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СЕРІЯ URBAN COLOR ЧОРНИЙ
Teka – це європейська промислова група, яка була заснована в 1924 році в Німеччині. Основні сфери
виробництва Teka охоплюють побутове та професійне обладнання для кухонь і ванних кімнат. Компанія
знаходиться в десятці європейських лідерів з виробництва побутової техніки та в першій трійці лідерів
з виробництва кухонних мийок. Тека одна з небагатьох компаній, що пропонує найбільш повний
асортимент продукції для комплектації кухні. На сьогодні Teka володіє 11 заводами, що розташовані
на трьох континентах, і продає товари в понад 110 країн. Це дозволяє обслуговувати більш ніж 100
мільйонів клієнтів по всьому світу.
Найбільшими перевагами компанії є повний цикл виробництва товарів та контроль над якістю продукції,
що забезпечується в першу чергу наявністю власних лабораторій з тестування перших екземплярів в
кожній партії продуктів і вибіркові перевірки: якість – головна вимога в наших лабораторіях. Продукція
компанії має усі відповідні сертифікати якості європейських зразків, що відповідають найсуворішим
вимогам до побутового обладнання. Акцент у виробництві ставиться на створенні безпечних у
використанні, довговічних приладів, вироблених з екологічно чистих матеріалів.
Найвищий рівень сервісу створений завдяки присутності власних дочірніх компаній (офіційні
представництва), що є майже в кожній країні. В Україні такою компанією є ТОВ «Тека Україна», що
є єдиним офіційним імпортером та дистрибутором кухонного обладнання Тека та здійснює сервісне
гарантійне та після гарантійне обслуговування продукту.
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Гарантія від Тека:
Довічна гарантія на нерж. сталь мийок
5 років на мийки та змішувачі
3 роки на техніку
1 рік на аксесуари та комплектуючі
до мийок та змішувачів

HLB 8600 BK
_MAESTRO

HLB 8400 P BK
_MAESTRO

HLB 8400 BK
_MAESTRO

HLC 8400 BK
_MAESTRO

Мультифункціональна духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO®
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Повнокольорова панель управління TFT 4”
Персональний помічник: 20
запрограмованих рецептів
Температурний режим: 30-270 °С
13 функцій (12 режимів)
Турборежим, максі гриль
Спеціальні функції: повільного
приготування, піца, ферментація,
розморожування, ECO
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, відключення турбо при
відкритті,дека та решітка з системою проти
перекидання, примусова вентиляція
Дверцята 3 скла
Система плавного закриття SoftClose
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), посилена
решітка
Максимальна потужність: 3,2 кВт
Колір: чорне скло, без рамки
111000010

DualClean мультифункціональна
духова шафа
Подвійна система очищення DualClean:
HydrocleanPRO®+ 3 рівні піролізу
(60/90/120 хвилин)
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
11 функцій (8 режимів)
Турборежим, максі гриль
Спеціальні функції: ECO, піца,
розморожування
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління та дверцят, відключення
турбо при відкритті, дека та решітка з
системою проти перекидання,
примусова вентиляція Дверцята 4 скла
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), посилена
решітка
Максимальна потужність: 3,55 кВт
Колір: чорне скло, без рамки
111000008

Мультифункціональна духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO®
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
11 функцій (9 режимів)
Турборежим, максі гриль
Спеціальні функції: ECO, піца,
розморожування
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління,
дека та решітка з системою проти
перекидання, примусова вентиляція
Дверцята 2 скла
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), посилена
решітка
Максимальна потужність: 3,2 кВт
Колір: чорне скло, без рамки
111000005

Компактна мультифункціональна
духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO
Корисний об’єм, брутто/нетто: 45/44 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
9 функцій
Турборежим: 1800 Вт, максі гриль:
1400/2500 Вт
Спеціальні функції: піца, розморожування,
ECO функція
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління,
дека та решітка з системою проти
перекидання, примусова вентиляція
Дверцята 3 скла
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), посилена
решітка
Максимальна потужність: 3 кВт
Колір: чорне скло, без рамки
111130003

MLC 8440 BK

CLC 855 ВК

ML 8220 BIS L BK

ML 8200 BIS

_MAESTRO

Мікрохвильова піч + гриль
Корисний об’єм, брутто/нетто: 45/44 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
3 функції
Мікрохвилі (5 рівнів): 1000 Вт,
Гриль: 1400 Вт
Швидкий старт 30 сек
Таймер: 0-90 хв.
Розморожування(за часом та вагою)
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління,
відключення при відкритті, решітка з
системою проти перекидання,
примусова вентиляція
Дверцята 2 скла
В комплекті: посилена решітка
Максимальна потужність: 3,2 кВт
Колір: чорне скло, без рамки
111160003

_MAESTRO

Вбудована кавоварка
Одночасне приготування 1 або 2 чашок
3 функції (кава, пара, гаряча вода)
30 автоматичних програм
Електронна панель управління
Регулювання кількості, температури та
міцності кави
Тиск насоса: 15 бар
Поворотний капучинатор
З вбудованою кавомолкою
13 ступенів помелу
Контейнер для зерен кави: 200 г
Окремий контейнер для меленої кави
Контейнер для води: 1,8 л
Функція автоматичного очищення
Автоматична декальцинація
Автоматичне вимкнення
LED підсвічування
На телескопічних напрямних
Приховані полички для кави та аксесуарів
В комплекті: ложка-дозатор
Колір: чорне скло, без рамки
111630004

