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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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 ДУБАЙ, ОАЕ 
„Ocean Heights“. Жилищен 
небостъргач с височина 310 метра  
и 83 етажа, разположен в 
пристанището на Дубай

 МАДРИД, ИСПАНИЯ 
Летище „Адолфо Суарес“ 
-Т4, Мадрид

 ЛОНДОН, АНГЛИЯ 
Летище „Хийтроу“.  
Летище „Хийтроу“ – Лондон
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 ДОХА, КАТАР 
„Перлата на Катар“. Разположена в Доха, „перлата“ 
представлява изкуствен архипелаг с площ 4 млн. кв. м. 
Разполага с 15 000 апартамента и малка Венеция в 
центъра на комплекса.

9

Общи условия  
за работа с тази  
ценова листа

•  Обявените цени в този каталог са за 2022 година  
и подлежат на промяна.

•  Продуктите на „ТЕКА България” ЕООД може да 
намерите в дистрибуторската мрежа в цялата 
страна.

•  Ако имате нужда от гаранционно обслужване, 
необходимо е да представите гаранционна карта, 
касова бележка и/или фактура за покупката.

•  „ТЕКА България” ЕООД не носи отговорност за 
загубени или наранени стоки при транспорт, 
неизвършван от фирмата, освен ако в 
транспортните документи, които я придружават 
не е записано друго.

•  При получаване на продуктите задължително ги 
проверете

•  Разходите за доставка на стоки до краен клиент 
след заявка от магазина – писмена или по 
телефона, се заплащат от магазина/клиента. 

Производителят си запазва правото да променя 
техническите характеристики на продуктите, 
без предварително предупреждение, като 
запазва тяхната основна функционалност и 
предназначение. 

Фирма „ТЕКА България” ЕООД не носи отговорност 
за каквито и да е печатни, технически или 
преводни грешки. Поради особености при печата 
са възможни разлики между действителните 
цветове и тези в каталога.

Настоящата ценова листа анулира всички 
предишни.

Внимание: Размерите показани в този каталог 
може да се различават от истинските с +/- 0,5 см



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

DIAMOND RS15  
1C 1E сива

Новo
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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



24 „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. Всички цени са с включен ДДС.

Новите PVD мивки и смесители изпъкват с ексклузивни 
цветове. Златистият металик придава луксозен завършек, 
докато титаниевият десен отразява модерните 
декоративни тенденции.

К Л А С А  И  
Н Е П О Д Р Ъ Ж А Е М  С Т И Л  
З А  В А Ш А Т А  К У Х Н Я

И З Д Р Ъ Ж Л И В О С Т ,  К О Я Т О  Т Ъ Р С И Т Е

Мивките, които ще получат покритието, се по-
ставят във вакуумна камера, в която се създава 
отрицателно напрежение, привличащо положи-
телно заредени йони. В края на процеса се доба-
вя инертен газ, който спомага за свързване час-
тиците на покритието с молекулите на метала. 
PVD  методът осигурява изключителна здравина 
и издържливост.

Мивките се отличават с 
разнообразните си възможности 
за монтаж: „седящ“, подплотов или 
в една равнина с работния плот. 
Същевременно смесителите от 
серията дават разкошен завършващ 
акцент на кухнята.



25Производителят 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

PVD обработката (Physical Vapor 
Deposition) повишава естествената 
твърдост на стоманата. Изключително 
качествено изпълнение за още по-голям 
комфорт и още по-лесно почистване.

Специалното покритие е преминало 
успешно екстремни тестове с агресивни 
химикали.

Намалява значително шума от 
течащата или капеща вода в мивката.

Покритието срещу отпечатъци върху 
смесителите създава висока защита 
срещу неблагоприятното въздействие на 
кислорода и влагата.

Още по-голяма дълбочина за  
още по-голямо удобство.
Мивките от серията са произведени  
със същото внимание и старание,  
с които главният готвач приготвя  
най-добрите си рецепти -  
с най-добрите съставки.
Цялостният процес на производство 
е подчинен на строгите стандарти за 
ефективност и опазване на околната 
среда.

Изберете модела 
точно за Вас!

ОЩЕ ПО-ГОЛЯМА ЗДРАВИНА

I C C  9 1 5

СЕРТИФИЦИРАНО  СЪОТВЕТСТВИЕ НА 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОРМИ

ТЕХНОЛОГИЯ
SILENTSMART

ЗАЩИТА СРЕЩУ  
ОТПЕЧАТЪЦИ ОТ ПРЪСТИ

КОРИТО С  
ДЪЛБОЧИНА 20 СМ

20

I C O  9 1 5



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.
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Мивки

DIAMOND RS15 1C 1E
стр. 30

STYLO 1C 
стр. 35

STYLO 1C 1Е
стр. 35

UNIVERSE 45 T-XP 1B 1D
стр. 36

STARBRIGHT 45 1B 1D
стр. 39

STARBRIGHT 45 1B ORB
стр. 40

STARBRIGHT 45 E-XN 1B RND
стр. 40

FLEXLINEA RS15 50.40 / МИКРОЛЕН / МЕСИНГ / ТИТАН
стр. 30

ZENIT RS15 1C 1E
стр. 31

FORLINEA RS15 50.40
стр. 32

SUPER BOWL 1C 1E MAX
стр. 34

UNIVERSE 60 T-XP 1B
стр. 36

UNIVERSE 60 T-XP 1½B
стр. 37

Е 60 1С
стр. 41

EBRO 1C
стр. 35

SUPER BOWL 1C
стр. 33

FORLINEA RS15 40.40
стр. 32

UNIVERSE 50 T-XM 1B 1D MAX
стр. 37

UNIVERSE 50 T-XP 1B 1D PLUS
стр. 37

PRINCESS 45 1С
стр. 41

STARBRIGHT 50 1B 1D
стр. 39

BIG BOWL 80 1C PLUS (BAHIA PLUS)
стр. 32

SUPER BOWL 86 2C MAX 
стр. 34

BIG BOWL 80 1С (BAHIA)
стр. 33

STYLO 2С
стр. 35

UNIVERSE 80 T-XP 2B
стр. 37

UNIVERSE 80 T-XP 2B 1D
стр. 38

SUPER BOWL 1С 1Е
стр. 33

МИВКИ ОТ ИНОКС

ZENIT RS15 1C
стр. 31



Мивки

STONE 45 S-TG
стр. 47

BE LINEA RS15 40.40
стр. 42

BE 40.40 (25)
стр. 43

MENORCA 50 S-TG
стр. 46

STONE 50 B-TG
стр. 46

SQUARE 40.40 TG
стр. 48

SQUARE 50.40 TG
стр. 48

BE 785 2С
стр.42

FORSQUARE 2B 790 TG
стр. 47

FORSQUARE 72.40
стр. 48

BE LINEA RS15 71.40 
стр. 42

BE LINEA RS15 50.40
стр. 42

ASTRAL 60 B-TG
стр. 45

STONE 60 L-TG
стр. 46

STONE 60 S-TG
стр. 46

NOVA 60 L-TG 1B 1D
стр. 47

FORSQUARE 50.40
стр. 48

BE 50.40 PLUS
стр. 43

BE 45.40 (20)
стр. 43

МИВКИ ОТ ИНОКС МИВКИ ОТ СИНТЕТИЧЕН ГРАНИТ

ЗА ВГРАЖДАНЕ ПОД ПЛОТ ПОД ПЛОТ



30 „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. Всички цени са с включен ДДС.

• „Седящ“ монтаж отгоре  /  Обръщаема / С отвор за смесител
•  Инокс 18/10 хром/никел /  Размери: 86 х 51 см за шкаф със светъл отвор 50 см
• Голямо корито 40 х 40 см / Дълбочина 20 см
•  Отцедник с високоустойчива на удари и температурни разлики стъклена 

повърхност със скосени краища (фасет) с дебелина 8 мм
•  Заоблени ъгли (R15) на коритото за по-лесно почистване. 
•  Система SilentSmart за намаляване на шума от течаща вода с до 50%
•  Автоматичен квадратен клапан SQ 3½” с цедка и декоративен капак 
•  Сифон / Преливник 
•  Фасетният завършек и размерите са подходящи за комбинация с фасетен 

модел готварски плот ТЕКА. Мивката е с 2 години гаранция.

