

CN MAT
279 zł

205 zł

CN
319 zł

229 zł

MTX

269 zł

199 zł

CN MAT

259 zł

189 zł

MTX

229 zł

169 zł

CN MAT

MŁYNKI DO ROZDRABNIANIA ODPADÓW

389 zł

289 zł

MTX

339 zł

249 zł

CN MAT

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
deska drewniana

89 zł

60 zł

młynek do rozdrabniania odpadów
stal nierdzewna, ochrona antykorozyjna
moc ½ KM, waga: 6,8 kg, wymiary: 182 x 327 mm
wyposażenie w cenie: wyłącznik pneumatyczny 
mocowany zewnętrznie

TR-23.1

829 zł

599 zł

młynek do rozdrabniania odpadów
stal nierdzewna, ochrona antykorozyjna
moc ½ KM, waga:  7 kg, wymiary: 173 x 318 mm
wyposażenie w cenie: wyłącznik pneumatyczny
mocowany zewnętrznie

TR-50.4

1 119 zł

młynek do rozdrabniania odpadów
stal nierdzewna, ochrona antykorozyjna
moc ¾ KM, waga: 8,3 kg, wymiary: 182 x 321 mm
wyposażenie w cenie: wyłącznik pneumatyczny 
mocowany zewnętrznie

TR-34.1 V

1 359 zł

999 zł 799 zł

399 zł

289 zł

MTX
639 zł

459 zł

MTX

569 zł

419 zł

CN

559 zł

399 zł

MTX

499 zł

369 zł

CN

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
100 x 50 cm

PRINCESS 1½C 1E PRINCESS 1½C

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
80 x 50 cm

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
79 x 50 cm

BASICO 1C 1E 

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
deska drewniana

69 zł

50 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy

59 zł

40 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy

59 zł

40 zł

MIKROTEKSTURA

Mikrotekstura (MTX) to 
atrakcyjna struktura stali, 
która ułatwia utrzymanie 
zlewozmywaka w czystości. 
Krople wody spływają nie 
zatrzymując się na powierzchni 
zlewozmywaka, co redukuje 
osadzanie się kamienia do 
minimum. Wykończenie to ma 
wyjątkowo atrakcyjny 
i elegancki wygląd oraz 
doskonale współgra z innymi 
elementami wykończenia kuchni 
np. z aluminium.
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komora ze stali nierdzewnej
do montażu na ścianie
48,5 x 38,5 cm, pojemność 22 l
bez przelewu, z otworem odpływowym 
i elementami mocującymi

komora ze stali nierdzewnej
do montażu na ścianie
55,5 x 45,5 cm, pojemność 34 l
bez przelewu, z otworem odpływowym 
i elementami mocującymi

VK 44 STD VK 50 STD

699 zł

359 zł

CN
699 zł

359 zł

CN

komora ze stali nierdzewnej
do montażu na ścianie
65,5 x 50,5 cm, pojemność 47 l
bez przelewu, z otworem odpływowym 
i elementami mocującymi

VK 60 STD

799 zł

419 zł

CN

KOMORY GOSPODARCZE

TEKA PURE

TekaPure® woda wolna od zanieczyszczeń

1

1

2

2

3

Lewy mieszacz – sterowanie wodą przefi ltrowaną1
Prawy mieszacz – sterowanie wodą z wodociągu2
Dwa oddzielne wyjścia wody w wylewce:
1) woda przefi ltrowana, 2) woda z wodociągu

3

Nowa bateria kuchenna OS 200 pozwoli delektować się wodą wolną od 
nieczystości i odoru dzięki zaawansowanemu systemowi fi ltrującemu*.

• Poprawia smak i zapach wody
 Neutralizuje smak chloru oraz nieczystości organiczne.

• Trwałość: 7600 l przefi ltrowanej wody lub 1 rok
 Średnie zużycie wody na rodzinę = 1350 l/rok (25 l tygodniowo).

• Wkłady fi ltrujące są dostępne w sklepach z urządzeniami sanitarnymi Teka

• Łatwa wymiana wkładu fi ltrującego

• System fi ltrujący zajmuje bardzo mało miejsca pod zlewozmywakiem

• Certyfi kacja żywnościowa przyłączeń
 Przetestowany i poświadczony przez Międzynarodowy NSF 

wg normy ANSI/NSF 42 dotyczącej smaku, zapachu i redukcji chloru klasy I.

