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Main
Sponsor

Piekarniki

P yty indukcyjne

Zmywarki do naczy

Ch odziarko-zamra arki

Okapy kuchenne

P yty gazowe

Kuchenki mikrofalowe



Kup produkty Teka 
i odbierz wyj tkowy 
prezent do Twojej 
kuchni!

Zestaw garnków Duetto

Patelnia grillowa
Flavour 26 x 26 cm

Zrób zakupy o cznej warto ci 
minimum 5 500 z  i odbierz 
zestaw garnków marki Tefal! 

Kup p yt  gazow  i odbierz 
patelni  grillow  marki Tefal! 

 zestaw garnków z najwy szej jako ci stali nierdzewnej
 wewn trz garnków miarka u atwiaj ca przygotowywanie potraw
 nienagrzewaj ce si  r czki oraz specjalne dziurkowane wypustki 

w pokrywkach u atwiaj ce odlewanie
 do u ytku na wszystkich rodzajach p yt kuchennych: gazowych, 

elektrycznych, ceramicznych oraz indukcyjnych
 w sk ad zestawu wchodz : 4 garnki, 1 rondel, 5 pokrywek

 równomierne sma enie
 d ugie utrzymywanie temperatury
 pow oka Resist Plus
 wska nik temperatury

Szczegó y promocji na odwrocie. 

atury



Promocj  obj te s  wybrane urz dzenia do zabudowy,
zlewozmywaki oraz baterie kuchenne.

Promocja nie obejmuje Hitów Cenowych:
EG 60 4G AI AL CI, EG 60 4G AI AL, HLX 60 4G AI AL.

*Szczegó owe informacje oraz regulamin dost pne s  na stronie
www.kuchenneprzyjemnosci.pl oraz www.teka.com 

Imi  i nazwisko:

Ulica i nr domu:

Kod i miasto:

Telefon kontaktowy:

e-mail:

Podpis i data:

O wiadczam, e zapozna am/-em si  z Regulaminem Promocji, akceptuj  go i zgadzam 
si  na uczestnictwo w Promocji na zasadach okre lonych w Regulaminie.**

Wyra am dobrowoln  zgod  na otrzymywanie od Teka Polska Sp. z o.o. z siedzib  
w Pruszkowie informacji handlowych za pomoc  rodków komunikacji elektronicznej 
w tym na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustaw  o wiadczeniu us ug drog  
elektroniczn  z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.).

** pole wymagane

FORMULARZ ZG OSZENIOWY

Aby otrzyma  przys uguj cy prezent, nale y w okresie

od 1 pa dziernika 2015 r. do 29 lutego 2016 r.

dokona  zakupu:

 produktów marki Teka o cznej warto ci 5500 z
lub

 p yty gazowej*, 

a nast pnie wype ni  formularz zg oszeniowy i przes a  

go wraz z kopi  dowodu zakupu na adres: 

Teka Polska Sp. z o.o.,

ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków,

b d  on-line za po rednictwem strony internetowej:

www.kuchenneprzyjemnosci.pl



2P YTY GAZOWE

2 199 z

1 679 z

2 799 z

2 159 z

p yta gazowa 90 cm
4 palniki gazowe (1 potrójny)
sterowanie pokr t ami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwyp ywowe gazu
indywidualne eliwne ruszty
facette

VR 90 4G AI AL TR CGW LUX 60 4G AI ALCGW LUX 70 5G AI AL TR
p yta gazowa 70 cm
5 palników gazowych (1 potrójny)
sterowanie pokr t ami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwyp ywowe gazu

eliwne ruszty
ceramiczne szk o
bez ramy

CGW LUX 90 5G AI AL DR
p yta gazowa 90 cm 
5 palników gazowych (1 podwójny)
sterowanie pokr t ami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwyp ywowe gazu

eliwne ruszty
ceramiczne szk o
bez ramy

p yta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe
sterowanie pokr t ami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwyp ywowe gazu

eliwne ruszty
bez ramy

1 579 z

1 199 z

2 359 z

1 799 z

EFX 60 4G AI AL DR EFX 60 4G AI ALEFX 90 5G AI AL DR
p yta gazowa 90 cm
5 palników gazowych (1 podwójny)
sterowanie pokr t ami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwyp ywowe gazu