_MAESTRO

Мікрохвильова піч з керамічною
основою + гриль
Обертовий магнетрон
Корисний об’єм, 22 л
Електронна панель управління з LED
дисплеєм
Електронне або механічне відкриття
дверцят вліво
3 функції + 9 автоматичних програми
Швидкий старт: 30 сек
Мікрохвилі: 850 Вт, Гриль: 1200 Вт
Таймер: 0-90 хв.
Розморожування(за часом та вагою)
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, відключення при
відкритті, примусова вентиляція
Дверцята 2 скла
В комплекті: посилена решітка,
тарілка для смаження
Колір: чорне скло, без рамки
112030001

_MAESTRO

Мікрохвильова піч + гриль
Корисний об’єм, 20 л
Сенсорна панель управління з TFT дисплеєм
3 функції + 3 автоматичних програми
Пам’ять: 1 рецепт
Швидкий старт: 30 сек
Мікрохвилі (5 рівнів): 700 Вт
Кварцевий гриль: 1000 Вт
Таймер: 0-90 хв.
Розморожування(за часом та вагою)
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, відключення
при відкритті
Дверцята 2 скла
Відкриття вліво
В комплекті: скляне деко 24Ø,
решітка для смаження
Колір: чорне скло, без рамки
112060001
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DLV 98660/68660
_MAESTRO

Вертикальна декоративна кухонна витяжка
Периметральна витяжна система
Вертикальний дизайн
Можливість монтажу без витяжної труби в
режимі рециркуляції
Поршнева система закриття SoftClosing
Функція FreshAir: 24 години (10 хв
увімкнено, 50 хв вимкнено)
Сенсорна панель управління
Таймер
Індикація забруднення
3 швидкості + турборежим
Номінальна потужність двигуна: 1200 м3/год
Продуктивність 725 м3/год
Max-min: 698-307 м3/год
Рівень шуму 49-71 дБ
Лампа LED смуга 7Вт
Масляний колектор (витяжний)
Перехідник 120/150 мм
Опція: Режим рециркуляції з можливістю
використовувати витяжку без труби
+ додатковий регенеративний фільтр
(багаторазовий, очищення в духовій шафі
раз в 2-3 місяці, строк придатності 3 роки)
112930029 ширина: 900 мм,
112930024 ширина: 600 мм

IZC 64630 BK
_TOTAL

Індукційна варильна поверхня 60см
Сенсорна панель управління MultiSliderPRO
4 зони приготування
Таймер, окремий програматор
для кожної зони
Функція збільшення потужності PowerPlus
DirectSense регулювання запрограмованих
функцій: гриль 200°C, підсмажування 190°C,
фрі 180°C, iQuickBoiling 100°C, тушкування
98°C, конфітюр 80°C, підтримання теплим
60°C, плавлення(фондю) 48°C
Пауза Stop&Go
Система адаптації до посуду PanOptimization
Система управління потужністю
Режим без звука Mute
Системи захисту і безпеки: детектор посуду,
блокування панелі управління, індикація
залишкового тепла
Зони приготування:
• 1 індукційна зона Ø215 мм: 2,1-3,0 кВт
• 2 індукційні зони Ø185 мм: 1,8-2,1 кВт
• 1 індукційна зона Ø150 мм: 1,2-1,6 кВт
Максимальна потужність: 7.2 кВт
Фронтальний фацет
112500022

СЕРІЯ URBAN COLOR СІРИЙ КАМІНЬ

GZC 75330 BK
_TOTAL

Склокерамічна газова варильна поверхня 70 см
5 зон приготування
Чавунні решітки
9 рівнів потужності з точним контролем полум'я
Автопідпалювання (індивідуальне в кожній
зоні)
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Високоефективні конфорки:
1 турбо конфорка: 4 кВт
1 конфорка швидкого нагріву: 2,8 кВт
2 конфорки: 1,75 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Максимальна потужність газу: 11,1 кВт
Тип газу: природний
Склокераміка: фронтальний фацет
Опція: підставка для WOK – 81220128
112570061

GZC 64320 BK
_TOTAL

Склокерамічна газова варильна
поверхня 70 см
5 зон приготування
Чавунні решітки
9 рівнів потужності з точним контролем
полум'я
Автопідпалювання (індивідуальне в
кожній зоні)
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Високоефективні конфорки:
1 турбо конфорка: 4 кВт
1 конфорка швидкого нагріву: 2,8 кВт
2 конфорки: 1,75 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Максимальна потужність газу: 9,55 кВт
Тип газу: природний
Склокераміка: фронтальний фацет
Опція: підставка для WOK – 81220128
112570042

ПАНЕЛЬ ЧОРНЕ СКЛО
Без рамки, до підігрівача посуду CP 150 GS /
вакууматра VS 1520 GS
111890002

IZC 64630 BK
_TOTAL

Склокерамічна газова
варильна поверхня 60 см
4 зони приготування
Чавунні решітки
9 рівнів потужності
з точним контролем полум'я
Автопідпалювання
(індивідуальне в кожній зоні)
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Високоефективні конфорки:
1 конфорка швидкого нагріву: 2,8 кВт
1 конфорка: 1,75 кВт
1 конфорка: 1,4 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Тип газу: природний
Склокераміка: фронтальний фацет
Опція: підставка для WOK – 81220128
112570034

