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Płyty ceramiczne

Zmywarki do naczyń

Chłodziarko-zamrażarki

Okapy kuchenne

Płyty gazowe

Kuchenki mikrofalowe

ODKRYJ PASJĘ GOTOWANIA
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Gwarancja Plus

Wiecej informacji na stronie

www.tekaserwis.com.pl



Zrób zakupy o łącznej wartości 
minimum 3 900 zł i odbierz zestaw 

garnków marki Tefal

Zestaw garnków Tefal Uno

- garnki z wysokiej jakości stali nierdzewnej polerowanej

- gruby spód zapewnia równomierną dystrybucję ciepła

- wewnątrz garnków i rondla miarka ułatwiająca 

przygotowywanie potraw

- pokrywki szklane umożliwiające 

łatwą kontrolę gotowania

- stalowe nitowane uchwyty 

pozostają chłodne w trakcie 

gotowania

- naczynia można używać w piekarniku

- do użytku na wszystkich rodzajach kuchenek: 

gazowych, elektrycznych, ceramicznych, 

indukcyjnych

- 4 garnki, rondel, 5 pokrywek

Szczegóły promocji
na odwrocie.



Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne na stronie
www.teka.com

Aby otrzymać zestaw garnków marki Tefal, 
należy w okresie

od 17 listopada 2014 do 28 lutego 2015 r.
dokonać zakupu urządzeń do zabudowy Teka 

o łącznej wartości minimum 3 900 zł, 
a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy 

i przesłać go wraz z kopią dowodu zakupu 
na adres: 

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

bądź pocztą elektroniczną na adres
info@teka.com.pl

Imię i nazwisko:

Ulica i nr domu:

Kod i miasto:

Telefon kontaktowy:

e-mail:

Podpis i data:

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

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

* pole wymagane

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY



HL 870
piekarnik 60 cm

HL 890
piekarnik 60 cm

HL 850
piekarnik 60 cm

3 999 zł
2 999 zł

3 399 zł
2 599 zł

2 799 zł
2 159 zł

pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56 l
3 funkcje grzania
9 programów automatycznych
funkcja „Memory” (3 programy)
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
grill kwarcowy o mocy 1200 W
5 poziomów mocy do 850 W
automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
wnętrze ze stali nierdzewnej
ceramiczne dno
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox, kolor biały
MWL 22 EGL - drzwiczki otwierane na lewą stronę

MWL 22 EGL WHITE
kuchenka mikrofalowa 39 cm

2 499 zł
1 899 zł

pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l 
10 funkcji grzania
10 programów automatycznych
automatyczne szybkie nagrzewanie
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
potrójnie przeszklone „zimne drzwi”
funkcja czyszczenia TEKA HYDROCLEAN®

emalia TEKA HYDROCLEAN®

filtr tłuszczowy
opuszczana grzałka grilla
prowadnice teleskopowe
(2 poziomy, w tym 1 poziom z pełnym wysuwem)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
klasa A
inox

pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l 
14 funkcji grzania
17 programów automatycznych
automatyczne szybkie nagrzewanie
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
termosonda 
potrójnie przeszklone „zimne drzwi”
funkcja czyszczenia TEKA HYDROCLEAN®

emalia TEKA HYDROCLEAN®

filtr tłuszczowy
opuszczana grzałka grilla
prowadnice teleskopowe
(2 poziomy z pełnym wysuwem)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
klasa A
inox

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

emalia TEKA HYDROCLEAN®

filtr tłuszczowy
opuszczana grzałka grilla
prowadnice teleskopowe (1 poziom)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
klasa A
inox

DU 90 Glass
okap przyścienny 90 cm 
sterowanie sensorowe
3 + 1 prędkości turbiny
timer
wskaźnik zabrudzenia filtrów
oświetlenie LED 4 x 3 W
filtry metalowe
wydajność max.: 780 m3/h
opcja recyrkulacji
inox i szkło w kolorze czarnym

sterowanie sensorowe
3 + 1 prędkości turbiny
timer
wskaźnik zabrudzenia filtrów
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
filtry metalowe
wydajność max.: 780 m3/h
opcja recyrkulacji
inox

