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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 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

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

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

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

· Okapy kuchenne
· Zmywarki
· Chłodziarko-zamrażarki
· Pralki
· Ekspresy do kawy

· Baterie łazienkowe
· Baterie termostatyczne
· Systemy prysznicowe
· Wyposażenie dodatkowe
· Głowice ceramiczne
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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.

Marka Teka
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NORWEGIA

SZWECJA

HISZPANIA

WIELKA
BRYTANIA

IRLANDIA

SZWAJCARIA

AUSTRIA

MALTA

HOLANDIA

BELGIA

DANIA
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NIEMCY
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OWCZE
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FINLANDIA
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LITWA
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ALBANIA

CYPR

UKRAINA

ARMENIA

SER.&
CZARN.

CHORWACJA

POLSKA

GARIA

GRECJA

LIBAN

UZBEKISTANGRUZJA

AZERB

IRAK

TURCJA

IZRAEL

TURKMENISTAN

KAZACHSTAN

SYRIA

JORDANIA

AFGANISTAN

CHINY

TAJLANDIA

WIETNAM

SRI LANKA

SINGAPUR

MALEZJA
BRUNEI

INDONEZJA

PAKIST AN

INDIE

TAJWAN

HONG KONG

MONGOLIA

MAKAU

IRAN

KUWEJT

BAHRAJN

KATAR
ZJEDNOCZONE
EMIRATY 
ARABSKIE

OMAN

ARABIA
SAUDYJSKA

ANGOLA

RPA

REPUBLIKA
ZIELONEGO

TUNEZJA

MAROKO

ALGIERIA
LIBIA EGIPT

MOZAMBIK

SENEGAL

ETIOPIA

KENIA
UGANDA

NIGERIA

WYSPY

MAURITIUS

SUDAN

Teka,
świat rozwiązań
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ISLANDIA

JAPONIA

FILIPINY

AUSTRALIA

NOWA ZELANDIA

POLINEZJA

KOREA

KOLUMBIA

PERU

CHILE

MEKSYK

SALWADOR

GWATEMALA

KOSTARYKA
PANAMA

SURINAM

TRINIDAD I TOBAGO

DOMINIKANA

PARAGWA J

USA

BRAZYLIA

URUGWAJ

ARGENTYNA

WENEZUELA

PORTORYKO

ARUBA

ANTYLE 
HOLENDERSKIE

BELIZE

HONDURAS

EKWADOR
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ZLEWOZMYWAKI 
Czysta przyjemność zmywania
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ZLEWOZMYWAKI SZKLANE

ZLEWOZMYWAKI Z TEGRANITU
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30 CM 45 CM

45 CM

1 komora 1 komora 1 komora z ociekaczem

1 komora

Radea 160/325 TG E 50 1C 580 x 500

Stylo 1C 1E

E 50 1C 465 x 440 Universo 1C 1E

Linea 340/400

Expression 45 S-CN

Cabrera 45 B-TG

Lugo 45 B-TG

Aura 45 B-TGExpression 45 B-CN / B-MTX

E 50 1C 465 x 465 DR-78 1C 1E

DR-77 1C 1E

Stylo 1C

Basico 510 1C

Stage 45 B-CN

Przegląd zlewozmywaków według wielkości szafek

E 1C

Zlewozmywak podwieszany BE 280/400

Astral 45 B-TG

Lumina 40 B-TG

Radea 325/325 TG

Stena 45 B-CN / B-MTX

Stena 45 E-CN / E-MTX

Centroval 45-TG

Zlewozmywak podwieszany BE ∅ 390

Zlewozmywak podwieszany BE 340/400 Plus

Zlewozmywak podwieszany BE 340/370
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str. 33
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45 CM
1 komora z ociekaczem

Lux 1B 1D 86

Zlewozmywak podwieszany BE 400/400 Plus

Zlewozmywak podwieszany BE 400/400

Przegląd zlewozmywaków według wielkości szafek

50 CM

50 CM 60 CM

1 komora

1 komora 1 komora 1 ½ komory 

1 ½ komory  z ociekaczem

1 komora z ociekaczem

1 ½ komory 1 komora z ociekaczem

Linea 400/400

60 CM
1 komora

Frame 1B PlusClassico 1C

Classico 1C 1E

Cara 45 B-TG

Kea 45 B-TG

Perla 45 B-TG

Universo 45 B-GT

Radea 490/370 TG

Radea 550/370 TG

Menorca 60 S-TG

Radea 450/325 TG

Frame 1B 1D Plus

Stena 60 B-CN / B-MTX

Universo 1 ½C

Stage 60 S-CN

Stage 60 E-CN

Frame 1 ½B Expression 60 B-CN / B-MTX

Stage 60 B-CN / B-MTX

Princess 1 ½C 1E

Princess 1 ½C Universo 1 ½C 1E
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str. 39

Radea 390/370 TG str. 57
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i-Sink 95 DX str. 45
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80 CM

90 CM

2 komory

2 komory

1 ½ komory

1 komora

2 komory

2 komory  z ociekaczem

2 komory  z ociekaczem

Przegląd zlewozmywaków według wielkości szafek

Astral 70 E-TG

Angular

Universo 2C 1E

Alba 80 B-TG

Universo 2C

Linea 340/400 & 180/400

Zlewozmywak podwieszany 1 ½B 625

Linea 550/400

Stylo 2C

DR-78 2C

Expression 80 B-CN / B-MTX

70 CM 80 CM60 CM
1 ½ komory  z ociekaczem

Cabrera 70 E-TG
1 ½ komory  z ociekaczem

Aura 60 B-TG

Lugo 60 B-TG

Lumina 60 B-TG

Cara 60 B-TG

Kea 60 B-TG

Universo 60 B-GT

Astral 60 B-TG
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Zlewozmywaki Teka – niezmiennie piękne

Materiały i kolory – Stal szlachetna czy tegranit?
Im większy wybór, tym lepiej dopasujesz wykończenie zlewozmywaka do indywidualnych potrzeb i gustu. Każdy z materiałów charakteryzuje się innymi 
właściwościami, a odpowiedni wybór stworzy niepowtarzalną atmosferę w Twojej kuchni. Wszystkie materiały podlegają recyklingowi, są higieniczne 
i łatwe w pielęgnacji. Teraz możesz wykorzystać jeszcze więcej możliwości, aby wyrazić swój indywidualny styl.

Stal szlachetna – Długotrwały połysk
Trzy surowce – stal, chrom i nikiel, tworzą bazę tego materiału. Udział chromu w stali szlachetnej wynosi 18%, a niklu 10%. Chrom powoduje, 
że zlewozmywak nie rdzewieje, natomiast nikiel nadaje tworzywu elastyczność. Dzięki takiej kombinacji surowców materiał jest: • odporny na działanie 
stosowanych powszechnie w gospodarstwie domowym środków czyszczących • odporny na wysokie temperatury, uderzenia, ścieranie i inne uszkodzenia 
mechaniczne • elastyczny – nie ulega łatwo pęknięciom • higieniczny, łatwy w pielęgnacji i nawet po latach elegancki.

Mikrotekstura – Delikatny wzór i idealna czystość
Nowa, atrakcyjna struktura stali – mikrotekstura – ułatwia utrzymanie zlewozmywaka w czystości. Krople wody spływają nie zatrzymując się na powierzchni 
zlewozmywaka, co redukuje osadzanie się kamienia do minimum. Wykończenie to ma wyjątkowo atrakcyjny i elegancki wygląd oraz doskonale współgra 
z innymi elementami wykończenia kuchni np. z aluminium.

MTX mikroteksturaCN MAT stal matowaCN stal polerowanastal satynowana
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Tegranit Plus i Graniteka – Naturalne piękno kamienia
Tegranit Plus i Graniteka to alternatywa dla wszystkich tych, którzy preferują kolorowe zlewozmywaki o niepowtarzalnej, naturalnej powierzchni. Materiały 
te gwarantują wieloletnią trwałość oraz naturalny kamienny wygląd dzięki połączeniu naturalnego kwarcu oraz akrylu, w proporcjach 80% do 20% 
w przypadku tegranitu oraz 70% do 30% - w przypadku graniteki.

Tegranit Plus jest: • bardzo wytrzymały i odporny na zarysowania • niezwykle łatwy w pielęgnacji • odporny na używane powszechnie w gospodarstwie 
domowym kwasy i ługi • bezpieczny dla produktów spożywczych • odporny na wysoką temperaturę (w przypadku krótkotrwałego oddziaływania nawet do 
280°C) • odporny na promieniowanie ultrafi oletowe • maksymalna głębia koloru • jeszcze gładsza powierzchnia dzięki najnowszej technologii produkcji 
• wyprodukowany zgodnie z najbardziej rygorystycznymi standardami jakości i normami ochrony środowiska na świecie.

topaz GT agat GT

onyks* GTczekoladowy
brąz 

antracyt

piaskowy
beż GT

biały

Ze względów technicznych przedstawiona paleta kolorów i materiałów może nie pokrywać się z oryginałem. Zastrzegamy sobie nieznaczne odchylenia kolorów.

* efekt metaliczny         GT - Graniteka
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Zlewozmywaki stalowe do wbudowania

Zlewozmywaki Teka – Wzornictwo dla wymagających
Stal szlachetna to klasyczny materiał wykorzystywany do produkcji zlewozmywaków – ceniony za swój profesjonalny wygląd, higieniczny 
i łatwy w codziennej pielęgnacji. Dlatego też produkujemy zlewozmywaki z wysokiej jakości stali szlachetnej w szerokiej palecie wzorów, 
różnej kombinacji komór i ociekaczy. Szczególna kombinacja stali, chromu oraz niklu sprawia, że materiał ten jest nierdzewny, elastyczny, 
odporny na wysokie temperatury, uderzenia, zarysowania oraz inne mechaniczne działania. Natomiast powierzchnia z mikrotekstury 
jest dodatkowo odporna na przyjmowanie brudu i ogranicza do minimum tworzenie się osadów wapnia.

