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INFINITY |  G1 EDITION

German heart,  Ital ian design



ТАЗИ ЕКСКЛУЗИВНА КОЛЕКЦИЯ 
Е ЧАСТ ОТ МАЩАБЕН ПРОЕКТ И 
ОТРАЗЯВА ЕДНА ОТ ВОДЕЩИТЕ 
МИСИИ НА МАРКАТА,  А ИМЕННО 
ДИЗАЙНЪТ.





Infinity | G1 Edition се ражда благодарение съвместната 
работа на два известни бранда: Teka и Italdesign 
Giugiaro. Серията обединява повече от 50 години опит 
на Italdesign Giugiaro, известната в автомобилостроенето 
дизайнерска и инженерингова компания, и богатия опит 
на доказания лидер в кухненското оборудване – Тека.



Italdesign Giugiaro е водеща компания, основана през 1968 г.,  
проектирала, вдъхновила, разработила и произвела 
някои от най-иновативните решения за автомобилната 
индустрията и свързаните с нея продукти по целия свят: 
фотоапарати и мотоциклети за Nikon, електрически 
велосипеди за Ducati, автомобили за Lamborghini, Ferrari, 
Maserati и DeLorean Motor Company. Това са само част от 
реномираните марки, на които фирмата партнира.



Колекцията е вдъхновена от най-модерните и 
налагащи се тенденции в дизайна на ексклузивни 
превозни средства, бижута и технологии за 
електронни премиум устройства. Вече разполагате 
с хармонично съчетание между нюанси на матовото 
черно и блясъка на детайли с медни нотки за 
несравним финален акцент.



ТАЗИ ДИЗАЙНЕРСКА СЕРИЯ НЕ ПРИЗНАВА 
ГРАНИЦИ. ВСИЧКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
ЕСТЕТИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ, ИМАТ ЗА 
ЦЕЛ  БЕЗУПРЕЧНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ, 
ЕМОЦИОНАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ И 
СТИЛНА ИЗТЪНЧЕНОСТ.



Комбинацията от матово и лъскаво черно и фините детайли в 
меден цвят ще придадат на Вашата кухня изискан контраст и 
неочаквано модерен щрих, ще Ви покажат начин да бъдете 
наистина различни. Матовият черен завършек оставя все 
по-силен отпечатък върху модата и домашната декорация, а 
вече дори и върху електрическите уредите.



ИМАХМЕ СТРЕМЕЖА ДА ПОСТИГНЕМ 
ПЪЛНОТО ВЕЛИКОЛЕПИЕ ,  ЗА ДА СЕ 

ДОКОСНЕТЕ ДО СЪЩИНАТА НА ТОВА, 
КОЕТО В TEKA НАРИЧАМЕ ДИЗАЙН. 

ИЗМИНАХМЕ ДЪЛЪГ ПЪТ, ЗА ДА СЪЗДАДЕМ 
УНИКАЛНО ЕСТЕТИЧЕСКО УДОВОЛСТВИЕ 

И ДА ПОКАЖЕМ ОТ КАКВО ЗНАЧЕНИЕ Е ТО 
ЗА НАШАТА МАРКА.

Така се роди Infinity | G1 Edition.



• Infinity G1 by Giugiaro Italdesign

• Мултифункционална пиролитична фурна  
за вгарждане

• 10 функции

• DualClean (Hydroclean® + пиролитично 
почистване)

• Сензорно управление + стилни черни 
бутони

• LED дисплей (true color)

• Старт-стоп програмиране

• Макси грил

• „Турбо“ функция SurroundTemp

• Функция MaestroPizza (за пици при 340°C)

• „Студена“ врата с 4 стъкла

• Плавно затваряне на вратата Soft close

• Телескопични водачи за тави на 1 ниво

• Двустепенна тангенциална система за 
охлаждане

• Автоматично изключване при отваряне  
на вратата

• Каменна плоча за пици

• Иноксова лопата за пици

• Тава за печене на тестени изделия

• Дълбока тава (50 мм)

• Хромирана, подсилена скара

• Вместимост: 70 литра (нето)

• Енергиен клас: А+

• Infinity G1 by Giugiaro Italdesign

• Микровълнова фурна за вграждане  
с грил

• 3 функции (микровълни, грил, 
микровълни + грил)

• 9 автоматични програми

• Електронно управление с LED дисплей

• Таймер (макс. 90 минути)