CP 150 GS
_MAESTRO

Вбудований підігрівач посуду
Для розігріву посуду: тарілки,блюда, чашки
Для підтримки теплим готової страви
Телескопічна система легкого відкриття/
закриття Push Pull (без ручки)
Місткість: 6 комплектів посуду: 6 тарілок (24
см)/6 піалок (10 см)/
1 блюдо для cервірування (17 см)/ 1 блюдо
для сервірування (19 см)/
1 блюдо для сервірування (32 см)/20 тарілок
(28 см) або: 80 кавових чашок/40 чайних
чашок Корисна висота: 10 см
Діапазон температур: 30-85°C
111600003 без передньої панелі, замовляти
додатково

VS 1520 GS
_MAESTRO

Вбудований вакууматор з вагами
Цифрові кухонні ваги (до 6 кг)
з захисною кришкою
Утримувачи алюмінієвої фольги і прозорої
плівки / целофану
Тиск вакуумування - 430 мм рт.ст.
Ширина пакетів до 295 мм
SoftClose система
111600004 без передньої панелі, замовляти
додатково

РЕКОМЕНДОВАНО
ДОПОВНИТИ КОМПЛЕКТ
Холодильник
RBF 78720 GBK с.26

Гранитна мийка
Stone с.36

Змішувач
ICON 915 N с.39

HLB 8600 P ST
_MAESTRO

_MAESTRO

HLB 8400 P ST
_MAESTRO

HLB 8400 ST
_MAESTRO

DualClean мультифункціональна духова шафа
Подвійна система очищення DualClean:
HydrocleanPRO®+ 3 рівні піролізу (60/90/120
хвилин)
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Повнокольорова панель управління TFT 4”
Персональний помічник: 20 запрограмованих
рецептів
Температурний режим: 30-270 °С
13 функцій (12 режимів)
Турборежим, максі гриль
Спеціальні функції: повільного приготування,
піца, ферментація,
розморожування, ECO
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління та дверцят,
відключення турбо при відкритті, дека та
решітка з системою проти перекидання,
примусова вентиляція
Дверцята 4 скла
Телескопічні напрямні 1+1 рівень 110%
висування
В комплекті: глибоке деко (4,5см), деко для
випікання (2,25см), посилена решітка
Максимальна потужність: 3,55 кВт
Колір: сірий камінь, скло без рамки
111000015

Мультифункціональна духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO®
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Повнокольорова панель управління TFT 4”
Персональний помічник: 20
запрограмованих рецептів
Температурний режим: 30-270 °С
13 функцій (12 режимів)
Турборежим, максі гриль
Спеціальні функції: повільного
приготування, піца, ферментація,
розморожування, ECO
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, відключення турбо при
відкритті, дека та решітка з системою проти
перекидання, примусова вентиляція
Дверцята 3 скла
Система плавного закриття SoftClose
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), посилена
решітка
Максимальна потужність: 3,2 кВт
Колір: сірий камінь, скло без рамки
111000011

DualClean мультифункціональна духова
шафа
Подвійна система очищення DualClean:
HydrocleanPRO®+ 3 рівні піролізу
(60/90/120 хвилин)
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
11 функцій (8 режимів)
Турборежим, максі гриль
Спеціальні функції: ECO, піца,
розморожування
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління та дверцят,
відключення турбо при відкритті, дека та
решітка з системою проти перекидання,
примусова вентиляція Дверцята 4 скла
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), посилена
решітка
Максимальна потужність: 3,55 кВт
Колір: сірий камінь, скло без рамки
111000009

Мультифункціональна духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO®
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
11 функцій (9 режимів)
Турборежим, максі гриль
Спеціальні функції: ECO, піца,
розморожування
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, дека та решітка з
системою проти перекидання, примусова
вентиляція
Дверцята 2 скла
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см),
посилена решітка
Максимальна потужність: 3,2 кВт
Колір: сірий камінь, скло без рамки
111000006

CLC 855 ST

HLC 8400 ST

MLC 8440 ST

ML 8220 BIS L ST

_MAESTRO

Вбудована кавоварка
Одночасне приготування 1 або 2 чашок
3 функції (кава, пара, гаряча вода)
30 автоматичних програм
Електронна панель управління
Регулювання кількості, температури та
міцності кави
Тиск насоса: 15 бар
Поворотний капучинатор
З вбудованою кавомолкою
13 ступенів помелу
Контейнер для зерен кави: 200 г
Окремий контейнер для меленої кави
Контейнер для води: 1,8 л
Функція автоматичного очищення
Автоматична декальцинація
Автоматичне вимкнення
LED підсвічування
На телескопічних напрямних
Приховані полички для кави та аксесуарів
В комплекті: ложка-дозатор
Колір: сірий камінь, скло без рамки
111630003