ZLEWOZMYWAKI STALOWE
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stal polerowana
 komora po lewej stronie  40180511
 komora po prawej stronie  40180510

Frame 1B 1D Plus

Wersja
- z 3 otworami
- grubość stali: 0,9 mm
Wycięcie w blacie
- 950 x 490 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 87)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworem 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½”

- dozownik na płyn
- wkład sitowy z tworzywa sztucznego

Do szafek od 60 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość 
od ściany 86 mmWYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)

  970 |   510

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  520 |   380 |   180

stal polerowana   40180520

Frame 1 ½B

Wersja
- z 3 otworami
- grubość stali: 0,9 mm
Wycięcie w blacie
- 575 x 490 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 87)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½” 

- dozownik na płyn
- wkład sitowy z tworzywa sztucznego

Do szafek od 60 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość 
od ściany 86 mmWYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)

  595 |   510

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  340 |   380 |   160
  155 |   380 |   120

Zlewozmywaki stalowe do wbudowania

ZLEWOZMYWAKI STALOWE
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stal polerowana   40180500

Frame 1B Plus

Wersja
- z 3 otworami
- grubość stali: 0,9 mm
Wycięcie w blacie
- 575 x 490 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 87)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworem 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½”

- dozownik na płyn
- wkład sitowy z tworzywa sztucznego

Do szafek od 60 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 86 mmWYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)

  595 |   510

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  520 |   380 |   180

Zlewozmywaki stalowe do wbudowania

Stena 45 E-CN / E-MTX 

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  800 |   500

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  340 |   418 |   162

Wersja
- z 2 otworami
- grubość stali: 0,7 mm
Wycięcie w blacie
- 805 x 505 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 89)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworem 3 ½”,
z przedłużką i syfonem 1 ½”

- miseczka perforowana stalowa

Do szafek od 45 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 60 mm

stal polerowana 12131020

mikrotekstura 12131021

NOWOŚĆ

ZLEWOZMYWAKI STALOWE
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Stena 45 B-CN / B-MTX 

Wersja
- model odwracalny, z 2 otworami
- grubość stali: 0,7 mm
Wycięcie w blacie
- 840 x 480 mm, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 89)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworem 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½”

Do szafek od 45 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mm

stal polerowana 12131005

mikrotekstura 12131006

Zlewozmywaki stalowe do wbudowania

Stena 60 B-CN / B-MTX 

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  980 |   500

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  340 |   400 |   157
  170 |   320 |   99

Wersja
- model odwracalny, z 2 otworami
- grubość stali: 0,7 mm
Wycięcie w blacie
- 960 x 480 mm, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 89)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3 ½”,
z przedłużką i syfonem 1 ½”

- wkład sitowy stalowy

Do szafek od 60 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  860 |   500

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  340 |   400 |   162

stal polerowana 12131010

mikrotekstura 12131011

ZLEWOZMYWAKI STALOWE
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Zlewozmywaki stalowe do wbudowania

Expression 60 B-CN / B-MTX

Wersja
- model odwracalny, z 2 otworami
- grubość stali: CN 0,8 mm, MTX 0,7 mm
Wycięcie w blacie
- 980 x 480, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 87)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½”

- wkład sitowy stalowy
- deska szklana

Do szafek od 60 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mmWYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)

  1000 |   500

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  340 |   400 |   215
  180 |   270 |   135

stal polerowana 12126011

mikrotekstura 12126013

Expression 80 B-CN / B-MTX

Wersja
- z 2 otworami
- grubość stali: CN 0,8 mm, MTX 0,7 mm
Wycięcie w blacie
- 780 x 480, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 87)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½” 

Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 87)
- deska szklana

Do szafek od 80 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mmWYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)

  800 |   500

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  340 |   400 |   210
  340 |   400 |   210

stal polerowana 12126007

mikrotekstura 12126015

ZLEWOZMYWAKI STALOWE
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Zlewozmywaki stalowe do wbudowania

Expression 45 S-CN

Wersja
- z 2 otworami
- grubość stali: 0,8 mm
Wycięcie w blacie
- 445 x 420, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 87)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworem 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½”

Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 87)
- deska szklana

Do szafek od 45 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mmWYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)

  465 |   440

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  400 |   340 |   205

Expression 45 B-CN / B-MTX

Wersja
- model odwracalny, z 2 otworami
- grubość stali: CN 0,8 mm, MTX 0,7 mm
Wycięcie w blacie
- 840 x 480, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 87)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworem 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½”

- deska szklana

Do szafek od 45 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  860 |   500

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  340 |   400 |   216

stal polerowana 12126021

stal polerowana 12126006

mikrotekstura 12126012

ZLEWOZMYWAKI STALOWE
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Stage 60 B-CN / B-MTX

Wersja
- z 2 otworami
- grubość stali: 0,8 mm
Wycięcie w blacie
- 980 x 480, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 89)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem

- wkład sitowy stalowy
- deska szklana
Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 89)
- kosz na naczynia

Do szafek od 60 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  1000 |   500

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  340 |   400 |   180
  185 |   270 |   120

stal polerowana   30000612

Stage 60 E-CN

Wersja
- z 2 otworami
- grubość stali: 0,8 mm
Wycięcie w blacie
- wg rysunku poniżej
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 89)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem

Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 89)
- wkład sitowy stalowy
- deska szklana
- kosz na naczynia

Do szafek narożnych o wymiarach boków 90/90 cm lub do szafek od 60 cm
W przypadku zabudowy w szeregu min. szerokość blatu 70 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
 816 |   565

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  340 |   400 |   180
  185 |   270 |   120

Zlewozmywaki stalowe do wbudowania

stal polerowana
 komora po lewej stronie 30000611
 komora po prawej stronie 30000614
mikrotekstura
 komora po lewej stronie 30000674
 komora po prawej stronie 30000675

NOWA WERSJA

ZLEWOZMYWAKI STALOWE
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stal polerowana 30000610

Stage 45 B-CN

Wersja
- model odwracalny, z 2 otworami
- grubość stali: 0,8 mm
Wycięcie w blacie
- 840 x 480, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 89)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworem 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem

Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 89)
- deska szklana
- kosz na naczynia

Do szafek od 45 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  860 |   500

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  340 |   400 |   180

stal polerowana 30000613

Stage 60 S-CN

Wersja
- z 2 otworami
- grubość stali: 0,8 mm
Wycięcie w blacie
- 630 x 480, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 89)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem

Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 89)
- wkład sitowy stalowy
- deska szklana 
- kosz na naczynia

Do szafek od 60 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  650 |   500

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  340 |   400 |   180
  185 |   270 |   120

Zlewozmywaki stalowe do wbudowania

ZLEWOZMYWAKI STALOWE
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Angular

Wersja
- z 1 otworem
- grubość stali: 0,8 mm
Wycięcie w blacie
- wg rysunku poniżej
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 85)
-  komplet odpływowy z zaworami 3 ½” i syfonem 
Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 85)
- deska drewniana
- automat zamykający

Do szafek narożnych o wymiarach boków 90/90 cm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  830 |   830

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  400 |   340 |   187
  400 |   340 |   187

stal polerowana   10118008

mikrotekstura   10118007

Classico 1C 1E 

Wersja
- model odwracalny
- grubość stali: 0,8 mm
Wycięcie w blacie
- 840 x 480 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 86)
-  komplet odpływowy z zaworem 3 ½” i syfonem 
Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 86)
- deska drewniana
- automat zamykający

Do szafek od 60 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mmWYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)

  860 |   500

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  406 |   406 |   190

Zlewozmywaki stalowe Standard do wbudowania

stal polerowana   10119056

mikrotekstura   10119057

ZLEWOZMYWAKI STALOWE STANDARD
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Princess 1 ½C 1E

Classico 1C

Wersja
- model odwracalny
- grubość stali: 0,7 mm
Wycięcie w blacie
- 980 x 480, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 89)
-  komplet odpływowy z zaworami 3 ½” i syfonem 
Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 89)
- wkład sitowy
- automat zamykający

Do szafek od 60 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mm

Wersja
- model odwracalny
- grubość stali: 0,8 mm
Wycięcie w blacie
- 630 x 480 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 86)
-  komplet odpływowy z zaworem 3 ½” i syfonem 
Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 86)
- deska drewniana
- automat zamykający

Do szafek od 50 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  1000 |   500

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  340 |   420 |   162
  185 |   280 |   133

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  650 |   500

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  406 |   406 |   190 stal polerowana   30000056

mikrotekstura   30000053

stal polerowana   30000183

mikrotekstura   30000173

Zlewozmywaki stalowe Standard do wbudowania

ZLEWOZMYWAKI STALOWE STANDARD
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Princess 1 ½C

Wersja
- model odwracalny
- grubość stali: 0,7 mm
Wycięcie w blacie
- 780 x 480, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 89)
-  komplet odpływowy z zaworami 3 ½” i syfonem 
Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 89)
- wkład sitowy
- automat zamykający

Do szafek od 60 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mmWYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)

  800 |   500

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  340 |   420 |   162
  185 |   280 |   133

Stylo 2C

Wersja
- z 1 otworem
- grubość stali: 0,7 mm
Wycięcie w blacie
- 810 x 465, promień kąta 140 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 90)
-  komplet odpływowy z zaworami 3 ½” i syfonem 
Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 90)
- deska drewniana
- automat zamykający

Do szafek od 90 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mmWYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)

  828 |   485

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  360 |   417 |   160
  360 |   417 |   160

stal polerowana 30000172

mikrotekstura 30000171

stal polerowana   11107025

mikrotekstura   11107044

Zlewozmywaki stalowe Standard do wbudowania

ZLEWOZMYWAKI STALOWE STANDARD
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Stylo 1C

Stylo 1C 1E

Wersja
- z 1 otworem
- grubość stali: 0,7 mm
Wycięcie w blacie
- 445 x 465, promień kąta 140 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 90)
-  komplet odpływowy z zaworem 3 ½” i syfonem 
Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 90)
- deska drewniana
- automat zamykający

Do szafek od 45 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mm

Wersja
- model odwracalny
- grubość stali: 0,7 mm
Wycięcie w blacie
- 810 x 465, promień kąta 140 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 90)
-  komplet odpływowy z zaworem 3 ½” i syfonem 
Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 90)
- deska drewniana
- automat zamykający

Do szafek od 45 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mmWYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)

  830 |   485

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  360 |   395 |   170 stal polerowana   10107021

mikrotekstura   10107043

stal polerowana   10107026

mikrotekstura   10107045

Zlewozmywaki stalowe Standard do wbudowania

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  465 |   485

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  400 |   360 |   160

ZLEWOZMYWAKI STALOWE STANDARD
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Universo 2C 1E