Мивка за вграждане в три различни варианта: 
„Седящ“ монтаж отгоре  /  монтаж под плот / монтаж в една равнина с плота
• Микролен SoftTexture
•  Инокс 18/10 хром/никел /  Размери: 54 х 44 см за шкаф със светъл отвор 60 см
• Голямо корито 50 х 40 см / Дълбочина 20 см
•  Система SilentSmart за намаляване на шума от течаща вода с до 50%
•  Отцедник с високоустойчива на удари и температурни разлики стъклена 

повърхност със скосени краища (фасет)
•  Заоблени ъгли (R15) на коритото за по-лесно почистване. 
•  Квадратен клапан SQ 3½” с цедка и декоративен капак
•  Сифон / Преливник 

Мивка за вграждане в три различни варианта: 
„Седящ“ монтаж отгоре  /  монтаж под плот / монтаж в една равнина с плота
• PVD покритие за уникални здравина и цвят
•  Инокс 18/10 хром/никел /  Размери: 54 х 44 см за шкаф със светъл отвор 60 см
• Голямо корито 50 х 40 см / Дълбочина 20 см
•  Система SilentSmart за намаляване на шума от течаща вода с до 50%
•  Отцедник с високоустойчива на удари и температурни разлики стъклена 

повърхност със скосени краища (фасет)
•  Заоблени ъгли (R15) на коритото за по-лесно почистване. 
•  Квадратен клапан SQ 3½” с цедка и декоративен капак
•  Сифон / Преливник 

Мивка за вграждане в три различни варианта: 
„Седящ“ монтаж отгоре  /  монтаж под плот / монтаж в една равнина с плота
• PVD покритие за уникални здравина и цвят
•  Инокс 18/10 хром/никел /  Размери: 54 х 44 см за шкаф със светъл отвор 60 см
• Голямо корито 50 х 40 см / Дълбочина 20 см
•  Система SilentSmart за намаляване на шума от течаща вода с до 50%
•  Отцедник с високоустойчива на удари и температурни разлики стъклена 

повърхност със скосени краища (фасет) 
•  Заоблени ъгли (R15) на коритото за по-лесно почистване. 
•  Квадратен клапан SQ 3½” с цедка и декоративен капак
•  Сифон / Преливник 

MAESTRO DIAMOND RS15 1C 1E MAESTRO FLEXLINEA RS15 50.40

MAESTRO FLEXLINEA RS15 50.40 ТИТАНMAESTRO FLEXLINEA RS15 50.40 МЕСИНГ

КОД: М.1019.МС / EAN: 8434778015539 / TKI: 115000046
ЦЕНА С ДДС: 1099 лв.

КОД: М.1010.А.ЧЕ / EAN: 8434778004731 / TKI: 115100011 / черна
КОД: М.1010.А.БЯ / EAN: 8434778004748 / TKI: 115100012 / бяла
КОД: М.1010.А.КС / EAN: 8434778017564 / TKI: 115100021 /сива
ЦЕНА С ДДС: 1199 лв. 

КОД: М.1013.T / EAN: 8434778004717 / TKI: 115000024
ЦЕНА С ДДС: 1259 лв.

КОД: М.1013.БР / EAN: 8434778004700 /  TKI: 115000023
ЦЕНА С ДДС: 1259 лв.

СЕРИЯ  
PURELINE

СЕРИЯ  
PURECLEAN

СЕРИЯ  
METALLIC

СЕРИЯ  
METALLIC

“седящ” монтаж отгоре

“седящ” монтаж отгоре “седящ” монтаж отгоре

монтаж под плот

монтаж под плот монтаж под плот

монтаж в равнина с плота

монтаж в равнина с плота монтаж в равнина с плота

Новo Новo

Новo



31Производителят 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

• „Седящ“ монтаж отгоре
•  Инокс 18/10 хром/никел / Гладка
•  Сифон / Преливник Размери: 86 х 52 см за шкаф със светъл отвор 50 см
•  Голямо корито 40 х 40 см / Дълбочина 20 см
•  Заоблени ъгли (R15) на коритото за по-лесно почистване
•  Система SilentSmart за намаляване на шума от течаща вода с до 50%
•  Автоматичен квадратен клапан SQ 3½” с цедка и декоративен капак
•  Сифон / Преливник 

• „Седящ“ монтаж отгоре
• Инокс 18/10 хром/никел / Гладка
• Размери: 60 х 52 см за шкаф със светъл отвор 60 см
• Голямо корито 50 х 40 см / Дълбочина 20 см
• Заоблени ъгли (R15) на коритото за по-лесно почистване
• Система SilentSmart за намаляване на шума от течаща вода с до 50%
• Автоматичен квадратен клапан SQ 3½” с цедка и декоративен капак
•  Сифон / Преливник 

• „Седящ“ монтаж отгоре
•  Инокс 18/10 хром/никел / Гладка
•  Сифон / Преливник Размери: 86 х 52 см за шкаф със светъл отвор 50 см
•  Голямо корито 40 х 40 см / Дълбочина 20 см
•  Заоблени ъгли (R15) на коритото за по-лесно почистване
•  Система SilentSmart за намаляване на шума от течаща вода с до 50%
•  Автоматичен квадратен клапан SQ 3½” с цедка и декоративен капак
•  Сифон / Преливник 

MAESTRO ZENIT RS15 1C 1E / ЛЯВ ОТЦЕДНИК

MAESTRO ZENIT RS15 1C

MAESTRO ZENIT RS15 1C 1E / ДЕСЕН ОТЦЕДНИК

КОД: М.1015.А.Л / EAN: 8434778004625 / TKI: 115100005
ЦЕНА С ДДС: 799 лв.

КОД: М.1014.А / EAN: 8434778004687 / TKI: 115000021
ЦЕНА С ДДС: 729 лв.

КОД: М.1015.А.Д / EAN: 8434778004601 / TKI: 115100003
ЦЕНА С ДДС: 799 лв.

СЕРИЯ  
PURELINE

СЕРИЯ  
PURELINE

СЕРИЯ  
PURELINE

Silent Smart
50% по-малко шум:  
максимум комфорт



32 „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. Всички цени са с включен ДДС.

• „Седящ“ монтаж отгоре или в една равнина с плота
• Инокс 18/10 хром/никел / Гладка
• Размери: 44 х 50 см за шкаф със светъл отвор 50 см
• Голямо корито 40 х 40 см / Дълбочина 20 см
• Заоблени ъгли (R15) на коритото за по-лесно почистване
• Система SilentSmart за намаляване на шума от течаща вода с до 50%
• Квадратен клапан SQ 3½” с цедка и декоративен капак
• Правоъгълен преливник
• Сифон

MAESTRO FORLINEA RS15 40.40

КОД: М.1012 / EAN: 8434778004496 / TKI: 115000020
ЦЕНА С ДДС: 579 лв.

СЕРИЯ  
PURELINE

• „Седящ“ монтаж отгоре или в една равнина с плота
• Инокс 18/10 хром/никел / Гладка
• Размери: 54 х 50 см за шкаф със светъл отвор 60 см
• Голямо корито 50 х 40 см / Дълбочина 20 см
• Заоблени ъгли (R15) на коритото за по-лесно почистване
• Система SilentSmart за намаляване на шума от течаща вода с до 50%
• Квадратен клапан SQ 3½” с цедка и декоративен капак
• Правоъгълен преливник
• Сифон

MAESTRO FORLINEA RS15 50.40

КОД: М.1011 / EAN: 8434778004472 / TKI: 115000018
ЦЕНА С ДДС: 629 лв.

СЕРИЯ  
PURELINE



33Производителят 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

• „Седящ“ монтаж отгоре
• Инокс 18/9 хром/никел / Гладка
• Размери: 80 х 50 см за шкаф със светъл отвор 80 см
• Голямо корито 71,5 х 41,5 см / Дълбочина 22 см
• Клапан 3½” с цедка
• Сифон и преливник
• С отвор за смесител
Включени в комплекта аксесоари:  
иноксова перфорирана тавичка с 2 години гаранция

• „Седящ“ монтаж отгоре / Обръщаема
• Инокс 18/10 хром/никел
• Гладка или микролен
• Размери: 65 х 50 см за шкаф със светъл отвор 50 см
• Голямо корито 40 х 40 см / Дълбочина 19 см
• Клапан 3½” с цедка
•  Сифон / Преливник 

• „Седящ“ монтаж отгоре / Обръщаема
• Инокс 18/10 хром/никел
• Гладка или микролен
• Размери: 86 х 50 см за шкаф със светъл отвор 50 см
• Голямо корито 40 х 40 см / Дълбочина 19 см
• Клапан 3½” с цедка
•  Сифон / Преливник 

TOTAL BIG BOWL 80 1С (BAHIA)

TOTAL SUPER BOWL 1C TOTAL SUPER BOWL 1С 1Е 

КОД: М.539 / EAN: 8421152744482 / TKI: 40150000
ЦЕНА С ДДС: 499 лв.

 гладка           КОД: М.546.4 / EAN: 8421152032671 / TKI: 10119064
 ЦЕНА С ДДС: 229 лв.
 микролен    КОД: М.546.МС4 / EAN: 8695671103123 / TKI: 10119094
 ЦЕНА С ДДС: 239 лв.

 гладка           КОД: М.546.1 / EAN: 8421152019283 / TKI: 10119013
 ЦЕНА С ДДС: 309 лв.
 микролен    КОД: М.546.МС1 / EAN: 8421152015278 / TKI: 10119039
 ЦЕНА С ДДС: 319 лв.

СЕРИЯ  
SUPER BOWL

СЕРИЯ  
SUPER BOWL

• „Седящ“ монтаж отгоре
• Инокс 18/10 хром/никел / Гладка
• Размери: 86 х 50 см за шкаф със светъл отвор 90 см
• Голямо корито 73,6 х 43,1 см / Дълбочина 20 см
• Автоматичен клапан 3½” с цедка
• Сифон / Преливник
• С отвор за смесител
Включени в комплекта аксесоари с 2 години гаранция:  
вграден дозатор за сапун, иноксова перфорирана тавичка,  
дървена дъска за рязане

TOTAL BIG BOWL 80 1C PLUS (BAHIA PLUS)

КОД: М.539.4 / EAN: 8421152059937 / TKI: 12127001
ЦЕНА С ДДС: 629 лв.



34 „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. Всички цени са с включен ДДС.