CC 40 
okap wyspowy  40 cm

3 799 zł
2 799 zł

3 399 zł
2 599 zł

sterowanie sensorowe
pochłanianie szczelinowe
3 + 1 prędkości turbiny
zegar
timer
wskaźnik zabrudzenia filtrów
oświetlenie LED 4 x 3 W
filtry metalowe
wydajność max.: 780 m3/h
opcja recyrkulacji
inox i szkło w kolorze czarnym

DPL 90
okap przyścienny 90 cm 

2 999 zł
2 299 zł

2 399 zł
1 759 zł

HL 845
piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l 
9 funkcji grzania
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
filtr tłuszczowy
opuszczana grzałka grilla
prowadnice teleskopowe (1 poziom)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
klasa A
inox

NOWO

2 599 zł
1 959 zł

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

emalia TEKA HYDROCLEAN®

filtr tłuszczowy
opuszczana grzałka grilla 
prowadnice teleskopowe (1 poziom)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
klasa A+
inox, kolor biały
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MCL 32 BIS
kuchenka mikrofalowa 45 cm
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
potrójnie przeszklone „zimne drzwi”
wnętrze ze stali nierdzewnej
opuszczana grzałka grilla
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

MWL 32 BIS
kuchenka mikrofalowa 45 cm
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
podwójnie przeszklone drzwi
wnętrze ze stali nierdzewnej
opuszczana grzałka grilla
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

2 999 zł
2 199 zł

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

CML 45
ekspres do kawy 45 cm

7 599 zł 
5 799 zł

3 599 zł
2 699 zł

HKL 970 SC
piekarnik konwekcyjno-parowy 45 cm
pojemność (brutto/netto): 35 l / 32 l
6 funkcji grzania
3 programy automatyczne
funkcja „Memory” (3 programy)
zakres temperatur w gotowaniu na parze 40-100°C
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
termosonda
podwójnie przeszklone drzwi
pojemnik na wodę 1,4 l
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

HKL 870
piekarnik 45 cm
pojemność (brutto/netto): 48 l / 40 l 
10 funkcji grzania
10 programów automatycznych
automatyczne szybkie nagrzewanie
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
potrójnie przeszklone „zimne drzwi”
funkcja czyszczenia TEKA HYDROCLEAN®

emalia TEKA HYDROCLEAN®

opuszczana grzałka grilla
prowadnice teleskopowe
(1 poziom z pełnym wysuwem)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
klasa A
inox

3 599 zł
2 599 zł

4 799 zł
3 599 zł

sterowanie sensorowe
pochłanianie szczelinowe
3 + 1 prędkości turbiny
zegar
timer
wskaźnik zabrudzenia filtrów
oświetlenie LED 3 x 3 W
filtry metalowe
wydajność max.: 780 m3/h
opcja recyrkulacji
inox i szkło w kolorze czarnym

DVL 90
okap przyścienny 90 cm

2 799 zł 
2 099 zł

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

MWL 20 BIT
kuchenka mikrofalowa 39 cm

2 199 zł
1 659 zł

pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56 l
3 funkcje grzania
9 programów automatycznych
funkcja „Memory” (3 programy)
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
grill kwarcowy o mocy 1200 W
5 poziomów mocy do 850 W
automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
wnętrze ze stali nierdzewnej
ceramiczne dno
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox
MWL 22 EGL - drzwiczki otwierane na lewą stronę
MWL 22 EGR - drzwiczki otwierane na prawą stronę

MWL 22 EGL/R
kuchenka mikrofalowa 39 cm

2 399 zł
1 799 zł

opakowanie: butelka 250 ml
usuwa silne zabrudzenia:
- w piekarniku
- na płytkach ceramicznych
- na miskach toaletowych
- na szkle
- na powierzchniach chromowych
- na oknach z tworzywa sztucznego

