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Prezentacja Grupy Teka
Teka: europejska Grupa przemysłowa.
Teka jest europejską grupą przemysłową założoną w Niemczech w 1924 roku, powołaną do produkcji kuchennych urządzeń do zabudowy, produktów
łazienkowych oraz pojemników przemysłowych. Posiada również europejskie korzenie w produkcji zlewozmywaków, okapów, płyt kuchennych
i piekarników oraz jest światowym liderem w produkcji beczek na piwo. Obecnie posiada 23 fabryki w Europie, Azji i Ameryce, co pozwala
sprzedawać produkty w ponad 110 krajach i dotrzeć do ponad 100 milionów konsumentów na całym świecie.

KUCHNIE I ŁAZIENKI
Dział ten stanowi podstawę działalności produkcyjnej i handlowej Grupy. Koncentruje się na produkcji zlewozmywaków ze stali nierdzewnej,
baterii kuchennych i łazienkowych oraz urządzeń do zabudowy. Jego celem jest zapewnienie klientom kompleksowego wyposażenia kuchni
i łazienki. Jednocześnie priorytetem jest podnoszenie jakości produktów, wprowadzanie innowacji i stałe rozszerzanie asortymentu, przestrzeganie
najwyższych standardów jakości oraz przepisów dotyczących ochrony zasobów naturalnych.
·
·
·
·
·

Zlewozmywaki
Baterie kuchenne
Płyty kuchenne
Piekarniki
Kuchenki mikrofalowe

KUCHNIE PROFESJONALNE

Dział produkuje szeroką linię gastronomicznego
wyposażenia restauracji, hoteli, szkół, szpitali
i lotnisk, a produkty są dostosowywane
indywidualnie do każdego projektu.
·
·
·
·
·

Modułowa technika kuchenna
Piece konwekcyjno-parowe
Gastronomiczne ciągi wydawcze
Systemy kuchenne
Kuchnie kontenerowe

·
·
·
·
·

Okapy kuchenne
Zmywarki
Chłodziarko-zamrażarki
Pralki
Ekspresy do kawy

BECZKI DO PIWA I BUTLE DO GAZU

Dział ten produkuje pojemniki na napoje i gaz
takie jak butle gazowe dla użytku domowego
lub profesjonalnego. Pozostałe kategorie
produktowe obejmują systemy łazienkowe
ze stali nierdzewnej oraz gastronomiczne
ciągi wydawcze, powiązane odpowiednio
z działami odpowiedzialnymi za łazienki oraz
kuchnie.
·
·
·
·
·

Beczki do piwa
Butle do gazu
Urządzenia chłodnicze
Urządzenia kuchenne
Urządzenia sanitarne

·
·
·
·
·

Baterie łazienkowe
Baterie termostatyczne
Systemy prysznicowe
Wyposażenie dodatkowe
Głowice ceramiczne

POJEMNIKI PRZEMYSŁOWE

Oferta produktowa jest tak szeroka jak potrzeby
naszych klientów. Wspólnym mianownikiem jest
zastosowanie stali nierdzewnej do produkcji
pojemników do przetwarzania, transportu
i przechowywania, zbiorników na tak trudne
materiały jak czekolada czy atrament oraz tak
wymagające jak chemikalia i farmaceutyki.
·
·
·
·

Zbiorniki
Zbiorniki ciśnieniowe na płyny
Silosy przemysłowe
Systemy próżniowe

Marka Teka
Jednym z głównych zobowiązań Teka jest dążenie do poprawy świadomości marki jako nieuchwytnej wartości. Z tego też powodu
aktywnie uczestniczymy od ponad 30 lat w licznych wydarzeniach sportowych. Przez ostatnie lata wspieraliśmy zespoły z różnych
dziedzin sportu takich jak kolarstwo, siatkówka czy piłka nożna. Prawdopodobnie najbardziej spektakularną współpracą była ta
z klubem piłkarskim Real Madrid FC. Dziś ciężko przypomnieć sobie zwycięstwo Real Madrid bez logo Teka na koszulce piłkarzy.
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PIEKARNIKI
PIEKARNIKI TEKA – FUNKCJONALNOŚĆ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Nasze piekarniki do zabudowy zapewniają najwyższy komfort obsługi, który jest tak niezbędny w nowoczesnym gospodarstwie domowym.
Zastosowanie różnych elementów grzewczych, jak również nowatorskich rozwiązań funkcjonalnych pozwoliło stworzyć wiele kombinacji
grzania, które umożliwiają przygotowanie każdej potrawy według indywidualnych upodobań.

Termoobieg

Termosonda

Wszystkie nasze piekarniki wyposażone są
w termoobieg, który umożliwia pieczenie nawet na kilku
poziomach jednocześnie bez przenikania się smaków
i zapachów oraz uzyskanie jednakowych efektów
nawet podczas przyrządzania większej ilości potraw.
Optymalne wykorzystanie przestrzeni piekarnika
gwarantuje oszczędność czasu i energii.

Model HL 890 wyposażony został w termosondę,
która sprawdza wewnętrzną temperaturę pieczonego
mięsa lub ryby. Gdy potrawa osiąga pożądany poziom
temperatury, piekarnik wyłącza się automatycznie.
Dzięki zastosowaniu termosondy pieczenie staje się
bardziej precyzyjne, a każda z przyrządzonych pieczeni
pozwoli delektować się niepowtarzalnym smakiem.

Filtr tłuszczowy

Szybkie nagrzewanie

Dzięki filtrowi tłuszczowemu zamontowanemu na tylnej
ściance wnętrza urządzenia, powietrze wychodzące
z grzałki termoobiegu jest bardziej czyste, a osadzanie
się tłuszczu wewnątrz piekarnika znacznie ograniczone.

Prowadnice teleskopowe

Wyposażenie piekarników w prowadnice teleskopowe
to zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa obsługi.
Nawet bardzo ciężkie pieczenie można lekko i stabilnie
wysunąć do końca bez ryzyka zsunięcia się. Prowadnice
teleskopowe (1 lub 2 poziomy) są dostępne we
wszystkich modelach piekarników.
Dodatkowo, modele HL 890, HL 870 oraz HKL 870
posiadają prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem,
co oznacza jeszcze łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp
do przygotowywanych potraw.
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Dzięki funkcji szybkiego nagrzewania można
zaoszczędzić zarówno czas, jak i energię. Funkcja ta
uruchamia najwyższą moc piekarnika, dzięki czemu
ustawiona temperatura osiągana jest w najszybszy
możliwy sposób.
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TEKA HYDROCLEAN® – SKUTECZNY PARTNER W CZYSZCZENIU
Zainspirowana naturą, nowa funkcja piekarników Teka gwarantuje doskonałe rezultaty i to już w 24 minuty.
Technologia oparta na synergii działania temperatury i wody sprawia, że w bezpieczny i ekonomiczny sposób
pozbędziesz się nawet największych zabrudzeń. Innowacyjna emalia TEKA HYDROCLEAN® w połączeniu z siłą pary
wodnej zapewnia naturalną czystość wewnątrz urządzenia.

Jak działa TEKA HYDROCLEAN®?
Na dno chłodnego piekarnika należy wylać około 250 ml wody. Można użyć gorącą wodę, co
przyspieszy proces nagrzewania. Następnie włączyć funkcję TEKA HYDROCLEAN®. Po 24 minutach
symbol funkcji zacznie migać — należy wyłączyć piekarnik. Komora piekarnika jest gotowa do
usunięcia zanieczyszczeń.
• Funkcja TEKA HYDROCLEAN® odparowuje wodę z dna piekarnika i kondensuje parę na zimnych
ściankach komory.
• Para wodna razem ze szczególnymi właściwościami emalii TEKA HYDROCLEAN® sprawia,
że tłuszcz oraz inne zanieczyszczenia niezwykle łatwo usunąć ze ścianek komory piekarnika.
• Proces czyszczenia TEKA HYDROCLEAN® obejmuje również czas chłodzenia. Po zakończeniu
czyszczenia temperatura jest na tyle niska, aby móc bezpiecznie usunąć zanieczyszczenia bez
ryzyka poparzenia.
• Po wytarciu zabrudzeń piekarnik jest czysty. Przy wykorzystaniu TEKA HYDROCLEAN® nie ma
potrzeby korzystania z dodatkowych chemicznych środków czyszczących.

Zalety TEKA HYDROCLEAN®
FUNKCJONALNOŚĆ — nie tylko ściany komory
piekarnika, lecz również blachy do pieczenia
pokryto innowacyjną powłoką TEKA HYDROCLEAN®,
by ułatwić ich czyszczenie.

BEZPIECZEŃSTWO — proces czyszczenia przebiega
w temperaturze niewiele powyżej 60°C oraz
obejmuje fazę chłodzenia, dzięki czemu można
uniknąć poparzeń.

OSZCZĘDNOŚĆ — duża oszczędność energii w stosunku
do innych systemów czyszczenia, dzięki skróceniu
czasu trwania oraz obniżeniu temperatury czyszczenia.

WYTRZYMAŁOŚĆ — TEKA HYDROCLEAN® to więcej niż
tylko powłoka. To rewolucyjne rozwiązanie, które
z upływem czasu nie ulega uszkodzeniom, ani nie
traci swych właściwości czyszczących podczas
użytkowania.
PIEKARNIKI | 11
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PIEKARNIKI TEKA – BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT OBSŁUGI
Chłodzenie obudowy

Wszystkie modele piekarników Teka zostały wyposażone w chłodzenie obudowy, dzięki czemu ciepło
generowane przez urządzenie jest odpowiednio schładzane i wydalane na zewnątrz, nie powodując
nadmiernego nagrzewania się ścianek i drzwi piekarnika. System chłodzenia wykorzystuje komorę
mieszania, w której gorące powietrze z wnętrza komory piekarnika miesza się z zimnym powietrzem
z zewnątrz urządzenia. Rozwiązanie to pozwala znacznie obniżyć temperaturę powietrza zanim zostanie
wydmuchane na zewnątrz przy pomocy specjalnego wentylatora. Dodatkowo schłodzone powietrze chłodzi
grzałkę grilla oraz redukuje temperaturę panelu sterującego i uchwytu.

Stal zabezpieczona przed odciskami
palców

Energooszczędne grzanie

Wszystkie nasze piekarniki wykończone stalą
szlachetną zostały pokryte specjalną powłoką
zabezpieczającą przed odciskami palców, która
gwarantuje, że powierzchnie pozostają czyste
i lśniące.

Jednoczesne zastosowanie chłodzenia obudowy oraz
systemu „zimnych drzwi” sprawia, że urządzenia
spełniają wszystkie, nawet najbardziej restrykcyjne,
normy bezpieczeństwa i pozwala osiągnąć klasę
efektywności energetycznej A.
Dodatkowo w modelu HL 840 dzięki zastosowaniu
nowej funkcji ECO piekarnik osiąga klasę A+.

Cool Touch System

Emalia „Crystal Clean”

Dzięki temu innowacyjnemu systemowi maksymalna
temperatura drzwi w nowych piekarnikach z linii
ETHOS nie przekracza 60°C (dużo poniżej normy
UNE-EN 60335) dzięki optymalizacji odprowadzenia
gorących oparów z komory oraz dzięki wewnętrznej
powierzchni drzwi wykonanych wyłącznie ze szkła.
W ten sposób nie tylko zmniejsza się ryzyko oparzeń,
lecz również obniża się temperatura wewnątrz otworu
montażowego, co pozwala uniknąć oddziaływania zbyt
wysokich temperatur na ścianki mebli kuchennych.
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Wnętrze piekarników oraz wszystkie blachy do pieczenia
pokryte są specjalną emalią łatwą do czyszczenia
— „Crystal Clean”. Dzięki wyjątkowo gładkiej i jednolitej
powłoce emalii, tłuszcz nie przywiera do powierzchni
wnętrza piekarnika, a pozostałości z pieczenia łatwo
usunąć w temperaturze pokojowej.

PIEKARNIKI | Teka

FUNKCJE GRZANIA
Grzałka dolna
Grzałka dolna umożliwia opiekanie spodów ciast lub
utrzymywanie potraw w cieple. Pozwala także na
pieczenie w kąpieli wodnej.

Maxi Grill
Umożliwia opiekanie powierzchni większych niż
pozwala na to klasyczny grill.
Grill
Funkcja idealna do przyrządzania potraw z grilla takich
jak steki, kiełbaski, szaszłyki, ryby i tosty.

Grzałka górna
Funkcja przeznaczona do zapiekania i przyrumieniania
potraw.

Nawiew + Grill
Umożliwia jednoczesne pieczenie i opiekanie potraw.

Grill + grzałka dolna
Umożliwia przygotowanie takich potraw jak zapiekanki
lub chrupiące pieczenie.

Nawiew + Maxi Grill
Umożliwia jednoczesne pieczenie i opiekanie potraw.
Sprawdza się idealnie w przypadku większych dań
z drobiu lub dziczyzny.

Nawiew + grzałka dolna
Funkcja przeznaczona do pieczenia np. ciast i tart.
Nawiew idealnie rozprowadza nagrzane powietrze
wewnątrz komory, a grzałka dolna dopieka potrawę od
spodu.

Grzałka górna + grzałka dolna
Klasyczny sposób grzania, odpowiedni do przyrządzania
niemal wszystkich potraw.
Funkcja ECO
Funkcja umożliwia przygotowanie potraw przy minimalnym
zużyciu energii. Zastosowanie konwekcji wymuszonej
sprawia, że piekarnik wyłącza się kilka minut przed
pełnym przygotowaniem potrawy, wykorzystując ciepło
nagromadzone w piekarniku. Funkcja ta jest odpowiednia
do pieczenia ryb oraz wszelkich rodzajów mięsa.

Nawiew + grzałki górna i dolna
Funkcja odpowiednia do przyrządzania pieczeni i ciast.
Umożliwia także suszenie owoców, warzyw i grzybów.
Nawiew idealnie rozprowadza ciepło, skracając tym
samym czas pieczenia.
Termoobieg + grzałka dolna
Funkcja idealna do pieczenia pizzy, ciast, tart owocowych oraz ciast biszkoptowych.
Termoobieg (nawiew + grzałka pierścieniowa)
Zastosowanie nawiewu i grzałki pierścieniowej
gwarantuje równomierne rozprowadzenie nagrzanego
powietrza wewnątrz komory piekarnika, a jednolita
temperatura umożliwia jednoczesne pieczenie na kilku
poziomach oraz skrócenie czasu pieczenia.

SLOW
FOOD

Slow Food
Pieczenie potraw w niskiej temperaturze (100°C)
pozwalającej zachować wartości odżywcze. Idealna
funkcja do delikatnych mięs lub dań duszonych.
Rozmrażanie
Funkcja przeznaczona do szybkiego rozmrażania
produktów spożywczych oraz gotowych potraw.
PIEKARNIKI | 13
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Seria Ethos
MODEL HL 890
Funkcjonalność
-

pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l
14 funkcji grzania
17 programów automatycznych
automatyczne szybkie nagrzewanie
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
termosonda

Bezpieczeństwo
SLOW
FOOD

-564

mín. 600
120

54

22

0

funkcja czyszczenia TEKA HYDROCLEAN®
emalia TEKA HYDROCLEAN®
filtr tłuszczowy
opuszczana grzałka grilla
stal zabezpieczona przed odciskami palców

Dane techniczne

5

0

58

-

- prowadnice teleskopowe (2 poziomy z pełnym wysuwem)
- 2 emaliowane blachy do pieczenia
- 2 ruszty

595
484

n.

Komfort czyszczenia

Wyposażenie

558

mí

potrójnie przeszklone „zimne drzwi”
chłodzenie obudowy
zabezpieczenie przed dziećmi
wyłącznik bezpieczeństwa

59

- pobór mocy: 3,25 kW
- klasa efektywności energetycznej: A
- szczegółowe dane techniczne na stronie 90

600

Wersja

Nr katalogowy

Inox i czarne szkło

41558810

MODEL HL 870
Funkcjonalność
-

pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l
10 funkcji grzania
10 programów automatycznych
automatyczne szybkie nagrzewanie
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła

Bezpieczeństwo
SLOW
FOOD

-

potrójnie przeszklone „zimne drzwi”
chłodzenie obudowy
zabezpieczenie przed dziećmi
wyłącznik bezpieczeństwa

Komfort czyszczenia
-

Wyposażenie

-564

558

mín. 600

595
484

120

5

0
22

n.