• „Седящ“ монтаж отгоре
• Инокс 18/10 хром/никел / Гладка
• Размери: 86 х 50 см за шкаф със светъл отвор 90 см
• Голямо корито 45 х 40 см / Дълбочина 20 см
• Клапан 3½” с цедка
• Сифон / Преливник
• С отвор за смесител

TOTAL SUPER BOWL 86 2C MAX

КОД: М.544.2Д / EAN: 8421152071564 / TKI: 11119204
ЦЕНА С ДДС: 529 лв.

• „Седящ“ монтаж отгоре
• Инокс 18/10 хром/никел / Гладка или микролен
• Размери: 86 х 50 см за шкаф със светъл отвор 60 см
• Голямо корито 45 х 40 см / Дълбочина 20 см
• Клапан 3½” с цедка
• Сифон и преливник

• „Седящ“ монтаж отгоре
• Инокс 18/10 хром/никел / Гладка или микролен
• Размери: 86 х 50 см за шкаф със светъл отвор 60 см
• Голямо корито 45 х 40 см / Дълбочина 20 см
• Клапан 3½” с цедка
• Сифон и преливник

TOTAL SUPER BOWL 1C 1E MAX 
ДЕСЕН ОТЦЕДНИК

 гладка           КОД: М.544.1Д / EAN: 8421152071526 / TKI: 11119200
 ЦЕНА С ДДС: 339 лв.
 микролен    КОД: М.544.МС1Д / EAN: 8421152071540 / TKI: 11119202
 ЦЕНА С ДДС: 349 лв.

 гладка           КОД: М.544.1Л / EAN: 8421152071533 / TKI: 11119201
 ЦЕНА С ДДС: 339 лв.
 микролен    КОД: М.544.МС1Л / EAN: 8421152071557 / TKI: 11119203
 ЦЕНА С ДДС: 349 лв.

СЕРИЯ  
SUPER BOWL

СЕРИЯ  
SUPER BOWL

СЕРИЯ  
SUPER BOWL

TOTAL  SUPER BOWL 1C 1E MAX
 ЛЯВ ОТЦЕДНИК



35Производителят 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

• „Седящ“ монтаж отгоре 
• Инокс 18/10 хром/никел / Гладка или микролен
•  Размери: 83 х 48,5 см за шкаф със светъл отвор 80 см или  

за шкаф-свободен модул 90 см 
• Корита 36 х 41,7 см / Дълбочина 17 см
• Клапани 3½” с цедка
•  Сифон / Преливник 
• С отвор за смесител

TOTAL STYLO 2С

 гладка           КОД: М.542.О / EAN: 8421152705704 / TKI: 11107027
 ЦЕНА С ДДС: 279 лв.
 микролен    КОД: М.542.СО / EAN: 8421152026120 / TKI: 11107038
 ЦЕНА С ДДС: 289 лв.

• „Седящ“ монтаж отгоре
• Инокс 18/10 хром/никел / Гладка или микролен
• Размери: 46,5 х 48,5 см за шкаф със светъл отвор 45 см
• Корито 40 х 36 см / Дълбочина 17 см
• Клапан 3½” с цедка
• Сифон и преливник
• С отвор за смесител

• „Седящ“ монтаж отгоре / Обръщаема
• Инокс 18/10 хром/никел / Гладка или микролен 
• Размери: 83 х 48,5 см за шкаф със светъл отвор 45 см
• Корито 36 х 40 см
• Дълбочина 17 см
• Клапан 3½” с цедка
• Сифон и преливник

TOTAL STYLO 1C  TOTAL  STYLO 1С 1Е

 гладка           КОД: М.540.О / EAN: 8421152028070 / TKI: 10107007
 ЦЕНА С ДДС: 159 лв.
 микролен    КОД: М.540.МСО / EAN: 8421152027998 / TKI: 10107041
 ЦЕНА С ДДС: 169 лв.

 гладка           КОД: М.541 / EAN: 8421152028186 / TKI: 10107018
 ЦЕНА С ДДС: 239 лв.
 микролен    КОД: М.541.МС / EAN: 8421152027660 / TKI: 10107039
 ЦЕНА С ДДС: 249 лв.

СЕРИЯ  
STYLO

СЕРИЯ  
STYLO

СЕРИЯ  
STYLO

• „Седящ“ монтаж отгоре
• Инокс 18/9 хром/никел / Гладка
• Размери: 64 х 48 см за шкаф със светъл отвор 65 см
• Голямо корито 53,5 х 38 см / Дълбочина 25 см
• Клапан 3½” с цедка
• Сифон и преливник

TOTAL EBRO 1C

КОД: М.539.1 / EAN: 8421152744710 / TKI: 40150050
ЦЕНА С ДДС: 279 лв.

до изчерпване
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UNIVERSE
Една малка вселена във Вашата кухня

• „Седящ“ монтаж отгоре / Обръщаема
• Инокс 18/10 хром/никел / Гладка или микролен
• Размери: 79 х 50 см за шкаф със светъл отвор 45 см
• Корито 34 х 40 см / Дълбочина 17 см
• Клапан 3½” с цедка
• Сифон и преливник

TOTAL UNIVERSE 60 T-XP 1B TOTAL  UNIVERSE 45 T-XP 1B 1D

 гладка           КОД: М.1104 / EAN: 8434778014952 / TKI: 115110011
 ЦЕНА С ДДС: 219 лв.
 микролен     КОД: М.1104.МС / EAN: 8434778015997 / TKI: 115110029 

ЦЕНА С ДДС: 229 лв.

СЕРИЯ  
UNIVERSE

СЕРИЯ  
UNIVERSE

• „Седящ“ монтаж отгоре
• Инокс 18/9 хром/никел / Гладка
• Размери: 60 х 51 см за шкаф със светъл отвор 60 см
• Корито 50 х 40 см
• Дълбочина 15,5 см
• Клапан 3½” с цедка
• Сифон и преливник

КОД: М.1101 / EAN: 8434778015164 / TKI: 115010012
ЦЕНА С ДДС: 229 лв.
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• „Седящ“ монтаж отгоре / Обръщаема
• Инокс 18/10 хром/никел / Гладка или микролен
• Размери: 79 х 50 см за шкаф със светъл отвор 80 см
• Корита 34 х 40 см / Дълбочина 17 см
• Клапани 3½” с цедка
• Без отвор за смесител
• Сифон и преливник

TOTAL UNIVERSE 60 T-XP 1½B TOTAL  UNIVERSE 80 T-XP 2B

 гладка           КОД: М.1105 / EAN: 8434778015188 / TKI: 115040007
 ЦЕНА С ДДС: 299 лв.
 микролен    КОД: М.1105.МС / EAN: 8434778015225 / TKI: 115040011
 ЦЕНА С ДДС: 309 лв.

СЕРИЯ  
UNIVERSE

СЕРИЯ  
UNIVERSE

• „Седящ“ монтаж отгоре / Обръщаема
• Инокс 18/9 хром/никел / Гладка
• Размери: 65 х 50 см за шкаф със светъл отвор 60 см
• Голямо корито 34 х 40 см / Дълбочина 16 см
• Малко корито 17 х 32 х 9,5 см
• Клапани 3½” с цедка
• Сифон и преливник

КОД: М.1102 / EAN: 8434778015171 / TKI: 115070001
ЦЕНА С ДДС: 249 лв.

• „Седящ“ монтаж отгоре / Обръщаема
• Инокс 18/10 хром/никел / Гладка
• Размери: 86 х 50 см за шкаф със светъл отвор 50 см
• Корито 40,6 х 40,6 см
• Дълбочина 19,5 см
• Клапан 3½” с цедка
•  Сифон / Преливник 

• „Седящ“ монтаж отгоре / Обръщаема
• Инокс 18/10 хром/никел / Гладка или микролен
• Размери: 79 х 50 см за шкаф със светъл отвор 50 см
• Корито 40,6 х 40,6 см / Дълбочина 17,5 см
• Клапан 3½” с цедка
•  Сифон / Преливник 

TOTAL UNIVERSE 50 T-XP 1B 1D PLUSTOTAL UNIVERSE 50 T-XM 1B 1D MAX

КОД: М.1107 / EAN: 8434778015065 / TKI: 115110022
ЦЕНА С ДДС: 259 лв.

 гладка           КОД: М.1103 / EAN: 8434778015010 / TKI: 115110017
 ЦЕНА С ДДС: 259 лв.
 микролен    КОД: М.1103.МС / EAN: 8434778016000 / TKI: 115110030
 ЦЕНА С ДДС: 269 лв.

СЕРИЯ  
UNIVERSE

СЕРИЯ  
UNIVERSE
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• „Седящ“ монтаж отгоре / Обръщаема
• Инокс 18/10 хром/никел / Гладка или микролен
• Размери: 116 х 50 см за шкаф със светъл отвор 80 см
• Корита 34 х 40 см / Дълбочина 17 см
• Клапани 3½” с цедка
• Сифон и преливник

TOTAL UNIVERSE 80 T-XP 2B 1D

 гладка           КОД: М.1106 / EAN: 8421152705704 / TKI: 115170001
 ЦЕНА С ДДС: 349 лв.
 микролен    КОД: М.1106.MC/ EAN: 8421152026120 / TKI: 115170006
 ЦЕНА С ДДС: 359 лв.