Wersja
- model odwracalny
- grubość stali: 0,7 mm
Wycięcie w blacie
- 1140 x 480, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 90)
-  komplet odpływowy z zaworami 3 ½” i syfonem 
Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 90)
- deska drewniana
- automat zamykający

Do szafek od 80 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mmWYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)

  1160 |   500

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  340 |   400 |   170
  340 |   400 |   170

Universo 2C

Wersja
- grubość stali: 0,7 mm
Wycięcie w blacie
- 770 x 480, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 90)
-  komplet odpływowy z zaworami 3 ½” i syfonem 
Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 90)
- deska drewniana
- automat zamykający

Do szafek od 80 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  790 |   500

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  340 |   400 |   170
  340 |   400 |   170

stal matowa   10120008

mikrotekstura   10120048

stal matowa   10120003

mikrotekstura   10120046

17
0

17
0

17
0

17
0

Zlewozmywaki stalowe Standard do wbudowania

ZLEWOZMYWAKI STALOWE STANDARD
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Universo 1 ½C

Universo 1 ½C 1E

Wersja
- model odwracalny
- grubość stali: 0,7 mm
Wycięcie w blacie
- 630 x 480, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 90)
-  komplet odpływowy z zaworami 3 ½” i syfonem 
Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 90)
- deska drewniana
- automat zamykający

Do szafek od 60 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mm

Wersja
- model odwracalny
- grubość stali: 0,7 mm
Wycięcie w blacie
- 980 x 480, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 90)
-  komplet odpływowy z zaworami 3 ½” i syfonem 
Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 90)
- deska drewniana
- automat zamykający

Do szafek od 60 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  650 |   500

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  340 |   400 |   155
  170 |   320 |   95

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  1000 |   500

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  340 |   400 |   160
  170 |   320 |   95

stal matowa   10120036

mikrotekstura   10120060

stal matowa   10120068

mikrotekstura   10120069

Zlewozmywaki stalowe Standard do wbudowania

ZLEWOZMYWAKI STALOWE STANDARD
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Universo 1C 1E

Wersja
- model odwracalny
- grubość stali: 0,7 mm
Wycięcie w blacie
- 770 x 480, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 90)
-  komplet odpływowy z zaworem 3 ½” i syfonem 
Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 90)
- deska drewniana
- automat zamykający

Do szafek od 45 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mmWYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)

  790 |   500

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  340 |   400 |   169 stal matowa   10120001

mikrotekstura   10120045

Basico 510 1C

Wersja
- z 1 otworem
- grubość stali: 0,6 mm
Wycięcie w blacie
- ø 490 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 85)
-  komplet odpływowy z zaworem 3 ½” i syfonem
Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 85)
- deska drewniana
- automat zamykający

Do szafek od 45 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
ø 510  

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
ø 390 |   160

stal matowa   10124021

mikrotekstura   10124027

WWY

Zlewozmywaki stalowe Standard do wbudowania

NOWOŚĆ

ZLEWOZMYWAKI STALOWE STANDARD
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DR-78 1C 1E

DR-78 2C

Wersja
- model odwracalny
- grubość stali: 0,6 mm
Wycięcie w blacie
- 760 x 420, promień kąta 210 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 86)
-  komplet odpływowy z zaworem 3 ½” i syfonem 
Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 86)
- automat zamykający

Do szafek od 45 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mm

Wersja
- grubość stali: 0,6 mm
Wycięcie w blacie
- 760 x 420, promień kąta 210 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 86)
-  komplet odpływowy z zaworami 3 ½” i syfonem 
Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 86)
- automat zamykający

Do szafek od 80 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  780 |   440

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  335 |   365 |   150
  335 |   365 |   150

stal matowa 10130002

mikrotekstura   10130004

stal matowa   10130001

mikrotekstura  10130003

Zlewozmywaki stalowe Standard do wbudowania

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  780 |   440

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  335 |   365 |   150

ZLEWOZMYWAKI STALOWE STANDARD
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DR-77 1C 1E

Wersja
- model odwracalny
- grubość stali: 0,6 mm
Wycięcie w blacie
- 750 x 480, promień kąta 240 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 86)
-  komplet odpływowy z zaworem 3 ½” i syfonem 
Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 86)
- automat zamykający

Do szafek od 45 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  770 |   500

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
ø 410 |   175

stal matowa 40127301

mikrotekstura   40127303

Zlewozmywaki stalowe Standard do wbudowania
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E 50 1C 465 x 440

Wersja
- grubość stali: 0,6 mm
Wycięcie w blacie
- 445 x 420, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 87)
-  komplet odpływowy z zaworem 1 ½” i syfonem 

Do szafek od 45 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna 
odległość od ściany 30 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  465 |   440

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  370 |   340 |   150

stal matowa   30000017

E 1C

Wersja
- grubość stali: 0,6 mm
Wycięcie w blacie
- 260 x 385, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 87)
-  komplet odpływowy z zaworem 1 ½” i syfonem 

Do szafek od 30 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna 
odległość od ściany 30 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  280 |   405

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  240 |   370 |   150

stal polerowana   10132001

E 50 1C 465 x 465

Wersja
- z 1 otworem
- grubość stali: 0,6 mm
Wycięcie w blacie
- 445 x 445, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 87)
-  komplet odpływowy z zaworem 1 ½” i syfonem 

Do szafek od 45 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna 
odległość od ściany 30 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  465 |   465

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  365 |   335 |   140

stal matowa   30000048

mikrotekstura  30000046

E 50 1C 580 x 500

Wersja
- model odwracalny
- grubość stali: 0,6 mm
Wycięcie w blacie
- 560 x 480, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 87)
-  komplet odpływowy z zaworem 3 ½” i syfonem 
Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 87)
- automat zamykający

Do szafek od 45 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna 
odległość od ściany 30 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  580 |   500

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  340 |   400 |   150

stal matowa  30000065

mikrotekstura  30000061

Zlewozmywaki stalowe Standard do wbudowania

ZLEWOZMYWAKI STALOWE STANDARD
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Zlewozmywaki podwieszane

Fundament przyjaznej atmosfery 
Każdy, kto zdecyduje się na wysokiej jakości blat kuchenny, znajdzie w programie Teka eleganckie zlewozmywaki podwieszane idealnie pasujące do blatów 
z granitu, marmuru czy kompozytu. Dzięki montażowi pod blatem są łatwiejsze w pielęgnacji, a różne formy i wielkości komór można zestawiać według 
indywidualnych potrzeb i gustów. Szczególnej uwadze polecamy estetyczną zmianę wprowadzoną w zlewozmywakach Linea – nowy, elegancki przelew, 
którego kwadratowa forma idealnie wkomponowuje się w minimalistyczne wzornictwo tej linii.

ZLEWOZMYWAKI PODWIESZANE
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Ważne! Montaż zlewów podwieszanych musi być wykonany
przez doświadczonych specjalistów.
1. Wywiercić otwory do kołków gwintowych M6.

Dopasować położenie zlewozmywaka względem szafki.
2. Wkleić kołki gwintowe M6.
3. Materiał uszczelniający nanieść na krawędź zlewu.
4. Zlew docisnąć do blatu kuchennego i przykręcić zaciski.

Montaż zlewozmywaka podwieszanego

Zlewozmywaki podwieszane – przykładowe kombinacje montażu

Do szafek o szerokości 80 cm

Do szafek o szerokości 90 cm
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ZLEWOZMYWAKI PODWIESZANE
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Linea 550/400

Linea 340/400 & 180/400

Wersja
- grubość stali: 1 mm
Wycięcie w blacie
- wg rysunku poniżej
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 88)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworem 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½” 

Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 88)
- wkład sitowy stalowy
- deska szklana

Do szafek od 70 cm

Wersja
- grubość stali: 1 mm
Wycięcie w blacie
- wg rysunku poniżej
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 88)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3 ½”,
z przedłużką i syfonem 1 ½” 

Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 88)
- wkład sitowy stalowy
- deska szklana

Do szafek od 70 cm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  590 |   440

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  550 |   400 |   184

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  592 |   440

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  340 |   400 |   184
  180 |   400 |   184

stal satynowana   89029

stal satynowana   89045

Zlewozmywaki podwieszane ze stali szlachetnej

ZLEWOZMYWAKI PODWIESZANE
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Linea 400/400

Wersja
- grubość stali: 1 mm
Wycięcie w blacie
- wg rysunku poniżej
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 88)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworem 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½” 

Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 88)
- wkład sitowy stalowy
- deska szklana

Do szafek od 50 cm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  440 |   440

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  400 |   400 |   184

Linea 340/400

Wersja
- grubość stali: 1 mm
Wycięcie w blacie
- wg rysunku poniżej
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 88)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworem 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½” 

Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 88)
- wkład sitowy stalowy
- deska szklana

Do szafek od 45 cm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  380 |   440

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  340 |   400 |   184

stal satynowana  89049

stal satynowana   89070

Zlewozmywaki podwieszane ze stali szlachetnej

ZLEWOZMYWAKI PODWIESZANE
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Zlewozmywak podwieszany BE 400/400 Plus

Wersja
- grubość stali: 1 mm
Wycięcie w blacie
- wg szablonu
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 90)
-  komplet odpływowy z zaworem 3 ½”, z przedłużką i syfonem 1 ½”

Do szafek od 50 cm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  435 |   435

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  406 |   406 |   200

stal polerowana   10125152

Zlewozmywaki podwieszane ze stali szlachetnej

NOWOŚĆ

Wersja
- grubość stali: 1 mm
Wycięcie w blacie
- wg szablonu
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 90)
-  komplet odpływowy z zaworem 3 ½”, z przedłużką i syfonem 1 ½”

Do szafek od 45 cm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  367 |   427

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  340 |   400 |   200

Zlewozmywak podwieszany BE 340/400 Plus

stal polerowana   10125149

NOWOŚĆ

ZLEWOZMYWAKI PODWIESZANE
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Zlewozmywaki podwieszane ze stali szlachetnej

Zlewozmywak podwieszany BE 400/400

Wersja
- grubość stali: 0,8 mm
Wycięcie w blacie
- wg szablonu
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 90)
-  komplet odpływowy z zaworem 3 ½”, z przedłużką i syfonem 1 ½”

Do szafek od 50 cm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  433 |   433