4

HLB 8600 ST

_MAESTRO

Компактна мультифункціональна
духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO
Корисний об’єм, брутто/нетто: 45/44 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
9 функцій
Турборежим: 1800 Вт, максі гриль:
1400/2500 Вт
Спеціальні функції: піца, розморожування,
ECO функція
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління,дека та решітка з
системою проти перекидання, примусова
вентиляція
Дверцята 3 скла
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), посилена
решітка
Максимальна потужність: 3 кВт
Колір: сірий камінь, скло без рамки
111130004

_MAESTRO

Мікрохвильова піч + гриль
Корисний об’єм, брутто/нетто: 45/44 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
3 функції
Мікрохвилі (5 рівнів): 1000 Вт
Гриль: 1400 Вт
Швидкий старт 30 сек
Таймер: 0-90 хв.
Розморожування(за часом та вагою)
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління,відключення при
відкритті, решітка з системою проти
перекидання, примусова вентиляція
Дверцята 2 скла
В комплекті: посилена решітка
Максимальна потужність: 3,2 кВт
Колір: сірий камінь, скло без рамки
111160004

_MAESTRO

Мікрохвильова піч з керамічною
основою + гриль
Обертовий магнетрон
Корисний об’єм, 22 л
Електронна панель управління
з LED дисплеєм
Електронне або механічне відкриття
дверцят вліво
3 функції + 9 автоматичних програми
Швидкий старт: 30 сек
Мікрохвилі: 850 Вт
Гриль: 1200 Вт
Таймер: 0-90 хв.
Розморожування(за часом та вагою)
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, відключення при
відкритті, примусова вентиляція
Дверцята 2 скла
В комплекті: посилена решітка,
тарілка для смаження
Колір: сірий камінь, скло без рамки
112030002
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СЕРІЯ URBAN COLOR СІРИЙ КАМІНЬ

DLV 98660/68660 ST
_MAESTRO

_MAESTRO

GZC 75330 ST
_TOTAL

GZC 64320 ST
_TOTAL

Вертикальна декоративна кухонна витяжка
Периметральна витяжна система
Вертикальний дизайн
Можливість монтажу без витяжної труби
в режимі рециркуляції
Поршнева система закриття SoftClosing
Функція FreshAir: 24 години (10 хв
увімкнено, 50 хв вимкнено)
Сенсорна панель управління
Таймер
Індикація забруднення
3 швидкості + турборежим
Номінальна потужність двигуна: 1200 м3/год
Продуктивність 725 м3/год
Max-min: 698-307 м3/год
Рівень шуму 49-71 дБ
Лампа LED смуга 7Вт
Масляний колектор (витяжний)
Перехідник 120/150 мм
Опція: Режим рециркуляції з можливістю
використовувати витяжку без труби
+ додатковий регенеративний фільтр
(багаторазовий, очищення в духовій шафі
раз в 2-3 місяці, строк придатності 3 роки)
112930033 ширина: 900 мм,
112930028 ширина: 600 мм

Індукційна варильна поверхня 60 см
Сенсорна панель управління MultiSliderPRO
4 зони приготування
Таймер, окремий програматор
для кожної зони
Функція збільшення потужності PowerPlus
DirectSense регулювання запрограмованих
функцій: гриль 200°C, підсмажування 190°C,
фрі 180°C, iQuickBoiling 100°C, тушкування
98°C, конфітюр 80°C, підтримання теплим
60°C, плавлення(фондю) 48°C
Пауза Stop&Go
Система адаптації до посуду PanOptimization
Система управління потужністю
Режим без звука Mute
Системи захисту і безпеки: детектор посуду,
блокування панелі управління, індикація
залишкового тепла
Зони приготування:
• 1 індукційна зона Ø215 мм: 2,1-3,0 кВт
• 2 індукційні зони Ø185 мм: 1,8-2,1 кВт
• 1 індукційна зона Ø150 мм: 1,2-1,6 кВт
Максимальна потужність: 7.2 кВт
Фронтальний фацет
112500026

Газова варильна поверхня 70 см
5 зон приготування
Чавунні решітки
9 рівнів потужності з точним
контролем полум'я
Автопідпалювання (індивідуальне
в кожній зоні)
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Високоефективні конфорки:
1 турбо конфорка: 4 кВт
1 конфорка швидкого нагріву: 2,8 кВт
2 конфорки: 1,75 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Максимальна потужність газу: 11,1 кВт
Тип газу: природний
Гартоване скло: фронтальний фацет
Опція: підставка для WOK – 81220128
112570101

Газова варильна поверхня 60 см
4 зони приготування
Чавунні решітки
9 рівнів потужності з точним
контролем полум'я
Автопідпалювання (індивідуальне
в кожній зоні)
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Високоефективні конфорки:
1 турбо конфорка: 4 кВт
1 конфорка швидкого нагріву: 2,8 кВт
1 конфорка: 1,75 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Максимальна потужність газу: 9,55 кВт
Тип газу: природний
Гартоване скло: фронтальний фацет
Опція: підставка для WOK – 81220128
112570099