58

0

600
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- prowadnice teleskopowe (2 poziomy, w tym 1 z pełnym wysuwem)
- 2 emaliowane blachy do pieczenia
- 1 ruszt

Dane techniczne

54

mí

funkcja czyszczenia TEKA HYDROCLEAN®
emalia TEKA HYDROCLEAN®
filtr tłuszczowy
opuszczana grzałka grilla
stal zabezpieczona przed odciskami palców

59

- pobór mocy: 3,22 kW
- klasa efektywności energetycznej: A
- szczegółowe dane techniczne na stronie 90
Wersja

Nr katalogowy

Inox i czarne szkło

41579110
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Seria Ethos
MODEL HL 840 WHITE

NOWOŚĆ

Funkcjonalność
-

pojemność (brutto/netto): 65 l / 57 l
9 funkcji grzania
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator

Bezpieczeństwo
- podwójnie przeszklone drzwi
- chłodzenie obudowy
- zabezpieczenie przed dziećmi

Komfort czyszczenia
-

funkcja czyszczenia TEKA HYDROCLEAN®
emalia TEKA HYDROCLEAN®
filtr tłuszczowy
opuszczana grzałka grilla
stal zabezpieczona przed odciskami palców

Wyposażenie
- prowadnice teleskopowe (1 poziom)
- 1 emaliowana blacha do pieczenia
- 1 ruszt

-564

558

mín. 600

595
484

120

54

22

n.

58

0

600

- pobór mocy: 3,22 kW
- klasa efektywności energetycznej: A+
- szczegółowe dane techniczne na stronie 90

5

0

mí

Dane techniczne

59

Wersja

Nr katalogowy

Inox i białe szkło 41552411
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Seria Ethos
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MODEL HL 850
Funkcjonalność
-

pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l
9 funkcji grzania
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła

Bezpieczeństwo
- potrójnie przeszklone „zimne drzwi”
- chłodzenie obudowy
- zabezpieczenie przed dziećmi

Komfort czyszczenia
-

funkcja czyszczenia TEKA HYDROCLEAN®
emalia TEKA HYDROCLEAN®
filtr tłuszczowy
opuszczana grzałka grilla
stal zabezpieczona przed odciskami palców

Wyposażenie
- prowadnice teleskopowe (1 poziom)
- 2 emaliowane blachy do pieczenia
- 1 ruszt

4
8-56

55

mín. 600

595
484

120

54

22

n.

58

0

- pobór mocy: 3,22 kW
- klasa efektywności energetycznej: A
- szczegółowe dane techniczne na stronie 90

5

0

mí

Dane techniczne

59

600

Wersja

Nr katalogowy

Inox i czarne szkło

41555610

MODEL HL 845
Funkcjonalność
-

pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l
9 funkcji grzania
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła

Bezpieczeństwo
- podwójnie przeszklone drzwi
- chłodzenie obudowy
- zabezpieczenie przed dziećmi

Komfort czyszczenia
-

emalia „Crystal Clean”
filtr tłuszczowy
opuszczana grzałka grilla
stal zabezpieczona przed odciskami palców

Wyposażenie
- prowadnice teleskopowe (1 poziom)
- 2 emaliowane blachy do pieczenia
- 1 ruszt

-564

558

mín. 600

595
484

120

54

5

0
22

mí

n.

58

0

59

Dane techniczne
- pobór mocy: 3,22 kW
- klasa efektywności energetycznej: A
- szczegółowe dane techniczne na stronie 90
Wersja

Nr katalogowy

Inox i czarne szkło

41553110

600
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Teka | PIEKARNIKI

Seria Excellence
MODEL HE 735
Funkcjonalność
-

pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l
9 funkcji grzania
elektroniczny programator
chowane pokrętła

Bezpieczeństwo
- podwójnie przeszklone drzwi
- chłodzenie obudowy

Komfort czyszczenia
- emalia „Crystal Clean”
- opuszczana grzałka grilla
- stal zabezpieczona przed odciskami palców

Wyposażenie
- prowadnice teleskopowe (1 poziom)
- 2 emaliowane blachy do pieczenia
- 1 ruszt

Dane techniczne
-564

558

mín. 600

595
484

120

54

22

n.

58

0

Wersja

Nr katalogowy

Inox

41523210

5

0

mí

- pobór mocy: 2,69 kW
- klasa efektywności energetycznej: A
- szczegółowe dane techniczne na stronie 90

59

600

MODEL HE 725 BLACK
Funkcjonalność
-

pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l
6 funkcji grzania
elektroniczny programator
chowane pokrętła

Bezpieczeństwo
- podwójnie przeszklone drzwi
- chłodzenie obudowy

Komfort czyszczenia
- emalia „Crystal Clean”
- stal zabezpieczona przed odciskami palców

Wyposażenie
- prowadnice teleskopowe (1 poziom)
- 1 emaliowana blacha do pieczenia
- 1 ruszt

Dane techniczne
- pobór mocy: 2,59 kW
- klasa efektywności energetycznej: A
- szczegółowe dane techniczne na stronie 90

4
8-56

55

mín. 600

595
484

120

54

5

0
22

mí

n.

58

0

600
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59

Wersja

Nr katalogowy

Kolor czarny (matowy)

41524113

PIEKARNIKI | Teka

Seria Excellence
MODEL HE 725 WHITE
Funkcjonalność
-

pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l
6 funkcji grzania
elektroniczny programator
chowane pokrętła

Bezpieczeństwo
- podwójnie przeszklone drzwi
- chłodzenie obudowy

Komfort czyszczenia
- emalia „Crystal Clean”
- stal zabezpieczona przed odciskami palców

Wyposażenie
- prowadnice teleskopowe (1 poziom)
- 1 emaliowana blacha do pieczenia
- 1 ruszt

Dane techniczne
- pobór mocy: 2,59 kW
- klasa efektywności energetycznej: A
- szczegółowe dane techniczne na stronie 90

4
8-56

55

mín. 600

595
484

120

54

22

n.

58

0

Nr katalogowy

Kolor biały (matowy)

41524111

5

0

mí

Wersja

59

600
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Seria Country Style
MODEL HR 750 ANTHRACITE
Funkcjonalność
-

pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l
9 funkcji grzania
analogowy zegar z funkcją wyłączenia
kontrolka termostatu
wykończenia w kolorze mosiężnym

Bezpieczeństwo
- podwójnie przeszklone drzwi
- chłodzenie obudowy
- wyłącznik bezpieczeństwa

Komfort czyszczenia
- emalia „Crystal Clean”
- opuszczana grzałka grilla

Wyposażenie
- prowadnice teleskopowe (2 poziomy)
- 2 emaliowane blachy do pieczenia
- 1 ruszt

Dane techniczne
-564

558

mín. 600

595
484

120

54

22

n.

58

0

Wersja

Nr katalogowy

Kolor antracytowy (matowy)

41564013

5

0

mí

- pobór mocy: 2,69 kW
- klasa efektywności energetycznej: A
- szczegółowe dane techniczne na stronie 91

59

600

MODEL HR 750 BEIGE
Funkcjonalność
-

pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l
9 funkcji grzania
analogowy zegar z funkcją wyłączenia
kontrolka termostatu
wykończenia w kolorze mosiężnym

Bezpieczeństwo
- podwójnie przeszklone drzwi
- chłodzenie obudowy
- wyłącznik bezpieczeństwa

Komfort czyszczenia
- emalia „Crystal Clean”
- opuszczana grzałka grilla

Wyposażenie
- prowadnice teleskopowe (2 poziomy)
- 2 emaliowane blachy do pieczenia
- 1 ruszt

Dane techniczne
64

-5
558

mín. 600

595
484

120

54

5

0
22

mí

n.

58

0

600
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59

- pobór mocy: 2,69 kW
- klasa efektywności energetycznej: A
- szczegółowe dane techniczne na stronie 91
Wersja

Nr katalogowy

Kolor beżowy (matowy)

41564214
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Seria Country Style
MODEL HR 650
Funkcjonalność
-

pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l
9 funkcji grzania
analogowy zegar z funkcją wyłączenia
kontrolka termostatu
wykończenia w kolorze mosiężnym

Bezpieczeństwo
- podwójnie przeszklone drzwi
- chłodzenie obudowy
- wyłącznik bezpieczeństwa

Komfort czyszczenia
- emalia „Crystal Clean”

Wyposażenie
- prowadnice teleskopowe (1 poziom)
- 1 emaliowana blacha do pieczenia
- 1 ruszt

Dane techniczne
-564

558

mín. 600

595
484

120

54

5

0
22

mí

n.

58

0

600

59

- pobór mocy: 2,69 kW
- klasa efektywności energetycznej: A
- szczegółowe dane techniczne na stronie 91
Wersja

Nr katalogowy

Kolor kremowy

41562114
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URZĄDZENIA KOMPAKTOWE
I KUCHENKI MIKROFALOWE
Małe rozmiary, duże możliwości
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URZĄDZENIA KOMPAKTOWE
URZĄDZENIA KOMPAKTOWE TEKA – WIĘCEJ MIEJSCA W TWOJEJ KUCHNI
Oszczędność czasu i miejsca? Dzięki serii urządzeń kompaktowych jest to możliwe. Mimo niewielkich rozmiarów zaskakują
funkcjonalnością, a połączenie z innymi urządzeniami z gamy kompaktowej daje nieskończenie wiele rozwiązań.

Piekarnik konwekcyjno-parowy HKL 970 SC

Piekarnik z funkcją pary to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy dbają o zdrowie
także na talerzu. Gotowanie na parze pozwala na przygotowanie pełnowartościowego
posiłku trafiającego w gusta kulinarne każdego domownika, a dzięki połączeniu
standardowych funkcji piekarnika oraz pary możliwe jest osiągnięcie niezwykle
precyzyjnych i perfekcyjnych rezultatów pieczenia, takich jak np. idealnie wyrośnięte
domowe pieczywo z chrupiącą skórką.

Gotowanie na parze

Termoobieg + para

Tradycyjne sposoby przyrządzania potraw powodują
utratę wartości odżywczych aż do 45%. Dzięki gotowaniu
na parze utrata witamin i innych wartości odżywczych
zostaje zredukowana do zera, a przyrządzane produkty
zachowują naturalny smak, kolor i strukturę.

Para wytwarzana jest w specjalnym zewnętrznym
generatorze, który zapewnia powstanie idealnego
klimatu wewnątrz komory pieczenia w bardzo krótkim
czasie. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość
przełączenia z funkcji gotowania na pieczenie
w celu osiągnięcia doskonałych rezultatów podczas
przyrządzania każdej potrawy.

Termoobieg i Grill

Programy automatyczne

Oprócz funkcji gotowania na parze, urządzenie zostało
wyposażone w standardowe funkcje piekarnika –
termoobieg, grill oraz termoobieg + grill – które
pozwalają przyrządzić ulubione klasyczne potrawy.
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Piekarnik konwekcyjno-parowy posiada trzy programy
automatyczne: gotowanie na parze, podgrzewanie
i sterylizacja oraz profesjonalne pieczenie.
Wystarczy wybrać odpowiedni program i nacisnąć
„Start” bez konieczności dodatkowego ustawienia
czasu i mocy.
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Kuchenka mikrofalowa z termoobiegiem MCL 32 BIS

Model MCL 32 BIS łączy w sobie zalety kuchenki mikrofalowej oraz piekarnika – dzięki
temu można w łatwy i szybki sposób odgrzać gotowe już dania korzystając z klasycznych
funkcji mikrofal, a także dzięki funkcji termoobiegu upiec zapiekankę, ciasto czy soczystą
pieczeń. Kompaktowe rozmiary urządzenia są idealnym rozwiązaniem do małych kuchni,
a praktyczność zastosowania zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających
kucharzy.

Funkcja „Crunch”

Większość kuchenek mikrofalowych wyposażona jest w naczynie do zapiekania, które
gwarantuje równomierne pieczenie oraz sprawia, że każda potrawa (pizza, frytki, ciasto)
jest chrupiąca i dobrze wypieczona. Naczynie umożliwia także prosty i zdrowy sposób
smażenia – stosując niewielką ilość oleju można w nim przygotować np. bekon, jajka,
kiełbaski.

Funkcja „Memory”

Grill

Kuchenki mikrofalowe zostały wyposażone w wyjątkową
funkcję, która pozwala zapisać i zapamiętać programy
automatyczne według indywidualnych potrzeb.

Kuchenki mikrofalowe wyposażone są w grill doskonale
zabezpieczony przed przypadkowym dotknięciem
i oparzeniem. Wybrane modele posiadają opuszczaną
grzałkę grilla ułatwiającą czyszczenie wnętrza.

Automatyczne rozmrażanie

Zabezpieczenie przed dziećmi

Wszystkie modele kuchenek mikrofalowych są
wyposażone w funkcję automatycznego rozmrażania
wg wagi i czasu.
Rozmrażanie wg czasu – pozwala indywidualnie
ustawić czas niezbędny do rozmrożenia potrawy.
Rozmrażanie wg wagi – specjalny program
automatycznie ustala czas rozmrażania w zależności
od rodzaju produktu i jego wagi.

Nasze kuchenki mikrofalowe wyposażone zostały
w blokadę uruchomienia, która zabezpiecza przed
przypadkowym włączeniem urządzenia. Blokada ta
jest szczególnie przydatna, gdy nie chcemy,
aby urządzeniem manipulowały dzieci.
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KUCHENKI MIKROFALOWE
KUCHENKI MIKROFALOWE TEKA – MAŁE ROZMIARY, WIELKIE MOŻLIWOŚCI
Kuchenka mikrofalowa stanowi niezbędne wyposażenie nowoczesnej kuchni. Dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu stylistycznemu jest ona
idealnym uzupełnieniem dla piekarnika. Te dwa urządzenia zamontowane obok siebie nadadzą kuchni wyjątkowy charakter.

Ceramiczne dno

Ceramiczne dno oraz znajdujący się pod nim dystrybutor fal to efektywniejsza
dystrybucja mikrofal, które gwarantują jeszcze szybsze i bardziej równomierne
podgrzewanie potraw przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. Większa
powierzchnia użytkowa pozwala na odgrzewanie większych potraw i sprawia, iż łatwiej
utrzymać wnętrze kuchenki mikrofalowej w czystości.

Panel sterowania

Panel sterowania znajdujący się w dolnej części urządzenia to praktyczne rozwiązanie,
które pozwoliło na optymalne powiększenie komory kuchenki mikrofalowej. Również
dzięki temu możliwe jest korzystanie z większych naczyń, także tych o prostokątnych
kształtach.

Drzwiczki w wersji prawej (EGR)
lub lewej (EGL)

W wybranych modelach kuchenek mikrofalowych
szczególnym udogodnieniem jest możliwość wyboru
wersji z drzwiczkami otwieranymi na prawą lub lewą
stronę, w zależności od potrzeb użytkownika
i ergonomii zabudowy kuchennej.

Stal zabezpieczona przed odciskami
palców

Wszystkie nasze urządzenia kompaktowe oraz kuchenki
mikrofalowe zostały pokryte specjalną powłoką
zabezpieczającą przed odciskami palców, która
gwarantuje, że powierzchnie pozostają czyste i lśniące.
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Chłodzenie obudowy

Podobnie jak piekarniki, kuchenki mikrofalowe są
wyposażone w turbinę znajdującą się w tylnej części
urządzenia. Wytwarza ona strumień powietrza, który
krążąc wewnątrz urządzenia schładza jego obudowę
i otacząjące ścianki szafki.

Wnętrze ze stali nierdzewnej

Wnętrze ze stali nierdzewnej nie tylko poprawia
estetykę urządzenia, lecz przede wszystkim jego gładka
powierzchnia ułatwia utrzymanie kuchenki w czystości
oraz lepszą dystrybucję fal elektromagnetycznych
podczas gotowania.
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FUNKCJE GRZANIA
Mikrofale
Mikrofale pozwalają rozmrażać, podgrzewać i gotować
wybrane potrawy.

Termoobieg
Termoobieg – nawiew rozprowadza ciepło pochodzące
z grzałki umieszczonej w tylnej części piekarnika.
Uzyskana w ten sposób jednolita temperatura
wewnątrz komory pozwala piec wybrane potrawy.

Grill
Grill pomaga uzyskać efekt zrumienienia takich potraw
jak steki, żeberka, ryby lub tosty.

Termoobieg i grill
Połączenie termoobiegu z grillem do jednoczesnego
pieczenia i opiekania potraw.

Mikrofale i grill
Połączenie mikrofal z grillem umożliwia jednoczesne
podgrzewanie i opiekanie potraw.

Termoobieg i mikrofale
Połączenie mikrofali i termoobiegu umożliwia jeszcze
szybsze pieczenie wybranych potraw.

PROGRAMY AUTOMATYCZNE
Napój
Program pozwala w szybki sposób przygotować
jednocześnie kilka kubków ciepłego napoju, a nawet
ugotować ziemniaki.

Funkcja „Memory”
Kuchenki mikrofalowe zostały wyposażone w wyjątkową
funkcję, która pozwala zapisać i zapamiętać programy
automatyczne według indywidualnych potrzeb.

Pizza
Specjalny program do przyrządzania pysznej, chrupiącej
pizzy.

Funkcja „Utrzymywanie w cieple”
Idealna funkcja do delikatnego rozmrażania potraw lub
utrzymywania dań w cieple.

Rozmrażanie i podgrzewanie
Program pozwala w szybki sposób przyrządzić głęboko
mrożone dania.

Programy automatyczne
Specjalne programy do podgrzewania różnego
rodzaju potraw. Aż do 23 kombinacji w programach
automatycznych pozwala idealnie przygotować
produkty świeże lub mrożone.
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Seria Ethos
MODEL HKL 970 SC
Funkcjonalność
-

piekarnik kompaktowy konwekcyjno-parowy
pojemność (brutto/netto): 35 l / 32 l
6 funkcji grzania
3 programy automatyczne (gotowanie na parze, podgrzewanie
i sterylizacja oraz profesjonalne pieczenie)
funkcja „Memory” (3 programy)
zakres temperatur w gotowaniu na parze 40-100°C
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
termosonda

Bezpieczeństwo
-

podwójnie przeszklone drzwi
chłodzenie obudowy
zabezpieczenie przed dziećmi
wyłącznik bezpieczeństwa

Komfort czyszczenia
- wnętrze ze stali nierdzewnej
- stal zabezpieczona przed odciskami palców

Wyposażenie
- 1 blacha do pieczenia
- 1 perforowana brytfanna
- pojemnik na wodę o pojemności 1,4 l

Dane techniczne
- pobór mocy: 3,20 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 91
Wersja

Nr katalogowy

Inox i czarne szkło

40589000

MODEL HKL 870
Funkcjonalność
SLOW
FOOD

piekarnik kompaktowy
pojemność (brutto/netto): 48 l / 40 l
10 funkcji grzania
10 programów automatycznych
automatyczne szybkie nagrzewanie
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła

Bezpieczeństwo
-

potrójnie przeszklone „zimne drzwi”
chłodzenie obudowy
zabezpieczenie przed dziećmi
wyłącznik bezpieczeństwa

Komfort czyszczenia
-

funkcja czyszczenia TEKA HYDROCLEAN®
emalia TEKA HYDROCLEAN®
filtr tłuszczowy
opuszczana grzałka grilla
stal zabezpieczona przed odciskami palców

Wyposażenie
- prowadnice teleskopowe (1 poziom z pełnym wysuwem)
- 2 emaliowane blachy do pieczenia
- 1 ruszt

Dane techniczne
- pobór mocy: 2,92 kW
- klasa efektywności energetycznej: A
- szczegółowe dane techniczne na stronie 91
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Wersja

Nr katalogowy

Inox i czarne szkło

41591050

URZĄDZENIA KOMPAKTOWE | Teka

Seria Ethos
MODEL MCL 32 BIS
Funkcjonalność
-

kuchenka mikrofalowa kompaktowa z funkcją piekarnika
pojemność (brutto/netto): 38 l / 32 l
6 funkcji grzania
funkcja „Memory” (3 programy)
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
termoobieg
grill o mocy 1500 W
6 poziomów mocy do 1000 W
automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu

Bezpieczeństwo
-

potrójnie przeszklone „zimne drzwi”
chłodzenie obudowy
zabezpieczenie przed dziećmi
wyłącznik bezpieczeństwa

Komfort czyszczenia
- wnętrze ze stali nierdzewnej
- opuszczana grzałka grilla
- stal zabezpieczona przed odciskami palców

Wyposażenie
-

zintegrowany talerz obrotowy
1 szklana brytfanna
1 naczynie do zapiekania
1 ruszt

Dane techniczne
- pobór mocy: 3,40 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 92
Wersja

Nr katalogowy

Inox i czarne szkło

40587100

MODEL MWL 32 BIS
Funkcjonalność
-

kuchenka mikrofalowa kompaktowa
pojemność (brutto/netto): 38 l / 32 l
3 funkcje grzania
funkcja „Memory” (3 programy)
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
grill o mocy 1500 W
6 poziomów mocy do 1000 W
automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu

Bezpieczeństwo
-

podwójnie przeszklone drzwi
chłodzenie obudowy
zabezpieczenie przed dziećmi
wyłącznik bezpieczeństwa

Komfort czyszczenia
- wnętrze ze stali nierdzewnej
- opuszczana grzałka grilla
- stal zabezpieczona przed odciskami palców

Wyposażenie
- zintegrowany talerz obrotowy
- 1 naczynie do zapiekania
- 2 ruszty

Dane techniczne
- pobór mocy: 3,30 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 92
Wersja

Nr katalogowy

Inox i czarne szkło

40586100
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Seria Ethos
MODEL CML 45
Funkcjonalność
-

ekspres do kawy
elektroniczny programator z wyświetlaczem LCD
chowane pokrętła
3 programy automatyczne
wysuwana dysza do pary i gorącej wody
podwójna dysza do kawy z możliwością regulacji wysokości
13-stopniowa regulacja grubości mielenia kawy
5-stopniowa regulacja mocy kawy
możliwość użycia kawy mielonej
możliwość przygotowania jednocześnie 2 filiżanek kawy
możliwość ustawienia czasu włączenia i wyłączenia kawiarki
możliwość ustawienia jednego z 11 języków (w tym polskiego)
oświetlenie LED wnęki kawiarki

Komfort czyszczenia
- funkcja samooczyszczania
- funkcja automatycznego odkamieniania
- stal zabezpieczona przed odciskami palców

Wyposażenie
-

pojemnik na wodę o pojemności 1,8 l
pojemnik na zużytą kawę
prowadnice teleskopowe
miarka wskazująca poziom twardości wody

Dane techniczne
- pobór mocy: 1,35 kW
- ciśnienie: 15 bar
- szczegółowe dane techniczne na stronie 93
Wersja

Nr katalogowy

Inox i czarne szkło

40589510

MODEL CPEL 15
Funkcjonalość
- dekoracyjna szuflada do podgrzewania naczyń
lub utrzymywania w cieple przygotowanych dań
- zakres temperatur 30-80°C
- kontrolka włączenia
- szuflada wysuwana na prowadnicach teleskopowych
- antypoślizgowa mata na dnie
- stal zabezpieczona przed odciskami palców

Wysokość i pojemność
- wysokość użytkowa: 10 cm
- pojemność: zestaw obiadowy dla 6 osób

Zabudowa
- zabudowa pod urządzeniami kompaktowymi 45 cm w standardowej
niszy o wysokości 60 cm

Dane techniczne
- pobór mocy: 0,42 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 93
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Wersja

Nr katalogowy

Inox

40589900

KUCHENKI MIKROFALOWE | Teka

Seria Ethos
MODEL MWL 22 EGL/EGR
Funkcjonalność
-

kuchenka mikrofalowa 39 cm
pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56 l
3 funkcje grzania
9 programów automatycznych
funkcja „Memory” (3 programy)
sensorowy panel sterujący
chowane pokrętła
elektroniczny programator
grill kwarcowy o mocy 1200 W
5 poziomów mocy do 850 W
automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu

Bezpieczeństwo
8

>=56

- chłodzenie obudowy
- blokada uruchomienia
- wyłącznik bezpieczeństwa

325
min.

312

555

22

380
355

390

80

Komfort czyszczenia
- wnętrze ze stali nierdzewnej
- opuszczana grzałka grilla
- stal zabezpieczona przed odciskami palców

Wyposażenie

595

- ceramiczne dno
- 1 naczynie do zapiekania
- 1 ruszt

Dane techniczne
- pobór mocy: 2,50 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 92
Wersja

Nr katalogowy

Inox i czarne szkło – drzwi otwierane na lewą stronę
Inox i czarne szkło – drzwi otwierane na prawą stronę

40582301
40582300

MODEL MWL 22 EGL WHITE

NOWOŚĆ

Funkcjonalność
-

kuchenka mikrofalowa 39 cm
pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56 l
3 funkcje grzania
9 programów automatycznych
funkcja „Memory” (3 programy)
sensorowy panel sterujący
chowane pokrętła
elektroniczny programator
grill kwarcowy o mocy 1200 W
5 poziomów mocy do 850 W
automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu

Bezpieczeństwo
8

>=56

- chłodzenie obudowy
- blokada uruchomienia
- wyłącznik bezpieczeństwa

325
min.

312

555

22

380
355

390

80

595

Komfort czyszczenia
- wnętrze ze stali nierdzewnej
- opuszczana grzałka grilla
- stal zabezpieczona przed odciskami palców

Wyposażenie
- ceramiczne dno
- 1 naczynie do zapiekania
- 1 ruszt

Dane techniczne
- pobór mocy: 2,50 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 92
Wersja

Nr katalogowy

Inox i szkło białe – drzwi otwierane na lewą stronę

40582309
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KUCHENKI MIKROFALOWE | Teka

Seria Ethos / Seria Excellence
MODEL MWL 20 BIT
Funkcjonalność
-

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

Bezpieczeństwo
- chłodzenie obudowy
- blokada uruchomienia
- wyłącznik bezpieczeństwa
325

.

600 max

Komfort czyszczenia

min

.

- wnętrze ze stali nierdzewnej
- stal zabezpieczona przed odciskami palców

25

0m

ax.

300
390

380

Wyposażenie
- zintegrowany talerz obrotowy
- 1 ruszt

Dane techniczne
- pobór mocy: 1,20 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 92

485
595

Wersja

Nr katalogowy

Inox i czarne szkło

40583300

MODEL MWE 22 EGL/EGR
Funkcjonalność
-

kuchenka mikrofalowa 39 cm
pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56 l
3 funkcje grzania
2 programy automatyczne
chowane pokrętła
elektroniczny programator
grill kwarcowy o mocy 1200 W
5 poziomów mocy do 850 W
automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu

Bezpieczeństwo
- chłodzenie obudowy
- blokada uruchomienia
- wyłącznik bezpieczeństwa
8

>=56

325
min.

Komfort czyszczenia
312

555

22

380
355

390

80

595

- wnętrze ze stali nierdzewnej
- opuszczana grzałka grilla
- stal zabezpieczona przed odciskami palców

Wyposażenie
- ceramiczne dno
- 1 ruszt

Dane techniczne
- pobór mocy: 2,50 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 92
Wersja

Nr katalogowy

Inox – drzwi otwierane na lewą stronę 40582201
Inox – drzwi otwierane na prawą stronę 40582200
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URZĄDZENIA KOMPAKTOWE | Teka

Seria Country Style
MODEL MWR 32 BI ANTHRACITE
Funkcjonalność
-

kuchenka mikrofalowa kompaktowa
pojemność (brutto/netto): 38 l / 32 l
3 funkcje grzania
1 program automatyczny (pizza)
funkcja „Utrzymywanie w cieple”
mechaniczny programator
grill o mocy 1500 W
5 poziomów mocy do 1000 W
automatyczne rozmrażanie wg czasu
wykończenia w kolorze mosiężnym

Bezpieczeństwo
- podwójnie przeszklone drzwi
- chłodzenie obudowy
- wyłącznik bezpieczeństwa

Komfort czyszczenia
- wnętrze ze stali nierdzewnej
- opuszczana grzałka grilla

Wyposażenie
- zintegrowany talerz obrotowy
- 1 naczynie do zapiekania
- 2 ruszty

Dane techniczne
- pobór mocy: 3,30 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 92
Wersja

Nr katalogowy

Kolor antracytowy 40586030

MODEL MWR 32 BI BEIGE
Funkcjonalność
-

kuchenka mikrofalowa kompaktowa
pojemność (brutto/netto): 38 l / 32 l
3 funkcje grzania
1 program automatyczny (pizza)
funkcja „Utrzymywanie w cieple”
mechaniczny programator
grill o mocy 1500 W
5 poziomów mocy do 1000 W
automatyczne rozmrażanie wg czasu
wykończenia w kolorze mosiężnym

Bezpieczeństwo
- podwójnie przeszklone drzwi
- chłodzenie obudowy
- wyłącznik bezpieczeństwa

Komfort czyszczenia
- wnętrze ze stali nierdzewnej
- opuszczana grzałka grilla

Wyposażenie
- zintegrowany talerz obrotowy
- 1 naczynie do zapiekania
- 2 ruszty

Dane techniczne
- pobór mocy: 3,30 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 92
Wersja

Nr katalogowy

Kolor beżowy

40586031
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PŁYTY KUCHENNE | Teka

PŁYTY KUCHENNE
Gotowanie na najwyższym poziomie

PŁYTY INDUKCYJNE | 42-47
PŁYTY GAZOWE | 48-55

Teka | PŁYTY KUCHENNE

PŁYTY KUCHENNE
PŁYTY KUCHENNE TEKA – GOTOWANIE NIGDY NIE BYŁO TAK PROSTE
Płyty kuchenne Teka to najbardziej nowoczesny ze sposobów przyrządzania potraw. Zapewniają oszczędność czasu i energii, a także
gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa. Nowatorskie rozwiązania pozwalają zachować stałą kontrolę nad procesem gotowania
oraz ułatwiają utrzymanie płyty w czystości.

Funkcja „Power Plus” i „Power”

Funkcja Power pozwala na uzyskanie dużej, o 35%
większej, a Power Plus nawet o 60% większej mocy
pola grzejnego. Umożliwia ona bardzo szybkie
podgrzewanie potraw, a nawet zagotowanie dużej ilości
płynów w krótszym czasie. Maksymalny czas działania
tej funkcji wynosi 10 minut.

Funkcja utrzymywania ciepła

Funkcję tę możesz wykorzystać do podtrzymywania
w cieple wcześniej przyrządzonych potraw. Teraz już
zawsze będziesz mieć pewność, że Twoje posiłki są
odpowiednio podgrzane.

Funkcja „Smart Boiling”

Innowacyjna funkcja, ułatwiająca gotowanie takich
produktów jak makaron, ryż, jajka lub warzywa
oraz podgrzewanie gotowych potraw. Umożliwia
przeprowadzenie procesu gotowania niemalże
automatycznie. Po uruchomieniu funkcji pole grzejne
pracuje na najwyższym poziomie mocy i automatycznie
wykrywa moment zagotowania, o czym informuje
sygnałem dźwiękowym. Drugi sygnał zawiadamia
o włączeniu zegara, który pozwala kontrolować czas
gotowania. Po uruchomieniu zegara, trzeci sygnał
dźwiękowy informuje o redukcji poziomu grzania, tak
aby zapewnić łagodne i równomierne gotowanie.

Funkcja „Total Zone”

Funkcja idealna do przyrządzania potraw w brytfance
lub w innym dużym naczyniu. Po uruchomieniu
umożliwia sterowanie dwoma polami grzejnymi
jednocześnie.

Funkcja „Stop & Go”

Funkcja ta umożliwia chwilowe (do 10 minut)
przerwanie procesu gotowania w nagłych sytuacjach
i powrót do poprzedniego trybu pracy bez potrzeby
ponownego ustawiania poszczególnych funkcji.
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PŁYTY KUCHENNE | Teka

Programowany czas gotowania

Zabezpieczenie przed dziećmi

Sterowanie sensorowe typu „Slider”

System rozpoznawania naczyń

Funkcja „Power Management”

Funkcja szybkiego zagotowania

Programowanie z użyciem timera umożliwia ustawienie
czasu gotowania, po którego upływie pole grzejne
wyłączy się i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

TCS

Większość płyt indukcyjnych wyposażonych jest
w nowoczesne sterowanie sensorowe typu „Slider”.
Przesuwając opuszkiem palca po sensorowym
„suwaku”, można w szybki oraz intuicyjny sposób
ustawić żądaną moc danego pola.

Płyta indukcyjna IBR 641 została wyposażona w funkcję
„Power Management”, która pozwala użytkownikowi
na indywidualne ustawienie parametrów generowanej
mocy. Dzięki temu płytę można bez problemu podłączyć
do jednofazowej instalacji elektrycznej pod napięcie
230 V.

Wszystkie płyty ceramiczne wyposażone są
w blokadę nastawień lub blokadę uruchomienia, które
zabezpieczają przed zmianą ustawionych parametrów
lub przypadkowym włączeniem płyty. Blokada jest
szczególnie przydatna, gdy nie chcemy, aby
urządzeniem manipulowały dzieci.

Płyty indukcyjne wyposażone są w system
rozpoznawania naczyń informujący, czy dane naczynie
jest odpowiednie do zastosowania na płycie
indukcyjnej. Jeśli tak nie jest, na wyświetlaczu
ukazuje się litera „U” i pole nie włącza się.

Umożliwia jak najszybsze doprowadzenie do wrzenia,
a następnie kontynuowanie gotowania przy wcześniej
wybranym, niższym poziomie mocy. Podczas korzystania
z funkcji uwalniane jest 100% mocy danego pola
grzejnego, a następnie, po upływie określonego czasu,
moc ta jest automatycznie redukowana do poziomu
uprzednio wybranego. Czas działania funkcji uzależniony
jest od poziomu mocy wybranego dla danego pola.
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PŁYTY GAZOWE TEKA – KLASYKA GOTOWANIA
AI

TR

Sterowanie pokrętłami z zapalaczami

AL

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Potrójny palnik gazowy

DR

Podwójny palnik gazowy

Wszystkie płyty gazowe wyposażone są we wbudowany
generator iskry, która powstaje po naciśnięciu
i przekręceniu pokrętła, a następnie w kontakcie
z gazem zapala płomień.