СЕРИЯ  
UNIVERSE

КАЧЕСТВО И  
ИЗДРЪЖЛИВОСТ: 

НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 
AISI 304 

голямо 
разнообразие  
от възможности 

по-голям капацитет 
за съдове до  
195 мм височина

В МАЛКИТЕ ДЕТАЙЛИ 
СЕ КРИЕ СЪВЪРШЕНСТВОТО

индивидуалност 
във Вашата кухня
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STARBRIGHT
Създадени с мисъл за Вашия комфорт

• „Седящ“ монтаж отгоре / Обръщаема
• Инокс 18/10 хром/никел / Гладка или микролен
• Размери: 86 х 50 см за шкаф със светъл отвор 50 см
• Корито 40,6 х 40,6 см / Дълбочина 17 см
• Клапан 3½” с цедка
• Сифон и преливник

• „Седящ“ монтаж отгоре / Обръщаема
• Инокс 18/10 хром/никел / Гладка или микролен
• Размери: 79 х 50 см за шкаф със светъл отвор 45 см
• Корито 34 х 40 см / Дълбочина 16 см
• Клапан 3½” с цедка
• Сифон и преливник

EASY STARBRIGHT 45 (E-XP / E-XM) 1B 1DEASY STARBRIGHT 50 (E-XP / E-XM) 1B 1D

 гладка           КОД: М.1108 / EAN: 8434778015683 / TKI: 115120024
 ЦЕНА С ДДС: 219 лв.
 микролен    КОД: М.1108.МС / EAN: 8434778015713 / TKI: 115120027
 ЦЕНА С ДДС: 229 лв.

 гладка           КОД: М.1109 / EAN: 8434778015775 / TKI: 115120033
 ЦЕНА С ДДС: 179 лв.
 микролен    КОД: М.1109.МС / EAN: 8434778015836 / TKI: 115120039
 ЦЕНА С ДДС: 189 лв.

СЕРИЯ  
STARBRIGHT

СЕРИЯ  
STARBRIGHT
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EASY PRINCESS 45 1С

• „Седящ“ монтаж отгоре / С отвор за смесител
• Инокс 18/10 хром/никел / Гладка или микролен
• Размери: Ø 51 см за шкаф със светъл отвор Ø 45 см
• Корито Ø 39 см / Дълбочина 16,5 см
• Клапан 3½” с цедка
• Сифон и преливник

EASY Е 60 1С

EASY STARBRIGHT 45 E-XN 1B RNDEASY  STARBRIGHT 45 (E-XN / E-XM) 1B ORB

 гладка           КОД: М.1110 / EAN: 8434778015881 / TKI: 115020009
 ЦЕНА С ДДС: 159 лв.
 микролен    КОД: М.1110.МС / EAN: 8434778015898 / TKI: 115020010
 ЦЕНА С ДДС: 169 лв.

СЕРИЯ  
STARBRIGHT

СЕРИЯ  
STARBRIGHT

• „Седящ“ монтаж отгоре
• Инокс 18/9 хром/никел / Гладка
• Размери: 60 х 51 см за шкаф със светъл отвор 60 см
• Корито 50 х 40 см / Дълбочина 16 см
• Клапан 1½” с тапа
• Сифон и преливник

КОД: М.550 / EAN: 8421152019016 / TKI: 10104001
ЦЕНА С ДДС: 189 лв.

• „Седящ“ монтаж отгоре или монтаж под плот
• Инокс 18/9 хром/никел / Гладка
• Размери: Ø 45 см за шкаф със светъл отвор Ø 45 см
• Корито Ø 39 см / Дълбочина 16 см
• Клапан 3½” с цедка
• Сифон и преливник

КОД: М.1111 / EAN: 8434778015928 / TKI: 115020013
ЦЕНА С ДДС: 159 лв.

• „Седящ“ монтаж отгоре / Обръщаема
• Инокс 18/9 хром/никел / Гладка
• Размери: 58 х 50 см за шкаф със светъл отвор 45 см
• Корито 34 х 40 см / Дълбочина 16 см
• Клапан 3½” с цедка
• Сифон и преливник

КОД: М.780 / EAN: 8421152028087 / TKI: 40109616
ЦЕНА С ДДС: 179 лв.

“седящ” монтаж отгоре монтаж под плот
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MAESTRO BE LINEA RS15 40.40

СЕРИЯ  
PURELINE

  Мивка за монтаж под плот
• Инокс 18/10 хром/никел / Гладка
• Размери: 44 х 44 см за шкаф със светъл отвор 50 см
• Голямо корито 40х 40 см / Дълбочина 20 см
• Заоблени ъгли (R15) на коритото за по-лесно почистване
• Система SilentSmart за намаляване на шума от течаща вода с до 50%
• Клапан 3½” с цедка
•  Сифон / Преливник 

КОД: М.1018 / EAN: 8434778004328 / TKI: 115000007
ЦЕНА С ДДС: 529 лв.

MAESTRO BE LINEA RS15 71.40 MAESTRO BE LINEA RS15 50.40

  Мивка за монтаж под плот
• Инокс 18/10 хром/никел / Гладка
• Размери: 75 х 44 см за шкаф със светъл отвор 90 см 
• Голямо корито 71 х 40 см / Дълбочина 20 см
• Заоблени ъгли (R15) на коритото за по-лесно почистване
• Система SilentSmart за намаляване на шума от течаща вода с до 50%
• Клапан 3½” с цедка
•  Сифон / Преливник 

КОД: М.1016 / EAN: 8434778004298 / TKI: 115000004
ЦЕНА С ДДС: 999 лв.

  Мивка за монтаж под плот
• Инокс 18/10 хром/никел / Гладка
• Размери: 54 х 44 см за шкаф със светъл отвор 60 см
• Голямо корито 50 х 40 см / Дълбочина 20 см
• Заоблени ъгли (R15) на коритото за по-лесно почистване
• Система SilentSmart за намаляване на шума от течаща вода с до 50%
• Клапан 3½” с цедка
•  Сифон / Преливник 

КОД: М.1017 / EAN: 8434778004304 / TKI: 115000005
ЦЕНА С ДДС: 579 лв.

СЕРИЯ 
PURELINE   

СЕРИЯ 
PURELINE   
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TOTAL BE 40.40 (25)TOTAL BE 785 2С

  Мивка за монтаж под плот
• Инокс 18/10 хром/никел / Гладка
• Размери: 43,3 х 43,3 см за шкаф със светъл отвор 50 см
• Корито 40,6 х 40,6 см
• Клапан 3½” с цедка
•  Сифон / Преливник 

  Мивка за монтаж под плот
• Инокс 18/10 хром/никел / Гладка
• Размери: 78,5 х 47 см за шкаф със светъл отвор 90 см
• Голямо корито 40,6 х 40,6 см / Дълбочина 25 см
• Малко корито (отдясно) 28 х 40,6 х 18 см
• Клапан 3½” с цедка
•  Сифон / Преливник 

КОД: М.627 / EAN: 8421152031162 / TKI: 10125021
ЦЕНА С ДДС: 299 лв.

КОД: М.637 / EAN: 8421152031261 / TKI: 10125025
ЦЕНА С ДДС: 579 лв.

  Мивка за монтаж под плот
• Инокс 18/10 хром/никел / Гладка
• Размери: 53 х 43 см за шкаф със светъл отвор 60 см
• Голямо корито 50 х 40 см / Дълбочина 20 см
• Клапан 3½” с цедка
•  Сифон / Преливник 

  Мивка за монтаж под плот
• Инокс 18/10 хром/никел / Гладка
• Размери: Размери: 47,9 х 42,9 см за шкаф със светъл отвор 60 см
• Голямо корито 45 х 40 см / Дълбочина 20 см
• Клапан 3½” с цедка
•  Сифон / Преливник 

TOTAL BE 50.40 PLUS TOTAL BE 45.40 (20)

КОД: М.635.1 / EAN: 8421152062111 / TKI: 10125122
ЦЕНА С ДДС: 419 лв.

КОД: М.629 / EAN: 8421152066454 / TKI: 10125123
ЦЕНА С ДДС: 319 лв.
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Технически х-ки на мивката:
• „Седящ“ монтаж отгоре
• Инокс 18/10 Хром/Никел / Гладка
•  Размери:  46,5 х 48,5 см  

за шкаф със светъл отвор 45 см
• Корито 40 х 36 см
• Дълбочина 17 см
• Клапан 3½” с цедка
• Сифон и преливник

Технически х-ки на мивката:
• „Седящ“ монтаж отгоре
• Инокс 18/10 Хром/Никел / Гладка
•  Размери:  46,5 х 48,5 см  

за шкаф със светъл отвор 45 см
• Корито 40 х 36 см
• Дълбочина 17 см
• Клапан 3½” с цедка
• Сифон и преливник

EASY STYLO 1C + MF-2 PROJECT НИСЪК + ДОЗАТОР ЗА САПУНEASY STYLO 1C + INCA 995 ХРОМ + ДОЗАТОР ЗА САПУН

КОД: М.109 / EAN: 8421152114094 / TKI: 12107066
ЦЕНА С ДДС: 349 лв.

КОД: М.110 / EAN: 8421152114094 / TKI: 12107070
ЦЕНА С ДДС: 399 лв.