STARGLANZ
środek czyszczący do piekarników

15 zł
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pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l
9 funkcji grzania
analogowy zegar z funkcją wyłączenia
kontrolka termostatu
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
opuszczana grzałka grilla
prowadnice teleskopowe (2 poziomy)
klasa A
kolor beżowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

HR 750
piekarnik 60 cm

2 599 zł
1 999 zł

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

EH 60 4G AI AL TR
płyta gazowa 60 cm

1 299 zł
999 zł

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
podwójnie przeszklone drzwi
wnętrze ze stali nierdzewnej
opuszczana grzałka grilla
kolor beżowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

MWR 32 BI
kuchenka mikrofalowa 45 cm

2 899 zł
2 159 zł

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

HR 750
piekarnik 60 cm

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

EH 60 4G AI AL TR
płyta gazowa 60 cm

1 299 zł
999 zł

2 599 zł
1 999 zł

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
podwójnie przeszklone drzwi
wnętrze ze stali nierdzewnej
opuszczana grzałka grilla
kolor antracytowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

MWR 32 BI
kuchenka mikrofalowa 45 cm

2 899 zł
2 159 zł

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

IBR 641 Retro 
płyta indukcyjna 60 cm

2 199 zł
1 659 zł

4 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
szkło w kolorze kremowym
wykończenia w kolorze mosiężnym
bez ramy

ER 60 4G AI AL
płyta gazowa 60 cm

1 299 zł
979 zł

pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l
9 funkcji grzania
analogowy zegar z funkcją wyłączenia
kontrolka termostatu
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
prowadnice teleskopowe (1 poziom)
klasa A
kolor kremowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

HR 650
piekarnik 60 cm

2 199 zł
1 699 zł
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NUBERO 90/60 
okap przyścienny 90 lub 60 cm
sterowanie przełącznikiem suwakowym
3 prędkości turbiny
oświetlenie 2 x 40 W
filtry metalowe
wydajność max.: 480 m3/h
opcja recyrkulacji
kolor beżowy
rama wykończeniowa: drewno niekonserwowane

NUBERO 90

NUBERO 60NUBERO 60

1 499 zł
999 zł

1 399 zł
959 zł

elektroniczne sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
filtry metalowe
wydajność max.: 734 m3/h
opcja recyrkulacji
kolor beżowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

DOS 90/60 
okap przyścienny 90 lub 60 cm

DOS 90

DOS 60

1 299 zł
979 zł

1 119 zł
829 zł

drzwi maskujące do zabudowy niszy na kuchenkę mikrofalową
otwieranie do góry 
kolor beżowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

LD 455*
drzwi maskujące 45 cm

1 399 zł
599 zł

elektroniczne sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
filtry metalowe
wydajność max.: 734 m3/h
opcja recyrkulacji
kolor antracytowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

DOS 90/60 
okap przyścienny 90 lub 60 cm

DOS 90

DOS 60

1 299 zł
979 zł

1 119 zł
829 zł

drzwi maskujące do zabudowy niszy na kuchenkę mikrofalową
otwieranie do góry 
kolor antracytowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

LD 455*
drzwi maskujące 45 cm

1 399 zł
599 zł

1 799 zł
1 299 zł

sterowanie przełącznikiem suwakowym
3 prędkości turbiny
oświetlenie 2 x 40 W
filtry metalowe
wydajność max.: 480 m3/h
opcja recyrkulacji
kolor kremowy
rama wykończeniowa: drewno niekonserwowane

ILENA 90
okap przyścienny 90 cm

sterowanie przełącznikiem suwakowym
3 prędkości turbiny
oświetlenie 2 x 40 W
filtry metalowe
wydajność max.: 480 m3/h
opcja recyrkulacji
kolor kremowy
rama wykończeniowa: drewno niekonserwowane

LARO 90
okap przyścienny 90 cm

1 499 zł
999 zł

sterowanie przełącznikiem suwakowym
3 prędkości turbiny
oświetlenie 2 x 40 W
filtry metalowe
wydajność max.: 480 m3/h
opcja recyrkulacji
kolor kremowy (faktura „pomarańczowej skórki”)
rama wykończeniowa: drewno niekonserwowane