Potrójny palnik gazowy, o mocy aż do 4000 W, pozwala
na szybkie i jednocześnie zdrowe przygotowywanie
potraw. Ciepło jest równomiernie rozprowadzane na
dnie garnka, dzięki czemu potrawa jest przygotowywana
w bardzo krótkim czasie przy maksymalnym
wykorzystaniu wytworzonej energii.

Żeliwne ruszty

Wszystkie płyty gazowe wyposażone są w wytrzymałe,
żeliwne ruszty zapewniające stabilność każdemu
typowi garnka czy patelni.

Żeliwna płyta do grillowania
i podstawka do Woka

Model EGW 70 5G AI AL TR wyposażony jest dodatkowo
w praktyczną, żeliwną płytę do grillowania, dzięki
której można przygotować soczysty stek, czy chrupiące
warzywa bezpośrednio na płycie. Drugim praktycznym
rozwiązaniem jest żeliwna podstawka do Woka,
która umożliwia stabilne ustawienie patelni i lepszą
dystrybucję ciepła po ściankach naczynia.
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W sytuacji przypadkowego zgaszenia płomienia przez
wiatr lub w wyniku jego zalania, zabezpieczenie
przeciwwypływowe odcina dopływ gazu, zwiększając
tym samym bezpieczeństwo korzystania z płyty.

Model CGW LUX 90 5G AI AL DR posiada palnik gazowy
z podwójną koroną o wyjątkowo dużej mocy – aż 5000 W.
Dzięki temu rozwiązaniu gotowanie na nim staje się
jeszcze szybsze.

PŁYTY KUCHENNE | Teka

PŁYTY KUCHENNE TEKA – ZAAWANSOWANE WZORNICTWO
Wersje wykończenia płyt kuchennych

Facette
Większość płyt ceramicznych i niektóre płyty
gazowe, mają brzegi powierzchni szklanej
zakończone fazą, co poprawia estetykę, jak
również ułatwia czyszczenie powierzchni.

Bez ramy
Płyty bez ramy, z powierzchnią szklaną
bez fazy na krawędziach, są klasycznym
rozwiązaniem wyglądającym elegancko
w każdej kuchni.

Semi-filo
Płyty gazowe z serii EW charakteryzują
się wyjątkowym sposobem montażu, tzw.
systemem semi-filo, 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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Płyty indukcyjne
MODEL VR TC 95 4i
Funkcjonalność

TCS

-

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

Pola grzejne
- 4 pola indukcyjne:
∅ 280 mm
∅ 180 mm
∅ 180 mm
∅ 145 mm

Bezpieczeństwo
- blokada nastawień
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne
- pobór mocy: 7,40 kW
- napięcie znamionowe: 230/400 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 94
Wersja

Nr katalogowy

Facette

10210069

MODEL IR 942 HS
Funkcjonalność
-

sterowanie sensorowe
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power Plus”
wskaźniki zalegania ciepła

Pola grzejne
- 4 pola indukcyjne:
∅ 210 mm
∅ 180 mm
∅ 180 mm
∅ 145 mm

Bezpieczeństwo
- blokada nastawień
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne
- pobór mocy: 7,40 kW
- napięcie znamionowe: 230/400 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 94
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Wersja

Nr katalogowy

Facette

10210008

PŁYTY KUCHENNE | Teka

Płyty indukcyjne
MODEL IRS 953

NOWOŚĆ

Funkcjonalność

TCS

-

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

Pola grzejne
- 5 pól indukcyjnych:
∅ 300/190 mm
∅ 210 mm
∅ 180 mm
∅ 180 mm
∅ 145 mm

Bezpieczeństwo
- blokada nastawień
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne
- pobór mocy: 11 kW
- napięcie znamionowe: 230/400 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 94
Wersja

Nr katalogowy

Facette

10210109

MODEL IRS 843
Funkcjonalność

TCS

-

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

Pola grzejne
- 4 pola indukcyjne:
∅ 280 mm
∅ 180 mm
∅ 180 mm
∅ 145 mm

Bezpieczeństwo
- blokada nastawień
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne
- pobór mocy: 7,40 kW
- napięcie znamionowe: 230/400 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 94
Wersja

Nr katalogowy

Facette

10210009
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Płyty indukcyjne
MODEL IRS 643
Funkcjonalność

TCS

-

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

Pola grzejne

600

- 4 pola indukcyjne:
∅ 210 mm
∅ 180 mm
∅ 180 mm
∅ 145 mm

510

55

Bezpieczeństwo
- blokada nastawień
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne

49
0
560

- pobór mocy: 7,40 kW
- napięcie znamionowe: 230/400 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 94
Wersja

Nr katalogowy

Facette

10208694

MODEL IRF 644

NOWOŚĆ

Funkcjonalność

TCS

-

sterowanie sensorowe typu „Slider”
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power”
funkcja „Total Zone”
funkcja utrzymywania ciepła
wskaźniki zalegania ciepła

Pola grzejne
- 4 pola indukcyjne Teka Flex:
235 x 190 mm
235 x 190 mm
235 x 190 mm
235 x 190 mm

Bezpieczeństwo
- blokada nastawień
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne
- pobór mocy: 6,40 kW
- napięcie znamionowe: 230/400 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 94
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Wersja

Nr katalogowy

Facette

10210085

PŁYTY KUCHENNE | Teka

TEKA FLEX – 30% więcej miejsca do gotowania
Pola indukcyjne Teka Flex – przykładowe zastosowania

Nowe płyty indukcyjne IRF 644 oraz IRF 321 wyposażone zostały pola grzejne Teka Flex, które mogą pracować niezależnie od siebie
lub połączone w dwa 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.
Płytę obsługuje się przy pomocy sterowania sensorowego typu „Slider”, a timer z sygnałem akustycznym wyłączy ją po określonym
czasie i przypomni o zakończeniu gotowania. Jeśli potrzebujemy szybko rozgrzać patelnię lub zagotować wodę pomocna będzie funkcja
„Power”, która zwiększa moc pola grzejnego o 35%. Z kolei funkcja utrzymywania ciepła umożliwi podanie wszystkich przygotowanych dań
w odpowiedniej temperaturze. Brzegi powierzchni szklanej są zakończone fazą, co nie tylko nadaje jej eleganckiego wyglądu, ale też
ułatwia czyszczenie.
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Płyty indukcyjne
MODEL IRS 641 WHITE

NOWOŚĆ

Funkcjonalność

TCS

-

sterowanie sensorowe typu „Slider”
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power”
funkcja utrzymywania ciepła
wskaźniki zalegania ciepła
szkło w kolorze białym

Pola grzejne
- 4 pola indukcyjne:
∅ 210 mm
∅ 180 mm
∅ 180 mm
∅ 145 mm

Bezpieczeństwo
- blokada nastawień
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne
- pobór mocy: 6,40 kW
- napięcie znamionowe: 230/400 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 94
Wersja

Nr katalogowy

Facette

10210102

MODEL IRS 641
Funkcjonalność

TCS

-

sterowanie sensorowe typu "Slider"
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power”
funkcja utrzymywania ciepła
wskaźniki zalegania ciepła

Pola grzejne
- 4 pola indukcyjne:
∅ 210 mm
∅ 180 mm
∅ 180 mm
∅ 145 mm
600

Bezpieczeństwo

510

55

- blokada nastawień
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne
49
0
560
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- pobór mocy: 6,40 kW
- napięcie znamionowe: 230/400 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 94
Wersja

Nr katalogowy

Facette

10210072

PŁYTY KUCHENNE | Teka

Płyty indukcyjne
MODEL IBR 641 RETRO
Funkcjonalność
-

seria Country Style
sterowanie sensorowe
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power”
funkcja utrzymywania ciepła
funkcja „Power Management”
wskaźniki zalegania ciepła
nadruk na płycie w kolorze złotym

Pola grzejne

600

510

55

- 4 pola indukcyjne:
∅ 210 mm
∅ 180 mm
∅ 180 mm
∅ 145 mm

Bezpieczeństwo
- blokada nastawień
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne

49
0
560

- pobór mocy: 6,40 kW
- napięcie znamionowe: 230/400 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 94
Wersja

Nr katalogowy

Bez ramy

10208696

MODEL IRF 321

NOWOŚĆ

Funkcjonalność
-

sterowanie sensorowe typu „Slider”
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power”
funkcja „Total Zone”
funkcja utrzymywania ciepła
wskaźniki zalegania ciepła

Pola grzejne
- 2 pola indukcyjne Teka Flex:
235 x 190 mm
235 x 190 mm

Bezpieczeństwo
- blokada nastawień
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne
- pobór mocy: 3,50 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 94
Wersja

Nr katalogowy

Facette

10210101
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Płyty gazowe
MODEL VR 90 4G AI AL TR
AI
AL
TR

Funkcjonalność
- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- indywidualne żeliwne ruszty

Pola grzejne
- 4 palniki gazowe o mocy:
3500 W (palnik potrójny)
3000 W
1750 W
1000 W

Bezpieczeństwo
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

510

Dane techniczne

900

- pobór mocy: 9,25 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 95

55

49
0

Wersja

Nr katalogowy

Facette

10205278

880

MODEL CGW LUX 90 5G AI AL DR
AI

Funkcjonalność

AL

- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty
- szkło ceramiczne

DR

Pola grzejne
- 5 palników gazowych o mocy:
5000 W (palnik podwójny)
2800 W
1750 W
1400 W
1000 W

Bezpieczeństwo

51

0

0

87

- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
- pobór mocy: 11,95 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 95

5

54

47

3
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83

Wersja

Nr katalogowy

Bez ramy

40215301
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Płyty gazowe
MODEL CGW LUX 70 5G AI AL TR
AI

Funkcjonalność

AL

- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty
- szkło ceramiczne

TR

Pola grzejne
- 5 palników gazowych o mocy:
4000 W (palnik potrójny)
2700 W
1750 W
1400 W
1000 W

Bezpieczeństwo
0

71

- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

51

0

Dane techniczne
- pobór mocy: 10,85 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 95
Wersja

Nr katalogowy

Bez ramy

40215707

3

47

3

55

MODEL CGW LUX 70 5G AI AL
AI
AL

NOWOŚĆ

Funkcjonalność
- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty

Pola grzejne
- 5 palników gazowych o mocy:
2800 W
2700 W
1750 W
1400 W
1000 W

Bezpieczeństwo
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
- pobór mocy: 9,65 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 95
Wersja

Nr katalogowy

Bez ramy

40215299
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Płyty gazowe
MODEL CGW LUX 60 4G AI AL
AI
AL

Funkcjonalność
- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty

Pola grzejne
- 4 palniki gazowe o mocy:
2800 W
1750 W
1400 W
1000 W

Bezpieczeństwo
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
0

3

54

6

47

- pobór mocy: 6,95 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 95

51

10

Wersja

Nr katalogowy

Bez ramy

40216112

3

55

MODEL HF LUX 60 4G AI AL
AI
AL
TR

Funkcjonalność
- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty

Pola grzejne
- 4 palniki gazowe o mocy:
3000 W
1750 W
1750 W
1000 W

Bezpieczeństwo
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
- pobór mocy: 7,50 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 95
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Wersja

Nr katalogowy

Bez ramy

40229061
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Płyty gazowe
MODEL EW 90 5G AI AL TR INOX
AI

Funkcjonalność

AL

- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty
- system montażu semi-filo

TR

Pola grzejne
- 5 palników gazowych o mocy:
3100 W (palnik potrójny)
2800 W
1750 W
1400 W
1000 W

Bezpieczeństwo
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
- pobór mocy: 10,05 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 95
Wersja

Nr katalogowy

Inox

40219030

MODEL EW 90 5G AI AL TR BLACK
AI

Funkcjonalność

AL

- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty
- system montażu semi-filo

TR

Pola grzejne
- 5 palników gazowych o mocy:
3100 W (palnik potrójny)
2800 W
1750 W
1400 W
1000 W

Bezpieczeństwo
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
- pobór mocy: 10,05 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 95
Wersja

Nr katalogowy

Kolor czarny

40219031
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Płyty gazowe
MODEL EW 60 4G AI AL INOX
AI
AL

Funkcjonalność
- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty
- system montażu semi-filo

Pola grzejne
- 4 palniki gazowe o mocy:
2800 W
1750 W
1400 W
1000 W

Bezpieczeństwo
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
- pobór mocy: 7,30 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 95
Wersja

Nr katalogowy

Inox

40218030

MODEL EW 60 4G AI AL BLACK
AI
AL

Funkcjonalność
- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty
- system montażu semi-filo

Pola grzejne
- 4 palniki gazowe o mocy:
2800 W
1750 W
1400 W
1000 W

Bezpieczeństwo
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
- pobór mocy: 7,30 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 95
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Wersja

Nr katalogowy

Kolor czarny

40218031
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Płyty gazowe
MODEL EGW 70 5G AI AL TR
AI
AL
TR

Funkcjonalność
-

sterowanie pokrętłami z zapalaczami
żeliwne ruszty
żeliwna płyta do grillowania
żeliwna podstawka do Woka

Pola grzejne
- 5 palników gazowych o mocy:
3500 W (palnik potrójny)
2500 W
1400 W
1400 W
900 W

Bezpieczeństwo
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
- pobór mocy: 9,70 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 95
Wersja

Nr katalogowy

Inox

40227710

MODEL EH 60 4G AI AL TR INOX
AI
AL
TR

Funkcjonalność
- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty

Pola grzejne
- 4 palniki gazowe o mocy:
3500 W (palnik potrójny)
3000 W
1750 W
1000 W

Bezpieczeństwo
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
580

500

83

47

3

- pobór mocy: 9,25 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 96
Wersja

Nr katalogowy

Inox

40225052

553
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Płyty gazowe Country Style
MODEL EH 60 4G AI AL TR ANTHRACITE
AI

Funkcjonalność

AL

- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty
- wykończenia w kolorze mosiężnym

TR

Pola grzejne
- 4 palniki gazowe o mocy:
3500 W (palnik potrójny)
3000 W
1750 W
1000 W

Bezpieczeństwo
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
580

Dane techniczne

500

- pobór mocy: 9,25 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 96

83

Wersja

Nr katalogowy

Kolor antracytowy 40225040
47

3

553

MODEL EH 60 4G AI AL TR BEIGE
AI

Funkcjonalność

AL

- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty
- wykończenia w kolorze mosiężnym

TR

Pola grzejne
- 4 palniki gazowe o mocy:
3500 W (palnik potrójny)
3000 W
1750 W
1000 W

Bezpieczeństwo
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
580

Dane techniczne

500

83

47

3
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553

- pobór mocy: 9,25 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 96
Wersja

Nr katalogowy

Kolor beżowy

40225038
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Płyty gazowe Country Style
MODEL ER 60 4G AI AL
AI
AL

Funkcjonalność
- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty

Pola grzejne
- 4 palniki gazowe o mocy:
3000 W
1750 W
1750 W
1000 W

Bezpieczeństwo
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
- pobór mocy: 7,50 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 96
Wersja

Nr katalogowy

Kolor kremowy

40260710

MODEL VT.2 2G AI AL
AI
AL

Funkcjonalność
- sterowanie pokrętłami z zapalaczami
- żeliwne ruszty

Pola grzejne
- 2 palniki gazowe o mocy:
2800 W
1000 W

Bezpieczeństwo
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
300

- pobór mocy: 3,80 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- szczegółowe dane techniczne na stronie 96

520

60

Wersja

Nr katalogowy

Facette

40228047

50

0

0

27
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OKAPY KUCHENNE
OKAPY KUCHENNE TEKA – PERFEKCYJNE POCHŁANIANIE
Okapy kuchenne Teka dają niezwykle wiele możliwości wyboru kształtu i wzoru. Najwyższa jakość użytych materiałów i dekoracyjne
wykończenia sprawiają, że okapy przyścienne są nie tylko praktyczne, ale także dekorują kuchnię. Dzięki szerokiej gamie modeli okapy
można dopasować do kuchni w każdym stylu, a ich eleganckie wykończenie stanowić będzie ozdobę każdego wnętrza.

Pochłanianie szczelinowe

Wskaźnik zabrudzenia filtrów

Zegar

Poziom hałasu

Timer

Panele dekoracyjne

Wybrane modele okapów kuchennych wyposażone są
w specjalny system pochłaniania – tzw. pochłanianie
szczelinowe. Opary są zasysane i odprowadzane przez
szczeliny znajdujące się pomiędzy szklanymi panelami
i krawędziami okapu.

Wyświetlacz zegara pozwoli mieć pod kontrolą
wszystko, co dzieje się w kuchni.

Aby jeszcze bardziej usprawnić pracę naszych okapów,
wybrane modele zostały wyposażone we wskaźnik
zabrudzenia filtrów. Informuje on, kiedy należy
wyczyścić filtry metalowe, aby okap funkcjonował
maksymalnie wydajnie.