ПАКЕТ  
TEKAWAY

ПАКЕТ  
TEKAWAY

++ ++

Технически х-ки на на смесителя:
• Керамична глава, въртящ се чучур
•  Аератор срещу натрупване на 

варовик
•  Височина до чучура/общо:  

140/167 мм
• Материал: месинг
• Покритие (цвят): хром
• Дозатор - 2 години гаранция

Технически х-ки на на смесителя:
• Керамична глава, въртящ се чучур
•  Аератор срещу натрупване на 

варовик
•  Височина до чучура/общо:  

218/341 мм
• Материал: месинг
• Покритие (цвят): хром
• Дозатор - 2 години гаранция

ГОДИНИ

ГАРАН ЦИЯ

6

ГОДИНИ

ГАРАН ЦИЯ

6

на мивкатана мивката на смесителяна смесителя

ПАКЕТИ TEKAWAY



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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Цвeтове: слонова кост, опалбежов, черен металик
• „Седящ“ монтаж отгоре
• Размери: 49 х 51 см за шкаф със светъл отвор 50 см
• Голямо корито 43,5 х 37,5 см / Дълбочина 18 см
• Автоматичен клапан 3½” с цедка
• Сифон и преливник

Цвeтове: бял, слонова кост, пясъчно бежов, сив металик, тъмносив, черен,  
черен металик
• „Седящ“ монтаж отгоре / Обръщаема
• Размери: 100 х 51 см за шкаф със светъл отвор 60 см
• Голямо корито 48 х 41,4 см / Дълбочина 20 см
• Kлапан 3½” с цедка
• Сифон и преливник

Цвeтове: бял, слонова кост, пясъчно бежов, сив металик, тъмносив, черен,  
черен металик
• „Седящ“ монтаж отгоре / Обръщаема
• Размери: 78 х 51 см за шкаф със светъл отвор 60 см
• Голямо корито 48 х 41,4 см/ Дълбочина 20 см
• Kлапан 3½” с цедка
• Сифон и преливник

TOTAL MENORCA 50 S-TG

MAESTRO STONE 60 L-TG MAESTRO STONE 60 S-TG

       КОД: М.427.А.СК / EAN: 8421152091067 / TKI: 40143231
       КОД: М.427.А.ОБ / EAN: 8421152129814 / TKI: 40144578
       КОД: М.427.А.ЧМ / EAN: 8421152128435 / TKI: 40144573
ЦЕНА С ДДС: 569 лв.

       КОД: М.1020.БЯ / EAN: 8434778005363 / TKI: 115330005
       КОД: М.1020.СК / EAN: 8434778005332 / TKI: 115330004
       КОД: М.1020.БЕЖ / EAN: 8434778005318 / TKI: 115330002
       КОД: М.1020.СМ / EAN: 8434778005295 / TKI: 115330000
       КОД: М.1020.ТС / EAN: 8434778005875 / TKI: 115330006
       КОД: М.1020.ЧЕ / EAN: 8434778005301 / TKI: 115330001
       КОД: М.1020.ЧМ / EAN: 8434778005325 / TKI: 115330003
ЦЕНА С ДДС: 429 лв.

       КОД: М.1023.БЯ / EAN: 8434778006124 / TKI: 115330033
       КОД: М.1023.СК / EAN: 8434778006117 / TKI: 115330032
       КОД: М.1023.БЕЖ / EAN: 8434778006094 / TKI: 115330030
       КОД: М.1023.СМ / EAN: 8434778006070 / TKI: 115330028
       КОД: М.1023.ТС / EAN: 8434778006131 / TKI: 115330034
       КОД: М.1023.ЧЕ / EAN: 8434778006087 / TKI: 115330029
       КОД: М.1023.ЧМ / EAN: 8434778006100 / TKI: 115330031
ЦЕНА С ДДС: 419 лв.
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Цвeтове: бял, слонова кост, черен металик
• „Седящ“ монтаж отгоре / Обръщаема
• Размери: 78 х 50 см за шкаф със светъл отвор 60 см
• Голямо корито 34,5 х 43 см / Дълбочина 20 см
• Автоматичен клапан 3½” с цедка
• Малко корито 16,6 х 28,5 х 14,5 см
• Сифон и преливник в малкото корито

TOTAL ASTRAL 60 B-TG

       КОД: М.457.А.БЯ / EAN: 4013917889138 / TKI: 88921
       КОД: М.457.А.СК / EAN: 4013917889237 / TKI: 88925
       КОД: М.457.А.ЧМ / EAN: 4013917889473 / TKI: 88957
ЦЕНА С ДДС: 599 лв.
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Цвeтове: бял (снежен), крем, бежов, каменносив, черен
• „Седящ“ монтаж отгоре 
• Размери: 79 х 50 см за шкаф със светъл отвор 80 см
• Корито 34,3 х 39,5 см / Дълбочина 20 см
• Автоматичен клапан 3½” с цедка
• 5 възможни места за монтаж на смесител
• Сифон и преливник

Цвeтове: бял (снежен), каменносив, черен
• „Седящ“ монтаж отгоре / Обръщаема
• Размери: 100 х 51 см за шкаф със светъл отвор 60 см
• Голямо корито 47,8 х 42,1 см / Дълбочина 20 см
• Автоматичен клапан 3½” с цедка
• Сифон и преливник

MAESTRO FORSQUARE 2B 790 TGMAESTRO NOVA 60 L-TG 1B 1D

MAESTRO STONE 45 S-TGMAESTRO STONE 50 B-TG

       КОД: М.1030.БЯ / EAN: 8434778023923 / TKI: 115330061
       КОД: М.1030.КС / EAN: 8434778023916 / TKI: 115330060
       КОД: М.1030.ЧЕ / EAN: 8434778023909 / TKI: 115330059
ЦЕНА С ДДС: 429 лв.

       КОД: М.1022.БЯ / EAN: 8434778006551 / TKI: 115330047
       КОД: М.1022.СК / EAN: 8434778006544 / TKI: 115330046
       КОД: М.1022.БЕЖ / EAN: 8434778006520 / TKI: 115330044
       КОД: М.1022.СМ / EAN: 8434778006506 / TKI: 115330042
       КОД: М.1022.ТС / EAN: 8434778006568 / TKI: 115330048
       КОД: М.1022.ЧЕ / EAN: 8434778006513 / TKI: 115330043
       КОД: М.1022.ЧМ / EAN: 8434778006537 / TKI: 115330045
ЦЕНА С ДДС: 399 лв.

       КОД: М.1029.БЯ / EAN: 8434778006735 / TKI: 115260018
       КОД: М.1029.КР / EAN: 8434778006728 / TKI: 115260017
       КОД: М.1029.БЕЖ / EAN: 8434778006711 / TKI: 115260016
       КОД: М.1029.КС / EAN: 8434778006704 / TKI: 115260015
       КОД: М.1029.ЧЕ / EAN: 8434778006698 / TKI: 115260014
ЦЕНА С ДДС: 519 лв.

       КОД: М.1021.БЯ / EAN: 8434778005981 / TKI: 115330019
       КОД: М.1021.СК / EAN: 8434778005974 / TKI: 115330018
       КОД: М.1021.БЕЖ / EAN: 8434778005950 / TKI: 115330016
       КОД: М.1021.СМ / EAN: 8434778005943 / TKI: 115330014
       КОД: М.1021.ТС / EAN: 8434778005998 / TKI: 115330020
       КОД: М.1021.ЧЕ / EAN: 8434778006179 / TKI: 115330015
       КОД: М.1021.ЧМ / EAN: 8434778005967 / TKI: 115330017
ЦЕНА С ДДС: 409 лв.
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Цвeтове: бял, слонова кост, пясъчно бежов, сив металик, тъмносив, черен,  
черен металик
• „Седящ“ монтаж отгоре / Обръщаема
• Размери: 65 х 51 см за шкаф със светъл отвор 45 см
• Голямо корито 34,5 х 41,4 см / Дълбочина 20 см
• Kлапан 3½” с цедка
• Сифон и преливник

Цвeтове: бял, слонова кост, пясъчно бежов, сив металик, тъмносив, черен,  
черен металик
• „Седящ“ монтаж отгоре / Обръщаема
• Размери: 86 х 51 см за шкаф със светъл отвор 50 см
• Голямо корито 38 х 41,4 см / Дълбочина 20 см
• Kлапан 3½” с цедка
• Сифон и преливник

Новo
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Цвeтове: бял (снежен), крем, бежов, каменносив, черен
• За монтаж под плот
• Размери: 44 х 44 см за шкаф със светъл отвор 50 см
• Голямо корито 40 х 40 см / Дълбочина 20 см
• Клапан 3½” с цедка
• Сифон и преливник

Цвeтове: бял (снежен), крем, бежов, каменносив, черен
• За монтаж под плот 
• Размери: 54 х 44 см за шкаф със светъл отвор 60 см
• Голямо корито 50 х 40 см / Дълбочина 20 см
• Клапан 3½” с цедка
• Сифон и преливник

MAESTRO SQUARE 40.40 TGMAESTRO SQUARE 50.40 TG

       КОД: М.1028.БЯ / EAN: 8434778007466 / TKI: 115230029
       КОД: М.1028.КР / EAN: 8434778007459 / TKI: 115230028
       КОД: М.1028.БЕЖ / EAN: 8434778007442 / TKI: 115230027
       КОД: М.1028.КС / EAN: 8434778007435 / TKI: 115230026
       КОД: М.1028.ЧЕ / EAN: 8434778007428 / TKI: 115230025
ЦЕНА С ДДС: 429 лв.