MARINA 90/60
okap przyścienny 90 lub 60 cm

MARINA 90

MARINA 60MARINA 60

1 399 zł
959 zł

1 299 zł
899 zł

 CE

NOWY • CENOW
Y • CENOW

Y • HIT

* model dostępny do wyczerpania asortymentu
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4 pola indukcyjne
sterowanie sensorowe
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power Plus”
wskaźniki zalegania ciepła
napięcie znamionowe: 230/400 V
facette

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

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

IR 942 HS
płyta indukcyjna 90 cm

IRS 953
płyta indukcyjna 90 cm

VR TC 95 4i
płyta indukcyjna 95 cm

2 999 zł
2 199 zł

4 199 zł
3 199 zł

4 199 zł
3 199 zł

pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l
9 funkcji grzania
elektroniczny programator
chowane pokrętła
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
opuszczana grzałka grilla
prowadnice teleskopowe (1 poziom)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
klasa A
inox

HE 735*
piekarnik 60 cm

2 199 zł
1 499 zł

1 899 zł
1 399 zł 

1 899 zł
1 399 zł 

pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l
6 funkcji grzania
elektroniczny programator
chowane pokrętła
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
prowadnice teleskopowe (1 poziom)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
klasa A
kolor czarny

pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l
6 funkcji grzania
elektroniczny programator
chowane pokrętła
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
prowadnice teleskopowe (1 poziom)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
klasa A
kolor biały

HE 725 BLACK*
piekarnik 60 cm

HE 725 WHITE*
piekarnik 60 cm

pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l
6 funkcji grzania
elektroniczny programator
chowane pokrętła
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
stal zabezpieczona przed odciskami palców
klasa A
inox

HE 724
piekarnik 60 cm

1 699 zł
1 059 zł

2 299 zł
1 699 zł 

MWE 22 EGL/R 
kuchenka mikrofalowa 39 cm
pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56 l
3 funkcje grzania
2 programy automatyczne
elektroniczny programator
chowane pokrętła
grill kwarcowy o mocy 1200 W
5 poziomów mocy do 850 W
automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
wnętrze ze stali nierdzewnej
ceramiczne dno
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox
MWE 22 EGL - drzwiczki otwierane na lewą stronę
MWE 22 EGR - drzwiczki otwierane na prawą stronę

pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l
6 funkcji grzania
elektroniczny programator
chowane pokrętła
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
klasa A
inox

HS 715
piekarnik 60 cm

1 599 zł
999 zł

 CE

NOWY • CENOW
Y • CENOW

Y • HIT  CE

NOWY • CENOW
Y • CENOW

Y • HIT

* model dostępny do wyczerpania asortymentu

6

 S
er

ia
 E

xc
el

le
nc

e
 P

łyt
y 

ku
ch

en
ne



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

IRS 843
płyta indukcyjna 80 cm

3 299 zł
2 499 zł

IRS 643
płyta indukcyjna 60 cm
4 pola indukcyjne
sterowanie sensorowe typu „Slider”
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power Plus”
funkcja „Smart Boiling”
funkcja „Total Zone”
funkcja „Stop & Go”
funkcja utrzymywania ciepła
wskaźniki zalegania ciepła
napięcie znamionowe: 230/400 V
facette

2 999 zł 
2 299 zł

2 999 zł 
2 199 zł 

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

IRS 641 WHITE
płyta indukcyjna 60 cm

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

IRF 321 
płyta indukcyjna 30 cm

1 599 zł 
1 199 zł 

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

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

IRS 641 
płyta indukcyjna 60 cm

2 399 zł 
1 599 zł 

 CE

NOWY • CENOW
Y • CENOW

Y • HIT

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

IRF 644 
płyta indukcyjna 60 cm

2 699 zł 
1 999 zł 

2 199 zł
1 399 zł

 CE

NOWY • CENOW
Y • CENOW

Y • HIT

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

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

VR 90 4G AI AL TR
płyta gazowa 90 cm

2 199 zł
1 699 zł

1 999 zł
1 499 zł

CERAMICZNE SZKŁO
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2 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
facette