OS 200

OS 206

bateria mieszakowa 
z opcją fi ltrowania
chrom

bateria mieszakowa 
z opcją fi ltrowania
chrom

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:

system fi ltrujący

699 zł

519 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:

system fi ltrujący

699 zł

519 zł

879 zł

639 zł

879 zł

639 zł

*system fi ltrujący za dodatkową opłatą

komora ze stali nierdzewnej
wpuszczana w blat
48,5 x 38,5 cm, pojemność 22 l
bez przelewu, z otworem odpływowym 
i elementami mocującymi

komora ze stali nierdzewnej
wpuszczana w blat
55,5 x 45,5 cm, pojemność 34 l
bez przelewu, z otworem odpływowym 
i elementami mocującymi

VK 44 NF VK 50 NF

699 zł

399 zł

CN
699 zł

399 zł

CN

komora ze stali nierdzewnej
wpuszczana w blat
65,5 x 50,5 cm, pojemność 47 l
bez przelewu, z otworem odpływowym 
i elementami mocującymi

VK 60 NF

799 zł

479 zł

CN

wyposażenie za
dodatkową opłatą:
ociekacz perforowany VKRIST 

wyposażenie za
dodatkową opłatą:
ociekacz perforowany VKRIST 

259 zł

199 zł
259 zł

199 zł
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VTK 938
bateria mieszakowa
z wyciąganą wylewką
chrom

729 zł

529 zł

ARK 938 BLUE ARK 938 YELLOW ARK 938 PINK ARK 938 ORANGE
bateria mieszakowa
z wyciąganą wylewką
kolor niebieski i chrom

bateria mieszakowa
z wyciąganą wylewką
kolor żółty i chrom

bateria mieszakowa
z wyciąganą wylewką
kolor różowy i chrom

bateria mieszakowa
z wyciąganą wylewką
kolor pomarańczowy i chrom

ARK 938 TG 
bateria mieszakowa
z wyciąganą wylewką
alabaster, carbon, piaskowy beż, onyks, 
topaz

