
Zlewozmywaki stalowe

Zlewozmywaki z graniteki

Komory gospodarcze

Wyposa enie dodatkowe

Baterie kuchenne

Zlewozmywaki z tegranitu
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Kup produkty Teka 
i odbierz wyj tkowy 
prezent do Twojej 
kuchni!

Zrób zakupy o cznej warto ci 
minimum 1 500 z  i odbierz 
toster marki Tefal! 

Ekpres ci nieniowy Oblo KP1101 
marki Krups na kapsu ki Nescafe 

Dolce Gusto o mocy 1 500 W 
i ci nieniu 15 barów.

Do przygotowywania zarówno 
aromatycznej kawy, jak i zimnych 

napojów.
Kolor bia y.

Zrób zakupy o cznej warto ci 
minimum 3 500 z  i odbierz 
ekspres do kawy marki Krups! 

Zrób zakupy o cznej warto ci 
minimum 5 000 z  i odbierz oba 
prezenty! prezenty!

Toster Express TT3601 marki Tefal 
o mocy 850 W, dwuszczelinowy 
z 7 stopniami opiekania oraz funkcj  
rozmra ania i podgrzewania.
Kolor bia y.

Szczegó y promocji na odwrocie. 



metaliczny metaliczny

metaliczny metaliczny

metaliczny metaliczny

metaliczny

metaliczny metaliczny metaliczny

Promocj  obj te s  wybrane urz dzenia do zabudowy, 
zlewozmywaki oraz baterie kuchenne.

Szczegó owe informacje oraz regulamin dost pne na stronie
www.teka.com

Imi  i nazwisko:

Ulica i nr domu:

Kod i miasto:

Telefon kontaktowy:

e-mail:

Podpis i data:

O wiadczam, e zapozna am/-em si  z Regulaminem Akcji, akceptuj  go i zgadzam si  
na uczestnictwo w Akcji na zasadach okre lonych w Regulaminie.*

Wyra am dobrowoln  zgod  na otrzymywanie od Teka Polska Sp. z o.o. z siedzib  
w Pruszkowie informacji handlowych za pomoc  rodków komunikacji elektronicznej 
w tym na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustaw  o wiadczeniu us ug drog  
elektroniczn  z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.).

* pole wymagane

FORMULARZ ZG OSZENIOWY

Aby otrzyma  wybrany prezent, nale y w okresie 
od 2 kwietnia do 31 sierpnia 2015 r. dokona  

zakupu produktów marki Teka o cznej warto ci 
1 500 z , 3 500 z  lub 5 000 z , a nast pnie 

wype ni  formularz zg oszeniowy i przes a  go 
wraz z kopi  dowodu zakupu na adres: 
Teka Polska Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 8, 

05-800 Pruszków,
b d  poczt  elektroniczn  na adres:

promocja@teka.com.pl

metaliczny

metaliczny



ZLEWOZMYWAKI Z TEGRANITU 2

1 799 z

1 359 z

wyposa enie za 
dodatkow  op at :
wk ad sitowy stalowy

319 z

219 z

wyposa enie za 
dodatkow  op at :
wk ad sitowy stalowy

319 z

219 z

1 999 z

1 459 z

2 199 z

1 459 z

metalicznymetaliczny

1 899 z

1 359 z

metalicznymetaliczny

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 60 cm
100 x 50 cm 
automat zamykaj cy
model dost pny w wersji z komor  
po prawej stronie
bia y, alabaster, carbon, sepia, aluminium

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 60 cm
106 x 52,5 cm
automat zamykaj cy
deska szklana
bia y, alabaster, topaz, amber, piaskowy be ,
antracyt*, onyks, carbon, sepia,
aluminium

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 40 cm
78 x 50 cm
automat zamykaj cy
model dost pny w wersji z komor  
po prawej stronie
bia y, alabaster, carbon, sepia, aluminium

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 45 cm
92 x 52,5 cm
automat zamykaj cy
deska szklana
bia y, alabaster, topaz, amber, piaskowy be ,
antracyt*, onyks, carbon, sepia,
aluminium

zlewozmywak z tegranitu
do szafek od 70 cm
100,2 x 50 cm
automat zamykaj cy
bia y, alabaster, topaz, amber, piaskowy be , 
czekoladowy br z, antracyt*, onyks, carbon, sepia, 
aluminium

zlewozmywak z tegranitu
do szafek od 60 cm
100 x 50 cm
automat zamykaj cy
topaz*, piaskowy be , antracyt*, carbon, 
aluminium

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 60 cm
78 x 50 cm
automat zamykaj cy
bia y, alabaster, topaz, amber, piaskowy be , 
czekoladowy br z, antracyt*, onyks, carbon, sepia, 
aluminium

zlewozmywak z tegranitu
do szafek od 45 cm
86 x 50 cm
automat zamykaj cy
topaz*, piaskowy be , antracyt*, carbon, 
aluminium

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 45 cm
65 x 50 cm 
automat zamykaj cy
bia y, alabaster, topaz, amber, piaskowy be , 
czekoladowy br z, antracyt*, onyks, carbon, sepia, 
aluminium