VT.2 2G AI AL
płyta gazowa 30 cm

1 299 zł
999 zł

5 palników gazowych
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
bez ramy

CGW LUX 70 5G AI AL*
płyta gazowa 70 cm

1 599 zł
1 199 zł

4 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
bez ramy

HF LUX 60 4G AI AL 
płyta gazowa 60 cm

1 199 zł
819 zł

4 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
bez ramy

CGW LUX 60 4G AI AL
płyta gazowa 60 cm

1 499 zł
1 119 zł 

1 599 zł
1 199 zł

5 palników gazowych (1 potrójny)
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwna płyta do grillowania i podstawka do Woka
żeliwne ruszty
inox

EGW 70 5G AI AL TR
płyta gazowa 70 cm

4 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
inox

EX/60 4G AI AL
płyta gazowa 60 cm

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

EH 60 4G AI AL TR INOX
płyta gazowa 60 cm

999 zł 
719 zł 

1 199 zł
899 zł

1 499 zł 
1 129 zł

1 499 zł 
1 129 zł

1 999 zł
1 499 zł

1 999 zł
1 499 zł

5 palników gazowych (1 potrójny)
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
system montażu semi-filo
kolor czarny

EW 90 5G AI AL TR BLACK
płyta gazowa 90 cm

5 palników gazowych (1 potrójny)
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
system montażu semi-filo
inox

EW 90 5G AI AL TR INOX
płyta gazowa 90 cm

4 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
system montażu semi-filo
kolor czarny

4 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
system montażu semi-filo
inox

EW 60 4G AI AL BLACK 
płyta gazowa 60 cm

EW 60 4G AI AL INOX 
płyta gazowa 60 cm

* model dostępny do wyczerpania asortymentu

MONTAŻ 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.

 CE

NOWY • CENOW
Y • CENOW

Y • HIT
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DVT 60DVT 60

DVT 90DVT 90

1 799 zł 

2 299 zł

1 299 zł

1 599 zł

DVT 90/60 
okap przyścienny 90 lub 60 cm
sterowanie sensorowe
pochłanianie szczelinowe
3 prędkości turbiny
timer
wskaźnik zabrudzenia filtrów
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
filtry metalowe
wydajność max.: 440 m3/h
opcja recyrkulacji
inox i szkło w kolorze czarnym

DVT 90/60 
okap przyścienny 90 lub 60 cm

DVT 90

DVT 60

2 399 zł
1 799 zł

1 899 zł
1 399 zł

sterowanie sensorowe
pochłanianie szczelinowe
3 prędkości turbiny
timer
wskaźnik zabrudzenia filtrów
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
filtry metalowe
wydajność max.: 440 m3/h
opcja recyrkulacji
inox i szkło w kolorze białym 

DG3 90/60 
okap przyścienny 90 lub 60 cm

1 119 zł
799 zł

elektroniczne sterowanie przyciskami
3 + 1 prędkości turbiny
timer
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
filtry metalowe
wydajność max.: 780 m3/h
opcja recyrkulacji
inox i szkło

DG3 90 Isla 
okap wyspowy 90 cm 

2 799 zł
1 999 zł

elektroniczne sterowanie przyciskami
3 + 1 prędkości turbiny
timer
oświetlenie halogenowe 4 x 10 W
filtry metalowe
wydajność max.: 780 m3/h
opcja recyrkulacji
inox i szkło

DH2 90 Isla 
okap wyspowy 90 cm 

3 599 zł
2 699 zł

elektroniczne sterowanie przyciskami
3 + 1 prędkości turbiny
timer
oświetlenie halogenowe 4 x 20 W
filtry metalowe
wydajność max.: 780 m3/h
opcja recyrkulacji
inox