       КОД: М.1027.БЯ / EAN: 8434778007411 / TKI: 115230024
       КОД: М.1027.КР / EAN: 8434778007404 / TKI: 115230023
       КОД: М.1027.БЕЖ / EAN: 8434778007398 / TKI: 115230022
       КОД: М.1027.КС / EAN: 8434778007381 / TKI: 115230021
       КОД: М.1027.ЧЕ / EAN: 8434778007374 / TKI: 115230020
ЦЕНА С ДДС: 439 лв.
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Цвeтове: бял (снежен), крем, бежов, каменносив, черен
• „Седящ“ монтаж отгоре
• Размери: 57 х 50 см за шкаф със светъл отвор 60 см
• Голямо корито 50 х 40 см / Дълбочина 20 см
• Автоматичен клапан 3½” с цедка
• 3 възможни места за монтаж на смесител
• Сифон и преливник

Цвeтове: бял (снежен), крем, бежов, каменносив, черен
• „Седящ“ монтаж отгоре 
• Размери: 79 х 50 см за шкаф със светъл отвор 80 см
• Голямо корито 72 х 40 см / Дълбочина 20 см
• Автоматичен клапан 3½” с цедка
• 3 възможни места за монтаж на смесител
• Сифон и преливник

MAESTRO FORSQUARE 50.40MAESTRO FORSQUARE 72.40

       КОД: М.1026.БЯ / EAN: 8434778007121 / TKI: 115230009
       КОД: М.1026.КР / EAN: 8434778007114 / TKI: 115230008
       КОД: М.1026.БЕЖ / EAN: 8434778007107 / TKI: 115230007
       КОД: М.1026.КС / EAN: 8434778007091 / TKI: 115230006
       КОД: М.1026.ЧЕ / EAN: 8434778007084 / TKI: 115230005
ЦЕНА С ДДС: 409 лв.

       КОД: М.1025.БЯ / EAN: 8434778007077 / TKI: 115230004
       КОД: М.1025.КР / EAN: 8434778007060 / TKI: 115230003
       КОД: М.1025.БЕЖ / EAN: 8434778007053 / TKI: 115230002
       КОД: М.1025.КС / EAN: 8434778007046 / TKI: 115230001
       КОД: М.1025.ЧЕ / EAN: 8434778007039 / TKI: 115230000
ЦЕНА С ДДС: 519 лв.
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  ЗА МОНТАЖ ПОД ПЛОТ
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СМЕСИТЕЛИ
за кухня 

Аератор срещу 
натрупване на варовик

Въртящ се чучур

Два вида струя

Високоустойчива спирала

Защита от пръстови отпечатъци

Изтеглящ се душ
Пиктограми

ЗА ВСИЧКИ 
СМЕСИТЕЛИ

ГОДИНИ

ГАРАН ЦИЯ
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Най-доброто място за мивката и смесителя е срещу прозорец, ако 
помещението позволява.Отварянето и затварянето на прозореца при 
наличие на висок смесител вече не е проблем.Прибиращият се модел 
FO 985 позволява издърпване и ползване на чучура само при нужда. 
Благодарение на двете възможни позиции този смесител осигурява 
максимална гъвкавост при работа в кухнята.

Без ограничения
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Керамични 
дискове Teka
По-дълъг живот на смесителя

Всички глави на смесителите Teka са снабдени с 
високоустойчиви керамични дискове. Тези дискове 
са с пореста повърхност, която задържа смазочната 
грес по-дълго време, за да бъдат движенията 
леки и плавни, удължавайки живота на смесителя. 
Механизмът е изолиран от водната струя, което 
осигурява непрекъсната лубрикация.

Температурен ограничител
Спестете енергия за загряване на водата с 
температурния ограничител, вграден в главата 
на смесителя.

Икономия на вода
Главата е снабдена с ограничител за 
дебита, за да пестите вода при всяко 
използване на смесителя.

Защита срещу изгаряния
Забравете за неприятните усещания, 
причинени от горещата вода. Ние се 
грижим за Вас и Вашето семейство.

Гаранцията на смесители “Тека” е 6 години на керамичната глава.
За аксесоари като: слушалки, спирали и гумени уплътнения е 2 години.

За повече информация: www. teka.com

* Не всички модели смесители са снабдени с ограничители за температурата и дебита.

Керамична глава за повече здравина
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Цвят: хром
• Елегантен отворен дизайн
• Материал: месинг • Керамична глава
• Плосък въртящ се чучур
• Високоустойчива повърхност
•  5 аератора срещу натрупване на 

варовик,вградени в чучура
• Височина до чучура/общо: 293/311 мм

Цвят: хром
• Материал: месинг
• Керамична глава
• Подвижен душ с 2 вида струи на водата
• Усилена спирала на душа
• Въртящ се чучур
• Аератор срещу натрупване на варовик
• Лесно почистване от варовик
•  Височина в статично положение  

до чучура/общо: 172/531 мм

Цвят: хром
• За монтаж под прозорец
• Материал: месинг
• Въртящ се чучур
• Прибиращо се рамо
• Аератор срещу натрупване на варовик
•  Височина в прибрано/извадено 

положение: 20/299 мм
• Необходими са два отвора от ø35 мм

Цвят: месинг или титан
• Материал: месин г• Керамична глава
• Плосък въртящ се чучур
• Високоустойчивo PVD покритие
•  Аератор срещу натрупавне на 

варовик, вграден в чучура
• Височина до чучура/общо: 292/313 мм

Цвят: месинг или титан
• Материал: месин г• Керамична глава
• Плосък въртящ се чучур
• Високоустойчивo PVD покритие
•  Аератор срещу натрупавне на 

варовик, вграден в чучура
• Височина до чучура/общо: 292/313 мм

Цвят: хром
• Материал: месинг • Керамична глава
• Плосък въртящ се чучур
• Високоустойчива повърхност
•  Аератор срещу натрупавне на 

варовик, вграден в чучура
• Височина до чучура/общо: 292/313 мм

Цвят: хром
• За монтаж под прозорец
• Материал: месинг • Керамична глава
• Въртящ и издърпващ се чучур
• Прибиращо се рамо
• Аератор срещу натрупване на варовик
•  Височина в прибрано/извадено 

положение: 75/289 мм
• Необходими са два отвора от ø35 мм

Цвят: хром
• Материал: месинг
• Керамична глава
• Подвижен душ с 2 вида струи на водата
• Усилена спирала на душа
• Въртящ се чучур
• Аератор срещу натрупване на варовик
• Лесно почистване от варовик
•  Височина в статично положение  

до чучура/общо: 125/434+20 мм

MAESTRO 
OPERA ICO 915

MAESTRO ARES K 939

ТОТAL ICON ICC 915 
МЕСИНГ/ТИТАН

ТОТAL ICON ICC 915 
МЕСИНГ/ТИТАН

ТОТAL ICON ICC 915 
ХРОМ

MAESTRO  
AUK 983 UNDER WINDOW MAESTRO ARES K 937

MAESTRO FO 985 
UNDER WINDOW

  КОД: Б.7011.ХР / EAN: 8434778003024 / 
TKI: 116030009

ЦЕНА С ДДС: 1049 лв.

   КОД: Б.036.ХР / EAN: 8421152084793 /  
TKI: 239391200

ЦЕНА С ДДС: 579 лв.

  КОД: Б.599.ХР / EAN: 8421152131589 / 
TKI: 629850200

ЦЕНА С ДДС: 599 лв.

  КОД: Б.7013.БР / EAN: 8434778003000 / 
TKI: 116030006

ЦЕНА С ДДС: 839 лв.

  КОД: Б.7013.T / EAN: 8434778002980 / 
TKI: 116030005

ЦЕНА С ДДС: 839 лв.

  КОД: Б.7013.ХР / EAN: 8434778002973 / 
TKI: 116030004

ЦЕНА С ДДС: 629 лв.

  КОД: Б.556.ХР / EAN: 8421152112731 / 
TKI: 509830200

ЦЕНА С ДДС: 599 лв.

  КОД: Б.039.ХР / EAN: 8421152102312 /
TKI: 239371200

ЦЕНА С ДДС: 579 лв.
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Цвят: хром
• Материал: месинг
• Подвижен душ с 1 вид струя на водата
• Усилена спирала на душа
• Аератор срещу натрупване на варовик
• Лесно почистване от варовик
•  Височина в статично положение  

до чучура/общо: 284/486 мм

Цвят: хром
•  Дизайн, вдъхновен от естествени форми
• Материал: месинг
• Керамична глава
• Въртящ се чучур
• Високоустойчива повърхност
•  Аератор срещу натрупавне на варовик
• Височина до чучура/общо: 296/321 мм

Цвят: хром
• Материал: месинг
• Керамична глава
• Въртящ се чучур
•  Аератор срещу натрупавне на варовик
• Височина до чучура/общо: 271/290 мм

Цвят: инокс
• Материал: месинг
• Керамична глава
• Изтеглящ се душ
• Въртящ се чучур
• Аератор срещу натрупване на варовик
• Височина до чучура/общо: 262/289 мм

Цвят: хром
• Материал: месинг
• Керамична глава
• Изтеглящ се душ
• Въртящ се чучур
• Аератор срещу натрупване на варовик
• Височина до чучура/общо: 262/289 мм

Цвят: инокс
• Материал: инокс AISI 304
• Керамична глава
• Въртящ се чучур
•  Аератор срещу натрупавне на варовик
• Височина до чучура/общо: 271/290 мм

Цвят: бял или черен
• Материал: месинг• Керамична глава
•  Покритие: прахово боядисване
• Изтеглящ се душ • Въртящ се чучур
• Аератор срещу натрупване на варовик
• Височина до чучура/общо: 262/289 мм

Цвят: бял или черен
• Материал: месинг • Керамична глава
•  Покритие: прахово боядисване
• Подвижен душ с 1 вид струя на водата
• Аератор срещу натрупване на варовик
• Лесно почистване от варовик
•  Височина в статично положение до 

чучура/общо: 284/481 мм

MAESTRO FO 999

MAESTRO SENSE SE 915 MAESTRO FO 915 ХРОМ
MAESTRO  
IN 938 PULL-OUT ИНОКС

MAESTRO  
ARES K 938 PULL-OUT

MAESTRO  
ARES K 938 PULL-OUT MAESTRO FO 997

MAESTRO FO 915 ИНОКС

  КОД: Б.598.ХР / EAN: 8421152131565 / 
TKI: 629990200

ЦЕНА С ДДС: 599 лв.