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  406 |   406 |   180

stal polerowana   10125005

Zlewozmywak podwieszany BE ø 390

Wersja
- grubość stali: 0,8 mm
Wycięcie w blacie
- wg szablonu
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 90)
-  komplet odpływowy z zaworem 3 ½”, z przedłużką i syfonem 1 ½” 

Do szafek od 45 cm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
ø 450

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
ø 390 |   180

stal polerowana   10125006

ZLEWOZMYWAKI PODWIESZANE
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Zlewozmywak podwieszany BE 340/370

Wersja
- grubość stali: 0,8 mm
Wycięcie w blacie
- wg szablonu
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 90)
-  komplet odpływowy z zaworem 3 ½”, z przedłużką i syfonem 1 ½” 

Do szafek od 45 cm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  365 |   395

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  338 |   368 |   155

stal polerowana 10125004

Zlewozmywak podwieszany BE 280/400

Wersja
- grubość stali: 0,8 mm
Wycięcie w blacie
- wg szablonu
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 90)
-  komplet odpływowy z zaworem 3 ½”, z przedłużką i syfonem 1 ½” 

Do szafek od 45 cm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  307 |   433

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  280 |   406 |   180

stal polerowana 10125003

Zlewozmywaki podwieszane ze stali szlachetnej

ZLEWOZMYWAKI PODWIESZANE
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Zlewozmywaki podwieszane ze stali szlachetnej / z tegranitu

Zlewozmywak podwieszany 1 ½ B 625

Wersja
- grubość stali: 1 mm
Wycięcie w blacie
- wg szablonu
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 90)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½” 

Do szafek od 80 cm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  624 |   464

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  340 |   400 |   200
  185 |   280 |   120

stal polerowana
 mała komora po lewej stronie  59973
 mała komora po prawej stronie  59972

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  501,5 |   377,5

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  449 |   325 |   168

Radea 450/325 TG

Wycięcie w blacie
- wg szablonu
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 89)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworem 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½” 

Do szafek od 60 cm

piaskowy beż 88489

topaz 88490

onyks* 88495

antracyt 88649

* efekt metaliczny ZLEWOZMYWAKI PODWIESZANE
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* efekt metaliczny

Radea 160/325 TG

Wycięcie w blacie
- wg szablonu
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 89)
-  komplet odpływowy z zaworem 3 ½”, z przyłączem do kompletu odpływowego 
z automatem zamykającym

Do szafek od 30 cm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  215 |   377,5

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  162 |   325 |   128

Radea 325/325 TG

Wycięcie w blacie
- wg szablonu
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 89)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworem 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½” 

Do szafek od 45 cm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  377,5 |   377,5

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  325 |   325 |   168

piaskowy beż 88507

topaz 88508

onyks* 88513

antracyt 88645

piaskowy beż 88498

topaz 88499

onyks* 88504

antracyt 88647

Zlewozmywaki podwieszane z tegranitu

ZLEWOZMYWAKI PODWIESZANE
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Włączenie / Wyłączenie

Większy strumień wody

Mniejszy strumień wody

Wyższa temperatura wody

Niższa temperatura wody

Zlewozmywaki szklane

                            , zaawansowana technologia zmywania
Mamy przyjemność przedstawić Państwu innowacyjną koncepcję będącą połączeniem nowoczesnych technologii oraz ponadczasowej klasyki – 
zlewozmywak i-Sink 95 DX. Dzięki elektronicznemu sterowaniu umieszczonemu w szklanej powierzchni zlewozmywaka, można w bardzo precyzyjny sposób 
sterować baterią kuchenną – zarówno temperaturą (17 poziomów), jak i mocą strumienia wody (5 poziomów). Dodatkowo o ustawionej temperaturze wody 
poinformuje kolor panelu sterującego. Niebieski kolor lampek LED wskaże temperaturę poniżej 34°C, fi oletowy 34-40°C, zaś czerwony – powyżej 40°C.

Atrakcyjne, nowoczesne wzornictwo zlewozmywaka z czarnego hartowanego szkła pozwala na montaż w standardowym szeregu, jak również na wyspie 
kuchennej gwarantując jednocześnie spektakularny efekt. Oprócz praktycznej okrągłej komory umieszczonej centralnie, na szklanej powierzchni znajdują 
się dwa symetryczne ociekacze, które można wykorzystać również jako dodatkowe miejsce do prac kuchennych.

ZLEWOZMYWAKI SZKLANE
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Lux 1B 1D 86

Wersja
- model odwracalny, z 2 otworami
- grubość stali: 1 mm
Wycięcie w blacie
- 840 x 490, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 90)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworem 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½” 

Do szafek od 50 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  860 |   510

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  400 |   400 |   200 stal polerowana + szkło czarne   12129008

i-Sink 95 DX

Wersja
- z 3 otworami
- grubość stali: 0,8 mm
Wycięcie w blacie
- wg rysunku poniżej
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 90)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworem 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½” 

- bateria kuchenna
- sterowanie sensorowe do baterii oraz zasilacz

Do szafek od 50 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 30 mmWYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)

  950 |   520

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
ø 390 |   180 stal polerowana + szkło czarne   13129009

Zlewozmywaki szklane

ZLEWOZMYWAKI SZKLANE
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Zlewozmywaki z tegranitu i graniteki

Tegranit Plus i Graniteka – Naturalne piękno kamienia
Tegranit Plus to alternatywa dla wszystkich tych, którzy preferują kolorowe zlewozmywaki o niepowtarzalnej, naturalnej powierzchni. Materiał gwarantuje 
wieloletnią trwałość oraz naturalny kamienny wygląd dzięki połączeniu naturalnego kwarcu oraz akrylu.
Tegranit Plus jest: • bardzo wytrzymały i odporny na zarysowania • niezwykle łatwy w pielęgnacji • odporny na używane powszechnie w gospodarstwie 
domowym kwasy i ługi • bezpieczny dla produktów spożywczych • odporny na wysoką temperaturę (w przypadku krótkotrwałego oddziaływania nawet do 
280°C) • odporny na promieniowanie ultrafi oletowe • maksymalna głębia koloru • jeszcze gładsza powierzchnia dzięki najnowszej technologii produkcji 
• wyprodukowany zgodnie z najbardziej rygorystycznymi standardami jakości i normami ochrony środowiska na świecie.

ZLEWOZMYWAKI Z TEGRANITU
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WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  1060 |   525

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  343 |   380 |   228
  161 |   380 |   225

Aura 60 B-TG

Wersja
- model odwracalny
Wycięcie w blacie
- 980 x 480, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 85)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½” 

- pokrętło automatu zamykającego wykonane ze stali szlachetnej
-  deska szklana
Wyposażenie za dodatkową opłatą (patrz str. 85)
- wkład sitowy stalowy 

Do szafek od 60 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 80 mm

biały 88401

piaskowy beż 88402

topaz 88403

onyks* 88564

antracyt 88404

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  920 |   525

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  379 |   380 |   228

Aura 45 B-TG

Wersja
- model odwracalny
Wycięcie w blacie
- 840 x 480, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 85)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworem 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½” 

- pokrętło automatu zamykającego wykonane ze stali szlachetnej
-  deska szklana

Do szafek od 45 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 100 mm

biały 88391

piaskowy beż 88392

topaz 88393

onyks* 88567

antracyt 88394

Zlewozmywaki z tegranitu do wbudowania

* efekt metaliczny ZLEWOZMYWAKI Z TEGRANITU
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piaskowy beż 88819

topaz 88820

agat 88821

antracyt 88822

Lugo 45 B-TG

Wersja
- model odwracalny
Wycięcie w blacie
- 840 x 480, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 88)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworem 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½”

- pokrętło automatu zamykającego wykonane ze stali szlachetnej

Do szafek od 45 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 50 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  860 |   500

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  329 |   429 |   200

Lugo 60 B-TG

Wersja
- model odwracalny
Wycięcie w blacie
- 980 x 480, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 88)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½”

- pokrętło automatu zamykającego wykonane ze stali szlachetnej

Do szafek od 60 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 50 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  1000 |   500

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  314 |   429 |   200
  160 |   353 |   130

piaskowy beż 88829

topaz 88830

agat 88831

antracyt 88832

Zlewozmywaki z tegranitu do wbudowania

ZLEWOZMYWAKI Z TEGRANITU
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Cabrera 45 B-TG

Wersja
- model odwracalny
Wycięcie w blacie
- 660 x 440, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 86)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworem 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½” 

- pokrętło automatu zamykającego wykonane ze stali szlachetnej

Do szafek od 45 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 50 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  680 |   460

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  311 |   344 |   196

Cabrera 70 E-TG

 
 
Wycięcie w blacie
-  wg szablonu
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 86)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½” 

- pokrętło automatu zamykającego wykonane ze stali szlachetnej

Do szafek narożnych o wymiarach boków 90/90 cm lub do szafek od 70 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 100 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  1105 |   520

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  388 |   406 |   195
  174 |   286 |   110

piaskowy beż 88216

topaz 88217

onyks* 88538

antracyt 88218

Zlewozmywaki z tegranitu do wbudowania

* efekt metaliczny

topaz 88845

onyks* 88663

antracyt 88846

piaskowy beż 88844

ZLEWOZMYWAKI Z TEGRANITU
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Teka  | ZLEWOZMYWAKI

Zlewozmywaki z tegranitu do wbudowania

Astral 70 E-TG

 
 
Wycięcie w blacie
- wg szablonu
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 85)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½” 

- pokrętło automatu zamykającego wykonane ze stali szlachetnej 

Do szafek narożnych o wymiarach boków 90/90 cm lub do szafek od 70 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 65 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  1002 |   500

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  340 |   430 |   205
  220 |   220 |   120

Alba 80 B-TG

 
 
Wycięcie w blacie
- 770 x 480, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 85)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½” 

- pokrętło automatu zamykającego wykonane ze stali szlachetnej

Do szafek od 80 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 50 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  790 |   500

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  338 |   421 |   205
  338 |   421 |   205

piaskowy beż 88191

topaz 88184

onyks* 88644

antracyt 88193

* efekt metaliczny

piaskowy beż 88899

topaz 88901

czekoladowy 40143542
brąz

onyks* 88937

antracyt 88905

biały 88897

NOWY KOLOR

ZLEWOZMYWAKI Z TEGRANITU
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* efekt metaliczny