DG3 90

DG3 60

1 199 zł
859 zł

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

799 zł
499 zł

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

959 zł
599 zł

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

659 zł
399 zł

 CE

NOWY • CENOW
Y • CENOW

Y • HIT

DH2 90/60 
okap przyścienny 90 lub 60 cm

959 zł
699 zł

elektroniczne sterowanie przyciskami
3 + 1 prędkości turbiny
timer
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
filtry metalowe
wydajność max.: 780 m3/h
opcja recyrkulacji
inox

DH2 90

DH2 60

1 119 zł
859 zł

 CE

NOWY • CENOW
Y • CENOW

Y • HIT

 CE

NOWY • CENOW
Y • CENOW

Y • HIT CE

NOWY • CENOW
Y • CENOW

Y • HIT

elektroniczne sterowanie przyciskami
3 + 1 prędkości turbiny
timer
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
filtry metalowe
wydajność max.: 780 m3/h
opcja recyrkulacji
kolor czarny i szkło w kolorze czarnym

elektroniczne sterowanie przyciskami
3 + 1 prędkości turbiny
timer
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
filtry metalowe
wydajność max.: 780 m3/h
opcja recyrkulacji
inox

NC2 90/60 BLACK
okap przyścienny 90 lub 60 cm

NC2 90/60 INOX
okap przyścienny 90 lub 60 cm

NC2 90NC2 90

NC2 60NC2 60

1 199 zł
859 zł

1 199 zł
859 zł

1 119 zł 1 119 zł 
799 zł799 zł

 CE

NOWY • CENOW
Y • CENOW

Y • HIT  CE

NOWY • CENOW
Y • CENOW

Y • HIT

POCHŁANIANIE SZCZELINOWE

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. Jest 
to nie tylko niezwykle praktyczne 
rozwiązanie, ale również nowoczesne, 
estetyczne rozwiązanie do każdej kuchni.
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ukryty elektroniczny panel sterujący
12 kompletów naczyń
6 programów zmywania
5 temperatur zmywania
program ekonomiczny
funkcja opóźnionego startu
automatyczna funkcja „3 w 1” (tabletki)
regulacja wysokości kosza górnego
ustawienie twardości wody
sygnalizacja wybranego programu i funkcji
sygnalizacja braku soli i nabłyszczacza
dzielony pojemnik na sztućce
system AQUASTOP
przepływowy ogrzewacz wody
zużycie wody (cykl) 11 l
poziom hałasu: 49 dB(A)
klasa efektywności: A++A

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

DW1 605 FI
zmywarka do naczyń 60 cm

DW1 455 FI 
zmywarka do naczyń 45 cm

1 899 zł
1 359 zł

1 699 zł
1 299 zł

ukryty elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem LED
14 kompletów naczyń
8 programów zmywania
5 temperatur zmywania
program ekonomiczny
program szybki
program auto
funkcja opóźnionego startu
automatyczna funkcja „3 w 1” (tabletki)
program ½ załadunku
funkcja AquaLogic
szuflada na sztućce
regulacja wysokości kosza górnego
ustawienie twardości wody
sygnalizacja wybranego programu i funkcji
sygnalizacja braku soli i nabłyszczacza
system AQUASTOP
przepływowy ogrzewacz wody
zużycie wody (cykl) 11 l
poziom hałasu: 49 dB(A)
klasa efektywności: A++A

DW7 67 FI 
zmywarka do naczyń 60 cm

2 299 zł
1 599 zł

automatyczny wyłącznik
3 prędkości turbiny
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
2 silniki
filtry metalowe
wydajność max.: 391 m3/h
wymienna listwa frontowa
opcja recyrkulacji
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

CNL2 2002
okap podszafkowy teleskopowy 60 cm

699 zł 
519 zł

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

automatyczny wyłącznik
3 prędkości turbiny
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
2 silniki
filtry metalowe
wydajność max.: 391 m3/h
wymienna listwa frontowa
opcja recyrkulacji
stal zabezpieczona przed odciskami palców
kolor biały

automatyczny wyłącznik
3 prędkości turbiny
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
2 silniki
filtry metalowe
wydajność max.: 391 m3/h
wymienna listwa frontowa
opcja recyrkulacji
stal zabezpieczona przed odciskami palców
kolor czarny