CP 150 GS

VS 1520 GS

ПАНЕЛЬ СІРИЙ КАМІНЬ

РЕКОМЕНДОВАНО
ДОПОВНИТИ КОМПЛЕКТ

_MAESTRO

Вбудований підігрівач посуду
Для розігріву посуду: тарілки,блюда, чашки
Для підтримки теплим готової страви
Телескопічна система легкого відкриття/
закриття Push Pull (без ручки)
Місткість: 6 комплектів посуду: 6 тарілок
(24 см)/6 піалок (10 см)/ 1 блюдо для
cервірування (17 см)/ 1 блюдо для
сервірування (19 см)/ 1 блюдо для
сервірування (32 см)/20 тарілок (28 см)
або: 80 кавових чашок/40 чайних чашок
Корисна висота: 10 см
Діапазон температур: 30-85°C
111600003 без передньої панелі, замовляти
додатково

6

IZC 64630 ST

СЕРІЯ URBAN COLOR ДИМЧАСТИЙ СІРИЙ

_MAESTRO

Вбудований вакууматор з вагами
Цифрові кухонні ваги (до 6 кг)
з захисною кришкою
Утримувачи алюмінієвої фольги і прозорої
плівки / целофану
Тиск вакуумування – 430 мм рт.ст.
Ширина пакетів до 295 мм
SoftClose система
111600004 без передньої панелі, замовляти
додатково

Без рамки, до підігрівача посуду CP 150 GS /
вакууматра VS 1520 GS
111890004

Мийка DIAMOND c.31

Змішувач FOT c.39

HLB 8600 SM

HLC 8400 SM

_MAESTRO

_MAESTRO

Мультифункціональна духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO®
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Повнокольорова панель управління TFT 4”
Персональний помічник: 20
запрограмованих рецептів
Температурний режим: 30-270 °С
13 функцій (12 режимів)
Турборежим, максі гриль
Спеціальні функції: повільного
приготування, піца, ферментація,
розморожування, ECO
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, відключення турбо при
відкритті, дека та решітка з системою проти
перекидання, примусова вентиляція
Дверцята 3 скла
Система плавного закриття SoftClose
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см),
посилена решітка
Максимальна потужність: 3,2 кВт
Колір: димчастий сірий, скло без рамки
111000013

DLV 98660/68660
_MAESTRO

CLC 855 SM
_MAESTRO

ML 8220 BIS L SM
_MAESTRO

Компактна мультифункціональна
духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO
Корисний об’єм, брутто/нетто: 45/44 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
9 функцій
Турборежим: 1800 Вт, максі гриль:
1400/2500 Вт
Спеціальні функції: піца, розморожування,
ECO функція
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, дека та решітка з
системою проти перекидання, примусова
вентиляція
Дверцята 3 скла
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см),
посилена решітка
Максимальна потужність: 3,2 кВт
Колір: димчастий сірий, скло без рамки
111130005

Вбудована кавоварка
Одночасне приготування 1 або 2 чашок
3 функції (кава, пара, гаряча вода)
30 автоматичних програм
Електронна панель управління
Регулювання кількості, температури та
міцності кави
Тиск насоса: 15 бар
Поворотний капучинатор
З вбудованою кавомолкою
13 ступенів помелу
Контейнер для зерен кави: 200 г
Окремий контейнер для меленої кави
Контейнер для води: 1,8 л
Функція автоматичного очищення
Автоматична декальцинація
Автоматичне вимкнення
LED підсвічування
На телескопічних напрямних
Приховані полички для кави та аксесуарів
В комплекті: ложка-дозатор
Колір:димчастий сірий, скло без рамки
111630001

Мікрохвильова піч з керамічною
основою + гриль
Обертовий магнетрон
Корисний об’єм, 22 л
Електронна панель управління
з LED дисплеєм
Електронне або механічне відкриття
верцят вліво
3 функції + 9 автоматичних програми
Швидкий старт: 30 сек
Мікрохвилі: 850 Вт, Гриль: 1200 Вт
Таймер: 0-90 хв.
Розморожування (за часом та вагою)
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, відключення при
відкритті, примусова вентиляція
Дверцята 2 скла
В комплекті: посилена решітка, тарілка для
смаження
Колір: димчастий сірий, скло без рамки
112030004

IZC 64630 SM

CP 150 GS

VS 1520 GS

_TOTAL

_MAESTRO

Вертикальна декоративна кухонна витяжка
Периметральна витяжна система
Вертикальний дизайн
Можливість монтажу без витяжної труби в
режимі рециркуляції
Поршнева система закриття SoftClosing
Функція FreshAir: 24 години (10 хв
увімкнено, 50 хв вимкнено)
Сенсорна панель управління
Таймер
Індикація забруднення
3 швидкості + турборежим
Номінальна потужність двигуна: 1200 м3/год
Продуктивність 725 м3/год
Max-min: 698-307 м3/год
Рівень шуму 49-71 дБ
Лампа LED смуга 7Вт
Масляний колектор (витяжний)
Перехідник 120/150 мм
Опція: Режим рециркуляції з можливістю
використовувати витяжку без труби
+ додатковий регенеративний фільтр
(багаторазовий, очищення в духовій шафі
раз в 2-3 місяці, строк придатності 3 роки)
112930027 ширина: 600 мм
112930032 ширина: 900 мм