Astral 60 B-TG

Wersja
- model odwracalny
Wycięcie w blacie
- wg szablonu
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 85)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½” 

- pokrętło automatu zamykającego wykonane ze stali szlachetnej

Do szafek od 60 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 50 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  780 |   500

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  345 |   430 |   200
  166 |   285 |   145

Astral 45 B-TG

Wersja
- model odwracalny
Wycięcie w blacie
- wg szablonu
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 85)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworem 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½”

- pokrętło automatu zamykającego wykonane ze stali szlachetnej

Do szafek od 45 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 50 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  650 |   500

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  345 |   430 |   200

Zlewozmywaki z tegranitu do wbudowania

piaskowy beż 88923

topaz 88925

onyks* 88957

antracyt 88929

biały 88921

czekoladowy 40143522
brąz

piaskowy beż 88911

topaz 88913

onyks* 88947

antracyt 88917

biały 88909

czekoladowy 40143512
brąz

NOWY KOLOR

NOWY KOLOR

ZLEWOZMYWAKI Z TEGRANITU
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Zlewozmywaki z tegranitu do wbudowania

Lumina 60 B-TG

Wersja
- model odwracalny
Wycięcie w blacie
- wg szablonu
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 88)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½” 

- pokrętło automatu zamykającego wykonane ze stali szlachetnej

Do szafek od 60 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 50 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  860 |   500

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  335 |   443 |   195
  150 |   336 |   120

onyks* 40144203

piaskowy beż 40144200

topaz 40144202

antracyt 40144201

onyks* 40144103

piaskowy beż 40144100

topaz 40144102

antracyt 40144101

Lumina 40 B-TG

Wersja
- model odwracalny
Wycięcie w blacie
- wg szablonu
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 88)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworem 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½” 

- pokrętło automatu zamykającego wykonane ze stali szlachetnej

Do szafek od 45 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 50 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  790 |   500

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  305 |   446 |   195

Zlewozmywaki z tegranitu do wbudowania

L

* efekt metaliczny
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ZLEWOZMYWAKI Z TEGRANITU
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Cara 60 B-TG

Wersja
- model odwracalny
Wycięcie w blacie
- 980 x 480, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 86)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½” 

- pokrętło automatu zamykającego wykonane ze stali szlachetnej

Do szafek od 60 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 50 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  1000 |   500

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  347 |   436 |   180
  159 |   298 |   125

piaskowy beż 88543

topaz 88544

onyks* 88547

antracyt 88807

Cara 45 B-TG

Wersja
- model odwracalny
Wycięcie w blacie
- 775 x 480, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 86)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworem 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½”

- pokrętło automatu zamykającego wykonane ze stali szlachetnej 

Do szafek od 45 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 50 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  795 |   500

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  342 |   435 |   180

Zlewozmywaki z tegranitu do wbudowania

piaskowy beż 88552

topaz 88553

onyks* 88556

antracyt 88809

* efekt metaliczny ZLEWOZMYWAKI Z TEGRANITU
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piaskowy beż 88786

topaz 88839

agat 88788

antracyt 88787

Kea 45 B-TG

Wersja
- model odwracalny
Wycięcie w blacie
- 840 x 415, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 88)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworem 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½” 

- pokrętło automatu zamykającego wykonane ze stali szlachetnej

Do szafek od 45 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 50 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  860 |   435

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  329 |   364 |   200

Kea 60 B-TG

Wersja
- model odwracalny
Wycięcie w blacie
- 840 x 415, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 88)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3 ½” i 1 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½” 

- pokrętło automatu zamykającego wykonane ze stali szlachetnej

Do szafek od 60 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 50 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  860 |   435

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  364 |   364 |   200
  117 |   288 |   120

piaskowy beż 88794

topaz 88840

agat 88796

antracyt 88795

Zlewozmywaki z tegranitu do wbudowania

ZLEWOZMYWAKI Z TEGRANITU
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Centroval 45 -TG

 
 
Wycięcie w blacie
- ø 490 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 85)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworem 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½”

- pokrętło automatu zamykającego wykonane ze stali szlachetnej

Do szafek od 45 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 50 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
ø 510

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
ø 385 |   369,5 |   184

biały 87351

piaskowy beż 87352

topaz 87362

agat 87359

onyks* 88578

antracyt 87353

* efekt metaliczny

Menorca 60 S-TG

 
 
Wycięcie w blacie
- 550 x 490, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 88)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworem 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½” 

- pokrętło automatu zamykającego wykonane ze stali szlachetnej

Do szafek od 60 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 50 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  570 |   510

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  513 |   358 |   180

piaskowy beż 88239

topaz 88240

onyks* 88244

antracyt 88242

Zlewozmywaki z tegranitu do wbudowania

ZLEWOZMYWAKI Z TEGRANITU
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* efekt metaliczny

Zlewozmywaki z tegranitu do wbudowania

Radea 550/370 TG 

Wycięcie w blacie
- wg szablonu
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 89)
-  komplet odpływowy z zaworami 3 ½”, z przedłużką i syfonem 1 ½”

Do szafek od 60 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 50 mm
Możliwość montażu podwieszanego

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  550 |   430

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  310 |   370 |   200
  152 |   370 |   120

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  790 |   500

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  349 |   429 |   200

Perla 45 B-TG

Wersja
- model odwracalny
Wycięcie w blacie
- wg szablonu
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 88)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworem 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½”

- pokrętło automatu zamykającego wykonane ze stali szlachetnej

Do szafek od 45 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 50 mm

piaskowy beż 88841

topaz 88842

antracyt 88843

R1041
0

530

onyks* 40143671

piaskowy beż 40143670

topaz 40143673

antracyt 40143674

NOWOŚĆ

ZLEWOZMYWAKI Z TEGRANITU
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Zlewozmywaki z tegranitu do wbudowania

* efekt metaliczny

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  550 |   430

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  490 |   370 |   200

Radea 390/370 TG

Wycięcie w blacie
- wg szablonu
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 89)
-  komplet odpływowy z zaworem 3 ½”, z przedłużką i syfonem 1 ½”

Do szafek od 50 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 50 mm
Możliwość montażu podwieszanego

onyks* 40143661

piaskowy beż 40143660

topaz 40143663

antracyt 40143664

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  450 |   430

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  390 |   370 |   200 onyks* 40143611

piaskowy beż 40143610

topaz 40143613

antracyt 40143614

R1041
0

430

R1041
0

530

NOWOŚĆ

NOWOŚĆRadea 490/370 TG 

Wycięcie w blacie
- wg szablonu
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 89)
-  komplet odpływowy z zaworem 3 ½”, z przedłużką i syfonem 1 ½”

Do szafek od 60 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 50 mm
Możliwość montażu podwieszanego

ZLEWOZMYWAKI Z TEGRANITU
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Zlewozmywaki z graniteki do wbudowania

piaskowy beż 88297

topaz 88307

agat 88299

onyks* 88310

Universo 45 B-GT

Wersja
- model odwracalny, z 2 otworami
Wycięcie w blacie
- 756 x 451, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 90)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworem 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½”

Do szafek od 45 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 50 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  780 |   475

WIELKOŚĆ KOMORY (mm)
  350 |   394 |   200

* efekt metaliczny

Universo 60 B-GT

Wersja
- model odwracalny, z 2 otworami
Wycięcie w blacie
- 976 x 476, promień kąta 10 mm
Wyposażenie seryjne w cenie zlewozmywaka (patrz str. 90)
-  komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3 ½”, 
z przedłużką i syfonem 1 ½”

Do szafek od 60 cm
Przy zabudowie na końcu szeregu przy ścianie minimalna odległość
od ściany 50 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)
  1000 |   500

WIELKOŚĆ KOMÓR (mm)
  350 |   394 |   200
  153 |   294 |   122

piaskowy beż 88292

topaz 88317

agat 88294

onyks* 88320

ZLEWOZMYWAKI Z GRANITEKI
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BATERIE KUCHENNE
Nieograniczone możliwości

68
70
73

|

|

|

BATERIE KUCHENNE Z ELASTYCZNĄ WYLEWKĄ

BATERIE KUCHENNE Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

BATERIE KUCHENNE BEZ WYCIĄGANEJ WYLEWKI
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BATERIE KUCHENNE Z ELASTYCZNĄ WYLEWKĄ

BATERIE KUCHENNE Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

Cuadro ProARK 999

MZX B

Cubus Swing B

MZ 938

VTK 978

ARK 939

ARK 938

AUK 978 Chrom AUK 978 TG

Pro

VTK 938

Aquata EOB Chrom Aquata EOB TG

MTP 978 Chrom MTP 978 TG

AUK 983

BATERIE KUCHENNE BEZ WYCIĄGANEJ WYLEWKI
IC 915 IC 915 Czarny IC 915 Biały MZ1 914 MZX

Baterie kuchenne

str. 68 str. 68 str. 68 str. 69 str. 69

str. 70 str. 70 str. 70 str. 71 str. 71

str. 71 str. 72 str. 72 str. 72 str. 72

str. 73 str. 73 str. 73 str. 73 str. 73

str. 72 str. 72
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ARK 915 SP 995

BATERIE KUCHENNE BEZ WYCIĄGANEJ WYLEWKI

Vita 915

Aquata EO Chrom

Inca Chrom Inca TG

Aquata EO TG MTP 913 Chrom MTP 913 TG

MTP 993

AUK 913 TG

INX 919 AUK 913 ChromVTK 919

ML

INX 914 FO 915 OS 200 INX 915 Cubus

Aquata EMC Aquata EP

Baterie kuchenne

str. 74 str. 74 str. 74 str. 75 str. 75

str. 75 str. 76 str. 76 str. 76 str. 77

str. 77 str. 77 str. 77 str. 78 str. 78

str. 78 str. 78 str. 78 str. 79 str. 79

str. 79 str. 79
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Baterie kuchenne

Idealne dopełnienie 
Teka oferuje szeroką i kompletną gamę baterii kuchennych, które pasują do licznych typów wystroju wnętrza. Modele bardzo nowoczesne 
i awangardowe, w wykończeniu matowym lub metalicznym o prostych liniach. Inne o klasycznym wzornictwie w żywych kolorach, które wyróżniają się 
w wystroju wnętrza. Z drugiej strony, Teka oferuje szeroki wachlarz praktycznych rozwiązań co do funkcjonalności baterii w kuchni: możliwość wyboru 
baterii z wylewką wysoką lub niską, z wyciąganą wylewką o dwóch lub jednym rodzaju strumienia, lub baterii podokiennej.

