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Вашите мечти са  
наша мисия

Гранитните мивки Тека са произведени
в Германия и Италия според Европейската норма  
EN – 13310:2003 и отговарят на всички стандарти за
качество. Одобрени са от престижната независима
немска лаборатория TÜV Rheinland след множество
успешни тестове за качество. 15-годишната 
гаранция и богатата продуктова и цветова гама 
правят мивките Тека оптимално решение за всички 
изисквания.

•      Хигиена: фината обработка на материала 
и неговата непореста повърхност 
възпрепятстват проникването на течности 
и храни, което осигурява отлична защита 
срещу развитието на бактерии.

•      Безопасност: допълнителната защита със 
сребърни йони отблъсква бактериалните 
микроорганизми 

•       Лесно почистване: отличните свойства 
на материала осигуряват защита 
срещу появата на миризми, а гладката 
повърхност прави ежедневното почистване 
изключително лесно.

•     Повърхност, устойчива на надраскване,  
удари и високи температури:  
Нашите мивки са тествани за устойчивост  
на удар (по ISO 179 - J/m): съд с тегло 2,2 кг, падащ  
от височина 60 см, не оставя никакви драскотини 
по мивката. Устойчивост на температурен шок при 
> 3500 цикъла студена (15ºC) и гореща вода (90ºC): 
дълги години ежедневна употреба.  
Устойчивост на високи температури: до (280ºC) - 
тиган с гореща мазнина при 250ºC, оставен за  
5 минути, не оставя следи върху мивката.

•      Отлична UV устойчивост и дълготрайна  
цветна наситеност:   
Специфичният метод на оцветяване чрез 
керамизиране при много висока температура 
осигурява хомогенен цвят  в ядрото на частиците, 
който се запазва за много дълго време.

•       Висококачествен материал: 
Тегранит+ е материал, 
създаден специално за 
производството на цветни 
гранитни мивки Тека. 
Представлява иновативна 
комбинация от естествени 
кварцови частици (80%) и 
акрилни смоли (20%). Тези 
мивки имат изключителна 
устойчивост срещу високи 
температури и силни удари. 
Нещо повече, тяхната не- 
пореста повърхност е много 
лесна за почистване и не 
оставя място за появата на 
бактерии.
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Гама мивки  
Тегранит + 



Цветова гама

Модел AURA 60 B-TG ASTRAL 60 B-TG MENORCA 50 S-TG STONE 60 L-TG STONE 60 S-TG STONE 50 B-TG STONE 45 S-TG FORSQUARE 2B 590 TG FORSQUARE 72.40 TG FORSQUARE 50.40 TG SQUARE 50.40 TG SQUARE 40.40 TG
Код М.444.А.БЯ/ЧМ М.457.А.БЯ/КС/ЧМ М.427.А.СК/ОБ/ЧМ М.1020.ЧЕ/БЯ/СК/БЕЖ/ТС/ЧМ/СМ М.1023.ЧЕ/БЯ/СК/БЕЖ/ТС/ЧМ/СМ М.1021.ЧЕ/БЯ/СК/БЕЖ/ТС/ЧМ/СМ М.1022.ЧЕ/БЯ/СК/БЕЖ/ТС/ЧМ/СМ М.1024.ЧЕ/БЯ/КР/БЕЖ/КС  М.1025.ЧЕ/БЯ/КР/БЕЖ/КС М.1026.ЧЕ/БЯ/КР/БЕЖ/КС М.1027.ЧЕ/БЯ/КР/БЕЖ/КС М.1028.ЧЕ/БЯ/КР/БЕЖ/КС

Цветове  бял,      
            

черен металик

           
 бял,     сл. кост, 

            
черен металик

           
сл. кост,  опалбежов,     

            
черен металик

                                            
черен, бял, сл. кост, бежов, тъмносив, 

              
черен металик, сив металик

                                            
черен, бял, сл. кост, бежов, тъмносив, 

              
черен металик, сив металик

                                            
черен, бял, сл. кост, бежов, тъмносив, 

              
черен металик, сив металик

                                            
черен, бял, сл. кост, бежов, тъмносив, 

              
черен металик, сив металик

                      
черен,      бял,        крем, 

             
бежов, каменносив

                      
черен,      бял,        крем, 

             
бежов, каменносив

                      
черен,      бял,        крем, 

             
бежов, каменносив

                      
черен,      бял,        крем, 

             
бежов, каменносив

                      
черен,      бял,        крем, 

             
бежов, каменносив

Материал TEGRANITE+ TEGRANITE+ TEGRANITE+ TEGRANITE+ TEGRANITE+ TEGRANITE+ TEGRANITE+ TEGRANITE+ TEGRANITE+ TEGRANITE+ TEGRANITE+ TEGRANITE+
Монтаж над плот над плот над плот над плот над плот над плот над плот над плот над плот над плот под плот под плот
За шкаф със светъл отвор (cm) 60 60 50 60 60 50 45 60 80 60 60 50
Обръщаема            
Клапан 3½“ 3½“ 3½“ 3½“ 3½“ 3½“ 3½“ 3½“ 3½“ 3½“ 3½“ 3½“
Преливник кръгъл кръгъл кръгъл кръгъл кръгъл кръгъл кръгъл кръгъл кръгъл кръгъл кръгъл кръгъл
Външни размери (дължина/ширина) мм 1060/525 780/500 490/510 1000/510 780/510 860/510 650/510 590/500 790/500 570/500 540/440 440/440
Размери на коритото  
(дължина/ширина/дълбочина) мм

голямо корито 345/380/230 
малко корито 160/380/225

голямо корито 345/430/200 
малко корито 166/285/145 435/375/180 480/414/200 480/414/200 380/414/200 345/414/200 голямо корито 325/400/200 

малко корито 160/400/155 720/400/200 500/400/200 500/400/200 400/400/200

Аксесоари в комплекта
Щипки за монтаж            
Сифон            
Автоматичен клапан            
Кристална дъска за рязане            

Цена с ДДС 756 лв. 478 лв. 479 лв. 359 лв. 339 лв. 349 лв. 329 лв. 429 лв. 399 лв. 359 лв. 339 лв. 329 лв.
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Слонова костБял Сив металик Бял Крем КаменносивБежов
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Бежов Опал-бежов Тъмносив Черен металик Черен Черен
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