Індукційна варильна поверхня 60 см
Сенсорна панель управління MultiSliderPRO
4 зони приготування
Таймер, окремий програматор для кожної
зони
Функція збільшення потужності PowerPlus
DirectSense регулювання запрограмованих
функцій: гриль 200°C, підсмажування
190°C,
фрі 180°C, iQuickBoiling 100°C, тушкування
98°C, конфітюр 80°C, підтримання теплим
60°C, плавлення(фондю) 48°C
Пауза Stop&Go
Система адаптації до посуду PanOptimization
Система управління потужністю
Режим без звука Mute
Системи захисту і безпеки: детектор посуду,
блокування панелі управління, індикація
залишкового тепла
Зони приготування:
• 1 індукційна зона Ø215 мм:
2,1-3,0 кВт
• 2 індукційні зони Ø185 мм:
1,8-2,1 кВт
• 1 індукційна зона Ø150 мм:
1,2-1,6 кВт
Максимальна потужність: 7.2 кВт
Фронтальний фацет
112500025

ПАНЕЛЬ ДИМЧАСТИЙ
СІРИЙ

РЕКОМЕНДОВАНО
ДОПОВНИТИ КОМПЛЕКТ

Без рамки, до підігрівача посуду CP 150 GS /
вакууматра VS 1520 GS
111890005

Гранитна мийка
FORSQUARE c.36

Вбудований підігрівач посуду
Для розігріву посуду: тарілки,
блюда, чашки
Для підтримки теплим готової страви
Телескопічна система легкого відкриття/
закриття Push Pull
(без ручки)
Місткість: 6 комплектів посуду: 6 тарілок
(24 см)/6 піалок (10 см)/1 блюдо для
cервірування (17 см) / 1 блюдо для
сервірування (19 см)/1 блюдо для
сервірування (32 см)/20 тарілок (28 см)
або:80 кавових чашок/40 чайних чашок
Корисна висота: 10 см
Діапазон температур: 30-85°C
111600003 без передньої панелі, замовляти
додатково

_MAESTRO

Вбудований вакууматор з вагами
Цифрові кухонні ваги (до 6 кг)
з захисною кришкою
Утримувачи алюмінієвої фольги
і прозорої плівки / целофану
Тиск вакуумування – 430 мм рт.ст.
Ширина пакетів до 295 мм
SoftClose система
111600004 без передньої панелі, замовляти
додатково

Змішувач FOT c.39
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СЕРІЯ URBAN COLOR КАПУЧИНО

СЕРІЯ URBAN COLOR БІЛИЙ

HLB 8600 WH
_MAESTRO

Мультифункціональна духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO®
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Повнокольорова панель управління TFT 4”
Персональний помічник: 20
запрограмованих рецептів
Температурний режим: 30-270 °С
13 функцій (12 режимів)
Турборежим, максі гриль
Спеціальні функції: повільного
приготування, піца, ферментація,
розморожування, ECO
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, відключення турбо при
відкритті, дека та решітка з системою проти
перекидання, примусова вентиляція
Дверцята 3 скла
Система плавного закриття SoftClose
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), посилена
решітка
Максимальна потужність: 3,2 кВт
Колір: біле скло, без рамки
111000012

HLB 8600 LB
_MAESTRO

Мультифункціональна духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO®
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Повнокольорова панель управління TFT 4”
Персональний помічник: 20
запрограмованих рецептів
Температурний режим: 30-270 °С
13 функцій (12 режимів)
Турборежим, максі гриль
Спеціальні функції: повільного
приготування, піца, ферментація,
розморожування, ECO
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, відключення турбо при
відкритті,дека та решітка з системою проти
перекидання, примусова вентиляція
Дверцята 3 скла
Система плавного закриття SoftClose
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), посилена
решітка
Максимальна потужність: 3,2 кВт
Колір: капучино, скло без рамки
111000014

IZC 64630 LB
_TOTAL
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Індукційна варильна поверхня 60 см
Сенсорна панель управління MultiSliderPRO
4 зони приготування
Таймер, окремий програматор для кожної
зони
Функція збільшення потужності PowerPlus
DirectSense регулювання запрограмованих
функцій: гриль 200°C, підсмажування 190°C,
фрі 180°C, iQuickBoiling 100°C, тушкування
98°C, конфітюр 80°C, підтримання теплим
60°C, плавлення(фондю) 48°C
Пауза Stop&Go
Система адаптації до посуду PanOptimization
Система управління потужністю
Режим без звука Mute
Системи захисту і безпеки: детектор посуду,
блокування панелі управління, індикація
залишкового тепла
Зони приготування:
• 1 індукційна зона Ø215 мм: 2,1-3,0 кВт
• 2 індукційні зони Ø185 мм: 1,8-2,1 кВт
• 1 індукційна зона Ø150 мм: 1,2-1,6 кВт
Максимальна потужність: 7.2 кВт
Фронтальний фацет
112500024

HLC 8400 LB
_MAESTRO

Компактна мультифункціональна духова
шафа
Система очищення HydrocleanPRO
Корисний об’єм, брутто/нетто: 45/44 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
9 функцій
Турборежим: 1800 Вт, максі гриль:
1400/2500 Вт
Спеціальні функції: піца, розморожування,
ECO функція
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління,дека та решітка з
системою проти перекидання, примусова
вентиляція
Дверцята 3 скла
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), посилена
решітка
Максимальна потужність: 3 кВт
Колір: капучино, скло без рамки
111130006