Nie można zapomnieć, że baterie Teka to gwarancja technologii na najwyższym poziomie, która całkowicie przewyższa najbardziej rygorystyczne normy 
międzynarodowe, dzięki czemu służą przez długie lata. Ponieważ oferta baterii to nie tylko atrakcyjne wzornictwo, ale także zobowiązanie gwarancyjne.
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OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
Głowice ceramiczne z systemem anti-scalding posiadają pierścień regulacji temperatury, za pomocą którego można kontrolować dopływ 
ciepłej i zimnej wody.

OSZCZĘDNOŚĆ WODY
Głowice ceramiczne z systemem anti-scalding wyposażone zostały w ogranicznik przepływu, który umożliwia regulację siły strumienia wody 
bez względu na jej temperaturę. Pozwala to na znaczną oszczędność wody za każdym razem, gdy korzystamy z baterii.

SYSTEM ANTI-SCALDING
Zapomnij o poparzeniach spowodowanych wodą o zbyt wysokiej temperaturze. Specjalny system w głowicach ceramicznych i termostatach, 
pozwalający kontrolować temperaturę wody, gwarantuje bezpieczeństwo tobie i twojej rodzinie.

Nowa bateria kuchenna podokienna

Teka rozszerza swoją gamę baterii kuchennych o nowy model 
podokienny AUK 983.

Ta bateria o wysokiej wylewce charakteryzuje się wyjątkową 
funkcjonalnością: wylewkę można nie tylko wyciągać, ale także wysuwać 
i chować. Dzięki temu rozwiązaniu można ją bez problemu zamontować 
pod każdym oknem.

Mieszacz stanowi oddzielną część baterii, dlatego też do jego montażu 
należy wyciąć dodatkowy otwór (obok standardowego otworu na baterię). 
Przy pełnym wysuwie bateria ma wysokość 289 mm, natomiast po 
schowaniu 75 mm.

Spiekane dyski ceramiczne

Wszystkie głowice wyposażone są w dyski ceramiczne o wysokiej odporności. Dyski te posiadają 
porowatą powierzchnię, która dłużej utrzymuje smarowanie ułatwiając równomierne, łagodne 
ruchy i tym samym przedłuża żywotność baterii. Mechanizmy sterujące są odizolowane od wody, co 
gwarantuje stały poziom smarowania.

Nowa generacja głowic Teka

• Wysoka precyzja kontroli temperatury. Wysoka wrażliwość i niezawodna regulacja temperatury.

• Zwiększona czułość mieszacza. Łagodna aktywacja głowicy.

• Maksymalna żywotność baterii. Przekracza 350 000 cykli w standardowych testach 
wytrzymałościowych.

• Spełnia najbardziej rygorystyczne normy: Spełnia najbardziej rygorystyczne normy: 
EN-817 (Unia Europejska), NF-077, NF-D 18.202 (Francja), ASME 1 112.18.1 (USA).

• Głośność. Zgodność z normą europejską EN-817.

• Ekologia. Ograniczniki temperatury i przepływu wody.

• Wytrzymuje ciśnienie ponad 50 bar. Standardowe ciśnienie wynosi około 3 bar. Nasze głowice 
wytrzymują ponad 200 nagłych wzrostów ciśnienia o sile 50 bar, co dwukrotnie przekracza 
najbardziej restrykcyjne normy. 

• Komponenty najwyższej jakości. Dostawcy posiadają następujące certyfi katy sanitarne: ACS, NSF, 
KTWA, WRAS.

• Gwarantowana podwójna kontrola jakości. 100% głowic jest testowanych w trakcie i pod koniec 
procesu produkcji.

• 5 lat gwarancji na szczelność głowicy.

• 100% wzornictwo Teka.

• Stały rozwój i ulepszanie procesu produkcji poprzez wyposażenie w urządzenia laboratoryjne 
w celu przeprowadzenia testów wymaganych przez regulacje prawne.
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3

1

2

TekaPure®, woda wolna od zanieczyszczeń

Nowa bateria kuchenna OS 200 pozwoli delektować się wodą 
wolną od nieczystości i odoru dzięki zaawansowanemu systemowi 
fi ltrującemu*.
• Poprawia smak i zapach wody
 Neutralizuje smak chloru oraz nieczystości organiczne.
• Trwałość: 5800 l przefi ltrowanej wody lub 1 rok
 Średnie zużycie wody na rodzinę = 1350 l/rok (25 l tygodniowo).
• Wkłady fi ltrujące są dostępne w sklepach z urządzeniami 

sanitarnymi Teka
• Łatwa wymiana wkładu fi ltrującego
• System fi ltrujący zajmuje bardzo mało miejsca pod 

zlewozmywakiem
• Certyfi kacja żywnościowa przyłączeń
 Przetestowany i poświadczony przez Międzynarodowy NSF wg normy 

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

*system fi ltrujący za dodatkową opłatą

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

3
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Nowa seria baterii Icon zaprojektowana przez Sarę de la Mata oraz madryckie biuro projektowe Bunch obejmuje zarówno modele łazienkowe jak 
i kuchenne. Model kuchenny IC 915 charakteryzuje się wylewką o wysokości 30 cm i szerokim promieniem obrotu, co pozwala na komfortowe zmywanie 
dużych naczyń. Chociaż bateria ta pasuje do wszystkich zlewozmywaków, została specjalnie zaprojektowana jako uzupełnienie do tych modeli, które 
stanowią połączenie stali szlachetnej oraz szkła jak np. zlewozmywak LUX 1B 1D 86.

IC 915 Chrom IC 915 White IC 915 Black

Icon

Baterie Icon – bo zmiany zaczynają się od kuchni
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Cuadro Pro

ARK 999

Bateria mieszakowa
- ruchoma elastyczna wylewka obracalna o 360°
- zmienny strumień wody
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 221 mm
- wysokość 170 mm / 551 mm

Bateria mieszakowa
- ruchoma elastyczna wylewka obracalna o 360°
- zmienny strumień wody
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 222 mm / 197 mm
- wysokość 119 mm / 164 mm / 478 mm

Chrom 3893945

Chrom 239991200

Wykonanie Nr katalogowy

Wykonanie Nr katalogowy

Cubus Swing B

Bateria mieszakowa
- ruchoma elastyczna wylewka obracalna o 360°
- zmienny strumień wody
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 211,5 mm
- wysokość 145 mm / 455 mm

Chrom 3893745
Wykonanie Nr katalogowy

Baterie kuchenne z elastyczną wylewką

NOWOŚĆ
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ARK 939

Bateria mieszakowa
- ruchoma elastyczna wylewka obracalna o 360°
- zmienny strumień wody
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 221 mm
- wysokość 172 mm / 531 mm

Chrom 239391200
Wykonanie Nr katalogowy

Pro

Bateria mieszakowa
- ruchoma elastyczna wylewka obracalna o 360°
- zmienny strumień wody
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 221 mm
- wysokość 160 mm / 535 mm

Chrom 1816045
Wykonanie Nr katalogowy

Baterie kuchenne z elastyczną wylewką

Charakterystyka baterii kuchennych Teka

Opuszczana wyciągana wylewka

Elastyczna sprężyna zabezpieczająca

Wyciągana wylewka

System anti-scale zapobiegający osadzaniu się kamienia w perlatorze

Wąż odporny na uszkodzenia

System anti-scale zapobiegający osadzaniu się kamienia 
w bateriach ze zmiennym strumieniem wody

Bateria podokienna

Zabezpieczenie przed odciskami palców
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MZ 938

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka obracalna o 360°
- wyciągana wylewka
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 224 mm
- wysokość 280 mm / 310 mm

Chrom 3893802
Wykonanie Nr katalogowy

MZX B

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka obracalna o 360°
- wyciągana wylewka
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 224 mm
- wysokość 291 mm / 322 mm

Chrom 389982700
Wykonanie Nr katalogowy

ARK 938

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka obracalna o 360°
- wyciągana wylewka z chromowanego mosiądzu
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 221 mm
- wysokość 267 mm / 295 mm

Chrom 239381200
Wykonanie Nr katalogowy

Baterie kuchenne z wyciąganą wylewką
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VTK 938

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka
- wyciągana wylewka z chromowanego mosiądzu
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 190 mm
- wysokość 197 mm / 382 mm

Chrom 249380200
Wykonanie Nr katalogowy

Baterie kuchenne z wyciąganą wylewką

AUK 983

Chrom 509830200
Wykonanie Nr katalogowy

NOWOŚĆ
MODEL PODOKIENNY

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka
- wyciągana wylewka z chromowanego mosiądzu
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię i mieszacz 35 mm
- wysięg 222 mm
- wysokość 262 mm / 289 mm
- wysokość po schowaniu wylewki 75 mm

VTK 978

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka
- wyciągana wylewka z chromowanego mosiądzu
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 221 mm
- wysokość 175 mm / 250 mm

Chrom 249780200
Wykonanie Nr katalogowy
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AUK 978

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka
- wyciągana wylewka z chromowanego mosiądzu
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 224 mm
- wysokość 157 mm / 242 mm

Chrom 509780200
TG piaskowy beż 509780204
TG topaz 509780206
TG onyks* 509780207
TG antracyt 509780205

Wykonanie Nr katalogowy

Aquata EOB

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka
- zmienny strumień wody
- wyciągana wylewka
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 200 mm
- wysokość 110 mm / 176 mm

Chrom 4097845
TG piaskowy beż 4097845CI
TG topaz 4097845TB
TG onyks* 40978020Q
TG antracyt 4097845NG

Wykonanie Nr katalogowy

Baterie kuchenne z wyciąganą wylewką

* efekt metaliczny

MTP 978

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka
- zmienny strumień wody
- wyciągana wylewka
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 200 mm
- wysokość 110 mm / 161 mm

Chrom 469780200
TG piaskowy beż 46978020S
TG topaz 46978020T
TG onyks* 46978020Q
TG antracyt 46978020A

Wykonanie Nr katalogowy
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Baterie kuchenne bez wyciąganej wylewki