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 40 cm
68 x 50 cm 
automat zamykaj cy
model dost pny w wersji z komor
po prawej stronie
bia y, alabaster, carbon, sepia, aluminium

GLORIA 60 B-TG 

AURA 60 B-TG  

GLORIA 40 B-TG 

AURA 45 B-TG 

ASTRAL 70 E-TG

LUGO 60 B-TG  

ASTRAL 60 B-TG 

LUGO 45 B-TG

ASTRAL 45 B-TG

GLORIA 40 B S-TG 

1 899 z

1 299 z

1 699 z

1 119 z

1 599 z

1 159 z

1 399 z

999 z

1 599 z

1 119 z

1 999 z

1 359 z

metalicznymetaliczny

1 799 z

1 199 z

metalicznymetaliczny

1 699 z

1 199 z

metalicznymetaliczny

1 499 z

1 059 z

metalicznymetaliczny

1 699 z

1 199 z

metalicznymetaliczny

NOWO NOWO NOWO

1 499 z

1 159 z

1 159 z

959 z

1 119 z

899 z

1 599 z

 1 159 z

metalicznymetaliczny

1 199 z

959 z

metalicznymetaliczny

1 159 z

899 z

metalicznymetaliczny

TEGRANIT PLUS – NATURALNE PI KNO KAMIENIA  W NOWEJ KOLORYSTYCE

Tegranit Plus to alternatywa dla wszystkich, którzy preferuj  
zlewozmywaki o niepowtarzalnej, naturalnej powierzchni. 
Wychodz c naprzeciw aktualnym trendom wzorniczym 
w projektowaniu kuchni, Teka wprowadza trzy nowe, atrakcyjne 
kolory w swojej ofercie zlewozmywaków z tegranitu 
– ponadczasow , g bok  czer  w kolorze Carbon, industrialn  
piaskow  szaro  w kolorze Sepia oraz metaliczne Aluminium 
nawi zuj ce odcieniem do stali szlachetnej. 

Tegranit Plus gwarantuje wieloletni  trwa o  oraz oryginalny kamienny wygl d dzi ki po czeniu kwarcu i akrylu. 
Taka mieszanka sprawia, e zlewozmywak jest bardzo wytrzyma y i odporny na zarysowania oraz wysokie temperatury. 
Potwierdzeniem najwy szej jako ci jest 20 lat gwarancji, któr  obj te s  modele zlewozmywaków z tegranitu.

aluminiumsepia
carbon

*model/kolor dost pny do wyczerpania asortymentu

zlewozmywak z tegranitu
do szafek od 80 cm
79 x 50 cm
automat zamykaj cy
alabaster*, topaz, amber, piaskowy be , antracyt*, 
onyks, carbon, sepia, aluminium

ALBA 80 B-TG

1499 z

1 059 z

1 599 z

1 099 z

metalicznymetaliczny

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 45 cm
79 x 50 cm
automat zamykaj cy
topaz*, piaskowy be , antracyt*, carbon, 
aluminium

PERLA 45 B-TG

859 z

599 z

899 z

599 z

metalicznymetaliczny



ZLEWOZMYWAKI Z TEGRANITU

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 60 cm
90 x 50 cm
automat zamykający
amber, onyks

zlewozmywak z tegranitu
do szafek od 60 cm
100 x 50 cm
automat zamykający
topaz, piaskowy beż, onyks, carbon

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 45 cm
86 x 50 cm
automat zamykający
amber, onyks

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 60 cm
57 x 51 cm
automat zamykający
alabaster, topaz, amber, piaskowy beż, antracyt*, 
onyks, carbon, sepia, aluminium

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 50 cm
49 x 51 cm
automat zamykający
alabaster, amber, piaskowy beż, onyks, carbon, 
sepia, aluminium

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 45 cm
Ø 51 cm
automat zamykający
biały, topaz, piaskowy beż, onyks, carbon, 
aluminium

zlewozmywak z tegranitu
do szafek od 45 cm
79,5 x 50 cm
automat zamykający
topaz, piaskowy beż, onyks, carbon

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 60 cm
77 x 51 cm
automat zamykający
alabaster, amber, piaskowy beż, czekoladowy brąz, 
onyks, carbon, sepia, aluminium

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 60 cm
61 x 51 cm
automat zamykający
alabaster, amber, piaskowy beż, czekoladowy brąz, 
onyks, carbon, sepia, aluminium