GZC 64320 LB
_TOTAL

Газова варильна поверхня 60 см
4 зони приготування
Чавунні решітки
9 рівнів потужності з точним контролем
полум'я
Автопідпалювання (індивідуальне
в кожній зоні)
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Високоефективні конфорки:
1 турбо конфорка: 4 кВт
1 конфорка швидкого нагріву: 2,8 кВт
1 конфорка: 1,75 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Максимальна потужність газу: 9,55 кВт
Тип газу: природний
Гартоване скло: фронтальний фацет
Опція: підставка для WOK – 81220128
112570092

ML 8220 BIS L LB
_MAESTRO

Мікрохвильова піч з керамічною
основою + гриль
Обертовий магнетрон
Корисний об’єм, 22 л
Електронна панель управління з LED
дисплеєм
Електронне або механічне відкриття
дверцят вліво
3 функції + 9 автоматичних програми
Швидкий старт: 30 сек
Мікрохвилі: 850 Вт, Гриль: 1200 Вт
Таймер: 0-90 хв.
Розморожування(за часом та вагою)
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління,відключення при
відкритті, примусова вентиляція
Дверцята 2 скла
В комплекті: посилена решітка, тарілка для
смаження
Колір: капучино, скло без рамки
112030003

CP 150 GS
_MAESTRO

Вбудований підігрівач посуду
Для розігріву посуду: тарілки,блюда, чашки
Для підтримки теплим готової страви
Телескопічна система легкого відкриття/
закриття Push Pull (без ручки)
Місткість: 6 комплектів посуду: 6 тарілок
(24 см)/6 піалок (10 см)/1 блюдо для
cервірування (17 см)/ 1 блюдо для
сервірування (19 см)/1 блюдо для
сервірування (32 см)/20 тарілок (28 см)
або:80 кавових чашок/40 чайних чашок
Корисна висота: 10 см
Діапазон температур: 30-85°C
111600003 без передньої панелі, замовляти
додатково

DLV 98660/68660
_MAESTRO

Вертикальна декоративна кухонна витяжка
Периметральна витяжна система
Вертикальний дизайн
Можливість монтажу без витяжної труби в
режимі рециркуляції
Поршнева система закриття SoftClosing
Функція FreshAir: 24 години (10 хв
увімкнено, 50 хв вимкнено)
Сенсорна панель управління
Таймер
Індикація забруднення
3 швидкості + турборежим
Номінальна потужність двигуна: 1200 м3/год
Продуктивність 725 м3/год
Max-min: 698-307 м3/год
Рівень шуму 49-71 дБ
Лампа LED смуга 7Вт
Масляний колектор (витяжний)
Перехідник 120/150 мм
Опція: Режим рециркуляції з можливістю
використовувати витяжку без труби
+ додатковий регенеративний фільтр
(багаторазовий, очищення в духовій шафі
раз в 2-3 місяці, строк придатності 3 роки)
112930031 -ширина: 900 мм,
112930026 - ширина: 600 мм

VS 1520 GS
_MAESTRO

Вбудований вакууматор з вагами без
передньої панелі
Цифрові кухонні ваги (до 6 кг) з захисною
кришкою
Утримувачи алюмінієвої фольги і прозорої
плівки / целофану
Тиск вакуумування - 430 мм рт.ст.
Ширина пакетів до 295 мм
SoftClose система
111600004 без передньої панелі, замовляти
додатково

ПАНЕЛЬ КАПУЧИНО
Без рамки, до підігрівача посуду CP 150 GS /
вакууматра VS 1520 GS
111890006

ML 8220 BIS L WH
_MAESTRO

HLB 8400 P WH
_MAESTRO

HLB 8400 WH
_MAESTRO

HLC 8400 WH
_MAESTRO

DualClean мультифункціональна духова
шафа
Подвійна система очищення DualClean:
HydrocleanPRO®+ 3 рівні піролізу
(60/90/120 хвилин)
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
11 функцій (8 режимів)
Турборежим, максі гриль
Спеціальні функції: ECO, піца,
розморожування
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління та дверцят,
відключення турбо при відкритті, дека та
решітка з системою проти перекидання,
примусова вентиляція Дверцята 4 скла
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см),
посилена решітка
Максимальна потужність: 3,55 кВт
Колір: біле скло, без рамки
111000007

Мультифункціональна духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO®
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
11 функцій (9 режимів)
Турборежим, максі гриль
Спеціальні функції: ECO, піца,
розморожування
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, дека та решітка з
системою проти перекидання, примусова
вентиляція
Дверцята 2 скла
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), посилена
решітка
Максимальна потужність: 3,2 кВт
Колір: біле скло, без рамки
111000004

Компактна мультифункціональна
духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO
Корисний об’єм, брутто/нетто: 45/44 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
9 функцій
Турборежим: 1800 Вт, максі гриль:
1400/2500 Вт
Спеціальні функції: піца, розморожування,
ECO функція
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління,дека та решітка з
системою проти перекидання, примусова
вентиляція
Дверцята 3 скла
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), посилена
решітка
Максимальна потужність: 3 кВт
Колір: біле скло, без рамки
111130002