eliwne ruszty
inox

EFX 70 5G AI AL DR
p yta gazowa 70 cm
5 palników gazowych (1 podwójny)
sterowanie pokr t ami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwyp ywowe gazu

eliwne ruszty
inox

P yta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe (1 podwójny)
sterowanie pokr t ami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwyp ywowe gazu

eliwne ruszty
inox

P yta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe
sterowanie pokr t ami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwyp ywowe gazu

eliwne ruszty
inox

1 699 z

1 299 z

1 599 z

1 229 z

1 299 z

999 z

1 219 z

939 z

HF LUX 60 4G AI AL BLACK
p yta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe
sterowanie pokr t ami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwyp ywowe gazu
indywidualne eliwne ruszty
bez ramy

1 259 z

919 z

HF LUX 60 4G AI AL WHITE
p yta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe
sterowanie pokr t ami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwyp ywowe gazu
indywidualne eliwne ruszty
szk o w kolorze bia ym
bez ramy

1 359 z

999 z

VT.2 2G AI AL
p yta gazowa 30 cm
2 palniki gazowe
sterowanie pokr t ami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwyp ywowe gazu

eliwne ruszty
facette

1 399 z

1 059 z
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Aby otrzyma  patelni  Tefal, nale y w okresie od 1 pa dziernika 2015 r. do 29 lutego 2016 r. dokona  zakupu p yty 
gazowej Teka, a nast pnie wype ni  formularz zg oszeniowy i przes a  go wraz z kopi  dowodu zakupu na adres:
Teka Polska Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków, b d  on-line za po rednictwem strony internetowej:
www.kuchenneprzyjemnosci.plwww.kuchenneprzyjemnosci.pl

PATELNIA GRILLOWA FLAVOUR 26 X 26 CM

 technologia odlewu aluminiowego gwarantuj ca równomierne sma enie 
z zachowaniem warto ci od ywczych oraz d ugie utrzymywanie temperatury

 nieprzywieraj ca pow oka Resist Plus zapewniaj ca najwy sz  odporno  na zarysowania
 wska nik temperatury Thermo-Spot™ informuj cy o osi gnieciu idealnej temperatury 

sma enia
 przeznaczona do p yt gazowych, elektrycznych

i ceramicznych

Kup p yt  gazow , odbierz patelni  grillow  Tefal 
i zosta  mistrzem kuchni hiszpa skiej.

p yta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe (1 potrójny)
sterowanie pokr t ami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwyp ywowe gazu

eliwne ruszty
inox

EH 60 4G AI AL TR INOX

1 299 z

979 z
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3 PŁYTY GAZOWE

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

EW 90 5G AI AL TR BLACK

2 119 zł

1 599 zł

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

EW 60 4G AI AL BLACK

1 599 zł

1 219 zł

1 599 zł

1 219 zł

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

EW 60 4G AI AL INOX

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

EW 90 5G AI AL TR INOX

2 119 zł

1 599 zł

629 zł

379 zł

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

919 zł

559 zł

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

HIT
CENOWY

HIT
CENOWY

759 zł

469 zł

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

HIT
CENOWY
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Chuletas de cordero al grill
Kotleciki jagnięce z grilla
Potrawa kuchni hiszpańskiej charakterystyczna
dla prowincji Castilla-La Mancha

Więcej
płyt

gazowych
objętych

promocją
na str. 6!

Składniki (1 porcja)
 300g kotlecików z jagnięciny
 świeży rozmaryn (1 gałązka)
 2 ząbki czosnku
 oliwa z oliwek (25 ml)
 sól, pieprz (do smaku)

Przygotowanie:

To danie jest wyjątkowo smaczne i proste 
w przygotowaniu, pod warunkiem że użyjemy do niego 
wysokiej jakości mięsa. Na kilka godzin przez grillowaniem 
mięso należy zamarynować w rozmarynie, czosnku 
i oliwie z oliwek. Tak przygotowane kotleciki grillujemy na 
rozgrzanej patelni grillowej, po 2-3 minuty z każdej strony 
(w zależności od grubości mięsa). Po wyłożeniu na talerz 
dodajemy sól i pieprz do smaku. Podajemy z pieczonymi 
ziemniakami i dowolnymi warzywami.

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

¡Que aproveche! – Smacznego!
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Urządzenia z linii EBON 
to najlepszy przykład idealnego 
połączenia niezwykłej funkcjonalności, 
nowoczesnego wzornictwa i 
ponadczasowej elegancji.