• Свалящ се грил (1200 W)

• 5 нива на мощност на микровълните 
(850 W)

• Автоматично размразяване според 
тегло и време (5 програми)

• Керамична вътрешна основа

• Ляво отваряне на вратата (електронно)

• Правоъгълна скара

• Тава за запичане

• Вместимост: 22 литра

HLB 85 G1 HLC 84 G1 ML 82 G1

Вижте нашата перфектно съчетана гама

• Infinity G1 by Giugiaro Italdesign

• Компактна комбинирана фурна  
(с вентилатор) + микровълни

• За вграждане

• 11 функции + Hydroclean®

• Сензорно управление + стилни черни 
бутони

• LED дисплей (true color)

• Автоматична функция за водно 
почистване Hydroclean® ECO

• Макси грил (2500 W)

• 5 нива на мощност на микровълните 
(1000 W)

• Автоматично размразяване според 
време и тегло

• Врата с 3 стъкла

• Стъклена тава

• Хромирана скара

• Вместимост: 40 литра (нето)

КОД: Е.2112.MAT КОД: Е.2025.MATКОД: Е.2113.МАТ

За всички електроуреди Teka



IBF 64 G1DVI 88 G1

INFINITY |  G1 EDITION

GBC 64 G1

• Infinity G1 by Giugiaro Italdesign

• Стъклокерамичен индукционен плот

• Сензорно управление  
(тип Multislider PRO) за всяка зона

• Възможност за ползване на 4, 2 или 1 
готварски зони: 2 FLEX зони 235/377 мм 
(обединяващи 4 зони 235 х 188,5 мм) или  
1 зона с площта на целия плот (470 х 377 мм)

• Детектор за подходящи готварски съдове

• Сензор за големината на готварските 
съдове

• Дигитално програмиране на времето за 
готвене

• Функция „DirectSense Flex“ за една,две и 
четири зони (работа на съседни зони като 
една обща)

• 3 специални CHEF MasterSense функции с 
директен достъп: 
- „Готвене на бавен огън“ (при температура, 
близка до точката на завиране – къкрене) 
- „Разтопяване“ (подходяща за фондю, 
шоколад, карамел и др.) 
- „Поддържане на топли ястия“ (напр. преди 
сервиране)

• Блокировка на управлението за 
безопасност (защита за деца)

• Функция Stop & Go (пауза на готвенето)

• Автоматично изключване при покриване 
или замърсяване на контролния панел

• Индикатори за остатъчна топлина

• Максимална мощност: 7,2 kW

• Infinity G1 by Giugiaro Italdesign

• Газов плот върху темперирано 
(закалено) стъкло

• Фронтално механично управление в 
черен цвят

• 4 готварски зони: 1 бърза горелка 
2,8 kW, 1 полубърза горелка 1,75 kW, 1 
полубърза горелка 1,4 kW, 1 горелка 1 
kW

• Автоматично възпламеняване на всяка 
горелка

• Автоматично спиране притока на газ 
при изгасване на пламъка за всяка 
горелка

• Индивидуални чугунени решетки за 
готварските съдове

• Максимална мощност (газ): 6,95 kW

• Тип газ: LPG (пропан/бутан) или 
природен газ – посочете типа газ 
преди закупуване на уреда!

• Infinity G1 by Giugiaro Italdesign

• Вертикален абсорбатор за стенен 
монтаж

• Периметрална система за абсорбация 
+ допълнителна филтрираща площ

• Таймер

• Функция FreshAir за освежаване на 
въздуха

• Индикатор за замърсени филтри

• Степени на мощност: 3 + 1 интензивна

• Икономичен безчетков двигател  
EcoPower

• Изваждащ се колектор за мазнини

• Възможност за използване на 
специален филтър с активен въглен 
(на изхода на двигателя) с и без 
комина

• Възможност за използване на 
стандартен филтър с активен въглен

• Енергиен клас: А+

• Максимален капацитет: 726 м³/ч

КОД: Е.4027.MAT КОД: Е.3128.MAT КОД: Е.3037.MAT

„Тека България“ ЕООД не носи 
отговорност за каквито и да е 

преводни и печатни грешки.  
Поради особености при печата 

са възможни разлики между 
действителните цветове и  

тези в каталога.  
Подробни технически данни на: 

 www.teka.com



„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/