IC 915

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
- zabezpieczenie przed odciskami palców (kolor czarny i biały)
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 200 mm
- wysokość 279 mm / 302 mm

Wykonanie Nr katalogowy

MZX

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka obracalna o 360°
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 195 mm
- wysokość 295 mm / 325 mm

Chrom 389952700
Wykonanie Nr katalogowy

MZ1 914

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka obracalna o 360°
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 195 mm
- wysokość 284 mm / 312 mm

Chrom 389140200
Wykonanie Nr katalogowy

NOWA WERSJA

Chrom 339150200
Kolor czarny 33915020N
Kolor biały 33915020W
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Baterie kuchenne bez wyciąganej wylewki

NOWOŚĆ

INX 914

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka obracalna o 360°
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 223 mm
- wysokość 238 mm / 294 mm

Stal szlachetna 749140200
Wykonanie Nr katalogowy

FO 915

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka obracalna o 360°
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 193 mm
- wysokość 271 mm / 290 mm

Chrom 629150200
Wykonanie Nr katalogowy

OS 200

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka obracalna o 360°
- oddzielne wyjście w wylewce na wodę przefiltrowaną
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
- więcej informacji na stronie 66
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 212 mm
- wysokość 368 mm

NOWOŚĆ
SYSTEM FILTRUJĄCY

Chrom 182000200

Wyposażenie za dodatkową opłatą

System fi ltrujący  R1038600
Wkład fi ltrujący R1039600

Wykonanie Nr katalogowy
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Baterie kuchenne bez wyciąganej wylewki

INX 915

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka obracalna o 360°
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 235 mm
- wysokość 206 mm / 374 mm

Stal szlachetna 749150200
Wykonanie Nr katalogowy

Cubus

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka obracalna o 360°
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 211 mm
- wysokość 221 mm / 343 mm

Chrom 3891545
Wykonanie Nr katalogowy

Aquata EMC

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka obracalna o 360°
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 227 mm
- wysokość 238 mm / 297 mm

Chrom 9791545
Wykonanie Nr katalogowy
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Baterie kuchenne bez wyciąganej wylewki

Aquata EP

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 220 mm
- wysokość 215 mm / 299 mm

Chrom 1815245
Wykonanie Nr katalogowy

* efekt metaliczny

ARK 915

SP 995

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka obracalna o 360°
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 193 mm
- wysokość 228 mm / 351 mm

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka obracalna o 360°
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym 
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 194 mm
- wysokość 218 mm / 341 mm

Chrom 239151200
Wykonanie Nr katalogowy

TG piaskowy beż 55995020S
TG topaz 55995020T
TG onyks* 55995020Q
TG antracyt 55995020A

Wykonanie Nr katalogowy

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Baterie kuchenne bez wyciąganej wylewki

Vita 915

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka obracalna o 360°
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 212 mm
- wysokość 261 mm / 392 mm

Chrom 249150200
Wykonanie Nr katalogowy

Inca 

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka obracalna o 360°
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 194 mm
- wysokość 218 mm / 341 mm

Chrom 5399512
TG piaskowy beż 53995120S
TG topaz 53995120T
TG onyks* 53995120Q
TG antracyt 53995120A

Wykonanie Nr katalogowy

* efekt metaliczny

INX 919

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka obracalna o 360°
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 202 mm
- wysokość 114 mm / 215 mm

Stal szlachetna 749190300
Wykonanie Nr katalogowy
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VTK 919

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka obracalna o 360°
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 223 mm
- wysokość 152 mm / 252 mm

Chrom 249190200
Wykonanie Nr katalogowy

Baterie kuchenne bez wyciąganej wylewki

Aquata EO

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka obracalna o 360°
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 223 mm
- wysokość 145 mm / 170 mm

Chrom 4091345
TG piaskowy beż 4091345CI
TG topaz 4091345TB
TG onyks* 40913020Q
TG antracyt 4091345NG

Wykonanie Nr katalogowy

AUK 913

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka obracalna o 360°
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 224 mm
- wysokość 156 mm / 242 mm

Chrom 509130200
TG piaskowy beż 509130204
TG topaz 509130206
TG onyks* 509130207
TG antracyt 509130205

Wykonanie Nr katalogowy

* efekt metaliczny
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Baterie kuchenne bez wyciąganej wylewki

MTP 913

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka obracalna o 360°
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 227 mm
- wysokość 152 mm / 181 mm

Chrom 469130200
TG piaskowy beż 46913020S
TG topaz 46913020T
TG onyks* 46913020Q
TG antracyt 46913020A

Wykonanie Nr katalogowy

* efekt metaliczny

ML

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka obracalna o 360°
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 227 mm
- wysokość 140 mm / 167 mm

Chrom 8191362
Wykonanie Nr katalogowy

MTP 993

Bateria mieszakowa
- ruchoma wylewka obracalna o 360°
- system anti-scale w perlatorze
- głowica z zaworem ceramicznym
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
Wymiary
- otwór na baterię 35 mm
- wysięg 225 mm
- wysokość 189 mm / 231 mm

Chrom 469934500
Wykonanie Nr katalogowy

NOWOŚĆ
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Perfekcyjna organizacja
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MŁYNKI DO ROZDRABNIANIA ODPADÓW

ŚRODKI CZYSZCZĄCE I PIELĘGNUJĄCE

KOMPLETY ODPŁYWOWE I SYFONY

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – DOZOWNIKI

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – TABELE
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Młynek do rozdrabniania odpadów jest urządzeniem praktycznym 
i łatwym w użyciu. Usuwa w prosty i szybki sposób wszystkie miękkie 
odpadki organiczne, pomagając tym samym utrzymać kuchnię 
w czystości. Rozdrabniać można: obierki warzyw i owoców, niewielkie 
kostki i chrząstki, ości ryb, skorupki jaj, fusy od herbaty i kawy oraz 
resztki jedzenia. Nie wolno wrzucać do młynka: sznurków, folii, 
materiałów włóknistych, metalowych i szklanych oraz kamieni, piasku 
i ziemi.

USUWANIE ODPADÓW:

• puścić strumień zimnej wody, włączyć młynek i wrzucić odpady do 
otworu odpływowego

• obracająca się tarcza ze stali nierdzewnej rozdrobni odpady

• rozdrobnione resztki zostaną wypłukane strumieniem bieżącej wody

Młynek do rozdrabniania odpadów 
ułatwia wiele czynności domowych, 
a przygotowanie potraw jest znacznie 
łatwiejsze – wszystkie odpadki 
organiczne zamiast do kosza można 
wrzucić wprost do zlewozmywaka.
Montaż zalecany jest w zlewozmywakach 
ze stali szlachetnej, tegranitu i graniteki 
z odpływem 3 ½”.

Kuchnia przyjazna środowisku

TR-23.1

Stal nierdzewna
Ochrona antykorozyjna
Moc: ½ KM
Wymiar (W x Sz): 327 x 182 mm
Waga: 6,8 kg 40197101

Wyposażenie seryjne w cenie młynka: wyłącznik pneumatyczny* 

Nie zaleca się montażu młynka w zlewozmywakach podwieszanych.

*do montażu w otworze na automat zamykający lub w blacie kuchennym o grubości do 40 mm

TR-34.1 V

Stal nierdzewna
Ochrona antykorozyjna
Moc: ¾ KM
Wymiar (W x Sz): 321 x 182 mm
Waga: 8,3 kg 40197111

Wyposażenie seryjne w cenie młynka: wyłącznik pneumatyczny* 

Nie zaleca się montażu młynka w zlewozmywakach podwieszanych.

*do montażu w otworze na automat zamykający lub w blacie kuchennym o grubości do 40 mm

Nr katalogowy

Nr katalogowy

Młynki do rozdrabniania odpadów

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

25 176

127

182

40

327

321

172

182
113,6

127
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Starglanz

Opakowanie: Tuba 150 ml 08258

Idealny środek czyszczący, pielęgnujący do stali szlachetnej 

Nr katalogowy

Automat zamykający 128971

Z zaworem 3 ½” z możliwością podłączenia do kompletów odpływowych 12851 i 12850 
Pasuje do zlewozmywaków:   DR-78, DR-77, Angular, Classico, Princess, Universo, Stylo, 

Centroval, E 50 1C 580 x 500

Nr katalogowy

Syfon 1 ½” z 1 odejściem 08265

Odprowadzenie z tworzywa sztucznego 40 i 50 mm, obracalne o 90° 
Pasuje do wszystkich modeli
Standardowo w cenie każdego zlewozmywaka

Środki czyszczące i pielęgnujące

Komplety odpływowe i syfony
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Dozowniki na płyn do naczyń

Dozownik na płyn do naczyń Quadro SQ-CPB
Do montażu w blacie kuchennym, wygodny uchwyt
Chrom

Średnica trzonu: 25 mm
Średnica otworu: min. ∅ 28 mm / max. 35 mm
Wysięg: 70 mm
Łączna wysokość: 330 mm

Dozownik na płyn do naczyń JAD CPB
Do montażu w blacie kuchennym, wygodny uchwyt
Chrom

Średnica trzonu: 25 mm
Średnica otworu: min. ∅ 26 mm / max. 35 mm
Wysięg: 90 mm
Łączna wysokość: 270 mm

Dozownik na płyn do naczyń HC20CPB
Do montażu w blacie kuchennym, wygodny uchwyt
Chrom

Średnica trzonu: 25 mm
Średnica otworu: min. ∅ 28 mm / max. 35 mm
Wysięg: 85 mm
Łączna wysokość: 320 mm

Dozownik na płyn do naczyń CP 20
Do montażu w blacie kuchennym, wygodny uchwyt
Chrom

Średnica trzonu: 25 mm
Średnica otworu: min. ∅ 22 mm / max. 35 mm
Wysięg: 65 mm
Łączna wysokość: 380 mm

Nr katalogowy

Wyposażenie dodatkowe
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Alba
Astral

Angular

Aura

Alba 80 B-TG

Angular

Aura 60 B-TG

Nr katalogowy

Nr katalogowy

Nr katalogowy

Aura 45 B-TG

w cenie

w cenie

w cenie

za dodatkową opłatą

w cenie

za dodatkową opłatą

za dodatkową opłatą

w cenie

w cenie w cenie

Astral 70 E-TG w cenie w cenie

w cenie w cenie

Astral 60 B-TG w cenie w cenie

Astral 45 B-TG w cenie w cenie

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworami 3 ½”

