
Новите фурни Тека  
с прибиращи се бутони

Март 2020



Фурна за вграждане НСВ 6539 Р
Пиролитична мултифункционална фурна  
(с вентилатор)

Цвят Инокс
Функции 10 функции + DualClean (Hydroclean® + пиролитично 

почистване)
Обем 70 литра (нето)

Почистваща 
функция

3 степени за пиролитичното почистване

Автоматична 
почистваща 

функция

Автоматична функция за водно почистване „Hydroclean® 
PRO” (препоръчва се след всяко готвене при изстинала 
фурна!)

Допълнителни 
функции

Функция „Размразяване”, Сензорно управление + прибиращи 
се бутони (pop-up), LED дисплей, Старт-стоп програмиране, 
„Студена” врата с 3 стъкла, Цяло, свалящо се вътрешно 
стъкло на вратата, Телескопични водачи за тави на 1 ниво, 
Охлаждаща система с вентилатор (двустепенен), Блокировка 
на управлението за безопасност, Автоматично изключване 
при отваряне на вратата, Защитен термостат

Грил Макси грил
Емайл Лесен за почистване

Включени в 
комплекта

Дълбока тава (50 мм), Хромирана скара

Енергиен клас A+

Размер  595 мм  595 мм 595 мм

Код Е.2017.ИН

Цена 799 лв



 Фурна за вграждане 
НСВ 6545

Фурна за вграждане  
НСВ 6539

Мултифункционална  
фурна (с вентилатор)

Мултифункционална фурна  
(с вентилатор)

Инокс Цвят Инокс

10 функции  
+ Hydroclean®

Функции 9 функции  
+ Hydroclean®

70 литра (нето) Обем 70 литра (нето)

Автоматична функция за водно 
почистване „Hydroclean® PRO” 

(препоръчва се след всяко 
готвене при изстинала фурна!)

Автоматична 
почистваща 

функция

Автоматична функция за водно 
почистване „Hydroclean® PRO” 
(препоръчва се след всяко 
готвене при изстинала фурна!)

Функция „Размразяване”, 
„Турбо” функция, 

Сензорно управление  
+ прибиращи се бутони  

(pop-up), 
LED дисплей, 

Старт-стоп програмиране, 
Бързо предварително 

загряване, Врата с 2 стъкла, 
Цяло, свалящо се вътрешно  

стъкло на вратата, 
Телескопични водачи за тави  

на 1 ниво, 
Динамична охлаждаща 
система, Блокировка на 

управлението за безопасност, 
Защитен термостат 

Допълнителни 
функции

Функция „Размразяване”, 

Сензорно управление  
+ прибиращи се бутони  
(pop-up),
LED дисплей, 
Старт-стоп програмиране,
Бързо предварително загряване, 
Врата с 2 стъкла,
Цяло, свалящо се вътрешно 
стъкло на вратата,
Телескопични водачи за тави на  
1 ниво, 
Динамична охлаждаща система, 
Блокировка на управлението за 
безопасност,
Защитен термостат

Макси грил Грил Макси грил

Лесен за почистване Емайл Лесен за почистване

Дълбока тава (50 мм),  
Хромирана скара

Включени в 
комплекта

Дълбока тава (50 мм),  
Хромирана скара

A+ Енергиен клас A+

 595 мм  595 мм 595 мм Размер  595 мм  595 мм 595 мм

Е.2015.ИН Код Е.2018.ИН

599 лв Цена 549 лв



“Тека България” ЕООД
Гр. София, бул. “Цариградско шосе” 135

Тел. 0895 613 370, Национален тел. 0700 17 880

www.teka.com
E-mail: info@tekabulgaria.com
Последвайте ни: www.facebook.com/tekabg/

 Фурна за вграждане 
НСВ 6529

Фурна за вграждане 
НСВ 6415

Мултифункционална фурна
 (с вентилатор)

Мултифункционална фурна 
(с вентилатор)

Инокс Цвят Инокс

7 функции Функции 7 функции

70 литра (нето) Обем 65 литра (нето)

Система за водно почистване 
„Hydroclean® ECO” (препоръчва се 
след всяко готвене при изстинала 

фурна!)

Почистваща 
функция

Система за водно почистване 
„Hydroclean® ECO” (препоръчва се 
след всяко готвене при изстинала 
фурна!)

Функция „Размразяване”, 
Прибиращи се бутони (pop-up),
Таймер със стоп програмиране,

Врата с 2 стъкла,
Цяло, свалящо се вътрешно стъкло 

на вратата,
Телескопични водачи за тави 

на 1 ниво,
Динамична охлаждаща система,

Защитен термостат

Допълнителни 
функции

Функция „Размразяване”,
Прибиращи се бутони (pop-up),

Врата с 2 стъкла,
Цяло, свалящо се вътрешно стъкло 
на вратата, 

Динамична охлаждаща система,
Защитен термостат

Лесен за почистване Емайл Лесен за почистване

Дълбока тава (50 мм), 
Хромирана скара

Включени в 
комплекта

Плитка тава, 
Хромирана скара

A Енергиен клас A

 595 мм  595 мм 595 мм Размер  595 мм  595 мм 595 мм

Е.2019.ИН Код Е.2110.ИН

499 лв Цена 439 лв

 5 години гаранция за всички електроуреди Тека. 
Гаранцията на електроуреди Тека е 3 години. За допълнителните 2 години 
гаранция се изисквка регистрация на уреда до 30 календарни дни  след покупката. 
Регистрация на : https://bgs.bg/teka1/promoadd.php или на 0700 10 218.
Пълните условия на промоцията можете да намерите на www.teka.com 

Кампнията е валидна до 30 Септември 2020. Всички цени в брошурата са с включен ДДС.
Пълна информация за богатата ни гама  електроуреди можете да откриете на:


