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Teka Group принадлежи към холдинг Heritage B като компания, 
специализирана в предлагането на електродомакински уреди за кухня и 
обзавеждане за баня. 
Teka Group включва различни водещи световни марки като Teka, 
Küppersbusch, Intra, Mofem и Thor. С над 140 години история компанията 
се е утвърдила на международния пазар като производител на битови 
електроуреди и санитария. 
Брандът е един от най-важните производители в Европа на иноксови 
мивки, уреди за вграждане и продукти за баня. Днес, Teka разполага с 15 
завода, 4000 служители из целия свят и присъства в над 120 държави на 
5 континента.

Teka Group
Хиляди решения. 
Милиони красиви 
моменти.
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Кухнята е сърцето на 
Вашия дом. Ние, в Teka, 
създаваме уреди, които да 
бъдат душата на Вашата 
кухня. Именно в нея се 
случват едни от най-
важните, най-хубавите 
моменти в живота.

За нас кухнята е много повече от 
помещение, в което готвим. Това е място 
за смях, мечти, разговори, взимане на 
решения, съобщаване на новини и, разбира 
се, място за незабравими изживявания. 
Ето защо проектираме и произвеждаме 
уреди, които да предоставят реални 
решения и иновации за кухнята. Решения, 
които да съответстват напълно на Вашия 
стил на живот и да бъдат в хармония 
с целия дом. Всеки ден работим, за да 
разбираме все по-добре Вашите нужди 
и да предлагаме нови и нови идеи за все 
повече възможности в кухнята. Основи за 
нашата марка, създадена в Германия, са 
отличното качество, високите технологии 
и иновациите. Продуктите Teka са добре 
познати в целия свят благодарение 
на своята надежност, ефективност 
и прецизност. Днес, след 100 години 
история, Teka продължава да работи 
усърдно, за да може всеки един продукт 
да получи най-добрите функционалност 
и дизайн и да бъде съвършен във всяко 
отношение. Ценностите, дълбоко вплетени 
в принципите на компанията ни, са ясни: 
почтеност, щедрост и оригиналност. Това 
означава, че работим за Вас и винаги ще 
бъдем на Ваша страна, за да Ви помагаме в 
разрешаване на всекидневните проблеми, 
като предоставяме продукти от най-висока 
класа.



Вашите мечти 
са наша мисия
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Предоставяме 
решения на 
потребителите 
за всичко, от 
което те се 
нуждаят
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 ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ 
Айфеловата кула. 
Айфеловата кула, Париж

2

 КАЙРО, ЕГИПЕТ
Хотел „Четири сезона“. 
Хотел „Четири сезона“, 5 
звезди

3

 РАС АЛ-ХАЙМА, ОАЕ 
Хотел „Hilton Ras al-haimah“ 
(DoubleTree Hotel by Hilton), 5 
звезди

4

 ДУБАЙ, ОАЕ 
„Park Tower“. Комплекс от 
смесен тип в сърцето на 
Международния финансов 
център в Дубай

5

 БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ 
Хотел „Adlon“. Хотел „Adlon 
Kempinski“ в Берлин
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Както заявява индийският дизайнер Робин 
Матю, „Дизайнът е точката, където науката и 
изкуството се срещат“.

В Teka искаме да предоставим най-добрите ре-
шения с баланс между авангардна технология и 
изкуство, като така разкриваме неограничени-
те възможности на концепцията „Infinity Design“.

Както дизайнът, така и изкуството е създадено, 
за да провокира емоции и мисли. Наша мисия е 
да вдъхновяваме хората чрез изкуство в кухня-
та, като добавяме повече приятни усещания в 
ежедневието.

Ние вярваме, че кухнята е мястото, където жи-
вотът наистина се случва. Защо да не добавим 
изкуство в това пространство?

Teka иска да провокира артиста, който живее 
във всеки човек, и чрез своите продукти да раз-
пространи изкуството из кухните в цял свят.

Храненето е необходимост, но готвенето е изку-
ство.

Изкуство
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Ние сме страстно отдадени на архитектурата, 
дизайна и изкуството.

Където 
готвенето среща 

изкуството

Teka спонсорира гастрoно- 
мическата обиколка на из-
вестния музей „Thyssen-
Bornemisza“ в Мадрид, включ-
ваща 17 шедьоври от 15-ти до 
20-ти век, които представят 
гастрoномията като източник 
на удоволствие и емоции. Тази 
обиколка ни помага да разбе-
рем значението и историята 
на тези произведения.

Европейският музей за мо-
дерно изкуство в квартал 
Борн на Барселона е архитек- 
турно бижу, разположено в 
двореца „Гомис“, което разпо-
лага с повече от 230 шедьоври 
на съвременното изкуство. 
Teka, като основен спонсор на 
музея, сътрудничи в различни 
културни дейности, сред кои-
то са художествени изложби, 
шоу програми, работилници и 
концерти.

Teka присъства като спонсор 
в един от водещите музеи 
за модерно изкуство в Ла-
тинска Америка - „MAMBA“. 
През годините 2019 и 2020 
Teka подкрепи различни из-
ложби на художници като 
Серджо де Луф, Алберто Грео и 
Леа Люблин.
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С мисъл за 
Вас
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Ние работим, за да  
правим Вашия живот  
по-лесен и за да създаваме 
продукти, които да бъдат 
перфектното допълнение 
във Вашата кухня.
Тъй като вярваме, че кухнята е сърцето на дома и живота 
в него, ние създаваме продукти, които да са в хармония с 
Вашия стил на живот. 
За да Ви помогнем да разберете кои модели съответстват 
в най-голяма степен на желанията Ви, разработихме три 
продуктови серии. 
Всички наши модели са разпределени в тези серии, за да 
Ви улесним в избора и сравнението им.

Моделите от серията MAESTRO са предназначени за най-
взискателните потребители. За тези, които са влюбени 
в кухнята, за тези, които искат да се наслаждават на 
последните иновации в света на висшето кулинарно 
изкуство. Ще постигнете перфектните резултати с Вашите 
кулинарни умения и ще разполагате с най-добрите 
възможности на електроуредите. Ако търсите най-мощния 
индукционен плот, фурната с най-много функции и 
възможности или най-тихия абсорбатор на пазара, това е 
Вашата продуктова линия.

MAESTRO

Серията TOTAL е за тези, които обожават готвенето и не 
искат да правят компромиси със своите способности. 
За тези, които желаят най-добри резултати при най-малки 
разходи. За хора с отговорност към околната среда, които 
избират екологични електродомакински уреди.

Серията EASY е предназначена за тези, които търсят 
практични уреди с достатъчно добра производителност 
на много добра цена. Прости, но интелигентни  решения, 
достъпни за всеки.

TOTAL

EASY
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Качество, 
технологии и 
иновации над 
всичко
Всеки ден работим, за да разберем по-добре 
Вашите нужди и да предложим полезни 
решения за повече възможности в кухнята.

Teka винаги поставя  
високото качество на първо място
Нашите мивки са произведени със същата грижа, с която шеф-готвач приготвя  
най-добрите си рецепти с най-добрите съставки. Стоманата, използвана за 
производството на нашите мивки, съдържа необходимите количества хром и никел,  
за да бъде създаден продукт, изключително устойчив на надрасквания и температурни 
разлики и тих при употреба. Изработен да бъде полезен и качествен за цял живот!  
Най-качествените материали в комбинация с подходящ дизайн и отлична функционалност 
превръщат всяка наша иноксова мивка в мълчаливо главно действащо лице в кухнята.
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Повече от 
просто мивка
Над 90 години опит в производството  
на мивки ни позволява да предложим  
най-добрата гаранция

Мивките Teka се отличават с най-високо качество, здравина, изключително 
устойчив аустенитен инокс, ергономичен дизайн, функционалност, лесен 
монтаж и отлично обслужване. Те се произвеждат в Европа, а всички наши 
заводи притежават най-важните сертификати за качество и работят при 
стриктни екологични норми.

Мивки с безсрочна гаранция
В Teka напълно вярваме на нашите стандарти за качество и ето защо 
предоставяме безсрочна гаранция на нашите иноксови мивки. За повече 
информация може да посетите teka.com или да се свържете с нас.

* Гаранцията на мивките важи за материала, от който са изработени. Мивките са предназначени 
единствено за домакински цели. Монтажът, монтажните елементи, смесителите и аксесоарите 
не се покриват от гаранцията. Всички замени и връщания на продукти се извършват само след 
одобрение от Teka.



SilentSmart, 
в центъра на 
вниманието
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50% по-малко шум: максимален 
комфорт и добър тонус
Кухненската мивка предизвиква ли дразнещ шум във Вашия дом? Новите мивки Teka PureLine 
са най-добрите модели в своя клас. Те са с дизайн и обезшумяващи елементи, които ги правят 
изключително тихи при употреба. Шумът от течащата вода е с 50% по-нисък, което осигурява 
комфорт и уют през целия ден.
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PureLine, 
истински 
шедьовър на 
изкуството
Ако искате да се наслаждавате на 
уникални мигове в авангардна кухня, 
изберете мивка Teka, която ще придаде 
стил и характер на помещението. 
Възползвайте се от всички 
предимства, които тя ще предложи!
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Изящество и класа в 
кухнята
Отличителни характеристики на серията PureLine RS15: 

•  Цялостен процес на производството с висока ефективност и безопасност 
за околната среда.

•  Изработка от инокс AISI 304 с отлични качество, здравина и лесна 
поддръжка.

• Елегантен дизайн с голяма вместимост: корито с дълбочина 20 см!

•  По-голяма дълбочина - повече възможности. Удобно измиване дори на 
най-големите готварски съдове!

• Нов квадратен клапан с изискан и атрактивен дизайн.

•  Просто решете какво Ви харесва! Мивките PureLine могат да се монтират 
по различен начин: подплотов, отгоре, в една равнина с мебелния плот.

•  Всички модели от серията са с безсрочна гаранция и са снабдени с 
новата система SilentSmart, която намалява шума с 50%.

PureLine: изчистен дизайн и изящен стил.
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PureLine Diamond RS15, 
бижуто в кухнята
Новите мивки Diamond RS15 са  
най-подходящото допълнения към 
уредите Teka със стъклени повърхности.

Открийте всички нови възможности, които 
предоставят мивките Diamond RS15

•  С бяло или черно стъкло… Какво ще изберете? Удобни размери, 
голямо корито.

•  Със същото качество на стъклокерамичните готварски плотове: 
закаленото стъкло е устойчиво на удари, високи температури и 
температурен стрес.

•  Серията Diamonds RS15 се отличава с модерен, елегантен 
и изчистен профил. Правите линии и новите SQ квадратни 
клапани придават уникалност на кухнята.

•  Не на последно място - новата  
обезшумяваща система SilentSmart. 
 
PureLine: изчистен дизайн и изящен стил.
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DIAMOND RS15  
1C 1E черна

DIAMOND RS15  
1C 1E бяла
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PureLine FlexLinea RS15, 
нова серия с множество 
възможности
Новите мивки FlexLinea RS15 
изпъкват с индивидуален стил 
и богата функционалност.
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FlexLinea - нова серия мивки, която ще задоволи 
всеки вкус

•  Гъвкавото предназначение е един от приоритетите за Teka. Ето защо бе 
разработена тази нова гама. Тя включва множество размери, стилни 
преливници и квадратни клапани, отговарящи на последните тенденции, 
както и лесни за почистване корита R15.

•  Мивките от тази серия дават възможност за 3 вида монтаж: подплотов, 
отгоре или в една равнина с работния плот.

•  Всички модели от серията са с безсрочна гаранция и са снабдени с новата 
система SilentSmart, която намалява шума с 50%.

•  Те са най-добрите в своя клас и са резултат от цялостен производствен процес 
с висока ефективност и безопасност за околната среда. 
 
PureLine: изчистен дизайн и изящен стил..

Подплотов монтаж Монтаж в една 
равнина

“Седящ” монтаж



Tegranite+, 
звездата в 
кухнята
Мивките Teka Tegranite+ се превръщат 
в отлична работна зона за всички 
почитатели на иновациите и 
удобството в кухнята.
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Stone, Forsquare и Square са нашите нови серии в гамата Tegranite+. 
Изработени са от висококачествен и силно предпочитан кварц. 80% 
кварцови частици в комбинация с 20% акрилни смоли създават 
силноустойчив и лесен за почистване материал. В допълнение, този 
материал се предлага в широк спектър цветове. Качество и цвят - 
изберете сами!

•  Повърхност, защитена от надрасквания: силноустойчива на високи 
температури и механични удари.

•  Хомогенен цвят: отлична UV устойчивост и дълготрайна цветна 
наситеност. Специфичният метод на оцветяване осигурява защита срещу 
обезцветяване.

•  Хигиена: фината обработка на материала и неговата непореста 
повърхност предотвратяват развитието на бактерии.

•  Безопасност за храната: материалът Tegranite+ е допълнително защитен 
със сребърни йони, които отблъскват бактериалните микроорганизми. 
Лесно почистване: свойствата на Tegranite+ осигуряват защита срещу 
появата на миризми и упорити петна. Почистването не би могло да бъде 
по-лесно и по-бързо!

•  Отлична опаковка за предпазване от счупване. Мивката е изолирана и 
защитена в двоен кашон, който осигурява безопасен буфер срещу удари.

Teka предлага мивки, изработени единствено от иновативни материали, 
гарантиращи отлична здравина и лесно почистване.

Stone 
Черен 

Stone 
Пясъчно Бежов

Stone  
Черен металик

Stone 
Сив металик

Stone 
Тъмносиво

Stone 
Слонова кост

Forsquare 

Square 
Бял

Forsquare 

Square 
Крем

Stone 
Бял

Forsquare/

Square 
Бежов

Forsquare/

Square 
Каменносив

Forsquare/

Square 
Черно
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Мивки Teka, 
максимални 
възможности за монтаж
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Подплотов монтаж
Популярен избор за комбинация с камък, гранит и 
модерни композитни материали. Мивката се монтира 
и уплътнява от долната част на работния плот чрез 
специални скоби, предоставени в комплекта към нея. 
Подплотовият монтаж осигурява лесно почистване на 
мивката и предотвратява задържането на мръсотия 
около и под рамката. Мебелния плот е изцяло гладък, а 
мивката придава елегантност и голямо удобство.

Монтаж в една равнина с работния 
плот
Най-популярният вид монтаж. Мивката се поставя в 
предварително изрязания отвор на работния плот и 
рамката ѝ „сяда“ върху него. Може да бъде поставена 
на практика в кухненски плот от всякакъв материал. 
Мивката се захваща от долната страна на плота.

„Седящ“ монтаж отгоре
Най-популярният вид монтаж. Мивката се поставя в 
предварително изрязания отвор на работния плот и 
рамката ѝ „сяда“ върху него. Може да бъде поставена 
на практика в кухненски плот от всякакъв материал. 
Мивката се захваща от долната страна на плота.

27













































49Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики на продуктите без предварително предупреждение, 
като запазва тяхната основна функционалност и предназначение. Подробни технически данни на: www.teka.bg
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