ARK 938 BLACK ARK 938 WHITE

869 zł

629 zł

869 zł

629 zł

779 zł

569 zł

779 zł

569 zł

779 zł

569 zł

779 zł

569 zł

869 zł

629 zł

bateria mieszakowa
z wyciąganą wylewką
kolor czarny i chrom

bateria mieszakowa
z wyciąganą wylewką
kolor biały i chrom

ARK 938
bateria mieszakowa
z wyciąganą wylewką
chrom

619 zł

459 zł

ARK 939
bateria mieszakowa 
z elastyczną wylewką
chrom

959 zł

699 zł

ARK 939 BLACK

1 159 zł

829 zł

bateria mieszakowa
z elastyczną wylewką
kolor czarny i chrom

BATERIE KUCHENNE Z EL ASTYCZNĄ  WYLEWKĄ

FO 937 WHITE 

879 zł

639 zł

bateria mieszakowa
z elastyczną wylewką
kolor biały i chrom

bateria mieszakowa
z elastyczną wylewką
kolor czarny i chrom

ARK 939 WHITE

1 159 zł

829 zł

bateria mieszakowa
z elastyczną wylewką
kolor biały i chrom

FO 999

959 zł

699 zł

bateria mieszakowa
z elastyczną wylewką
chrom

FO 997 BLACK FO 997 WHITE

919 zł

669 zł

919 zł

669 zł

bateria mieszakowa
z elastyczną wylewką
kolor czarny i chrom

bateria mieszakowa
z elastyczną wylewką
kolor biały i chrom

FO 939

919 zł

669 zł

bateria mieszakowa
z elastyczną wylewką
chrom

ARK 999

1 179 zł

859 zł

*model/kolor dostępny do wyczerpania asortymentu

bateria mieszakowa z elastyczną
i standardową wylewką
chrom

bateria mieszakowa
z wyciąganą wylewką
chrom

MZX B*

1 299 zł

699 zł

IC 939 ICON

1 179 zł

859 zł

bateria mieszakowa
z elastyczną wylewką
chrom

FO 937 BLACK 

879 zł

639 zł

BATERIE KUCHENNE Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

NOWY KOLOR
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BATERIE KUCHENNE Z WYCIĄGANĄ  WYLEWKĄ

799 zł

399 zł

bateria mieszakowa
z wyciąganą wylewką
chrom

VTK 978* AUK 978
bateria mieszakowa 
z wyciąganą wylewką
chrom

699 zł

519 zł

AUK 978 TG
bateria mieszakowa 
z wyciąganą wylewką
piaskowy beż, onyks

979 zł

719 zł

bateria mieszakowa 
z wyciąganą wylewką
chrom

MTP 978

569 zł

419 zł

bateria mieszakowa
kolor czarny

IC 915 ICON BLACK

1 359 zł

989 zł

bateria mieszakowa
chrom

IC 915 ICON

1 159 zł

839 zł

*model/kolor dostępny do wyczerpania asortymentu

bateria mieszakowa 
z wyciąganą wylewką
piaskowy beż, carbon, onyks, topaz

MTP 978 TG

799 zł

589 zł

IC 915 ICON BLUE IC 915 ICON RED IC 915 ICON GREEN

1 399 zł

999 zł

1 399 zł

999 zł

1 399 zł

999 zł

bateria mieszakowa
kolor niebieski i chrom
powłoka fotoluminescencyjna

bateria mieszakowa
kolor czerwony i chrom
powłoka fotoluminescencyjna

bateria mieszakowa
kolor zielony i chrom
powłoka fotoluminescencyjna

bateria mieszakowa
kolor biały

IC 915 ICON WHITE 

1 359 zł

989 zł

FO 915 BLACK FO 915 WHITE

1 119 zł

799 zł

1 119 zł

799 zł

bateria mieszakowa
kolor czarny i chrom

bateria mieszakowa
kolor biały i chrom

IC 915 ICON TG 

1 369 zł

989 zł

bateria mieszakowa
carbon, onyks 

bateria mieszakowa
chrom

FO 915

819 zł

599 zł

ICON MOONLITE 
BATERIA ŚWIECĄCA

W CIEMNOŚCI

Specjalna 
fotoluminescencyjna 
powłoka sprawia, że po 
naładowaniu energią 
świetlną bateria świeci 
w ciemności nawet 
do 12 godzin.

BATERIE KUCHENNE BEZ WYCIĄGANEJ WYLEWKI
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BATERIE KUCHENNE BEZ WYCIĄGANEJ WYLEWKI

IN 995 INCA YELLOW IN 995 INCA PINK IN 995 INCA ORANGE IN 995 INCA GREY IN 995 INCA BLUE
bateria mieszakowa
kolor żółty i chrom

bateria mieszakowa
kolor różowy i chrom

bateria mieszakowa
kolor pomarańczowy i chrom

bateria mieszakowa
kolor szary metaliczny i chrom

bateria mieszakowa
kolor niebieski i chrom

IN 995 INCA BLACK IN 995 INCA WHITE

579 zł

419 zł

579 zł

419 zł

579 zł

419 zł

579 zł

419 zł

579 zł

419 zł

579 zł

419 zł

579 zł

419 zł

bateria mieszakowa
kolor czarny i chrom

bateria mieszakowa
kolor biały i chrom

IN 995 INCA
bateria mieszakowa
chrom

429 zł

319 zł

IN 995 INCA TG
bateria mieszakowa
piaskowy beż, carbon, onyks

519 zł

379 zł

619 zł

449 zł

bateria mieszakowa
piaskowy beż, carbon, onyks, topaz

SP 995 TG

bateria mieszakowa 
chrom

ARK 915

479 zł

355 zł

ML
bateria mieszakowa
chrom

229 zł

169 zł

FO 985 AUK 983
bateria mieszakowa
podokienna
chrom

bateria mieszakowa
podokienna z wyciąganą wylewką
chrom

929 zł

669 zł

959 zł

699 zł

Baterie podokienne Teka - swoboda dostępu
Dzięki bateriom podokiennym Teka problem montażu zlewozmywaka blisko okna przestaje istnieć!

Teleskopowa wylewka jest niezwykle praktycznym rozwiązaniem – przy wysuniętej do góry można cieszyć się swobodnym i praktycznym zmywaniem, 

natomiast wsunięta maksymalnie do dołu ma wysokość tylko 2 cm (dot. modelu FO 985), co pozwoli na bezproblemowe otwieranie okna znajdującego się blisko 

zlewozmywaka. Mieszacz stanowi oddzielną część baterii, dlatego też można go zamontować w miejscu dogodnym dla użytkownika i gwarantującym niczym nie 

ograniczony dostęp do okna.

529 zł

389 zł

bateria mieszakowa
chrom

AUK 913
bateria mieszakowa
chrom

MTP 913 

299 zł

219 zł

bateria mieszakowa
piaskowy beż, carbon, onyks

MTP 913 TG

459 zł

339 zł
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AKCESORIA

DESKA SZKLANA BIAŁA DESKA SZKLANA STAGE DESKA SZKLANA EXPRESSION DESKA SZKLANA AURA

QUADRO

UNIVERSAL

JAD CPB HC20CPB

dozownik na płyn do naczyń
pojemność 0,5 l
chrom

dozownik na płyn do naczyń
pojemność 0,5 l
chrom

dozownik na płyn do naczyń
pojemność 0,5 l
chrom

dozownik na płyn do naczyń
pojemność 0,5 l
chrom

159 zł

119 zł

269 zł

199 zł

129 zł

99 zł

199 zł

139 zł

359 zł

259 zł

139 zł

99 zł

STARGLANZ

pasta do czyszczenia 
i pielęgnacji stali szlachetnej
opakowanie: tuba 150 ml

25 zł

19 zł

automat zamykający z zaworem 3 ½”
możliwość podłączenia do kompletów 
odpływowych 12850
pasuje do 2-komorowych zlewozmywaków: 
UNIVERSO 2C 1E, UNIVERSO 2C, STYLO 2C, 
PRINCESS, DR-78 2C
możliwość podłączenia do kompletów 
odpływowych 12851.2
pasuje do 1-komorowych zlewozmywaków: 
UNIVERSO 1C 1E, CLASSICO, STYLO 1C 1E, 
STYLO 1C, ELINE, BASICO, DR-78 1C 1E, DR-77, 
E 50 1C 580 x 500

43,5 x 18,2 x 6,25 cm
pasuje do zlewozmywaków
o szerokości komór 40 cm
stalowy

chrom
pasuje do dużej komory zlewozmywaków Stage

49 x 30 cm
hartowane szkło w kolorze białym
pasuje do zlewozmywaków  do wbudowania 
o szerokości 50 cm oraz do zlewozmywaków Aura, 
Linea i Square

49 x 30 cm
hartowane szkło w kolorze czarnym
pasuje do zlewozmywaków  do wbudowania 
o szerokości 50 cm oraz do zlewozmywaków Aura, 
Linea i Square

49 x 30 cm
hartowane szkło w kolorze czarnym
pasuje do zlewozmywaków  do wbudowania 
o szerokości 50 cm oraz do zlewozmywaków Aura, 
Linea i Square

42,2 x 19 cm
hartowane szkło
pasuje do zlewozmywaków Aura, Linea i Square

AUTOMAT ZAMYKAJĄCYKOSZ NA NACZYNIA STAGEWKŁAD SITOWY UNIWERSALNY 

299 zł

219 zł

99 zł

75 zł

229 zł

169 zł

CROMO

dozownik na płyn do naczyń
pojemność 0,5 l
chrom

319 zł

229 zł

159 zł

115 zł

dozownik na płyn do naczyń
pojemność 0,5 l
chrom

CP 20

69 zł

50 zł

PALETA KOLORÓW I MATERIAŁÓW

Tegranit Plus/Graniteka/Tequarc 

Biały

Topaz

Piaskowy beż

Czekoladowy brąz

Amber

Alabaster

Stal szlachetna

Stal szlachetna
polerowana (CN)

Stal szlachetna
satynowana

Stal szlachetna
matowa (CN MAT)

Mikrotekstura (MTX)Carbon

Sepia

Onyks 
(kolor metaliczny)

Aluminium
(kolor metaliczny)

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

89 zł

65 zł

1 KOMORA

89 zł

60 zł

2 KOMORY

DOZOWNIKI NA PŁYN DO NACZYŃ

Dozowniki na płyn do naczyń montowane w blacie 
kuchennym lub rancie zlewozmywaka stanowią idealną 

alternatywę dla tradycyjnych butelek z detergentem. Dzięki temu 
praktycznemu rozwiązaniu korzystanie z Twojego zlewozmywaka 
stanie się funkcjonalne, a jego otoczenie bardziej estetyczne. 
Dzięki dekoracyjnej butelce na płyn wykonanej z chromowanej 
stali nierdzewnej nowy dozownik CROMO może być 
zamontowany zarówno w blacie kuchennym, jak i łazienkowym 
wynosząc poziom estetyki do nowego wymiaru.
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Teka Polska Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 8

05-800 Pruszków

tel. 22 738 32 70

www.teka.com

Promocja obowiązuje do 30 listopada 2016 r. lub do wyczerpania zapasów. Nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie.
Teka Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych i wzornictwa produktów oraz zmian asortymentu. Teka Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy edytorskie.