  КОД: Б.7012.ХР / EAN: 8434778008951 / 
TKI: 116030030

ЦЕНА С ДДС: 569 лв.

  КОД: Б.596.ХР / EAN: 8421152112700 / 
TKI: 629150200

ЦЕНА С ДДС: 319 лв.

  КОД: Б.7015.ХР / EAN: 8413509220077 / 
TKI: 53938120I

ЦЕНА С ДДС: 269 лв.

  КОД: Б.037.ХР / EAN: 8421152086995 / 
TKI: 239381200

ЦЕНА С ДДС: 259 лв.

  КОД: Б.596.ИН / EAN: 8421152134818 / 
TKI: 62915020I

ЦЕНА С ДДС: 559 лв.

  КОД: Б.037.БЯ / EAN: 8421152134252 / 
TKI: 23938120W
  КОД: Б.037.ЧЕ / EAN: 8421152134207 / 
TKI: 23938120N

ЦЕНА С ДДС: 529 лв.

  КОД: Б.597.БЯ / EAN: 8421152139745 / 
TKI: 62997020W
  КОД: Б.597.ЧЕ / EAN: 8421152139738 / 
TKI: 62997020FN

ЦЕНА С ДДС: 599 лв.
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Цвят: черен
• Материал: месинг
•  Покритие: прахово боядисване
• Керамична глава
• Плосък въртящ се чучур
• Ограничител за топлата вода
•  Аератор срещу натрупавне на варовик, 

вграден в чучура
• Височина до чучура/общо: 279/302 мм

Цвят: хром
• Материал: месинг
• Керамична глава
• Въртящ се чучур
• Аератор срещу натрупване на варовик
• Височина до чучура/общо: 218/341 мм

Цвят: хром
• Материал: месинг
• Керамична глава
• Изтеглящ се душ
• Усилена спирала на душа
• Въртящ се чучур
• Аератор срещу натрупване на варовик
• Височина до чучура/общо: 211/395 мм

Цвят: хром
• Материал: месинг
• Керамична глава
• Плосък въртящ се чучур
•  Аератор срещу натрупване на 

варовик,вграден в чучура
•  Височина до чучура/общо: 279/302 мм

Цвят: хром
• Материал: месинг
• Керамична глава
• Въртящ се чучур
• Аератор срещу натрупване на варовик
• Височина до чучура/общо: 248/283 мм

Цвят: хром
• Материал: месинг
• Керамична глава
• Въртящ се чучур
• Аератор срещу натрупване на варовик
• Височина до чучура/общо: 261/392 мм

MAESTRO ICON ЧЕРЕН

ТОТAL INCA 995 ХРОМTOTAL VITA K 938 PULL-OUT

MAESTRO ICON ХРОМ

EASY INCA 914 ВИСОКTOTAL VITA K 915

MAESTRO INX 918

  КОД: Б.021.ЧЕ/ EAN: 8421152091364 / 
TKI: 33915020N

ЦЕНА С ДДС: 739 лв.

  КОД: Б.532.ХР / EAN: 8421152066669 /  
TKI: 5399512

ЦЕНА С ДДС: 199 лв.

  КОД: Б.030.ХР / EAN: 8421152084786 / 
TKI: 249380200

ЦЕНА С ДДС: 419 лв.

  КОД: Б.021.ХР / EAN: 8421152090381 / 
TKI: 339150200

ЦЕНА С ДДС: 699 лв.

  КОД: Б.531.ХР / EAN: 8421152091487 /  
TKI: 5391412

ЦЕНА С ДДС: 199 лв.

  КОД: Б.031.ХР / EAN: 8421152076460 / 
TKI: 249150200

ЦЕНА С ДДС: 329 лв.

  КОД: Б.557.ИН / EAN: 8421152137277 / 
TKI: 749180200

ЦЕНА С ДДС: 799 лв.

Цвят: бял
• Материал: месинг
•  Покритие: прахово боядисване
• Керамична глава
• Плосък въртящ се чучур
• Ограничител за топлата вода
•  Аератор срещу натрупавне на варовик, 

вграден в чучура
• Височина до чучура/общо: 279/302 мм

MAESTRO ICON БЯЛ

  КОД: Б.021.БЯ / EAN: 8421152091357 / 
TKI: 33915020W

ЦЕНА С ДДС: 739 лв.

Цвят: инокс
• Материал: инокс AISI 304
• Керамична глава
• Въртящ се чучур / Прибиращо се рамо
• Антибактериално покритие
• Висока устойчивост • Лесен за почистване
• Аератор срещу натрупване на варовик
•   Височина: 337 мм 
•   Полезна дължина в мин. / макс. 

„разгънато“ положение: 180 / 360 мм
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Цвят: инокс
• Материал: месинг
• Керамична глава
• Въртящ се чучур
• Аератор срещу натрупване на варовик
• Височина до чучура/общо: 228/351 мм

Цвят на основата: черен металик, 
черен
• Материал: месинг
•  Покритие: прахово боядисване
• Керамична глава
• Въртящ се чучур
• Аератор срещу натрупване на варовик
• Височина до чучура/общо: 218/341 мм

Цвят на рамото: черен, бял,   
розов или неон
• Материал: месинг
•  Покритие: прахово боядисване
• Керамична глава
• Въртящ се чучур
• Аератор срещу натрупване на варовик
• Височина до чучура/общо: 218/341 мм

ТОТAL  
INCA 995 ЦВЕТНА ОСНОВА ТОТAL INCA 995 ЦВЕТНО РАМОEASY IN 915 ИНОКС

  КОД: Б.7016.ХР / EAN: 8413509220152 / 
TKI: 53915120I

ЦЕНА С ДДС: 189 лв.

  КОД: Б.532.ХРЧМ / EAN: 8421152134696 / 
TKI: 53995120Q
  КОД: Б.532.ХРЧЕ / EAN: 8421152134672/  
TKI: 53995120CN

ЦЕНА С ДДС: 309 лв.

  КОД: Б.532.2.ЧЕ / EAN: 8421152137109 / 
TKI: 53995120FN
  КОД: Б.532.2.БЯЛ / EAN: 8421152137123 / 
TKI: 53995120FW

ЦЕНА С ДДС: 309 лв.

Цвят: хром
• Материал: месинг • Керамична глава
• Въртящ се чучур
•  Аератор срещу натрупване на 

варовик,вграден в чучура
• Височина до чучура/общо: 243/420 мм
•  Система за бърз монтаж Easy fix

ТОТAL FORMENTERA  
TOP FOT 995

  КОД: Б.7010.ХР / EAN: 8434778002096 / 
TKI: 116030022

ЦЕНА С ДДС: 299 лв.

Цвят на рамото: бял или черен
• Материал: месинг • Керамична глава
•  Покритие: прахово боядисване
• Въртящ се чучур
•  Аератор срещу натрупване на 

варовик,вграден в чучура
• Височина до чучура/общо: 243/420 мм
•  Система за бърз монтаж Easy fix

Цвят на рамото: сив или кафяв
• Материал: месинг • Керамична глава
•  Покритие: прахово боядисване
• Въртящ се чучур
•  Аератор срещу натрупване на 

варовик,вграден в чучура
• Височина до чучура/общо: 243/420 мм
•  Система за бърз монтаж Easy fix

Цвят на рамото: месинг или титан
• Материал: месинг • Керамична глава
•  Покритие: прахово боядисване
• Въртящ се чучур
•  Аератор срещу натрупване на 

варовик,вграден в чучура
• Височина до чучура/общо: 243/420 мм
•  Система за бърз монтаж Easy fix

ТОТAL FORMENTERA  
TOP FOT 995

ТОТAL FORMENTERA  
TOP FOT 995

ТОТAL FORMENTERA  
TOP FOT 995

  КОД: Б.7010.БЯ / EAN: 8434778002119 / 
TKI: 116030024
  КОД: Б.7010.ЧЕ / EAN: 8434778002102 / 
TKI: 116030023

ЦЕНА С ДДС: 329 лв.

  КОД: Б.7010.КС / EAN: 8434778012828 / 
TKI: 116030046
  КОД: Б.7010.КА / EAN: 8434778012842 / 
TKI: 116030048

ЦЕНА С ДДС: 329 лв.

  КОД: Б.7010.БР / EAN: 8434778009255 / 
TKI: 116030034
  КОД: Б.7010.Т / EAN:  8434778009262 / 
TKI: 116030035

ЦЕНА С ДДС: 329 лв.