SIMPLA 60 B-TG  

CARA 60 B-TG  

SIMPLA 45 B-TG 

MENORCA 60 S-TG MENORCA 50 S-TG   CENTROVAL 45 –TG

CARA 45 B-TG  

LUNA 60 B-TG LUNA 60 S-TG

899 zł

659 zł

799 zł

599 zł

779 zł

539 zł

1 119 zł

759 zł

1 499 zł

999 zł

1 399 zł

959 zł

899 zł

659 zł

metalicznymetaliczny

799 zł

599 zł

metalicznymetaliczny

1 159 zł

759 zł

metalicznymetaliczny

1 599 zł

1 099 zł

metalicznymetaliczny

1 499 zł

999 zł

metalicznymetaliczny

1459 zł

999 zł

1 599 zł

999 zł

metalicznymetaliczny

1299 zł

959 zł

1 199 zł

899 zł

1 399 zł

999 zł

metalicznymetaliczny

1 299 zł

959 zł

metalicznymetaliczny

799 zł

539 zł

metalicznymetaliczny

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

1 499 zł

1 119 zł

1 599 zł

1 199 zł

metalicznymetaliczny

1 159 zł

799 zł

1 199 zł

799 zł

metalicznymetaliczny

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 70 cm 
110,5 x 52 cm
automat zamykający
topaz*, piaskowy beż, onyks, carbon, aluminium

CABRERA 70 E-TG   
zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 45 cm 
68 x 46 cm
automat zamykający
topaz*, piaskowy beż, antracyt*, onyks, carbon, 
aluminium

CABRERA 45 B-TG   

*model/kolor dostępny do wyczerpania asortymentu

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 60 cm
55 x 43 cm
alabaster, topaz, amber, piaskowy beż, antracyt*, 
onyks, carbon, sepia, aluminium
możliwość montażu podwieszanego

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 60 cm
55 x 43 cm
alabaster, topaz, amber, piaskowy beż, antracyt*, 
onyks, carbon, sepia, aluminium
możliwość montażu podwieszanego

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 50 cm
45 x 43 cm
alabaster, topaz, amber, piaskowy beż, antracyt*, 
onyks, carbon, sepia, aluminium
możliwość montażu podwieszanego

RADEA 550/370 TG RADEA 490/370 TG  RADEA 390/370 TG

1199 zł

859 zł

1 299 zł

899 zł

metalicznymetaliczny

1399 zł

959 zł

1 499 zł

1 059 zł

metaliczny

1599 zł

1 199 zł

1 699 zł

1 199 zł

metaliczny

RADEA 490/370 TG

łł

ł

łł

ł

nyyny

RADEA 550/370 TG RADEA 390/370 TG

 złzł

zł

9 zł9 zł

9 zł

cznyyczny

zlewozmywak z tegranitu
do szafek od 50 cm
45,6 x 45,6 x 20 cm
alabaster, amber, piaskowy beż, czekoladowy brąz, 
onyks, carbon, sepia, aluminium
możliwość montażu podwieszanego

zlewozmywak z tegranitu
do szafek od 45 cm
40,6 x 45,6 x 20 cm
alabaster, amber, piaskowy beż, czekoladowy brąz, 
onyks, carbon, sepia, aluminium
możliwość montażu podwieszanego

RADEA 400/400 TG

RADEA 350/400 TG

1 499 zł

999 zł

1 599 zł

1 099 zł

metaliczny

1 399 zł

959 zł

1 499 zł

999 zł

metaliczny

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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1 999 zł

1 459 zł

1 899 zł

1 399 zł

2 399 zł 2 199 zł 2 699 zł

1 799 zł 1 599 zł 1 999 zł

CN CN CN

899 zł

659 zł

B-MTX

859 zł

619 zł

B-CN

ZLEWOZMYWAKI STALOWE STUDIO

ZLEWOZMYWAKI Z TEGRANITU

ZLEWOZMYWAKI Z GRANITEKI

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
97 x 51 cm
automat zamykający
wkład sitowy z tworzywa sztucznego
dozownik na płyn do naczyń
model dostępny w wersji z komorą po prawej 
lub po lewej stronie

zlewozmywak z graniteki 
do szafek od 60 cm
100 x 50 cm 
automat zamykający
topaz, piaskowy beż*, agat*, onyks 

zlewozmywak szklany 
do szafek od 50 cm
95 x 52 cm
automat zamykający
bateria kuchenna
sterowanie sensorowe do baterii oraz zasilacz

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
59,5 x 51 cm
automat zamykający
wkład sitowy z tworzywa sztucznego
dozownik na płyn do naczyń

zlewozmywak z graniteki 
do szafek od 45 cm
78 x 47,5 cm
automat zamykający
topaz, agat*, onyks 

zlewozmywak szklany 
do szafek od 50 cm
86 x 51 cm
automat zamykający

zlewozmywak szklany 
do szafek od 50 cm
86 x 51 cm
automat zamykający

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
98 x 50 cm
automat zamykający
wkład sitowy stalowy

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
59,5 x 51 cm
automat zamykający
wkład sitowy z tworzywa sztucznego
dozownik na płyn do naczyń

FRAME 1B 1D PLUS 

UNIVERSO 60 B-GT 

iSINK 95 DX 

FRAME 1B PLUS 

UNIVERSO 45 B-GT

LUX 1B 1D 86 WHITE LUX 1B 1D 86 BLACK

STENA 60 B-CN / B-MTX FRAME 1 ½B 

3 599 zł

2 699 zł

1 499 zł

959 zł

1 359 zł

859 zł

1 559 zł

999 zł

metalicznymetaliczny

1 399 zł

899 zł

metalicznymetaliczny

iSINK 
ZAAWANSOWANA 

TECHNOLOGIA ZMYWANIA

Elektroniczne sterowanie 
umieszczone na szklanej 

powierzchni zlewozmywaka 
pozwala na precyzyjne 

sterowanie baterią kuchenną 
– zarówno temperaturą 

(17 poziomów), 
jak i mocą strumienia wody 

(5 poziomów).