Urządzenia Ebon,
zniewalająca forma

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

LINIA EBON

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

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

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

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

2 399 zł

1 829 zł

3 659 zł

2 799 zł

1 199 zł

919 zł

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

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

1 999 zł

1 529 zł

1 999 zł

1 529 zł

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

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

2 399 zł

1 799 zł

2 199 zł

1 599 zł

1 599 zł

1 799 zł

DH 685 T

DH 985 T

1 179 zł

1 319 zł



5 LINIA ETHOS

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

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

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

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

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

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

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

4 199 zł

3 159 zł

3 599 zł

2 759 zł

2 999 zł

2 299 zł

2 529 zł

1 879 zł

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

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

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

2 529 zł

1 929 zł

2 319 zł

1 759 zł

2 649 zł

1 999 zł

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

4 399 zł

3 259 zł

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

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

2 599 zł

1 999 zł

WYBÓR KONSUMENTA

Konsumenci nagrodzili 
piekarniki Teka tytułem Wybór 
Konsumenta 2015 doceniając 
ich najwyższą jakość oraz bogatą 
funkcjonalność. 

Więcej informacji na 
www.teka.com oraz 
www.wyborkonsumenta.com.pl

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

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

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

4 999 zł

3 799 zł

3 799 zł

2 759 zł

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

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

3 799 zł

2 899 zł

3 159 zł

2 319 zł

CML 45 CPEL 15
ekspres do kawy 45 cm
elektroniczny programator
3 programy automatyczne
regulacja grubości mielenia, mocy i temperatury kawy
możliwość użycia kawy mielonej
możliwość ustawienia czasu włączenia 
i wyłączenia kawiarki
oświetlenie LED wnęki kawiarki
wyświetlacz LCD
funkcja samoczyszczenia i automatycznego 
odkamieniania
stal zabezpieczona przed odciskami palców
prowadnice teleskopowe
inox

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

7 999 zł

5 999 zł

1 599 zł

1 199 zł



6

3 999 zł

2 999 zł

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

CC 40 

3 599 zł

2 759 zł

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

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

DPL 90

3 159 zł

2 419 zł

2 999 zł

2 199 zł

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

DVL 90

LINIA ETHOS

LINIA COUNTRY STYLE

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

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

3 059 zł

2 259 zł

3 059 zł

2 259 zł

2 119 zł

1 599 zł

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

IBR 6040 RETRO 

HR 750 ANTHRACITE

HR 750 BEIGE

HR 650 CREAM

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

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

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

2 759 zł

2 119 zł

2 759 zł

2 119 zł

2 339 zł

1 799 zł

płyta gazowa 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 ANTHRACITE

1 399 zł

1 079 zł

płyta gazowa 60 cm
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 BEIGE

1 399 zł

1 079 zł

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

DOS 90/60 BEIGE

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

DOS 90/60 ANTHRACITE

1 179 zł

1 379 zł

DOS 60

DOS 90

899 zł

999 zł

1 179 zł

1 379 zł

DOS 60

DOS 90

899 zł

999 zł

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

1 419 zł

1 079 zł

FUNKCJA POWER 
MANAGEMENT 

Płyty indukcyjne IB 6040 oraz 
IBR 6040 zostały wyposażone 
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.

NOWOŚĆ
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7 PŁYTY KUCHENNE

5 199 zł

3 999 zł

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

VR TC 95 4i

4 599 zł

3 459 zł

3 179 zł

2 359 zł

3 479 zł

2 659 zł

płyta indukcyjna 90 cm
4 pola indukcyjne
sterowanie sensorowe
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power Plus”
wskaźniki zalegania ciepła
napięcie znamionowe: 230/400 V
facette

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

IR 942 HSIRS 953
płyta indukcyjna 80 cm
4 pola indukcyjne
sterowanie sensorowe typu „Slider”
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power Plus”
funkcja „Smart Boiling”
funkcja „Total Zone”
funkcja „Stop & Go”
funkcja utrzymywania ciepła
wskaźniki zalegania ciepła
napięcie znamionowe: 230/400 V
facette