Zastosowanie w okapach nowych silników pozwoliło
zmniejszyć znacznie poziom hałasu i jednocześnie
zwiększyć wydajność pochłaniania nawet do 780 m3/h.

Dzięki funkcji timera, można zaprogramować czas pracy
okapu aż do 99 minut (w zależności od modelu).

Szklane i stalowe panele dekoracyjne osłaniające filtry
metalowe zostały zamontowane na zawiasach. Dzięki
temu zapewniony jest swobodny dostęp do filtrów, aby
z łatwością je wyczyścić lub wymienić.

Oświetlenie halogenowe i LED

Filtry metalowe

Wiemy, jak ważne jest odpowiednie oświetlenie strefy
gotowania, dlatego też nasze okapy wyposażone zostały
w oświetlenie halogenowe, które zapewnia bardzo
naturalne, jednolite światło. Wybrane modele
posiadają oświetlenie typu LED, które jest niezwykle
energooszczędne.
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Wszystkie nasze okapy wyposażone są w trwałe
metalowe filtry zatrzymujące tłuszcz. Aby okap
funkcjonował z maksymalną wydajnością, należy je
regularnie czyścić. Ich dużą zaletą jest możliwość
mycia w zmywarce do naczyń.

OKAPY KUCHENNE | Teka

OKAPY KUCHENNE TEKA – ILE MODELI, TYLE MOŻLIWOŚCI
Okapy wyspowe

To idealne rozwiązanie do dużych nowoczesnych kuchni. Dedykowane do wolnostojących
bloków kuchennych ujmują funkcjonalnością i niezwykłą wydajnością. Ich lekki, elegancki
wygląd sprawia, iż stają się centralnym, bardzo atrakcyjnym, dekoracyjnym elementem
wyposażenia mieszkania.

Okapy wertykalne

Nowoczesne wzornictwo pasujące do współczesnych wnętrz. Najwyższa jakość użytych
materiałów i dekoracyjne panele wykonane ze szkła lub stali szlachetnej sprawiają, że
okapy wertykalne są nie tylko praktyczne, ale także dekorują kuchnię. Jednak to nie tylko
elegancki wygląd stanowi o atrakcyjności tego rodzaju okapów, ale również nowatorska
technologia pochłaniania szczelinowego.

Okapy przyścienne

Klasyczne modele okapów dające najwięcej możliwości wyboru kształtu, wzoru
i wykończenia. Dzięki szerokiej gamie modeli okapy przyścienne można dopasować do
kuchni w każdym stylu, a ich wyrafinowane wykończenie stanowić będzie ozdobę każdego
mieszkania.

Okapy podszafkowe

Idealnie nadają się do małych kuchni, bo łączą w sobie skuteczność działania z niewielkimi
rozmiarami. Zabudowane pod szafką stają się prawie niewidoczne, ale pracują niezwykle
wydajnie. Możliwość wymiany listwy frontowej ułatwia dopasowanie okapu do mebli
kuchennych. Dyskretny i elegancki sposób na oczyszczanie powietrza i zdrową atmosferę
w kuchni.
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Okapy wyspowe Ethos
MODEL DPL 110 ISLA
Funkcjonalność
-

sterowanie sensorowe
pochłanianie szczelinowe
3 prędkości turbiny + tryb intensywny
timer
zegar
wskaźnik zabrudzenia filtrów

Wydajność pracy silnika
- max./min.: 780/240 m3/h
- do kuchni o powierzchni do 44 m2 *

Wyposażenie
- filtry metalowe
- oświetlenie LED 4 x 3 W

Opcja recyrkulacji
- za dodatkową opłatą (patrz strona 97): zestaw do recyrkulacji
lub filtry węglowe (2 szt.)

Dane techniczne
- szerokość: 110 cm
- pobór mocy: 0,24 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 97
Wersja

Nr katalogowy

Inox

40483110

MODEL CC 40 ISLA
Funkcjonalność
-

sterowanie sensorowe
3 prędkości turbiny + tryb intensywny
timer
wskaźnik zabrudzenia filtrów

Wydajność pracy silnika
- max./min.: 780/240 m3/h
- do kuchni o powierzchni do 44 m2 *

Wyposażenie
- filtry metalowe
- oświetlenie halogenowe 2 x 20 W

Opcja recyrkulacji
- za dodatkową opłatą (patrz strona 97): zestaw do recyrkulacji
lub filtry węglowe (2 szt.)

Dane techniczne
- szerokość: 40 cm
- pobór mocy: 0,27 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 97
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Wersja

Nr katalogowy

Inox

40480300

* przy siedmiokrotnej wymianie powietrza w kuchni
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Okapy wyspowe
MODEL DH2 90 ISLA
Funkcjonalność
-

elektroniczne sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny + tryb intensywny
timer
struktura ze wzmocnionego szkła

Wydajność pracy silnika
- max./min.: 780/240 m3/h
- do kuchni o powierzchni do 44 m2 *

Wyposażenie
- filtry metalowe
- oświetlenie halogenowe 4 x 20 W

Opcja recyrkulacji
- za dodatkową opłatą (patrz strona 97): zestaw do recyrkulacji
lub filtry węglowe (2 szt.)

Dane techniczne
- szerokość: 90 cm
- pobór mocy: 0,31 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 97
Wersja

Nr katalogowy

Inox

40484600

MODEL DG3 90 ISLA

NOWA WERSJA

Funkcjonalność
- elektroniczne sterowanie przyciskami
- 3 prędkości turbiny + tryb intensywny
- timer

Wydajność pracy silnika
- max./min.: 780/240 m3/h
- do kuchni o powierzchni do 44 m2 *

Wyposażenie
- filtry metalowe
- oświetlenie halogenowe 4 x 10 W

Opcja recyrkulacji
- za dodatkową opłatą (patrz strona 97): zestaw do recyrkulacji
lub filtry węglowe (2 szt.)

Dane techniczne
- szerokość: 90 cm
- pobór mocy: 0,27 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 97

* przy siedmiokrotnej wymianie powietrza w kuchni

Wersja

Nr katalogowy

Inox i szkło

40485130
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Okapy przyścienne Eth
Ethos
MODEL DU 90 GLASS
Funkcjonalność
-

sterowanie sensorowe
3 prędkości turbiny + tryb intensywny
timer
wskaźnik zabrudzenia filtrów

Wydajność pracy silnika
- max./min.: 780/240 m3/h
- do kuchni o powierzchni do 44 m2 *

Wyposażenie
- filtry metalowe
- oświetlenie LED 4 x 3 W

Opcja recyrkulacji
- za dodatkową opłatą (patrz strona 97): zestaw do recyrkulacji
lub filtry węglowe (2 szt.)

Dane techniczne
- szerokość: 90 cm
- pobór mocy: 0,23 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 97
Wersja

Nr katalogowy

Inox i czarne szkło

40482600

MODEL DVL 90
Funkcjonalność
-

sterowanie sensorowe
pochłanianie szczelinowe
3 prędkości turbiny + tryb intensywny
timer
zegar
wskaźnik zabrudzenia filtrów

Wydajność pracy silnika
- max./min.: 780/240 m3/h
- do kuchni o powierzchni do 44 m2 *

Wyposażenie
- filtry metalowe
- oświetlenie LED 3 x 3 W

Opcja recyrkulacji
- za dodatkową opłatą (patrz strona 97): zestaw do recyrkulacji
lub filtry węglowe (2 szt.)

Dane techniczne
- szerokość: 90 cm
- pobór mocy: 0,23 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 97

* przy siedmiokrotnej wymianie powietrza w kuchni

Wersja

Nr katalogowy

Inox i czarne szkło

40483200
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Okapy przyścienne Ethos
MODEL DPL 90
Funkcjonalność
-

sterowanie sensorowe
pochłanianie szczelinowe
3 prędkości turbiny + tryb intensywny
timer
zegar
wskaźnik zabrudzenia filtrów

Wydajność pracy silnika
- max./min.: 780/240 m3/h
- do kuchni o powierzchni do 44 m2 *

Wyposażenie
- filtry metalowe
- oświetlenie LED 4 x 3 W

Opcja recyrkulacji
- za dodatkową opłatą (patrz strona 97): zestaw do recyrkulacji
lub filtry węglowe (2 szt.)

Dane techniczne
- szerokość: 90 cm
- pobór mocy: 0,24 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 97
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Wersja

Nr katalogowy

Inox

40483100

* przy siedmiokrotnej wymianie powietrza w kuchni
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Okapy przyścienne
MODEL DVT 90/60 WHITE
Funkcjonalność
-

sterowanie sensorowe
pochłanianie szczelinowe
3 prędkości turbiny
timer

Wydajność pracy silnika
- max./min.: 440/270 m2/h
- do kuchni o powierzchni do 27 m2 *

Wyposażenie
- filtry metalowe
- oświetlenie halogenowe 2 x 20 W

Opcja recyrkulacji
- za dodatkową opłatą (patrz strona 97): zestaw do recyrkulacji
lub filtry węglowe (2 szt.)

Dane techniczne
- szerokość: 90 lub 60 cm
- pobór mocy: 0,14 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 97
Wersja

Nr katalogowy

Inox i białe szkło (DVT 90)
Inox i białe szkło (DVT 60)

40483494
40483493

MODEL DVT 90/60 BLACK
Funkcjonalność
-

sterowanie sensorowe
pochłanianie szczelinowe
3 prędkości turbiny
timer

Wydajność pracy silnika
- max./min.: 440/270 m2/h
- do kuchni o powierzchni do 27 m2 *

Wyposażenie
- filtry metalowe
- oświetlenie halogenowe 2 x 20 W

Opcja recyrkulacji
- za dodatkową opłatą (patrz strona 97): zestaw do recyrkulacji
lub filtry węglowe (2 szt.)

Dane techniczne
- szerokość: 90 lub 60 cm
- pobór mocy: 0,14 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 97
Wersja

Nr katalogowy

Inox i czarne szkło (DVT 90) 40483484
Inox i czarne szkło (DVT 60) 40483483

* przy siedmiokrotnej wymianie powietrza w kuchni
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Okapy przyścienne
MODEL DH2 90/60
Funkcjonalność
- elektroniczne sterowanie przyciskami
- 3 prędkości turbiny + tryb intensywny
- timer

Wydajność pracy silnika
- max./min.: 780/240 m3/h
- do kuchni o powierzchni do 44 m2 *

Wyposażenie
- filtry metalowe
- oświetlenie halogenowe 2 x 20 W

Opcja recyrkulacji
- za dodatkową opłatą (patrz strona 98): zestaw do recyrkulacji
lub filtry węglowe (2 szt.)

Dane techniczne
- szerokość: 90 lub 60 cm
- pobór mocy: 0,27 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 98
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0/

Wersja

Nr katalogowy

Inox (DH2 90)
Inox (DH2 60)

40420160
40420150

90

0

0

48

MODEL DG3 90/60
Funkcjonalność
- elektroniczne sterowanie przyciskami
- 3 prędkości turbiny + tryb intensywny
- timer

Wydajność pracy silnika
- max./min.: 780/240 m3/h
- do kuchni o powierzchni do 44 m2 *

Wyposażenie
- filtry metalowe
- oświetlenie halogenowe 2 x 20 W

Opcja recyrkulacji
- za dodatkową opłatą (patrz strona 98): zestaw do recyrkulacji
lub filtry węglowe (2 szt.)

Dane techniczne
- szerokość: 90 lub 60 cm
- pobór mocy: 0,27 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 98
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Wersja

Nr katalogowy

Inox i szkło (DG3 90)
Inox i szkło (DG3 60)

40420460
40420450

* przy siedmiokrotnej wymianie powietrza w kuchni
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Okapy przyścienne
MODEL NC2 90/60 INOX
Funkcjonalność
- elektroniczne sterowanie przyciskami
- 3 prędkości turbiny + tryb intensywny
- timer

Wydajność pracy silnika
- max./min.: 780/240 m3/h
- do kuchni o powierzchni do 44 m2 *

Wyposażenie
- filtry metalowe
- oświetlenie halogenowe 2 x 20 W

Opcja recyrkulacji
- za dodatkową opłatą (patrz strona 98): zestaw do recyrkulacji
lub filtry węglowe (2 szt.)

Dane techniczne
- szerokość: 90 lub 60 cm
- pobór mocy: 0,27 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 98
Wersja

Nr katalogowy

Inox i szkło (NC2 90)
Inox i szkło (NC2 60)

40420360
40420350

MODEL NC2 90/60 BLACK
Funkcjonalność
- elektroniczne sterowanie przyciskami
- 3 prędkości turbiny + tryb intensywny
- timer

Wydajność pracy silnika
- max./min.: 780/240 m3/h
- do kuchni o powierzchni do 44 m2 *

Wyposażenie
- filtry metalowe
- oświetlenie halogenowe 2 x 20 W

Opcja recyrkulacji
- za dodatkową opłatą (patrz strona 98): zestaw do recyrkulacji
lub filtry węglowe (2 szt.)

Dane techniczne
- szerokość: 90 lub 60 cm
- pobór mocy: 0,27 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 98

* przy siedmiokrotnej wymianie powietrza w kuchni

Wersja

Nr katalogowy

Kolor czarny (NC2 90)
Kolor czarny (NC2 60)

40420362
40420352
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Okapy przyścienne
MODEL DBB 90/60
Funkcjonalność
- sterowanie przyciskami
- 3 prędkości turbiny

Wydajność pracy silnika
- max./min.: 405/329 m3/h
- do kuchni o powierzchni do 27 m2 *

Wyposażenie
- filtry metalowe
- oświetlenie 2 x 40 W

Opcja recyrkulacji
- za dodatkową opłatą (patrz strona 98): zestaw do recyrkulacji
lub filtry węglowe (2 szt.)

Dane techniczne
- szerokość: 90 lub 60 cm
- pobór mocy: 0,19 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 98
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Wersja

Nr katalogowy

Inox (DBB 90)
Inox (DBB 60)

40420060
40420050

* przy siedmiokrotnej wymianie powietrza w kuchni

OKAPY KUCHENNE | Teka

Okapy przyścienne Country Style
MODEL DOS 90/60 ANTHRACITE
Funkcjonalność
- elektroniczne sterowanie przyciskami
- 3 prędkości turbiny
- wykończenia w kolorze mosiężnym

Wydajność pracy silnika
- max./min.: 734/271 m3/h
- do kuchni o powierzchni do 42 m2 *

Wyposażenie
- filtry metalowe
- oświetlenie halogenowe 2 x 20 W

Opcja recyrkulacji
- za dodatkową opłatą (patrz strona 98): filtry węglowe (2 szt.)

Dane techniczne
- szerokość: 90 lub 60 cm
- pobór mocy: 0,29 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 98
Wersja

Nr katalogowy

Kolor antracytowy (DOS 90)
Kolor antracytowy (DOS 60)

40489323
40489303

MODEL DOS 90/60 BEIGE
Funkcjonalność
- elektroniczne sterowanie przyciskami
- 3 prędkości turbiny
- wykończenia w kolorze mosiężnym

Wydajność pracy silnika
- max./min.: 734/271 m3/h
- do kuchni o powierzchni do 42 m2 *

Wyposażenie
- filtry metalowe
- oświetlenie halogenowe 2 x 20 W

Opcja recyrkulacji
- za dodatkową opłatą (patrz strona 98): filtry węglowe (2 szt.)

Dane techniczne
- szerokość: 90 lub 60 cm
- pobór mocy: 0,29 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 98

* przy siedmiokrotnej wymianie powietrza w kuchni

Wersja

Nr katalogowy

Kolor beżowy (DOS 90)
Kolor beżowy (DOS 60)

40489321
40489301
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Okapy przyścienne Country Style
MODEL ILENA 90
Funkcjonalność
- sterowanie przełącznikiem suwakowym
- 3 prędkości turbiny

Wydajność pracy silnika
- max./min.: 492/317 m3/h
- do kuchni o powierzchni do 28 m2 *

Wyposażenie
- filtry metalowe
- oświetlenie 2 x 40 W

Opcja recyrkulacji
- za dodatkową opłątą (patrz strona 98): filtry węglowe (2 szt.)

Wykończenie
- stal, kolor kremowy
- rama: drewno niekonserwowane

Dane techniczne
- szerokość: 90 cm
- pobór mocy: 0,21 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 98
Wersja

Nr katalogowy

Kolor kremowy

40489140

MODEL LARO 90
Funkcjonalność
- sterowanie przełącznikiem suwakowym
- 3 prędkości turbiny

Wydajność pracy silnika
- max./min.: 492/317 m3/h
- do kuchni o powierzchni do 28 m2 *

Wyposażenie
- filtry metalowe
- oświetlenie 2 x 40 W

Opcja recyrkulacji
- za dodatkową opłątą (patrz strona 98): filtry węglowe (2 szt.)