CNL2 2002 WHITE
okap podszafkowy teleskopowy 60 cm

CNL2 2002 BLACK 
okap podszafkowy teleskopowy 60 cm

659 zł 
459 zł

659 zł 
459 zł

sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
1 silnik
filtry metalowe
wydajność max.: 329 m3/h
opcja recyrkulacji
inox

GFH 73/55 
okap podszafkowy 73 lub 55 cm

GFH 73

GFH 55

599 zł
429 zł 

559 zł
419 zł 

sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny 
oświetlenie 2 x 40 W
filtry metalowe
wydajność max.: 405 m3/h
opcja recyrkulacji
inox

DBB 90/60
okap przyścienny 90 lub 60 cm

DBB 90

DBB 60

759 zł 
559 zł

559 zł 
399 zł 

automatyczny wyłącznik
2 prędkości turbiny
oświetlenie 2 x 40 W
1 silnik
filtry metalowe
wydajność max.: 332 m3/h
opcja recyrkulacji
inox

TL1-62 
okap podszafkowy teleskopowy 60 cm

399 zł
279 zł
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NFE3 650
chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

NFE2 320
chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem LCD na drzwiach
system kontroli temperatury „Fuzzy Logic”
automatyczne rozmrażanie
No Frost
funkcja szybkiego zamrażania i chłodzenia
funkcja „Eco” 
funkcja „Holiday”
funkcja „Ice Off”
jonizator powietrza w komorze chłodziarki
powłoka antybakteryjna
komora BIO (0-3°C)
alarm ustawienia temperatury
alarm otwartych drzwi
blokada nastawień
zamrażarka ****
zewnętrzny dystrybutor zimnej wody, kostek lodu i kruszonego lodu
przestawne szklane półki
stelaż na 5 butelek
oświetlenie LED
pojemność całkowita 529 l
(chłodziarka - 353 l, zamrażarka - 176 l)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
klasa efektywności energetycznej A+
inox

elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem LCD na drzwiach
system kontroli temperatury „Fuzzy Logic”
automatyczne rozmrażanie
No Frost
funkcja szybkiego zamrażania
funkcja szybkiego chłodzenia
funkcja „Eco”
powłoka antybakteryjna
komora BIO (0-3°C)
alarm ustawienia temperatury
zamrażarka ****
przestawne szklane półki
odwracane drzwi
stelaż na 5 butelek
pojemność całkowita 287 l (chłodziarka – 197 l, zamrażarka – 90 l)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
klasa efektywności energetycznej A+
inox

7 999 zł
5 999 zł

3 299 zł
2 299 zł

2 399 zł
1 799 zł

3 599 zł
2 499 zł

elektroniczny panel sterujący
automatyczne rozmrażanie chłodziarki i zamrażarki
No Frost w zamrażarce
funkcja szybkiego chłodzenia
komora BIO (0-3°C)
alarm otwartych drzwi
powłoka antybakteryjna
zamrażarka ****
przestawne szklane półki
odwracane drzwi
regulowane nóżki
zawiasy nożycowe
pojemność całkowita 242 l
(chłodziarka - 193 l, zamrażarka - 49 l)
klasa efektywności energetycznej A+

TKI2 325 DD 
chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

elektroniczny panel sterujący
automatyczne rozmrażanie chłodziarki
komora BIO (0-3°C)
powłoka antybakteryjna
zamrażarka ****
przestawne szklane półki
odwracane drzwi
regulowane nóżki
pojemność całkowita 244 l
(chłodziarka - 189 l, zamrażarka - 55 l)
klasa efektywności energetycznej: A+

CI 342
chłodziarko-zamrażarka do zabudowy
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Teka Polska Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 8

05-800 Pruszków
tel. 22 738 32 70
www.teka.com

Promocja obowiązuje do 28 lutego 2015 r. lub do wyczerpania zapasów. Nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie.
Teka Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych i wzornictwa produktów oraz zmian asortymentu. Teka Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy edytorskie.