IRS 843

2 859 zł

2 159 zł

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

IRF 644 

1 679 zł

1 259 zł

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

IRF 321

POLA INDUKCYJNE TEKA FLEX 

Płyty indukcyjne IRF 644 oraz IRF 321 wyposażone zostały 
w pola grzejne Teka Flex, które mogą pracować niezależnie 
od siebie lub połączone w większe bloki. Nie trzeba się przy 
tym martwić o sposób stawiania naczyń. Tym sposobem 
można zyskać aż do 30% więcej miejsca do gotowania 
i stosować nawet duże naczynia typu brytfanka lub dwa 
mniejsze jednocześnie na tym samym polu. Wystarczy 
włączyć funkcję Total Zone, która umożliwia sterowanie 
dwoma polami grzejnymi jednocześnie, a z łatwością 
osiągniemy idealną temperaturę w tym samym momencie.

3 159 zł

2 399 zł

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

IRS 643

2 399 zł

1 699 zł

3 159 zł

2 299 zł

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

IRS 641 WHITE
płyta indukcyjna 60 cm
4 pola indukcyjne
sterowanie sensorowe typu „Slider”
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power”
funkcja utrzymywania ciepła
wskaźniki zalegania ciepła
napięcie znamionowe: 230/400 V
facette

IRS 641 

1 999 zł

1 499 zł

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

NOWOŚĆ
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1 799 zł

2 299 zł

DVT 60

DVT 90

1 299 zł

1 599 zł

1 899 zł

2 399 zł

DVT 60

DVT 90

1 399 zł

1 699 zł

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

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

3 799 zł

2 859 zł

2 999 zł

2 199 zł

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

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

OKAPY KUCHENNE

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

1 199 zł

1 279 zł

DG3 60

DG3 90

859 zł

899 zł

999 zł

1 179 zł

DH2 60

DH2 90

729 zł

899 zł

1 179 zł

1 259 zł

NC2 60

NC2 90

859 zł

899 zł

1 179 zł

1 259 zł

NC2 60

NC2 90

859 zł

899 zł

1 399 zł 1 399 zł

999 zł 999 zł

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

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

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

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

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

NC2 90/60 BLACK

DVC 560 BLACK

NC2 90/60 INOX

DVC 560 WHITE

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

1 699 zł

1 999 zł

DVU 560

DVU 590

1 299 zł

1 499 zł

1 699 zł

1 999 zł

DVU 560

DVU 590

1 299 zł

1 499 zł

DVU 590/560 BLACK
okap przyścienny 90 lub 60 cm
sterowanie sensorowe oraz sterowanie pilotem
3 prędkości turbiny
timer
oświetlenie LED 2 x 2 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 538m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
inox, szkło w kolorze czarnym
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okap przyścienny 90 lub 60 cm
sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny 
oświetlenie 2 x 40 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 380 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej E
inox

DBB 90/60
okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
automatyczny wyłącznik
3 prędkości turbiny
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
2 silniki
fi ltry metalowe
wydajność max.: 388 m3/h
wymienna listwa frontowa
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej F
kolor biały

okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
automatyczny wyłącznik
3 prędkości turbiny
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
2 silniki
fi ltry metalowe
wydajność max.: 388 m3/h
wymienna listwa frontowa
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej F
kolor czarny

CNL2 2002 WHITECNL2 2002 BLACKCNL1 3000
okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
automatyczny wyłącznik
3 prędkości turbiny
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
2 silniki
fi ltry metalowe
wydajność max.: 427 m3/h
wymienna listwa frontowa
opcja recyrkulacji
stal zabezpieczona przed odciskami palców
klasa efektywności energetycznej F
inox

949 zł

699 zł

699 zł

499 zł

699 zł

499 zł

589 zł

799 zł

DBB 60

DBB 90

429 zł

599 zł

okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
automatyczny wyłącznik
3 prędkości turbiny
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
2 silniki
fi ltry metalowe
wydajność max.: 388 m3/h
wymienna listwa frontowa
opcja recyrkulacji
stal zabezpieczona przed odciskami palców
klasa efektywności energetycznej F
inox