Wykończenie
- stal, kolor kremowy
- rama: drewno niekonserwowane

Dane techniczne
- szerokość: 90 cm
- pobór mocy: 0,21 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 98
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Wersja

Nr katalogowy

Kolor kremowy

40489100

* przy siedmiokrotnej wymianie powietrza w kuchni
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Okapy przyścienne Country Style
MODEL MARINA 90/60
Funkcjonalność
- sterowanie przełącznikiem suwakowym
- 3 prędkości turbiny

Wydajność pracy silnika
- max./min.: 492/317 m3/h
- do kuchni o powierzchni do 28 m2 *

Wyposażenie
- filtry metalowe
- oświetlenie 2 x 40 W

Opcja recyrkulacji
- za dodatkową opłątą (patrz strona 98): filtry węglowe (2 szt.)

Wykończenie
- stal, kolor kremowy (faktura „pomarańczowej skórki”)
- rama: drewno niekonserwowane

Dane techniczne
- szerokość: 90 lub 60 cm
- pobór mocy: 0,21 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 98
Wersja

Nr katalogowy

Kolor kremowy (90)
Kolor kremowy (60)

40489151
40489150

MODEL NUBERO 90/60
Funkcjonalność
- sterowanie przełącznikiem suwakowym
- 3 prędkości turbiny

Wydajność pracy silnika
- max./min.: 492/317 m3/h
- do kuchni o powierzchni do 28 m2 *

Wyposażenie
- filtry metalowe
- oświetlenie 2 x 40 W

Opcja recyrkulacji
- za dodatkową opłątą (patrz strona 99): filtry węglowe (2 szt.)

Wykończenie
- stal, kolor beżowy
- rama: drewno niekonserwowane

Dane techniczne
- szerokość: 90 lub 60 cm
- pobór mocy: 0,21 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 99

* przy siedmiokrotnej wymianie powietrza w kuchni

Wersja

Nr katalogowy

Kolor beżowy (90)
Kolor beżowy (60)

40489129
40489128
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Okapy podszafkowe
MODEL CNL1 3000
Funkcjonalność
-

model teleskopowy
automatyczny wyłącznik
3 prędkości turbiny
2 silniki
wymienna listwa frontowa
stal zabezpieczona przed odciskami palców

Wydajność pracy silnika
- max./min.: 427/139 m3/h
- do kuchni o powierzchni do 24 m2 *

Wyposażenie
- filtry metalowe
- oświetlenie halogenowe 2 x 20 W

Opcja recyrkulacji
- za dodatkową opłatą (patrz strona 99): filtry węglowe (4 szt.)

Dane techniczne
- szerokość: 60 cm
- pobór mocy: 0,30 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 99
Wersja

Nr katalogowy

Inox

40436419

MODEL CNL2 2002

NOWA WERSJA

Funkcjonalność
-

model teleskopowy
automatyczny wyłącznik
3 prędkości turbiny
2 silniki
wymienna listwa frontowa
stal zabezpieczona przed odciskami palców

Wydajność pracy silnika
- max./min.: 391/215 m3/h
- do kuchni o powierzchni do 22 m2 *

Wyposażenie
- filtry metalowe
- oświetlenie halogenowe 2 x 20 W

Opcja recyrkulacji
- za dodatkową opłatą (patrz strona 99): filtry węglowe (2 szt.)

Dane techniczne
- szerokość: 60 cm
- pobór mocy: 0,30 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 99
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Wersja

Nr katalogowy

Inox

40436700

* przy siedmiokrotnej wymianie powietrza w kuchni
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Okapy podszafkowe
MODEL GFH 73/55
Funkcjonalność
- sterowanie przyciskami
- 3 prędkości turbiny

Wydajność pracy silnika
- max./min.: 329/223 m3/h
- do kuchni o powierzchni do 19 m2 *

Wyposażenie
- filtry metalowe
- oświetlenie halogenowe 2 x 20 W

Opcja recyrkulacji
- za dodatkową opłatą (patrz strona 99): filtry węglowe (2 szt.)

Dane techniczne
- szerokość: 73 lub 55 cm
- pobór mocy: 0,20 kW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 99
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Wersja

Nr katalogowy

Inox (GFH 73)
Inox (GFH 55)

40446710
40446700
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730
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* przy siedmiokrotnej wymianie powietrza w kuchni
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CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI
Świeżość pod kontrolą
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CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI TEKA
Energooszczędne, niezawodne, nowoczesne — to chłodziarko-zamrażarki z oferty Teka. Gwarantują najlepsze warunki przechowywania
żywności dzięki zaawansowanym funkcjom kontroli temperatury i nowoczesnym systemom chłodzenia. Dzięki nim przechowywane produkty
zachowają dłużej świeżość i cenne składniki odżywcze. Wyjątkowa estetyka i funkcjonalnie zaprojektowane wnętrze gwarantuje idealne
dopasowanie do potrzeb każdego użytkownika.

No Frost

System utrzymuje stałą temperaturę wewnątrz chłodziarko-zamrażarki.
Powietrze krążąc w komorach urządzenia eliminuje wilgoć dzięki czemu
temperatura jest niższa o 1-2ºC w porównaniu z chłodziarko-zamrażarkami
bez No Frost.
Główne zalety systemu No Frost:
■ stała cyrkulacja powietrza gwarantuje optymalną, stałą temperaturę
w całej komorze i bardziej dokładną kontrolę temperatury,
■ osusza powietrze, eliminuje wilgoć i nieprzyjemne zapachy oraz
zapobiega osadzaniu się szronu,
■ gwarantuje szybsze chłodzenie i mrożenie produktów spożywczych
przez co dłużej zachowują świeżość.
ANTIBACTERIAS

Powłoka antybakteryjna

Powłoka antybakteryjna ze związkami srebra na wewnętrznych
ściankach komory zapobiega rozwojowi bakterii, mikroorganizmów
oraz nieprzyjemnych zapachów wewnątrz chłodziarki. Srebro jako
naturalny antyseptyk zapobiega rozwojowi takich bakterii jak salmonella.
W modelu NFE3 650 oprócz specjalnej powłoki znajdują się 3 dodatkowe
systemy antybakteryjne: uszczelki ze środkiem antybakteryjnym, filtr
antybakteryjny w przewodzie wentylacyjnym oraz jonizator powietrza
w komorze chłodziarki.

System kontroli temperatury „Fuzzy Logic”
Fuzzy

Pozwala zachować stałą i dokładną temperaturę w lodówce bez potrzeby
ręcznej regulacji przez użytkownika. Za pomocą specjalnych czujników
automatycznie dostosowuje temperaturę utrzymując ją na niezmiennym
poziomie w zależności od zewnętrznej temperatury.
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ENERGOOSZCZĘDNE, NIEZAWODNE, NOWOCZESNE…
Komora BIO

Komora BIO to specjalna, zamykana komora do
długotrwałego przechowywania żywności umiejscowiona
w dolnej części chodziarki. W komorze utrzymywana
jest stała temperatura bliska 0°C (od 0°C do 3°C),
która pozwala przechowywać produkty zachowując
ich wartości odżywcze. Komora przeznaczona jest
do przechowywania świeżych produktów, takich jak:
warzywa, mięso, ryby, ser itp. W niskiej temperaturze
nie tracą one cennych witamin i związków mineralnych
pozwalając cieszyć się niezmiennym smakiem
produktów.

Funkcja szybkiego chłodzenia

Funkcja pozwala na szybkie schłodzenie jednorazowo
włożonej do chłodziarki większej ilości świeżych
produktów. Temperatura w chłodziarce obniża się
o parę stopni, a po 6 godzinach wraca do
standardowych ustawień.

Funkcja „Eco”

Ustawienie urządzenia na optymalne temperatury
(-18°C w zamrażarce i 4°C w chłodziarce) sprawia, że
włączona zostaje funkcja „Eco”, która redukuje do
minimum zużycie energii elektrycznej.

Funkcja „Holiday”

Wyjeżdżając na wakacje można ustawić komorę
chłodziarki na funkcję „Holiday”. W czasie korzystania
z tego ekonomicznego programu drzwi chłodziarki
powinny zostać zamknięte, a komora opróżniona.
Podczas tego trybu agregat chłodzący urządzenia
zostaje wyłączony i aktywuje się tylko wtedy, gdy
temperatura wewnątrz przekracza 13°C. Takie
rozwiązanie zapobiega rozwojowi bakterii oraz
nieprzyjemnych zapachów.

Funkcja szybkiego zamrażania

Pozwala na szybkie zamrażanie większej ilości
świeżych produktów spożywczych umieszczonych
w zamrażarce. Dzięki tej funkcji produkty zamrażają
się w krótkim czasie zachowując jednocześnie
wszystkie wartości odżywcze.

+
A

Klasa efektywności energetycznej A+

Nasze chłodziarko-zamrażarki dbają nie tylko o Twoją
żywność, ale także o Twój domowy budżet – posiadają
klasę efektywności energetycznej A+, co oznacza, że
są one niezwykle energooszczędne.
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Chłodziarko-zamrażarki wolnostojące
MODEL NFE3 650

NOWOŚĆ

Funkcjonalność

Fuzzy

ANTIBACTERIAS

-

elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem LCD
system kontroli temperatury „Fuzzy Logic”
automatyczne rozmrażanie
No Frost
funkcja szybkiego zamrażania
funkcja szybkiego 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 * * * *

Komfort użytkowania
-

zewnętrzny dystrybutor zimnej wody, kostek lodu i kruszonego lodu
przestawne szklane półki
stelaż na 4 butelki
pojemnik na warzywa
regulowane nóżki
stal zabezpieczona przed odciskami palców

Dane techniczne
-
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pojemność użytkowa: 529 l
pojemność chłodziarki: 353 l
pojemność zamrażarki: 176 l
klasa efektywności energetycznej A+
szczegółowe dane techniczne na stronie 100

Wersja

Nr katalogowy

Inox

40659030
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Chłodziarko-zamrażarki wolnostojące
MODEL NFE2 320
Funkcjonalność

Fuzzy

ANTIBACTERIAS

-

elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem LCD
system kontroli temperatury „Fuzzy Logic”
automatyczne rozmrażanie
No Frost
funkcja szybkiego zamrażania
funkcja szybkiego chłodzenia
powłoka antybakteryjna
komora BIO (0-3°C)
alarm ustawienia temperatury
zamrażarka * * * *

Komfort użytkowania
-

przestawne szklane półki
stelaż na 5 butelek
regulowane nóżki
stal zabezpieczona przed odciskami palców

Dane techniczne
-

pojemność użytkowa: 287 l
pojemność chłodziarki: 197 l
pojemność zamrażarki: 90 l
klasa efektywności energetycznej A+
szczegółowe dane techniczne na stronie 100

Wersja

Nr katalogowy

Inox

40698130
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Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy
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Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy
MODEL TKI2 325 DD
Funkcjonalność
-

ANTIBACTERIAS

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

Komfort użytkowania
-

przestawne szklane półki
odwracane drzwi
regulowane nóżki
zawiasy nożycowe
stelaż na 4 butelki

Dane techniczne

1005

1776

min. 200

-

28.2

min.
50 mm
cm 2

543
540

535

mm

560
min.
min.
50 mm

1005
86.5

550

Wersja

Nr katalogowy

Do zabudowy

40693125

31
599

min.

1776

60

1778 - 1788

mm
60

pojemność użytkowa: 242 l
pojemność chłodziarki: 193 l
pojemność zamrażarki: 49 l
klasa efektywności energetycznej A+
szczegółowe dane techniczne na stronie 100

49

(R

mm
60 WAND)
ÜCK

min. 200 cm 2

MODEL CI 342
Funkcjonalność
ANTIBACTERIAS

-

elektroniczny panel sterujący
automatyczne rozmrażanie chłodziarki
powłoka antybakteryjna
komora BIO (0-3°C)
zamrażarka * * * *

Komfort użytkowania
-

przestawne szklane półki
odwracane drzwi
regulowane nóżki
stelaż na 4 butelki

Dane techniczne
-

pojemność użytkowa: 244 l
pojemność chłodziarki: 189 l
pojemność zamrażarki: 55 l
klasa efektywności energetycznej A+
szczegółowe dane techniczne na stronie 100

Wersja

Nr katalogowy

Do zabudowy

40634300
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ZMYWARKI
Czysty spokój w Twoim domu

ZMYWARKI DO NACZYŃ 60 CM | 86
ZMYWARKI DO NACZYŃ 45 CM | 87
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ZMYWARKI DO NACZYŃ
ZMYWARKI DO NACZYŃ TEKA – OPTYMALNE ROZWIĄZANIE
Smaczny posiłek w miłym towarzystwie zakłóca wizja góry naczyń do zmywania? Teraz to już przeszłość. Pozwól, by zmywarka Teka
wykonała za Ciebie niewdzięczną pracę, a Ty ciesz się wolnym czasem. Nasze zmywarki otrzymały najwyższe oceny we wszystkich
kategoriach energooszczędności. Dzięki temu zmywanie naczyń staje się bardzo ekologiczne.

Aquastop

Wszystkie nasze zmywarki wyposażone są w system
zabezpieczenia przed wyciekiem wody Aquastop.
Zapobiega on ewentualnym szkodom, które mogłaby
spowodować woda wydostająca się z uszkodzonego
węża doprowadzającego lub też wskutek nieszczelności
samego urządzenia. Dzięki temu systemowi nie jest
konieczne zakręcanie dopływu wody przed każdym
wyjściem z domu, a zmywanie można nastawić na
dowolną porę dnia i nocy. Zmywarki Teka to gwarancja
bezpieczeństwa – dzięki specjalnym zabezpieczeniom
zapewnią spokojny sen Tobie i Twoim sąsiadom.

Funkcja „3 w 1” (tabletki)

Po włączeniu tej funkcji, zmywarka automatycznie
blokuje zużycie soli i nabłyszczacza, korzystając
z detergentów zawartych w tabletkach 3 w 1. Pozwala
to w znacznym stopniu zaoszczędzić zużycie innych
środków czyszczących. Funkcja dostępna jest
dla wszystkich programów z wyjątkiem programu
namaczanie.

Funkcja opóźnionego startu

Funkcja opóźnionego startu umożliwia zaprogramowanie
włączenia pracy zmywarki z opóźnieniem:
• od 1 do 24 godzin (DW7 67 FI),
• 3, 6 lub 9 godzin (DW1 605 FI i DW1 455 FI).
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Programy zmywania

Zmywarki do naczyń wyposażono w aż do 9 programów
zmywania. Za każdym razem możesz ustawić inne
zmywania, optymalne dla stopnia zabrudzenia
i wielkości załadunku. W zależności od stopnia
zabrudzenia oraz ilości i rodzaju naczyń, można wybrać
odpowiedni program zmywania, np.:
• szybki – skrócone, 40-minutowe zmywanie lekko
zabrudzonych naczyń nie wymagających suszenia,
• ekonomiczny – pozwalający zaoszczędzić zużycie
wody i energii,
• delikatny – specjalny program do delikatnego szkła
lub do lekko zabrudzonych naczyń.

Ustawienie twardości wody

Minerały zawarte w wodzie mogą osadzać się
na powierzchni naczyń tworząc białe wapienne
zacieki. Aby temu zapobiec, w naszych zmywarkach
zastosowaliśmy 5-stopniowe ustawienie twardości
wody, które w połączeniu z systemem zmiękczania
wody ma za zadanie zapewniać najlepszą jakość
zmywania i chronić naczynia.

ZMYWARKI DO NACZYŃ | Teka

ZMYWARKI DO NACZYŃ TEKA – OPTYMALNE ROZWIĄZANIE

Klasa efektywności energetycznej

Model zmywarki DW1 605 FI posiada klasę
efektywności A++. W trosce o środowisko naturalne
we wszystkich naszych zmywarkach zastosowano
zaawansowane systemy, które minimalizują zużycie
energii oraz wody. Pozostałe modele posiadają klasę
efektywności A.

Regulowana wysokość górnego kosza

Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest również
możliwość regulacji wysokości górnego kosza
w zmywarce. W zależności od potrzeb możesz ustawić
kosz na jednym z dwóch możliwych poziomów. Jest to
szczególnie przydatne przy myciu większych naczyń
i garnków.

Nowe przepisy UE dotyczące etykiet energetycznych
wprowadziły zmiany w sposobie klasyfikacji
energetycznej zmywarek. Na nowej Etykiecie
Energetycznej UE znajdują się obecnie 3 dodatkowe
klasy: A+, A++ oraz A+++. Ponadto, wszystkie zmywarki
muszą posiadać klasę efektywności zmywania A,
dlatego też informacja ta została usunięta z nowej
etykiety energetycznej.
Według nowych przepisów wskaźnik rocznego zużycia
wody ustala się na podstawie 280 normalnych cykli
zmywania.
Dodatkowo na etykiecie wprowadzono obowiązkowe
dane:

3R]LRPKDâDVX

Program ½ załadunku

Nie musisz już czekać ze zmywaniem, aż
skompletujesz pełny załadunek zmywarki. Modele
DW7 67 FI oraz DW1 605 FI wyposażone są w program
½ załadunku, dzięki któremu możesz myć częściej
nawet małe ilości naczyń. Bez względu na to jak
załadujesz kosz górny i dolny możesz korzystać z funkcji
½ załadunku. Program automatycznie dostosuje pobór
wody i środków czyszczących do ilości zabrudzonych
naczyń, co w efekcie pozwoli na zmniejszenie zużycia
energii, wody oraz detergentów.

