Kuchyním
dáváme
duši

EDICE URBAN COLORS

Dokonale
sladěná kuchyně
Edice Urban Colors je inspirována ikonickými prvky největších světových
měst, odpovídá nejnovějším trendům v oblasti kuchyňského designu
a obsahuje 5 barevných řad. Temně černá, mramorově bílá, cihlově
hnědá, tmavě nebo světle šedá? Která bude vaším favoritem?
Je to jen na vás!

VAŠE B A R VA. VÁŠ S T Y L. V Y.
Vyberte si pouze jednu barvu nebo je kombinujte podle svého gusta.
Nabízíme unikátní možnost barevné kombinace ve všech hlavních kuchyňských spotřebičích:
trouba, digestoř, indukční varná deska, plynová varná deska, mikrovlnná trouba, kávovar a kompaktní trouba.

EDICE COUNTRY STYLE

Jedinečná kuchyně
v rustikálním stylu
Edice Country Style kombinuje nádech venkova s luxusním rustikálním designem, který upoutá pozornost a vytvoří
v kuchyni dokonalou atmosféru. V nabídce rustikálních modelů najdete kromě vestavných trub a varných panelů
i komínové odsavače a mikrovlnné trouby, a to vždy ve dvou barvách – vanilkové a antracitové.

VESTAVNÉ TROUBY

Jediná trouba, která vám umožní připravit si dokonalý steak
jako z restaurace. Doma.
Exkluzivní SteakGrill dosahující teploty až 700 °C v kombinaci
s litinovým grilem vytváří základ pro výsledky jako z restaurace.
Program pro temperování masa zajišťuje perfektní přípravu
masa před samotným grilováním.
Automatický program – SteakMaster obsahuje 20 automatických
programů pro různé typy masa podle jejich druhu, tloušťky
či způsobu přípravy.
Čisticí systém DualClean: Pyrolýza + HydroClean, energetická
třída A+, objem 71 l, 4“ dotykový TFT displej, dvířka se čtyřmi skly,
SoftClose, plně výsuvné teleskopické pojezdy, hluboký plech
a zesílený rošt, profesionální nůž a grilovací rukavice.

Nejlepší restaurací je vaše kuchyně.
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Připravte si hranolky, křidélka nebo
nugety. Jednoduše, zdravě
a bez oleje. Potěšení bez výčitek!

Nová vestavná trouba se speciální funkcí AirFry pro zdravé
smažení v troubě.
Exkluzivní plech FryMaster Box umožňuje díky perforacím
dokonalou cirkulaci teplého vzduchu, který zajistí perfektní
propečení pokrmů bez nutnosti otáčení.
XXL kapacita, díky které můžete v troubě AirFry připravit
až o 30 % více jídla než v klasické troubě.
Čisticí systém HydroClean, objem 71 l, dvířka se třemi skly,
SoftClose, plně výsuvný teleskopický pojezd, hluboký
a mělký plech, grilovací mřížka.

Vychutnejte si oblíbená jídla celé vaší rodiny.
Zdravě, chutně a bez výčitek.
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Křupavá pizza jako z té nejlepší italské restaurace. Doma.
Staňte se pizza legendou.
Unikátní trouba dosahující teploty až 340 °C pro upečení té
nejkřupavější pizzy.
Speciální pizza kámen absorbující vlhkost z těsta, aby zůstalo
krásně křupavé při zachování veškeré chuti a šťavnatosti
ostatních přísad.
Pizza hotová za pouhé 3 minuty díky kombinaci vysoké teploty
a speciálního pizza kamene.
Čisticí systém DualClean: Pyrolýza + HydroClean, objem 71 l,
dotykové ovládání, plně výsuvné teleskopické pojezdy,
dvířka se čtyřmi skly, SoftClose, hluboký a mělký plech,
grilovací mřížka a speciální lopatka na pečení pizzy.

NEREZOVÉ DŘEZY

PureClean
Nikdy nepřestávejte věřit na zázraky
První dřez, který se čistí sám. Dřezy PureClean díky své povrchové
úpravě brání vodnímu kameni i špíně v usazování. Vše pohodlně
odteče spolu s kapkami vody.

Valid for all stainless steel sinks. See conditions at teka.com

Protiotisková Snadnočistitelné
úprava
rohy

Vanička
s hloubkou
200 mm

Design
vymyšlený tak,
aby vám ulehčil
život

Dekorativní kryt
odtoku a technologie
SilentSmart

Odolnost
a prémiová kvalita
materiálu

METALICKÁ EDICE

Mosaz a Titan
Kovová krása pro vaši kuchyni
Nové kuchyňské dřezy a baterie jsou nabízeny v exkluzivních
barvách v úpravě PVD. Zlatá metalická dodává luxusní vzhled,
zatímco titanová následuje nejnovější designové trendy.

Povrchová úprava PVD představuje
nejkvalitnější možnost úpravy povrchu
nerezové oceli. Přispívá tím nejen
ke zvýšení přirozené tvrdosti oceli
a tím vyšší odolnosti, ale také k pohodlné
údržbě.

Valid for all stainless steel sinks. See conditions at teka.com

Protiotisková Snadnočistitelné
úprava
rohy

Vanička
s hloubkou
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aby vám ulehčil
život
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INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

DirectSense
Objevte inteligentní indukční desku
Nechte vaši indukci uvařit jídlo za vás. Od začátku do konce.
Jediná indukční deska s automatickou funkcí pro vaření rýže.

Plně flexibilní varné zóny umožňují používání rozmanitého
nádobí. Ať už velká pánev nebo malý hrneček, deska se
velikosti nádobí automaticky sama přizpůsobí.
Funkce SlideCooking vám vaření ještě zjednoduší.
Pouhým posunutím nádoby po desce změníte intenzitu vaření.
Unikátní senzorový systém zajistí ideální teplotu v hrnci
či na pánvi během celého procesu vaření.

grilování

smažení

fritování

rychlý var

vření

pošírování

rozpouštění

konfitování