TEGRANIT I GRANITEKA

Tegranit Plus i Graniteka to alternatywa dla wszystkich tych, którzy 

preferują kolorowe zlewozmywaki o niepowtarzalnej, naturalnej 

powierzchni. Materiały te gwarantują wieloletnią trwałość oraz 

naturalny kamienny wygląd dzięki połączeniu naturalnego kwarcu 

oraz akrylu, w proporcjach 80% do 20% w przypadku tegranitu 

oraz 70% do 30% – w przypadku graniteki.

*model/kolor dostępny do wyczerpania asortymentu

1 399 zł

959 zł

1 199 zł

899 zł

1 499 zł

999 zł

metalicznymetaliczny

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 60 cm
86 x 50 cm
automat zamykający
topaz, piaskowy beż, antracyt*, onyks, carbon

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 40 cm
79 x 50 cm
automat zamykający
topaz*, antracyt*

LUMINA 60 B-TG LUMINA 40 B-TG*
zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 60 cm
86 x 43,5 cm
automat zamykający
alabaster*, topaz, amber, piaskowy beż, antracyt*, 
carbon, aluminium

zlewozmywak z tegranitu 
do szafek od 45 cm
86 x 43,5 cm
automat zamykający
alabaster*, topaz, amber, piaskowy beż, antracyt*, 
carbon, aluminium

KEA 60 B-TG KEA 45 B-TG  

1 119 zł

759 zł

1 199 zł

799 zł

metalicznymetaliczny

1259 zł

899 zł

1 299 zł

959 zł

metalicznymetaliczny
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599 zł

439 zł

B-MTX

669 zł

499 zł

E-MTX

579 zł

429 zł

B-CN

659 zł

479 zł

E-CN

ZLEWOZMYWAKI STALOWE STUDIO

1 499 zł

1 119 zł

B-MTX

1 399 zł

999 zł

B-CN

STAGE 45 B-CN
zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
86 x 50 cm
automat zamykający

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
65 x 50 cm
automat zamykający

STAGE 60 S-CN

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 80 cm
80 x 50 cm
automat zamykający

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
100 x 50 cm
automat zamykający
wkład sitowy stalowy
deska szklana

EXPRESSION 80 B-MTX EXPRESSION 60 B-CN / B-MTX 

1 199 zł

899 zł

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
86 x 50 cm
automat zamykający
deska szklana

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
46,5 x 44 cm
automat zamykający

EXPRESSION 45 B-CN / B-MTX EXPRESSION 45 S-CN

729 zł

529 zł

1 299 zł

959 zł

B-MTX

799 zł

599 zł

S-CN

669 zł

499 zł

B-CN

899 zł

659 zł

E-CN

1 259 zł

899 zł

B-CN

Zlewozmywaki stalowe 
Teka gwarancją

najwyższej jakości!

Doświadczenie w obróbce stali od 1924 roku

Stal szlachetna najwyższej jakości AISI-304

Gwarancja wiodącego producenta

Jako wyraz wdzięczności za zaufanie, którym przez lata 
były obdarzane produkty Teka, wydłużyliśmy gwarancję 

na zlewozmywaki ze stali szlachetnej do 75 lat!

Dzięki najwyższym standardom produkcji i restrykcyjnym 
testom jakościowym, którym poddawane są 

zlewozmywaki Teka, jesteśmy w stanie zagwarantować 
długoletnią trwałość produktów a tym samym zapewnić 

spokój ducha i wieloletnie zadowolenie naszych klientów.

W celu uzyskania gwarancji 75 lat na zlewozmywaki 
ze stali szlachetnej należy zarejestrować produkt 

na stronie
www.tekaserwis.com.pl

Więcej informacji:

www.teka.com

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
80 x 50 cm
automat zamykający
miseczka perforowana stalowa

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
86 x 50 cm
automat zamykający

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
100 x 50 cm
automat zamykający
wkład sitowy stalowy, deska szklana
model dostępny w wersji z komorą po prawej 
lub po lewej stronie

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
81,6 x 56,5 cm
automat zamykający

STENA 45 E-CN / E-MTX STENA 45 B-CN / B-MTX STAGE 60 B-CN / B-MTX  STAGE 60 E-CN

1 259 zł

929 zł

B-MTX

1 059 zł

799 zł

B-CNB-CN

B-MTX

S-CNS-CN

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy stalowy

129 zł

89 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy stalowy

129 zł

89 zł

5



zlewozmywak podwieszany 
ze stali szlachetnej satynowanej 
do szafek od 70 cm
59,2 x 44 x 18,4 cm
automat zamykający

SQUARE 340/400 & 180/400
zlewozmywak podwieszany 
ze stali szlachetnej satynowanej 
do szafek od 70 cm
54 x 44 x 18,4 cm
automat zamykający

zlewozmywak podwieszany 
ze stali szlachetnej satynowanej 
do szafek od 70 cm
54,6 x 53,1 x 18 cm
automat zamykający

SQUARE 500/400

SQUARE 500/400 TH SQUARE 340/400
zlewozmywak podwieszany 
ze stali szlachetnej satynowanej 
do szafek od 45 cm
38 x 44 x 18,4 cm
automat zamykający

zlewozmywak podwieszany 
ze stali szlachetnej satynowanej 
do szafek od 50 cm
44 x 44 x 18,4 cm
automat zamykający

SQUARE 400/400

2 599 zł

1 799 zł

1 499 zł

959 zł

2 199 zł

1 599 zł

1 399 zł

899 zł

1 299 zł

899 zł

2 599 zł

1 599 zł

zlewozmywak podwieszany
ze stali szlachetnej polerowanej
do szafek od 80 cm
62,4 x 46,4 cm
automat zamykający

BE 1½B 625LINEA 550/400*

zlewozmywak podwieszany
ze stali szlachetnej satynowanej
do szafek od 70 cm
59 x 44 x 18,4 cm
automat zamykający

829 zł

599 zł

1 499 zł

859 zł

zlewozmywak podwieszany
ze stali szlachetnej satynowanej
do szafek od 70 cm
59,2 x 44 x 18,4 cm
automat zamykający

LINEA 340/400 & 180/400*

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

ZLEWOZMYWAKI PODWIESZANE

zlewozmywak podwieszany
ze stali szlachetnej polerowanej 
do szafek od 45 cm
36,5 x 39,5 x 15,5 cm

BE 340 X 370
zlewozmywak podwieszany
ze stali szlachetnej polerowanej 
do szafek od 45 cm
30,7 x 43,3 x 18 cm 

BE 280 X 400

zlewozmywak podwieszany
ze stali szlachetnej polerowanej 
do szafek od 50 cm
43,3 x 43,3 x 18 cm

zlewozmywak podwieszany
ze stali szlachetnej polerowanej 
do szafek od 45 cm
Ø 45 x 18 cm

zlewozmywak podwieszany
ze stali szlachetnej polerowanej 
do szafek od 50 cm
43,3 x 43,3 x 20 cm

BE 400 X 400

BE Ø 390

BE 400 X 400 PLUS

zlewozmywak podwieszany
ze stali szlachetnej polerowanej 
do szafek od 50 cm
36,7 x 42,7 x 20 cm

BE 340 X 400 PLUS

449 zł

299 zł

359 zł

259 zł

299 zł

229 zł

359 zł

229 zł

399 zł

279 zł

EXTRA GŁĘBOKI

EXTRA GŁĘBOKI

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy stalowy

339 zł

229 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy stalowy

339 zł

229 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy stalowy

339 zł

229 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy stalowy

339 zł

229 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy stalowy

339 zł

229 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy stalowy

339 zł

229 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy stalowy

339 zł

229 zł

399 zł

229 zł

*model/kolor dostępny do wyczerpania asortymentu

zlewozmywak podwieszany z tegranitu
do szafek od 60 cm
50,1 x 37,7 x 16,8 cm
automat zamykający
topaz, piaskowy beż, antracyt*, onyks, carbon

zlewozmywak podwieszany z tegranitu
do szafek od 45 cm
37,7 x 37,7 x 16,8 cm
automat zamykający
topaz, piaskowy beż, antracyt*, onyks, carbon

RADEA 450/325 TG RADEA 325/325 TG

1 299 zł

899 zł

1 199 zł

859 zł

1 399 zł

999 zł

metaliczny

1 299 zł

899 zł

metaliczny
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ZLEWOZMYWAKI STALOWE STANDARD 

ANGULAR

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek narożnych
83 x 83 cm

UNIVERSO 1½C 1E UNIVERSO 2C 1E 

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
100 x 50 cm

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 80 cm
116 x 50 cm

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
79 x 50 cm

UNIVERSO 1C 1E

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
65 x 50 cm

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 80 cm
79 x 50 cm

UNIVERSO 1½C

UNIVERSO 2C

1 119 zł

799 zł

MTX

959 zł

699 zł

CN

599 zł

439 zł

MTX

529 zł

379 zł

CN MATCN MAT

429 zł

319 zł

MTX

379 zł

279 zł

CN MAT

519 zł

379 zł

MTX

459 zł

339 zł

CN MAT

529 zł

399 zł

MTX

479 zł

359 zł

CN MAT

659 zł

429 zł

MTX

559 zł

399 zł

CN MATCN MAT

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
deska drewniana

69 zł

49 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
deska drewniana

69 zł

49 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
deska drewniana

89 zł

59 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
deska drewniana

89 zł

59 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
deska drewniana

89 zł

59 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
deska drewniana

69 zł

49 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
deska drewniana

69 zł

49 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
deska drewniana

69 zł

49 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
deska drewniana

69 zł

49 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
deska drewniana

69 zł

49 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
deska drewniana

69 zł

49 zł

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 90 cm
82,2 x 48,5 cm

STYLO 2C

529 zł

379 zł

MTX

479 zł

359 zł

CN

CLASSICO 1C 1E
zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
86 x 50 cm

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 50 cm
65 x 50 cm

CLASSICO 1C

559 zł

419 zł

MTX

499 zł

379 zł

CN

449 zł

329 zł

MTX

449 zł

329 zł

CN

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
83 x 48,5 cm

STYLO 1C 1E
zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
46,5 x 48,5 cm

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
50 x 51 cm

STYLO 1C ELINE 1C 

329 zł

229 zł

MTX

299 zł

219 zł

CN

499 zł

379 zł

MTX

499 zł

379 zł

CN

459 zł

319 zł

MTX

399 zł

279 zł

CN

NOWOŚĆ

379 zł

279 zł

MTX

629 zł

429 zł

MTX

579 zł

399 zł

CN

579 zł

399 zł

MTX

529 zł

359 zł

CN

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
100 x 50 cm

PRINCESS 1½C 1E PRINCESS 1½C

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 60 cm
80 x 50 cm

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
79 x 50 cm

BASICO 1C 1E 

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
deska drewniana

69 zł

49 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy

59 zł

39 zł

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
wkład sitowy

59 zł

39 zł

MIKROTEKSTURA

Mikrotekstua (MTX) to 
atrakcyjna struktura stali, 
która ułatwia utrzymanie 

zlewozmywaka w czystości. 
Krople wody spływają 
nie zatrzymując się na 

powierzchni zlewozmywaka, 
co redukuje osadzanie się 

kamienia do minimum. 
Wykończenie to ma 

wyjątkowo atrakcyjny 
i elegancki wygląd oraz 

doskonale współgra z innymi 
elementami wykończenia 

kuchni np. z aluminium.
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399 zł

239 zł

MTX

359 zł

219 zł

CN MAT

359 zł

219 zł

MTX

319 zł

189 zł

CN MAT

DR-77 1C 1E

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 80 cm
78 x 44 cm

DR-78 2C

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
78 x 44 cm

DR-78 1C 1E

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
77 x 50 cm

ZLEWOZMYWAKI STALOWE STANDARD 

zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 30 cm
28 x 40,5 cm

E 1C
zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
46,5 x 44 cm

E 50 1C 465 X 440
zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
46,5 x 46,5 cm

E 50 1C 465 X 465
zlewozmywak ze stali szlachetnej 
do szafek od 45 cm
58 x 50 cm

E 50 1C 580 X 500

BASICO 510 1C
zlewozmywak ze stali szlachetnej
do szafek od 45 cm
∅ 51 x 16 cm

młynek do rozdrabniania odpadów
stal nierdzewna, ochrona antykorozyjna
moc ½ KM, waga: 6,8 kg, wymiary: 182 x 327 mm
wyposażenie w cenie: wyłącznik pneumatyczny 
mocowany zewnętrznie

TR-23.1

młynek do rozdrabniania odpadów
stal nierdzewna, ochrona antykorozyjna
moc ¾ KM, waga: 8,3 kg, wymiary: 182 x 321 mm
wyposażenie w cenie: wyłącznik pneumatyczny 
mocowany zewnętrznie

TR-34.1 VTR-50.3

młynek do rozdrabniania odpadów
stal nierdzewna, ochrona antykorozyjna
moc ½ KM, waga: 7,7 kg, wymiary: 194 x 294 mm
wyposażenie w cenie: wyłącznik pneumatyczny 
mocowany zewnętrznie

299 zł

219 zł

MTX

279 zł

199 zł

CN MAT

219 zł

159 zł

CN MAT

279 zł

199 zł

CN

299 zł

209 zł

MTX

279 zł

189 zł

CN MAT

259 zł

179 zł

MTX

219 zł

159 zł

CN MAT

859 zł

579 zł

1 099 zł

739 zł

1 499 zł

999 zł

KOMORY GOSPODARCZE

MŁYNKI DO ROZDRABNIANIA ODPADÓW

komora ze stali nierdzewnej
do montażu na ścianie
48,5 x 38,5 cm, pojemność 22 l
bez przelewu, z otworem odpływowym 
i elementami mocującymi

komora ze stali nierdzewnej
do montażu na ścianie
55,5 x 45,5 cm, pojemność 34 l
bez przelewu, z otworem odpływowym 
i elementami mocującymi

komora ze stali nierdzewnej
do montażu na ścianie
65,5 x 50,5 cm, pojemność 47 l
bez przelewu, z otworem odpływowym 
i elementami mocującymi

komora ze stali nierdzewnej
do montażu na ścianie
45 x 33 cm
bez przelewu, z otworem odpływowym, panelem 
ściennym, stelażem i elementami mocującymi