,ORŒýNRPSOHWyZ
QDF]\Ľ
.ODVDHIHNW\ZQRŒFL
VXV]HQLD
5RF]QH]XŮ\FLH
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XXX
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Zmywarki z zakrytym panelem
MODEL DW7 67 FI
Funkcjonalność
-

ukryty elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem LCD
14 kompletów naczyń
8 programów zmywania
5 temperatur zmywania
program ekonomiczny
program szybki (40 minut)
program automatyczny
funkcja opóźnionego startu
automatyczna funkcja „3 w 1” (tabletki)

Komfort użytkowania
-

szuflada na sztućce
program ½ załadunku
regulacja wysokości kosza górnego
ustawienie twardości wody
sygnalizacja wybranego programu i funkcji
sygnalizacja braku soli i nabłyszczacza

Bezpieczeństwo
- system AQUASTOP
- wyłącznik bezpieczeństwa
- przepływowy ogrzewacz wody

Dane techniczne
- klasa efektywności: A++A
- poziom hałasu: 49 dB (A) re1 pW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 101
Wersja

Nr katalogowy

Z panelem zakrytym

40782150

MODEL DW1 605 FI

NOWOŚĆ

Funkcjonalność
-

ukryty elektroniczny panel sterujący
12 kompletów naczyń
6 programów zmywania
5 temperatur zmywania
program ekonomiczny
program szybki (40 minut)
funkcja opóźnionego startu
automatyczna funkcja „3 w 1” (tabletki)

Komfort użytkowania
-

program ½ załadunku
regulacja wysokości kosza górnego
ustawienie twardości wody
sygnalizacja wybranego programu i funkcji
sygnalizacja braku soli i nabłyszczacza
dzielony pojemnik na sztućce

Bezpieczeństwo
- system AQUASTOP
- wyłącznik bezpieczeństwa
- przepływowy ogrzewacz wody

Dane techniczne
- klasa efektywności: A++A
- poziom hałasu: 49 dB (A) re1 pW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 101
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Wersja

Nr katalogowy

Z panelem zakrytym

40782980
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Zmywarki z zakrytym panelem
MODEL DW1 455 FI
Funkcjonalność
-

ukryty elektroniczny panel sterujący
10 kompletów naczyń
6 programów zmywania
5 temperatur zmywania
program ekonomiczny
program szybki (40 minut)
funkcja opóźnionego startu
automatyczna funkcja „3 w 1” (tabletki)

Komfort użytkowania
-

program ½ załadunku
regulacja wysokości kosza górnego
ustawienie twardości wody
sygnalizacja wybranego programu i funkcji
sygnalizacja braku soli i nabłyszczacza
dzielony pojemnik na sztućce

Bezpieczeństwo
- system AQUASTOP
- wyłącznik bezpieczeństwa
- przepływowy ogrzewacz wody

Dane techniczne
- klasa efektywności: A+A
- poziom hałasu: 49 dB (A) re1 pW
- szczegółowe dane techniczne na stronie 101
Wersja

Nr katalogowy

Z panelem zakrytym

40782990
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Dane techniczne
PIEKARNIKI
MODEL

HL 890

HL 870

HL 840

HL 850

HL 845

HE 735

HE 725

Strona

14

14

15

17

17

18

18-19

595/595/562

595/595/562

595/595/562

595/595/562

595/595/562

595/595/562

595/595/562

Wymiary zewnętrzne w mm
Wymiary (wys./szer./gł.)
Wymiary wewnętrzne w mm
Wymiary (wys./szer./gł.)

319/450/397

319/450/397

319/450/397

319/450/397

319/450/397

319/413/397

336/479/438

Pojemność brutto (l)

65

65

65

65

65

65

65

Ciężar (kg)

35

35

33

33

33

37

34

Maksymalny pobór mocy (W)

3248

3223

3223

3223

3223

2693

2593

Grzałka dolna (W)

1150

1150

1150

1150

1150

1150

1150

Grill/Maxigrill (W)

1500/2600

1500/2600

1500/2600

1500/2600

1500/2600

1500/2600

1400/-

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Nawiew (W)

30

30

30

30

30

30

30

Chłodzenie obudowy (W)

18

18

18

18

18

18

18

2 x 25

25

25

25

25

25

25

Zasilanie

Termoobieg (W)

Oświetlenie (W)
Wyposażenie
Liczba funkcji

14

10

9

9

9

9

6

Programator analogowy

-

-

-

-

-

-

-

Programator elektroniczny

•

•

•

•

•

•

•

Chłodzenie obudowy

•

•

•

•

•

•

•

Chowane pokrętła

-

•

•

•

•

•

•

Prowadnice teleskopowe

2

2

1

1

1

1

1

Termosonda

•

-

-

-

-

-

-

Opuszczana grzałka grilla

•

•

•

•

•

•

-

Zdejmowane drzwi

•

•

•

•

•

•

•

Emaliowane blachy do pieczenia

2

2

1

2

2

2

1

Ruszt

2

1

1

1

1

1

1

Zabezpieczenie przed dziećmi

•

•

•

•

•

-

-

Wyłącznik bezpieczeństwa

•

•

-

-

-

-

-

Termostat

•

•

•

•

•

•

•

Szyby w drzwiach

3

3

2

3

2

2

2

Emalia „Crystal Clean”

-

-

-

-

•

•

•

Emalia TEKA HYDROCLEAN®

•

•

•

•

-

-

-

Filtr tłuszczowy

•

•

•

•

•

-

-

Stal zabezpieczona przed odciskami palców

•

•

•

•

•

•

•

A

A

A+

A

A

A

A

Systemy bezpieczeństwa

Systemy czyszczenia

Efektywność
Klasa efektywności energetycznej
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Dane techniczne
PIEKARNIKI
MODEL

HR 750

HR 650

HKL 970 SC

HKL 870

Strona

20

21

28

28

595/595/562

595/595/562

455/595/472

455/595/562

Wymiary zewnętrzne w mm
Wymiary (wys./szer./gł.)
Wymiary wewnętrzne w mm
Wymiary (wys./szer./gł.)

319/411/395

319/411/395

210/420/390

319/450/397

Pojemność brutto (l)

65

65

35

48

Ciężar (kg)

34

34

35

35

Maksymalny pobór mocy (W)

2693

2693

3200

2923

Grzałka dolna (W)

1150

1150

1150

1050

Grill/Maxigrill (W)

1500/2600

1500/2600

1200/-

1500/2600

2000

2000

1600

1800

Nawiew (W)

30

30

-

30

Chłodzenie obudowy (W)

18

18

18

18

Oświetlenie (W)

25

25

15

25

Zasilanie

Termoobieg (W)

Wyposażenie
Liczba funkcji

9

9

6

10

Programator analogowy

•

•

-

-

Programator elektroniczny

-

-

•

•

Chłodzenie obudowy

•

•

•

•

Chowane pokrętła

-

-

•

•

Prowadnice teleskopowe

2

1

-

1

Termosonda

-

-

•

-

Opuszczana grzałka grilla

•

-

•

•

Zdejmowane drzwi

•

•

•

•

Emaliowane blachy do pieczenia

2

1

-

2

Ruszt

1

1

-

1

Systemy bezpieczeństwa
Zabezpieczenie przed dziećmi

-

-

•

•

Wyłącznik bezpieczeństwa

•

•

•

•

Termostat

•

•

•

•

Szyby w drzwiach

2

2

2

3

Emalia „Crystal Clean”

•

•

-

-

Emalia TEKA HYDROCLEAN®

-

-

-

•

Filtr tłuszczowy

-

-

-

•

Stal zabezpieczona przed odciskami palców

-

-

•

•

A

A

A

A

Systemy czyszczenia

Efektywność
Klasa efektywności energetycznej
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Dane techniczne
KUCHENKI MIKROFALOWE
MODEL

MCL 32 BIS

MWL 32 BIS

MWL 22
EGL/EGR

MWL 22
EGL WHITE

MWL 20 BIT

MWE 22
EGL/EGR

MWR 32 BI

Strona

29

29

31

31

33

33

35

455/595/542

455/595/542

390/595/334

390/595/334

390/595/325

390/595/334

446/595/472

Wymiary zewnętrzne w mm
Wymiary (wys./szer./gł.)
Wymiary wewnętrzne w mm
Wymiary (wys./szer./gł.)

210/420/390

210/420/390

220/350/280

220/350/280

210/305/280

220/350/280

210/420/390

Pojemność brutto (l)

38

38

22

22

20

22

38

Ciężar (kg)

35

32

22

22

18,6

22

32

Maksymalny pobór mocy (W)

3400

3300

2500

2500

1200

2500

3300

Grill (W)

1500

1500

1200

1200

1000

1200

1500

Mikrofale (W)

1000

1000

850

850

800

850

1000

Termoobieg (W)

1500

-

-

-

-

-

-

Oświetlenie (W)

25

25

25

25

20

25

25

Sterowanie sensorowe

•

•

•

•

•

-

-

Sterowanie elektroniczne

•

•

•

•

-

•

-

Zasilanie

Wyposażenie

Timer

•

•

•

•

•

•

•

Liczba poziomów mocy

6

6

5

5

5

5

5

Programy automatyczne

3

3

9+3

9+3

3

2

1

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/-

Rozmrażanie wg czasu/wagi
Oświetlenie wnętrza

•

•

•

•

•

•

•

Chowane pokrętła

•

•

•

•

-

•

-

Talerz obrotowy

•

•

-

-

•

-

•

Ceramiczne dno

-

-

•

•

-

•

-

Ruszt

1

2

1

1

1

1

2

Wnętrze ze stali nierdzewnej

•

•

•

•

•

•

•

Stal zabezpieczona przed odciskami palców

•

•

•

•

•

•

-

Systemy bezpieczeństwa
Chłodzenie obudowy

•

•

•

•

•

•

•

Blokada uruchomienia

•

•

•

•

•

•

-

Wyłącznik bezpieczeństwa

•

•

•

•

•

•

•

Szyby w drzwiach

3

2

2

2

2

2

2

Termostat

•

•

•

•

•

•

•
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Dane techniczne
EKSPRES DO KAWY

SZUFLADA DO PODGRZEWANIA NACZYŃ

MODEL

CML 45

CPEL 15

Strona

30

30

455/595/398

145/595/557

27,6

23

Napięcie znamionowe (V)

230

230

Maksymalny pobór mocy (W)

1350

430

Długość przewodu sieciowego (cm)

130

-

Wymiary w mm
Wymiary (wys./szer./gł.)
Ciężar (kg)
Zasilanie

Oświetlenie wnęki kawiarki
Ciśnienie

•

-

15 bar

-

•

-

Wyposażenie
Elektroniczne sterowanie przyciskami i pokrętłami
Sterowanie mechaniczne

-

•

Programy automatyczne

3

-

Dysza do kawy

2

-

Regulacja grubości mielenia kawy

•

-

Wskaźnik braku wody/kawy

•/•

-

Wskaźnik opróżnienia zbiornika na zużytą kawę

•

-

Pojemnik na wodę (l)

1,8

-

Wnętrze ze stali nierdzewnej

-

•

Stal zabezpieczona przed odciskami palców

•

•

•

•

Systemy bezpieczeństwa
Termostat
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Dane techniczne
PŁYTY INDUKCYJNE
MODEL

VR TC 95 4i

IR 942 HS

IRS 953

IRS 843

IRS 643

IRF 644

IRS 641

IBR 641

IRF 321

Strona

42

42

43

43

44

44

46

47

47

900/510/40

800/510/50

600/510/55

600/510/50

600/510/55

-

300/520/55

Wymiary w mm
Wymiary - Facette (szer./wys./gł.)

950/520/55 900/400/50

Wymiary - Bez ramy (szer./wys./gł.)

-

-

-

-

-

-

-

600/510/55

-

Wymiary otworu w blacie (szer./wys.)

930/500

860/380

860/490

750/490

560/490

560/490

560/490

560/490

270/500

230/400

230/400

230/400

230/400

230/400

230/400

230/400

230/400

230

7400

7400

11000

7400

7400

6400

6400

6400

3500

280

210

145

280

145

235x190

145

145

235x190

2300/3700

2200/3200

1400/1800

2300/3700

1100/1800

1750/2100

145

145

210

-

210

235x190

1400/1800

1400/1800

2300/3200

-

2100/2600

1750/2100

180

180

180

180

180

-

1800/2500

1800/2500

1800/2500

1800/2500

1600/2300

-

180

180

180

180

180

-

Zasilanie
Napięcie znamionowe (V)
Maksymalny pobór mocy (W)
Pola grzejne
Przednie lewe

- mm
- moc (W)

Tylne lewe

- mm
- moc (W)

Tylne prawe

- mm
- moc (W)

Przednie prawe

- mm
- moc (W)

1400/1800 1500/2200 1100/1800
210

235x190

210

2200/3200 1500/2200 2100/2600
180

235x190

180

1800/2500 1500/2200 1600/2300
180

235x190

180

1800/2500

1800/2500

1800/2500

1850/2500

1600/2300

-

- mm

-

-

190/300

145

-

-

-

-

-

- moc (W)

-

-

2500/3700

1400/1800

-

-

-

-

-

Sterowanie sensorowe

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Timer

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Funkcja „Power”

-

-

-

-

-

•

•

•

•

Funkcja „Power Plus”

•

•

•

•

•

-

-

-

-

Funkcja „Smart Boiling”

•

-

•

•

•

-

-

-

-

Funkcja „Total Zone”

•

-

•

•

•

•

-

-

•

Funkcja „Stop & Go”

•

-

•

•

•

-

-

-

-

Środkowe

1800/2500 1500/2200 1600/2300

Wyposażenie

Funkcja utrzymywania ciepła

•

-

•

•

•

•

•

•

•

Wskaźniki zalegania ciepła

•

•

•

•

•

•

•

•

•

System rozpoznawania naczyń

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Systemy bezpieczeństwa
Zabezpieczenie przed przegrzaniem

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Blokada nastawień

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Wyłącznik bezpieczeństwa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Facette

•

•

•

•

•

•

•

-

•

Bez ramy

-

-

-

-

-

-

-

•

-

Wykończenie
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Dane techniczne
PŁYTY GAZOWE
MODEL

VR 90 4G

CGW LUX 90

CGW LUX 70
TR

CGW LUX 70

CGW LUX 60

HF LUX 60

EW 90

EW 60

EGW 70

Strona

48

48

49

49

50

50

51

52

53

900/510/55

870/510/54

700/510/54

700/510/54

610/510/54

580/500/54

870/520/70

590/520/70

680/500/83

880/490

833/475

553/473

553/473

553/473

560/480

845/495

565/495

553/473

Napięcie znamionowe (V)

230

230

230

230

230

230

230

230

230

Maksymalny pobór mocy (W)

9250

11950

10850

9650

6950

7500

10050

7300

9700

- mm

średni

duży (podwójny)

średni

średni

średni

duży

średni

mały

mały

- moc (W)

1750

5000

1400

1400

1400

3000

1400

1000

900

-

średni

średni

średni

średni

duży

średni

średni

-

1750

1750

1750

1750

2800

1750

1400

Wymiary w mm
Wymiary (szer./wys./gł.)
Wymiary otworu w blacie (szer./wys.)
Zasilanie

Pola grzejne
Przednie lewe

Tylne lewe

- mm duży (potrójny)
- moc (W)

Tylne prawe

3500

- mm

mały

duży

duży

duży

duży

średni

-

duży

duży

- moc (W)

1000

2800

2700

2700

2800

1750

-

2800

2500

- mm

duży

średni

mały

mały

mały

mały

duży (potrójny)

średni

średni

- moc (W)

3000

1400

1000

1000

1000

1000

3100

1400

1000

Przednie prawe

Środkowe

- mm

-

-

duży (potrójny)

duży

-

-

-

-

duży (potrójny)

- moc (W)

-

-

4000

2800

-

-

-

-

3500

- mm

-

mały

-

-

-

-

mały

-

-

- moc (W)

-

1000

-

-

-

-

1000

-

-

- mm

-

średni

-

-

-

-

średni

-

-

- moc (W)

-

1750

-

-

-

-

1750

-

-

Zapalarka w pokrętłach

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Żeliwne ruszty

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Żeliwna płyta do grillowania