до изчерпване

Новo Новo

  КОД: Б.532.2.РОЗ / EAN: 8421152137116 
TKI: 53995120FP

  КОД: Б.532.2.НЕОН / EAN: 8421152137130 
TKI: 53995120FY
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Цвят: хром
• Материал: месинг • Керамична глава
• Въртящ се чучур
•  Включен пръстен-основа за монтаж  

на по-голяма височина
• Аератор срещу натрупване на варовик
•  Височина (с монтиран пръстен) до 

чучура/общо: 189/210 мм

Цвят: хром
• Материал: месинг • Керамична глава
• Изтеглящ се душ с 2 вида струи на водата
• Усилена спирала на душа
• Въртящ се чучур
• Лесно почистване от варовик
• Аератор срещу натрупване на варовик
• Височина до чучура/общо: 110/161 мм

Цвят: хром
• Материал: месинг
• Керамична глава
• Въртящ се чучур
• Аератор срещу натрупване на варовик
• Височина до чучура/общо: 280/348 мм

Цвят: хром
• Материал: месинг
• Керамична глава
• Въртящ се чучур
• Аератор срещу натрупване на варовик
• Височина до чучура/общо: 242/273 мм

Цвят: хром
• Материал: месинг
• Керамична глава
• Въртящ се чучур
• Аератор срещу натрупване на варовик
• Височина до чучура/общо: 248/283 мм

Цвят: хром
• Материал: месинг
• Керамична глава
• Въртящ се чучур
• Аератор срещу натрупване на варовик
• Височина до чучура/общо: 140/167 мм

Цвят: хром
• Материал: месинг
• Керамична глава
• Въртящ се чучур
• Аератор срещу натрупване на варовик
• Височина до чучура/общо: 280/347 мм

ТОТAL FORMENTERA  
TOP FOT 994

EASY МT PLUS 978 PULL-OUT

EASY MT PLUS 915 EASY MF-2 PROJECT ВИСОК

EASY MF-2 PROJECT НИСЪКEASY MT PLUS 993

EASY IN 994

  КОД: Б.538.ХР / EAN: 8421152098219 / 
TKI: 469934500

ЦЕНА С ДДС: 169 лв.

  КОД: Б.535.ХР / EAN: 8421152084687 / 
TKI: 469780200

ЦЕНА С ДДС: 329 лв.

  КОД: Б.7014.ХР / EAN: 8434778003758 / 
TKI: 116030029

ЦЕНА С ДДС: 249 лв.

  КОД: Б.534.ХР / EAN: 8421152084823 / 
TKI: 469150200

ЦЕНА С ДДС: 259 лв.

  КОД: Б.533.ХР / EAN: 8421152749197 / 
TKI: 8191462

ЦЕНА С ДДС: 179 лв.

  КОД: Б.537.ХР / EAN: 8421152747650 / 
TKI: 8191362

ЦЕНА С ДДС: 129 лв.

  КОД: Б.7017.ХР / EAN: 8413509222804 / 
TKI: 539940200

ЦЕНА С ДДС: 179 лв.
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Цвят: черен, черен металик, слонова кост
• Материал: месинг • Керамична глава
•  Покритие: прахово боядисване
• Аератор срещу натрупване на варовик
• Височина до чучура/общо: 218/341 мм

Цвят: хром
• Материал: месинг
• Керамична глава
• Въртящ се чучур
• Аератор срещу натрупване на варовик
• Дължина на чучура/общо: 180/240 мм
• Височина до чучура: 153 мм

Цвят: хром
• Материал: месинг
• Керамична глава
• Въртящ се чучур
• Аератор срещу натрупване на варовик
• Дължина на чучура/общо: 200/269 мм
• Височина до чучура: 153 мм

Цвят: черен, черен металик, слонова кост
• Материал: месинг • Керамична глава
•  Покритие: прахово боядисване
• Въртящ се чучур
• Аератор срещу натрупване на варовик
• Височина до чучура/общо: 152/181 мм

Цвят: хром
• Материал: месинг
•  Покритие: прахово боядисване
• Керамична глава
• Въртящ се чучур
• Аератор срещу натрупване на варовик
• Височина до чучура/общо: 152/181 мм

EASY МL TOTAL SP 995

EASY INCA ЗА СТЕНА EASY MТ PLUS 025

EASY MT PLUS 913EASY MT PLUS 913

  КОД: Б.537.ХРСК / EAN: 8421152134986 / 
TKI: 81913620T

ЦЕНА С ДДС: 259 лв.

  КОД: Б.573.1.ХР / EAN: 8421152091500 / 
TKI: 5302412

ЦЕНА С ДДС: 209 лв.

  КОД: Б.049.ХР / EAN: 8421152086971 / 
TKI: 460250200

ЦЕНА С ДДС: 199 лв.

  КОД: Б.536.ЧЕ / EAN: 8421152134542 / 
TKI: 46913020CN

  КОД: Б.536.ХРЧМ / EAN: 8421152090787 / 
TKI: 46913020Q
  КОД: Б.536.ХРСК / EAN: 842115209082 / 
TKI: 46913020T

ЦЕНА С ДДС:  299 лв.

  КОД: Б.536.ХР / EAN: 8421152084724 / 
TKI: 469130200

ЦЕНА С ДДС:  189 лв. 

  КОД: Б.552.ЧЕ / EAN: 8421152134740 / 
TKI: 55995020CN
  КОД: Б.552.ЧМ / EAN: 8421152102213 / 
TKI: 55995020Q
  КОД: Б.552.СК / EAN: 8421152102237 / 
TKI: 55995020T

ЦЕНА С ДДС: 259 лв.

Цвят на ръкохватка - хром 
Цвят на тялото: слонова кост
• Материал: месинг
•  Покритие: прахово боядисване
• Керамична глава
• Въртящ се чучур
• Ограничител за топлата вода
• Аератор срещу натрупване на варовик
• Височина до чучура/общо: 140/167 мм
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• Цвят: черен
• Размери: 49 х 30 см
•  Материал: закалено рефлексно стъкло
• Подходяща за рязане и сервиране

УНИВЕРСАЛНА  
КРИСТАЛНА ДЪСКА

КОД: AM.9225 / EAN: 8421152062128
ЦЕНА С ДДС: 63лв.

• Покритие/цвят: инокс
• За вграждане
• Вместимост на контейнера: 275 мл
• Необходим отвор: Ø 35 мм
• Размери В/Д/Ш: 260 х 90 х Ø 50 мм

• Покритие/цвят: хром
• За вграждане
• Вместимост на контейнера: 350 мл
• Необходим отвор: Ø 35 мм
• Размери В/Д/Ш: 280 х 95 х Ø 55 мм

• Подходящ за мивки с квадратен 
сифон:FLEXLINEA, DIAMOND, ZENIT, 
FORLINEA

УНИВЕРСАЛЕН КВАДРАТЕН 
ДОЗАТОР ЗА ТЕЧЕН САПУН

УНИВЕРСАЛЕН КРЪГЪЛ 
ДОЗАТОР ЗА ТЕЧЕН САПУН

АДАПТЕР  
ЗА МЕЛНИЦА

КОД: AM.9331 / EAN: 8434778004786
TKI: 115890012
ЦЕНА С ДДС: 129 лв.

КОД: AM.9311 / EAN: 8434778004779
TKI: 115890011
ЦЕНА С ДДС: 89 лв.

КОД: AM.8880
ЦЕНА С ДДС: 150 лв.

• Клапан без/с преливник 1½ 
ЦЕНА С ДДС: 6 лв. / 12 лв. 
• Клапан без/с преливник 3½ 
ЦЕНА С ДДС: 19 лв. / 23 лв. 
• Цедка за клапан 3½ 
ЦЕНА С ДДС: 16 лв. 
• Сифон за 1 корито 
ЦЕНА С ДДС: 11 лв. 
• Свързващи тръби/сифони за 2 корита 
ЦЕНА С ДДС: 11 лв. 
• Комплект щипки за 6 см. плот (10 броя) 
ЦЕНА С ДДС: 9 лв. 

 Иноксова тапа за запушване на вече 
направени отвори при мивките се 
предоставя безплатно за мивки ТЕКА

Внимание: Моля, уточнете модела 
мивка при поръчка на аксесоари и 
части

АКСЕСОАРИ



• Цвят: инокс
• За мивки с клапан 3½”
•  Постоянна лубрикация на горните  

и долните лагери
• Увеличен обем на камерата - 980 мл
• Тиха работа
•  Включен в комплекта дистанционен 

пневматичен бутон
•  Включен в комплекта специален  

сифон с извод за съдомиялна
• Лесна за монтаж и употреба
• Хигиенична, с грижа за околната среда
• Номинална мощност: 380 W
• Размери: 173 мм х 318 мм

• Цвят: инокс
• За мивки с клапан 3½”
•  Постоянна лубрикация на горните  

и долните лагери
• Увеличен обем на камерата - 980 мл
• Тиха работа
•  Включен в комплекта дистанционен 

пневматичен бутон
•  Включен в комплекта специален  

сифон с извод за съдомиялна
• Лесна за монтаж и употреба
• Хигиенична, с грижа за околната среда
• Номинална мощност: 405 W
• Размери: 185 мм х 318 мм

TR 550 МЕЛНИЦА  
ЗА ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

TR 750 МЕЛНИЦА  
ЗА ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

КОД: E.255.5 / EAN: 8434778010640
TKI: 115890013
ЦЕНА С ДДС: 499 лв.

КОД: E.255.6 / EAN: 8434778010657
TKI: 115890014
ЦЕНА С ДДС: 629 лв.

МЕЛНИЦА  
за хранителни отпадъци
От обелки до малки кости, всичко без усилие 
се смила на малки частици само с натискане 
на един бутон.



“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/