VK 44 STD VK 50 STD VK 60 STD GUB2

529 zł

399 zł

CN

529 zł

399 zł

CN

629 zł

449 zł

CN

659 zł

529 zł

399 zł

279 zł

MTX

359 zł

239 zł

CN MAT

wyposażenie za 
dodatkową opłatą:
deska drewniana

89 zł

59 zł

KUCHNIA PRZYJAZNA 
ŚRODOWISKU

Młynek do rozdrabniania 
odpadów pozwala w prosty 
i praktyczny sposób usunąć 

niepotrzebne odpadki 
organiczne, które po 

zmieleniu trafi ają wraz 
z wodą do kanalizacji. Dzięki 
temu rozwiązaniu nie tylko 

utrzymujemy kuchnię 
w czystości, ale również 

w znaczący sposób 
ograniczamy produkcję 

codziennych śmieci 
o nieprzyjemnym zapachu.
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AKCESORIA

DESKA SZKLANA BIAŁA DESKA SZKLANA STAGE DESKA SZKLANA EXPRESSION DESKA SZKLANA AURA

QUADRO JAD CPB HC20CPB

dozownik na płyn do naczyń
pojemność 0,5 l
chrom

dozownik na płyn do naczyń
pojemność 0,5 l
chrom

dozownik na płyn do naczyń
pojemność 0,5 l
chrom

139 zł

99 zł

219 zł

149 zł

119 zł

79 zł

189 zł

129 zł

349 zł

239 zł

STARGLANZ

pasta do czyszczenia 
i pielęgnacji stali szlachetnej

25 zł

19 zł

automat zamykający z zaworem 3 ½”
możliwość podłączenia do kompletów 
odpływowych 12851 i 12850 pasuje do 
zlewozmywaków: DR-77, DR-78, Classico 1C, 
Angular, Universo, Princess, Stylo, Basico, 
E 50 1C 580 x 500

chrom
pasuje do dużej komory zlewozmywaków Stage

49 x 30 cm
hartowane szkło w kolorze białym
pasuje do zlewozmywaków do wbudowania 
o szerokości 50 cm

49 x 30 cm
hartowane szkło w kolorze czarnym
pasuje do zlewozmywaków do wbudowania 
o szerokości 50 cm

49 x 30 cm
hartowane szkło w kolorze czarnym
pasuje do zlewozmywaków do wbudowania 
o szerokości 50 cm

42,2 x 19 cm
hartowane szkło
pasuje do zlewozmywaków Aura, Linea i Square

AUTOMAT ZAMYKAJĄCYKOSZ NA NACZYNIA STAGE

79 zł

59 zł

99 zł

69 zł

219 zł

159 zł

159 zł

109 zł

dozownik na płyn do naczyń
pojemność 0,5 l
chrom

CP 20

69 zł

49 zł

NOWOŚĆ

PALETA KOLORÓW I MATERIAŁÓW

Tegranit Plus/Graniteka 

Biały

Topaz

Piaskowy beż

Agat

Czekoladowy brąz

Antracyt 
( kolor dostępny  do wyczerpania asortymentu)

Onyks 
(kolor metaliczny)

Amber

Alabaster

Stal szlachetna

Stal szlachetna
polerowana (CN)

Stal szlachetna
satynowana

Stal szlachetna
matowa (CN MAT)

Mikrotekstura (MTX)

NOWY KOLOR

NOWY KOLOR

NOWY KOLOR

Carbon

Sepia

Aluminium
(kolor metaliczny)
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AUK 983
bateria mieszakowa podokienna
z wyciąganą wylewką
chrom