-

-

-

-

-

-

-

-

•

Żeliwna podstawka do Woka

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Facette

•

-

-

-

-

-

-

-

-

Bez ramy

-

•

•

•

•

•

-

-

-

Inox

-

-

-

-

-

-

•

•

•

Kolor

-

-

-

-

-

-

czarny

czarny

-

Środkowe przednie

Środkowe tylne

Wyposażenie

Systemy bezpieczeństwa
Zabezpieczenie przeciwwypływowe
Wykończenie

PŁYTY KUCHENNE | 95

Teka | DANE TECHNICZNE

Dane techniczne
PŁYTY GAZOWE
MODEL

EH 60

ER 60

VT.2 2 G

Strona

53-54

55

55

580/500/83

580/500/54

300/520/60

553/473

560/480

270/500

Napięcie znamionowe (V)

230

230

230

Maksymalny pobór mocy (W)

9250

7500

3800

Wymiary w mm
Wymiary (szer./wys./gł.)
Wymiary otworu w blacie (szer./wys.)
Zasilanie

Pola grzejne
Przednie lewe

- mm duży (potrójny)

duży

mały

- moc (W)

3500

3000

1000

- mm

średni

średni

duży

- moc (W)

1750

1750

2800

Tylne lewe

Tylne prawe

- mm

duży

średni

-

- moc (W)

3000

1750

-

- mm

mały

mały

-

- moc (W)

1000

1000

-

Przednie prawe

Środkowe

- mm

-

-

-

- moc (W)

-

-

-

- mm

-

-

-

- moc (W)

-

-

-

Środkowe przednie

Środkowe tylne

- mm

-

-

-

- moc (W)

-

-

-

Zapalarka w pokrętłach

•

•

•

Żeliwne ruszty

•

•

•

Żeliwna płyta do grillowania

-

-

-

Żeliwna podstawka do Woka

-

-

-

•

•

•

Facette

-

-

•

Bez ramy

-

•

-

Wyposażenie

Systemy bezpieczeństwa
Zabezpieczenie przeciwwypływowe
Wykończenie

Inox

•

-

-

Kolor

beżowy,
antracytowy

kremowy

-
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Dane techniczne
OKAPY KUCHENNE
MODEL

DPL 110
ISLA

CC 40
ISLA

DH2 90
ISLA

DG3 90
ISLA

DU 90

DVL 90

DPL 90

DVT 90/60

Strona

60

60

61

61

63

63

64

65

Oświetlenie (W)

4x3

2 x 20

4 x 20

4 x 10

4x3

3x3

4x3

2 x 20

Moc silników (W)

230

230

230

230

230

230

230

105

Maksymalny pobór mocy (W)

242

270

310

270

242

239

242

145

Wydajność – poziom 1

240

240

240

240

240

240

240

270

Wydajność – poziom 2

340

340

340

340

340

340

340

340

Zasilanie

Wydajność (m3/h) (wg normy EN-61591)

Wydajność – poziom 3

470

470

470

470

470

470

470

440

Wydajność – tryb intensywny

780

780

780

780

780

780

780

-

28/36/45

28/36/45

28/36/45

28/36/45

28/36/45

28/36/45

28/36/45

44/52/54

Filtry metalowe

•

•

•

•

•

•

•

•

Opcja recyrkulacji

•

•

•

•

•

•

•

•

Liczba prędkości

3+1

3+1

3+1

3+1

3+1

3+1

3+1

3

Właściwości
Poziom hałasu (dB(A)) – prędkości 1/2/3
(wg normy EN-60704-2-13)

Timer

•

•

•

•

•

•

•

•

Zegar

•

-

-

-

-

•

•

-

Wskaźnik zabrudzenia filtrów

•

•

-

-

•

•

•

-

120/150

120/150

120/150

120/150

120/150

120/150

120/150

120/150

Sensorowe

•

•

-

-

•

•

•

•

Elektroniczne

-

-

•

•

-

-

-

-

Przyciskowe

-

-

-

-

-

-

-

-

Suwakowe

-

-

-

-

-

-

-

-

Zestaw do recyrkulacji* (nr katalogowy)

40490104

40490019

40490104

40490104

40490116

40490116

40490140

40490116

Filtry węglowe (nr katalogowy)

61801262

61801262

61801262

61801262

61801262

61801262

61801262

61801262

2

2

2

2

2

2

2

2

Średnica wylotu mm
Sterowanie

Wyposażenie za dodatkową opłatą

Liczba filtrów węglowych

*Na zestaw do recyrkulacji składają się filtry węglowe oraz element umożliwiający odprowadzenie powietrza przez boczne otwory wentylacyjne.
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Dane techniczne
OKAPY KUCHENNE
MODEL

DH2 90/60

DG3 90/60

NC2 90/60

DBB 90/60

DOS 90/60

ILENA 90

LARO 90

MARINA
90/60

Strona

66

66

67

68

69

70

70

71

Oświetlenie (W)

2 x 20

2 x 20

2 x 20

2 x 40

2 x 20

2 x 40

2 x 40

2 x 40

Moc silników (W)

230

230

230

105

250

131

131

131

Maksymalny pobór mocy (W)

270

270

270

185

290

211

211

211

Wydajność – poziom 1

240

240

240

329

271

317

317

317

Wydajność – poziom 2

340

340

340

380

416

405

405

405

Zasilanie

Wydajność (m3/h) (wg normy EN-61591)

Wydajność – poziom 3

470

470

470

405

734

492

492

492

Wydajność – tryb intensywny

780

780

780

-

-

-

-

-

28/36/45

28/36/45

28/36/45

44/52/54

46/55/67

45/51/59

45/51/59

45/51/59

Filtry metalowe

•

•

•

•

•

•

•

•

Opcja recyrkulacji

•

•

•

•

•

•

•

•

Liczba prędkości

3+1

3+1

3+1

3

3

3

3

3

Właściwości
Poziom hałasu (dB(A)) – prędkości 1/2/3
(wg normy EN-60704-2-13)

Timer

•

•

•

-

-

-

-

-

Zegar

-

-

-

-

-

-

-

-

Wskaźnik zabrudzenia filtrów

-

-

-

-

-

-

-

-

120/150

120/150

120/150

120/150

120/150

120/150

120/150

120/150

Sensorowe

-

-

-

-

-

-

-

-

Elektroniczne

•

•

•

-

•

-

-

-

Przyciskowe

-

-

-

•

-

-

-

-

Suwakowe

-

-

-

-

-

•

•

•

Zestaw do recyrkulacji* (nr katalogowy)

40490140

40490140

40490140

40490116

-

-

-

-

Filtry węglowe (nr katalogowy)

61801262

61801262

61801262

61801262

61801259

40489900

40489900

40489900

2

2

2

2

2

2

2

2

Średnica wylotu mm
Sterowanie

Wyposażenie za dodatkową opłatą

Liczba filtrów węglowych

*Na zestaw do recyrkulacji składają się filtry węglowe oraz element umożliwiający odprowadzenie powietrza przez boczne otwory wentylacyjne.
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Dane techniczne
OKAPY KUCHENNE
MODEL

NUBERO
90/60

CNL1 3000

CNL2 2002

GFH 73/55

Strona

71

72

72

73

Oświetlenie (W)

2 x 40

2 x 20

2 x 20

2 x 20

Moc silników (W)

131

240

260

175

Maksymalny pobór mocy (W)

211

280

300

215

Wydajność – poziom 1

317

139

215

223

Wydajność – poziom 2

405

195

277

286

Wydajność – poziom 3

492

427

391

329

-

-

-

-

45/51/59

27/32/48

39/45/57

42/48/52

Filtry metalowe

•

•

•

•

Opcja recyrkulacji

•

•

•

•

Liczba prędkości

3

3

3

3

Zasilanie

Wydajność (m3/h) (wg normy EN-61591)

Wydajność – tryb intensywny
Właściwości
Poziom hałasu (dB(A)) – prędkości 1/2/3
(wg normy EN-60704-2-13)

Timer

-

-

-

-

Zegar

-

-

-

-

Wskaźnik zabrudzenia filtrów

-

-

-

-

120/150

120

120

120

Sensorowe

-

-

-

-

Elektroniczne

-

-

-

-

Przyciskowe

-

•

•

•

Suwakowe

•

-

-

-

-

-

-

-

40489900

61801252

61801232

61801251

2

4

2

2

Średnica wylotu mm
Sterowanie

Wyposażenie za dodatkową opłatą
Zestaw do recyrkulacji* (nr katalogowy)
Filtry węglowe (nr katalogowy)
Liczba filtrów węglowych

*Na zestaw do recyrkulacji składają się filtry węglowe oraz element umożliwiający odprowadzenie powietrza przez boczne otwory wentylacyjne.
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Dane techniczne
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI
MODEL

NFE3 650

NFE2 320

TKI2 325 DD

CI 342

Strona

78

79

81

81

1790/910/765

1860/595/600

1770/535/540

1776/540/535

220/240

220/240

230

230

135

120

115

75

1

1

1

1

123,7

62

53,5

53,5

Elektroniczny panel sterujący

•

•

•

•

System „Fuzzy Logic”

•

•

-

-

Automatyczne rozmrażanie chłodziarki

•

•

•

•

Automatyczne rozmrażanie zamrażarki

•

•

•

-

No Frost w chłodziarce

•

•

-

-

No Frost w zamrażarce

•

•

•

-

Funkcja szybkiego chłodzenia

•

•

•

-

Funkcja szybkiego zamrażania

•

•

-

-

Funkcja „Holiday”

•

-

-

-

Funkcja „Eco”

•

•

-

-

Jonizator powietrza

•

-

-

-

Powłoka antybakteryjna

•

•

•

•

Komora BIO

•

•

•

•

•/•

-/•

•/-

-/-

•

-

-

-

****

****

****

****

Dystrybutor wody/kostek lodu/ kruszonego lodu

•

-

-

-

Przestawne szklane półki

•

•

•

•

Stelaż na butelki

•

•

•

•

Pojemnik na warzywa z regulacją wilgotności

-

-

-

-

Regulowane nóżki

•

•

•

•

Odwracane drzwi

-

•

•

•

Liczba drzwi

2

2

2

2

Zawiasy nożycowe

-

-

•

-

Stal zabezpieczona przed odciskami palców

•

•

-

-

Poziom hałasu (db(A) re1 pW)

43

40

38

35

Wymiary w mm
Wymiary (wys./szer./gł.)
Zasilanie
Napięcie znamionowe (V)
Pobór mocy (W)
Liczba kompresorów
Waga netto (kg)
Funkcjonalność

Alarm otwartych drzwi / temperatury
Blokada nastawień
Klasyfikacja zamrażarki
Komfort użytkowania

Dane techniczne
Pojemność użytkowa (l)

529

298

242

242

Pojemność chłodziarki (l)

353

197

193

189

Pojemność zamrażarki (l)

176

90

49

55

Zdolność zamrażania (kg/24 h)

13

5

2,5

4

Czas przechowywania w razie awarii (h)

8

17

13

20

Zużycie energii (kW/24 h)

1,285

0,913

0,723

0,756

Zużycie energii (kW/rok)

469

333

264

276

Klasa efektywności energetycznej

A+

A+

A+

A+

SN-T

SN-T

SN-T

SN-ST

Klasa klimatyczna
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Dane techniczne
ZMYWARKI DO NACZYŃ
MODEL

DW7 67 FI

DW1 605 FI

DW1 455 FI

Strona

86

86

87

Wymiary w mm
Wymiary (wys./szer./gł.)

815-865/598/550 815-865/598/550 815-865/448/550
50

50

50

220-240

220-240

220-240

2100

2100

2100

Ilość kompletów naczyń

14

12

10

Liczba programów

8

6

6

Temperatury zmywania

5

5

5

Program ekonomiczny

•

•

•

Regulacja wysokości (mm)
Zasilanie
Napięcie znamionowe (V)
Maksymalny pobór mocy (W)
Funkcjonalność

Funkcja opóźnionego startu (w godz.)

1-24

3-6-9

3-6-9

automatyczna

automatyczna

automatyczna

Program 1/2 załadunku

•

•

•

Regulacja wysokości kosza górnego

•

-

-

Ustawienie twardości wody

•

•

•

Szuflada na sztućce

•

-

-

Dzielony pojemnik na sztućce

-

•

•

Sygnalizacja braku soli i nabłyszczacza

•

•

•

System AQUASTOP

•

•

•

Wyłącznik bezpieczeństwa

•

•

•

Przepływowy ogrzewacz wody

•

•

•

Klasa efektywności energetycznej

A++

A++

A+

Klasa efektywności zmywania

A

A

A

Funkcja „3 w 1” (tabletki)
Komfort użytkowania

Bezpieczeństwo

Dane techniczne

Klasa efektywności suszenia

A

A

A

Poziom hałasu (db(A) re1 pW)

49

49

49

Zużycie energii (kWh/cykl)

0,93

0,91

0,83

Zużycie energii (kWh/rok)

266

258

237

Zużycie wody (l/cykl)

11

11

9

Zużycie wody (l/rok)

3080

3080

2520
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Ogólne warunki sprzedaży produtków marki TEKA

TEKA POLSKA zobowiązuje się dostarczyć nabywcy towary na poniżej podanych warunkach.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:
• sposób składania zamówienia: fax nr 22 738 32 89
lub e-mail: teka@teka.com.pl
• ramowy termin dostawy: 4-6 tygodni; jeśli towar znajduje się w magazynie:
4-5 dni roboczych, dostawa: SCHENKER
• płatność przelewem na konto firmy TEKA POLSKA:
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
nr konta: 96 1030 1508 0000 0008 0311 5079
• przy przedpłacie: skonto 1 % (wysyłka towaru po wpływie na konto kwoty
wynikającej z faktury pro-forma wystawionej przez firmę TEKA POLSKA).

REKLAMACJE PRZEDSPRZEDAŻNE:
Reklamacje ilościowe
Reklamacje ilościowe należy zgłaszać najpóźniej 3-go dnia od daty dostawy
towaru. Po tym terminie reklamacje tego typu nie będą uznawane.

UWAGA!
Koszt dostawy pod wskazany adres pokrywa TEKA POLSKA, o ile wartość
faktury przekracza kwotę 500 zł netto.

Szkody transportowe
O ile stan opakowania towaru może wskazywać na ewentualne uszkodzenie
towaru, należy przeprowadzić w obecności przewoźnika kontrolę towarów
i wszelkie stwierdzone uszkodzenia wpisać do protokołu odchyleń. W przypadku
zlewozmywaków kompozytowych (TEGRANIT, GRANITEKA) należy kontrolę taką
przeprowadzać w stosunku do każdej dostawy. Niesporządzenie protokołu
w przypadku szkód transportowych skutkuje nieuznaniem przez TEKA POLSKA
takich reklamacji.

TEKA POLSKA zastrzega sobie prawo zmian cen w przypadku zmiany cen przez
producenta lub wzrostu kursu EURO.
O każdej zmianie cen TEKA POLSKA zawiadomi nabywcę w terminie co
najmniej 14 dni przed jej wprowadzeniem.
Towary zamówione przed terminem wprowadzenia nowych cen, a z terminem
dostawy po zmianie cen, będą rozliczane wg starych cen.

GWARANCJA PRODUCENTA:
Terminy i warunki gwarancji obowiązują zgodnie z posiadaną przez klienta
kartą gwarancyjną wraz z dowodem zakupu.
UWAGA!
W celu otrzymania karty gwarancyjnej na produkty TEKA należy zarejestrować
produkt na stronie www.tekaserwis.com.pl.

Reklamacje jakościowe
Reklamacje jakościowe wynikające z winy TEKA POLSKA zostaną załatwione
w terminie 14 dni. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie jej
faksem lub e-mailem z podaniem daty i numeru faktury zakupu, nazwy towaru
wraz z dokładnym określeniem przyczyny reklamacji.

Sposoby załatwienia reklamacji wg kolejności:
• naprawa lub wymiana części,
• wymiana towaru lub zwrot należności,
• ewentualnie upust cenowy do uzgodnienia przez obie strony.
Wszelkie reklamacje jakościowe (z wyłączeniem wad ukrytych) muszą
być zgłaszane niezwłocznie po otrzymaniu i zbadaniu towaru, a przed
zamontowaniem. W przypadku zamontowania towaru z widocznymi uszkodzeniami
reklamacje nie będą uznawane.
Towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu i z kompletnym
wyposażeniem.

Wszystkie produkty marki TEKA są przeznaczone do eksploatacji
w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
Naprawy gwarancyjne używanego sprzętu AGD klient zgłasza bezpośrednio
do właściwego terytorialnie punktu serwisowego (wykaz na stronie
www.tekaserwis.com.pl).
Naprawy gwarancyjne używanego sprzętu sanitarnego (zlewozmywaki, baterie,
młynki) klient zgłasza bezpośrednio przez formularz na stronie serwisowej
(www.tekaserwis.com.pl)

UWAGA!
Montaż sprzętu do zabudowy w meble należy przeprowadzić w taki sposób,
aby był do niego łatwy dostęp w celu ewentualnej konieczności demontażu
w przypadku potrzeby jego naprawy, konserwacji lub wymiany. Wyroby
zamontowane w sposób trwały lub niestandardowy użytkownik powinien
udostępnić serwisantowi na koszt własny.

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.
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