CNL2 2002

739 zł

559 zł

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

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

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

TL1-62 GFG2 GLASS BLACK GFG2 GLASS WHITE

419 zł

299 zł

629 zł

479 zł

629 zł

479 zł

579 zł

629 zł

GFH 55

GFH 73

439 zł

459 zł

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

GFH 73/55 
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2 599 zł

1 999 zł

2 119 zł

1 599 zł

1 999 zł

1 499 zł

zmywarka do naczyń 60 cm
ukryty elektroniczny panel sterujący
12 kompletów naczyń
6 programów zmywania
5 temperatur zmywania
program ekonomiczny
funkcja opóźnionego startu
automatyczna funkcja „3 w 1” (tabletki)
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

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

DW1 605 FI DW1 455 FI 
zmywarka do naczyń 60 cm
ukryty elektroniczny panel sterujący 
z wyświetlaczem LED
panel ze stali nierdzewnej zabezpieczony przed 
odciskami palców
14 kompletów naczyń
8 programów zmywania
5 temperatur zmywania
program ekonomiczny
program szybki
program auto
funkcja opóźnionego startu
automatyczna funkcja „3 w 1” (tabletki)
program ½ załadunku
funkcja AquaLogic
szufl ada na sztućce
regulacja wysokości kosza górnego
ustawienie twardości wody
sygnalizacja wybranego programu i funkcji
sygnalizacja braku soli i nabłyszczacza
wskaźnik Beam on Floor
system AQUASTOP
przepływowy ogrzewacz wody
zużycie wody (cykl) 10 l
poziom hałasu: 47 dB(A)
klasa efektywności: A++A

DW8 70 FI 
NOWOŚĆ

WSKAŹNIK
BEAM ON FLOOR 

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

WYŚWIETLACZ LED 

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



11 CH ODZIARKO-ZAMRA ARKI

8 599 z

6 399 z

3 599 z

2 659 z

2 559 z

1 899 z

NFE3 650
ch odziarko-zamra arka wolnostoj ca
elektroniczny panel steruj cy z wy wietlaczem 
LCD na drzwiach
system kontroli temperatury „Fuzzy Logic”
automatyczne rozmra anie
No Frost
funkcja szybkiego zamra ania i ch odzenia
funkcja „Eco” 
funkcja „Holiday”
funkcja „Ice O  ”
jonizator powietrza w komorze ch odziarki
pow oka antybakteryjna
komora BIO (0-3°C)
alarm ustawienia temperatury

ch odziarko-zamra arka do zabudowy
elektroniczny panel steruj cy
automatyczne rozmra anie ch odziarki i zamra arki
No Frost w zamra arce
funkcja szybkiego ch odzenia
komora BIO (0-3°C)
alarm otwartych drzwi
pow oka antybakteryjna
zamra arka ****
przestawne szklane pó ki
odwracane drzwi
regulowane nó ki
zawiasy no ycowe
pojemno  ca kowita 242 l
(ch odziarka - 193 l, zamra arka - 49 l)
klasa efektywno ci energetycznej A+

TKI2 325 DD 

ch odziarko-zamra arka do zabudowy
elektroniczny panel steruj cy
automatyczne rozmra anie ch odziarki
komora BIO (0-3°C)
pow oka antybakteryjna
zamra arka ****
przestawne szklane pó ki
odwracane drzwi
regulowane nó ki
pojemno  ca kowita 244 l
(ch odziarka - 189 l, zamra arka - 55 l)
klasa efektywno ci energetycznej: A+

CI 342

alarm otwartych drzwi
blokada nastawie
zamra arka ****
zewn trzny dystrybutor zimnej wody, kostek lodu 
i kruszonego lodu
przestawne szklane pó ki
stela  na 5 butelek
o wietlenie LED
pojemno  ca kowita 529 l
(ch odziarka - 353 l, zamra arka - 176 l)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
klasa efektywno ci energetycznej A+
inox

3 399 z

2 419 z

NFE2 320
ch odziarko-zamra arka wolnostoj ca
elektroniczny panel steruj cy z wy wietlaczem 
LCD na drzwiach
system kontroli temperatury „Fuzzy Logic”
automatyczne rozmra anie
No Frost
funkcja szybkiego zamra ania
funkcja szybkiego ch odzenia
funkcja „Eco”
pow oka antybakteryjna
komora BIO (0-3°C)

alarm ustawienia temperatury
zamra arka ****
przestawne szklane pó ki
odwracane drzwi
stela  na 5 butelek
pojemno  ca kowita 287 l (ch odziarka – 197 l, 
zamra arka – 90 l)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
klasa efektywno ci energetycznej A+
inox
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