899 zł

629 zł

BATERIE KUCHENNE

ARK 939CUBUS SWING B PROARK 999
bateria mieszakowa 
z elastyczną wylewką
chrom

bateria mieszakowa 
z elastyczną wylewką
chrom

bateria mieszakowa 
z elastyczną wylewką
chrom

bateria mieszakowa
chrom

bateria mieszakowa
czarny

bateria mieszakowa
biały

IC 915 IC 915 IC 915 

1 119 zł

779 zł

1 119 zł

759 zł

bateria mieszakowa
z wyciąganą wylewką
chrom

bateria mieszakowa
chrom

bateria mieszakowa
chrom

bateria mieszakowa 
chrom

MZX B MZX*

MZ1 914*

ARK 915

1 299 zł

899 zł

1 059 zł

759 zł

999 zł

729 zł

459 zł

329 zł

1 119 zł

759 zł

859 zł

599 zł

599 zł

419 zł

MZ 938
bateria mieszakowa
z wyciąganą wylewką
chrom

1 259 zł

859 zł

VTK 938
bateria mieszakowa
z wyciąganą wylewką
chrom

699 zł

499 zł

bateria mieszakowa
chrom

FO 915

799 zł

559 zł

1 299 zł

899 zł

1 299 zł

899 zł

899 zł

629 zł

1 499 zł

1 119 zł

1 199 zł

799 zł

ARK 938
bateria mieszakowa
z wyciąganą wylewką
chrom

599 zł

419 zł

bateria mieszakowa
stal szlachetna

bateria mieszakowa
topaz , piaskowy beż

bateria mieszakowa
topaz, piaskowy beż, antracyt*, onyks

INX 915 

MC 10 PLUS TGSP 995 TG

*model/kolor dostępny do wyczerpania asortymentu

BATERIA PODOKIENNA

Wysoka wylewka charakteryzuje się 

wyjątkową funkcjonalnością: można ją 

nie tylko wyciągać, ale także wysuwać 

i chować. Dzięki temu rozwiązaniu 

można ją bez problemu zamontować 

pod każdym oknem. Przy pełnym 

wysuwie bateria ma wysokość 289 mm, 

natomiast po schowaniu jedynie 75 mm.

bateria mieszakowa z elastyczną
i standardową wylewką
chrom

INCA INCA TG
bateria mieszakowa
topaz, piaskowy beż, antracyt*, onyks

bateria mieszakowa
chrom

499 zł

339 zł

399 zł

279 zł
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11 BATERIE KUCHENNE

metaliczny metaliczny

metaliczny metaliczny

metaliczny metaliczny

metaliczny

metaliczny metaliczny metaliczny

AQUATA EOB* AQUATA EOB TG
bateria mieszakowa 
z elastyczn  wylewk
chrom

bateria mieszakowa 
z elastyczn  wylewk
topaz, piaskowy be , onyks

bateria mieszakowa
topaz, piaskowy be , antracyt*, onyks

bateria mieszakowa 
z wyci gan  wylewk
chrom

bateria mieszakowa 
z wyci gan  wylewk
topaz, piaskowy be , antracyt*, onyks

MTP 978

AQUATA EO TG

MTP 978 TG

559 z

399 z

bateria mieszakowa
chrom

bateria mieszakowa
piaskowy be *, antracyt*, onyks*

bateria mieszakowa
piaskowy be *, antracyt*

MTP 913 MTP 913 TG *

AUK 913 TG *

289 z

199 z

399 z

299 z

599 z

429 z

799 z

559 z

499 z

359 z

AUK 978 TG
bateria mieszakowa 
z wyci gan  wylewk
topaz, piaskowy be , antracyt*, onyks

899 z

659 z

529 z

379 z

759 z

529 z

659 z

459 z

899 z

599 z

AUK 978
bateria mieszakowa 
z wyci gan  wylewk
chrom

659 z

459 z

bateria mieszakowa
chrom

bateria mieszakowa
chrom

VTK 978AUK 913

MTP 993
bateria mieszakowa
chrom

319 z

219 z

ML
bateria mieszakowa
chrom

209 z

149 z

*model/kolor dost pny do wyczerpania asortymentu
**system  ltruj cy za dodatkow  op at

metaliczny

metaliczny

TekaPure® 
woda wolna
od zanieczyszcze

1

1

2

2

3

Lewy mieszacz – sterowanie wod  prze  ltrowan1
Prawy mieszacz – sterowanie wod  z wodoci gu2
Dwa oddzielne wyj cia wody w wylewce:
1) woda prze  ltrowana, 2) woda z wodoci gu

3

Nowa bateria kuchenna OS 200 pozwoli delektowa  si  wod  woln  od 
nieczysto ci i odoru dzi ki zaawansowanemu systemowi  ltruj cemu**.

• Poprawia smak i zapach wody
 Neutralizuje smak chloru oraz nieczysto ci organiczne.

• Trwa o : 7600 l prze  ltrowanej wody lub 1 rok
 rednie zu ycie wody na rodzin  = 1350 l/rok (25 l tygodniowo).

• Wk ady  ltruj ce s  dost pne w sklepach z urz dzeniami 
sanitarnymi Teka

• atwa wymiana wk adu  ltruj cego

• System  ltruj cy zajmuje bardzo ma o miejsca pod 
zlewozmywakiem

• Certy  kacja ywno ciowa przy cze
 Przetestowany i po wiadczony przez Mi dzynarodowy NSF 

wg normy ANSI/NSF 42 dotycz cej smaku, zapachu i redukcji chloru 
klasy I.

OS 200
bateria mieszakowa 
z opcj   ltrowania
chrom

wyposa enie za 
dodatkow  op at :

system  ltruj cy

629 z

459 z

899 z

619 z



Teka Polska Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 8

05-800 Pruszków

tel. 22 738 32 70

www.teka.com

Promocja obowi zuje do 31 sierpnia 2015 r. lub do wyczerpania zapasów. Nie czy si  z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie. W przypadku zlewozmywaków, 
podane ceny odnosz  si  wy cznie do wymienionych modeli i nie obejmuj  baterii kuchennych pokazanych na zdj ciu ani akcesoriów,  które nie s  wyposa eniem seryjnym zlewozmywaków.

Teka Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych i wzornictwa produktów oraz zmian asortymentu. Teka Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne b dy edytorskie.