629505

Komplet odpływowy 
z zaworami 3 ½” 
i syfonem

12850

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworami 3 ½”

629549

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworami 3 ½”

629507

Deska drewniana
z drewna bukowego
nakładana na komorę

08194 

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworem 3 ½”

629552

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworem 3 ½”

629513

Automat zamykający 
z zaworem 3 ½”

128971

Wkład sitowy
stalowy

88466 

Syfon 1 ½”

08265

Syfon 1 ½”

08265 

Wyposażenie dodatkowe

Deska szklana
422 x 190 mm
z hartowanego szkła

88037 

Basico
Centroval

Basico 510 1C

Nr katalogowy

w cenie za dodatkową opłatąza dodatkową opłatą

Centroval 45 -TG w cenie w cenie

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworem 3 ½”

87350

Komplet odpływowy 
z zaworem 3 ½”
i syfonem

12851

Automat zamykający 
z zaworem 3 ½”

128971

Syfon 1 ½”

08265 

Deska drewniana
z drewna bukowego
nakładana na komorę

08195 
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Cara

Cara 60 B-TG

Nr katalogowy

w cenie w cenie

Cara 45 B-TG w cenie w cenie

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworami 3 ½”

629551 

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworem 3 ½”

629503

Syfon 1 ½”

08265 

Classico

Classico 1C 1E

Nr katalogowy

w cenie za dodatkową opłatąza dodatkową opłatą

Classico 1C w cenie za dodatkową opłatąza dodatkową opłatą

Komplet odpływowy 
z zaworem 3 ½”
i syfonem

12851

Automat zamykający 
z zaworem 3 ½”

128971

Deska drewniana
z drewna bukowego
nakładana na komorę

08194 

DR

DR-78 1C 1E za dodatkową opłatąw cenie

Komplet odpływowy 
z zaworami 3 ½” 
i syfonem

12850

Automat zamykający 
z zaworem 3 ½”

128971

Komplet odpływowy 
z zaworem 3 ½” 
i syfonem 

12851Nr katalogowy

Wyposażenie dodatkowe

DR-78 2C

DR-77 1C 1E

w cenie za dodatkową opłatą

za dodatkową opłatąw cenie

Cabrera

Cabrera 70 E-TG

Nr katalogowy

Cabrera 45 B-TG

w cenie

w cenie

w cenie

w cenie

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworami 3 ½”

629551

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworem 3 ½”

629503

Syfon 1 ½”

08265 
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E

E 50 1C 465x440

E 1C

E 50 1C 465x465

E 50 1C 580x500 za dodatkową opłatą

Automat zamykający 
z zaworem 3 ½”

128971

w cenie

Komplet odpływowy 
z zaworem 3 ½” 
i syfonem

08003

w cenie

w cenie

Komplet odpływowy 
z zaworem 3 ½” 
i syfonem

50000134

w cenie

Komplet odpływowy 
z zaworem 3 ½” 
i syfonem

12851Nr katalogowy

Frame

Expression

Expression 80 B-CN w cenie za dodatkową opłatą

Expression 60 B-CN w cenie w cenie w cenie

Frame 1B 1D Plus

Expression 45 B-CN

w cenie

w cenie

w cenie w cenie

w cenie

Frame 1 ½B

Expression 45 S-CN

Frame 1B Plus

w cenie

w cenie

w cenie

w cenie

w cenie

w cenie

w cenie

za dodatkową opłatą

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworami 3 ½” i syfonem

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworami 3 ½” i syfonem

61001189

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworami 3 ½” i syfonem

61001190

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworem 3 ½” i syfonem

780074

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworem 3 ½” i syfonem

61001192

Wkład sitowy
z tworzywa sztucznego

Wkład sitowy
stalowy

40199050

Dozownik na płyn
chrom, do montażu 
w zlewozmywaku

Deska szklana
490 x 300 mm
z hartowanego szkła

40199225

Nr katalogowy

Nr katalogowy

Wyposażenie dodatkowe
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Linea

Zlewozmywaki podwieszane

Linea 340/400 & 180/400 w cenie w cenie

Linea 550/400 w cenie w cenie

Linea 400/400

Linea 340/400

w cenie

w cenie

w cenie

w cenie

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworami 3 ½”

85024 

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworem 3 ½”

85003 

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworami 3 ½”

85006 

Syfon 1 ½”

08265 

za dodatkową opłatą za dodatkową opłatą

za dodatkową opłatą za dodatkową opłatą

za dodatkową opłatą

za dodatkową opłatą

za dodatkową opłatą

za dodatkową opłatą

Wkład sitowy
stalowy
 

88439 

Deska szklana
422 x 190 mm
z hartowanego szkła

88037 Nr katalogowy

Lumina

Lumina 60 B-TG

Lumina 40 B-TG

w cenie

w cenie

Nr katalogowy

Menorca
Perla

Menorca 60 S-TG

Perla 45 B-TG

w cenie

w cenie

w cenie

w cenie

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworem 3 ½”

629513 

Syfon 1 ½”

08265 

w cenie

w cenie

Syfon 1 ½”

08265 

Nr katalogowy

Kea
Lugo

Kea 60 B-TG w cenie w cenie

Kea 45 B-TG

Lugo E-TG

w cenie

w cenie

w cenie

w cenie

Lugo 60 B-TG w cenie w cenie

Lugo 45 B-TG w cenie w cenie

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworami 3 ½” i 1 ½”

629590

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworem 3 ½”

629503 

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworami 3 ½”

629551 

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworami 3 ½”

629573

Syfon 1 ½”

08265 Nr katalogowy

Wyposażenie dodatkowe

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworami 3 ½”

629505 

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworem 3 ½”

629595
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Syfon 1 ½”

08265 

Princess 1 ½C w cenie za dodatkową opłatąza dodatkową opłatą

Princess

Princess 1 ½C 1E w cenie za dodatkową opłatąza dodatkową opłatą

Komplet odpływowy 
z zaworami 3 ½”
i syfonem

12850

Automat zamykający 
z zaworem 3 ½”

128971

Wkład sitowy
z tworzywa sztucznego

59963 Nr katalogowy

Wyposażenie dodatkowe

Radea

Zlewozmywaki do wbudowania

Radea 550/370 TG w cenie w cenie

Radea 490/370 TG w cenie w cenie

w cenieRadea 390/370 TG w cenie

Zlewozmywaki podwieszane

w cenie

Radea 450/325 TG w cenie

Radea 325/325 TG w cenie

Radea 160/325 TG  

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworem 3 ½”

629512

Komplet odpływowy 
z zaworem 3 ½”

629214Nr katalogowy

Komplet odpływowy 
z zaworami 3 ½”

629204 

Stena

Stena 45 E-CN w cenie w cenie

Stena 60 B-CN w cenie w cenie

Stena 45 B-CN w cenie w cenie

Nr katalogowy

Stage

Stage 60 E-CN w cenie za dodatkową opłatą za dodatkową opłatą za dodatkową opłatą

Stage 60 B-CN w cenie w cenie w cenie za dodatkową opłatą

Stage 60 S-CN w cenie za dodatkową opłatą za dodatkową opłatą za dodatkową opłatą

Stage 45 B-CN w cenie za dodatkową opłatą za dodatkową opłatą

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworami 3 ½” i syfonem
50000133

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworem 3 ½” i syfonem
50000632

Wkład sitowy
stalowy

50000597

Deska szklana
z hartowanego szkła

50000598

Kosz na naczynia
 
 

40006122Nr katalogowy

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworami 3 ½”

59974

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworem 3 ½”

86979 

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworem 3 ½”

87109 

Syfon 1 ½”

08265 
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Universo

Universo 2C 1E w cenie

Universo 2C w cenie

Universo 1 ½C 1E w cenie

Universo 1 ½C

Universo 1C 1E

Universo 60 B-GT

Universo 45 B-GT

w cenie

w cenie

w cenie

w cenie

Komplet odpływowy 
z zaworami 3 ½”
i syfonem

12850

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworami 3 ½” i syfonem

CZ1100

Komplet odpływowy 
z zaworem 3 ½”
i syfonem

12851

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworem 3 ½” i syfonem

CZ1112

za dodatkową opłatą

za dodatkową opłatą

za dodatkową opłatą

za dodatkową opłatą

za dodatkową opłatą

Deska drewniana
z drewna bukowego
nakładana na komorę

08194 

za dodatkową opłatą

za dodatkową opłatą

za dodatkową opłatą

za dodatkową opłatą

za dodatkową opłatą

Automat zamykający 
z zaworem 3 ½”

128971Nr katalogowy

Zlewozmywaki
szklane

i-Sink 95 DX

Lux 1B 1D 86

Nr katalogowy

w cenie w cenie w cenie

w cenie

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworem 3 ½” i syfonem

61001192

Bateria kuchenna
 
 

60803144

Sterowanie sensorowe 
+ zasilacz 
 

60803143

Stylo

Stylo 2C w cenie za dodatkową opłatąza dodatkową opłatą

Stylo 1C 1E w cenie za dodatkową opłatąza dodatkową opłatą

Stylo 1C w cenie za dodatkową opłatąza dodatkową opłatą

Komplet odpływowy 
z zaworami 3 ½”
i syfonem

12850

Komplet odpływowy 
z zaworem 3 ½”
i syfonem

12851

Automat zamykający 
z zaworem 3 ½”

128971

Deska drewniana
z drewna bukowego
nakładana na komorę

40199201 Nr katalogowy

Wyposażenie dodatkowe

BE 400/400 Plus w cenie

BE 400/400 w cenie

BE 340/400 Plus w cenie

BE 340/370

BE 280/400

BE ø 390

1 ½ B 625 w cenie

w cenie

w cenie

w cenie

w cenie

Komplet odpływowy 
z automatem zamykającym 
z zaworami 3 ½”

61001190

Syfon 1 ½”

08265 Nr katalogowy

Komplet odpływowy 
z zaworem 3 ½”
i syfonem

Zlewozmywaki
podwieszane
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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 fi rmy 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 fi rmę TEKA POLSKA).

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

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. 

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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)

Ogólne warunki sprzedaży towarów fi rmy Teka
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