ML 8200 BIS L WH

DLV 98660/68660 WH

IZC 64630 WH

_MAESTRO

_MAESTRO

_TOTAL

Мікрохвильова піч з керамічною
основою + гриль
Обертовий магнетрон
Корисний об’єм, 22 л
Електронна панель управління з LED
дисплеєм
Електронне або механічне відкриття дверцят
вліво
3 функції + 9 автоматичних програми
Швидкий старт: 30 сек
Мікрохвилі: 850 Вт, Гриль: 1200 Вт
Таймер: 0-90 хв.
Розморожування(за часом та вагою)
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління,відключення при
відкритті, примусова вентиляція
Дверцята 2 скла
В комплекті: посилена решітка, тарілка для
смаження
Колір: біле скло, без рамки
112030000

Мікрохвильова піч з керамічною
основою + гриль
Корисний об’єм, 20 л
Сенсорна панель управління з TFT дисплеєм
3 функції + 3 автоматичних програми
Пам’ять: 1 рецепт
Швидкий старт: 30 сек
Мікрохвилі (5 рівнів): 700 Вт, Кварцевий
гриль: 1000 Вт
Таймер: 0-90 хв.
Розморожування(за часом та вагою)
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, відключення
при відкритті
Дверцята 2 скла
Відкриття вліво
В комплекті: скляне деко 24Ø, решітка для
смаження
Колір: біле скло, без рамки
112060002

Вертикальна декоративна кухонна витяжка
Периметральна витяжна система
Вертикальний дизайн
Можливість монтажу без витяжної труби в
режимі рециркуляції
Поршнева система закриття SoftClosing
Функція FreshAir: 24 години (10 хв
увімкнено, 50 хв вимкнено)
Сенсорна панель управління
Таймер
Індикація забруднення
3 швидкості + турборежим
Номінальна потужність двигуна: 1200 м3/год
Продуктивність 725 м3/год
Max-min: 698-307 м3/год
Рівень шуму 49-71 дБ
Лампа LED смуга 7Вт
Масляний колектор (витяжний)
Перехідник 120/150 мм
Опція: Режим рециркуляції з можливістю
використовувати витяжку без труби
+ додатковий регенеративний фільтр
(багаторазовий, очищення в духовій шафі
раз в 2-3 місяці, строк придатності 3 роки)
Арт 112930030 - ширина: 900 мм,
112930025 - ширина: 600 мм

Індукційна варильна поверхня 60 см
Сенсорна панель управління MultiSliderPRO
4 зони приготування
Таймер, окремий програматор для кожної
зони
Функція збільшення потужності PowerPlus
DirectSense регулювання запрограмованих
функцій: гриль 200°C, підсмажування 190°C,
фрі 180°C, iQuickBoiling 100°C, тушкування
98°C, конфітюр 80°C, підтримання теплим
60°C, плавлення (фондю) 48°C
Пауза Stop&Go
Система адаптації до посуду PanOptimization
Система управління потужністю
Режим без звука Mute
Системи захисту і безпеки: детектор посуду,
блокування панелі управління, індикація
залишкового тепла
Зони приготування:
• 1 індукційна зона Ø215 мм: 2,1-3,0 кВт
• 2 індукційні зони Ø185 мм: 1,8-2,1 кВт
• 1 індукційна зона Ø150 мм: 1,2-1,6 кВт
Максимальна потужність: 7.2 кВт
Фронтальний фацет
112500027

GZC 75330 WH

GZC 64321 WH

CP 150 GS

VS 1520 GS

_TOTAL

Газова варильна поверхня 70 см
5 зон приготування
Чавунні решітки
9 рівнів потужності з точним
контролем полум'я
Автопідпалювання (індивідуальне
в кожній зоні)
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Високоефективні конфорки:
1 турбо конфорка: 4 кВт
1 конфорка швидкого нагріву: 2,8 кВт
2 конфорки: 1,75 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Максимальна потужність газу: 11,1 кВт
Тип газу: природний
Гартоване скло: фронтальний фацет
Опція: підставка для WOK - 81220128
112570102

_TOTAL

Газова варильна поверхня 60 см
4 зони приготування
Чавунні решітки
9 рівнів потужності з точним
контролем полум'я
Автопідпалювання (індивідуальне в
кожній зоні)
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Високоефективні конфорки:
1 турбо конфорка: 4 кВт
1 конфорка швидкого нагріву: 2,8 кВт
1 конфорка: 1,75 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Максимальна потужність газу: 9,55 кВт
Тип газу: природний
Гартоване скло: фронтальний фацет
Опція: підставка для WOK – 81220128
112570049

_MAESTRO

Вбудований підігрівач посуду
Для розігріву посуду: тарілки,блюда, чашки
Для підтримки теплим готової страви
Телескопічна система легкого відкриття/
закриття Push Pull (без ручки)
Місткість: 6 комплектів посуду: 6 тарілок
(24 см)/6 піалок (10 см)/1 блюдо для
cервірування (17 см)/1 блюдо для
сервірування (19 см)/1 блюдо для
сервірування (32 см)/20 тарілок (28 см)
або:80 кавових чашок/40 чайних чашок
Корисна висота: 10 см
Діапазон температур: 30-85°C
111600003 без передньої панелі, замовляти
додатково

_MAESTRO

Вбудований вакууматор з вагами
Цифрові кухонні ваги (до 6 кг)
з захисною кришкою
Утримувачи алюмінієвої фольги і прозорої
плівки / целофану
Тиск вакуумування - 430 мм рт.ст.
Ширина пакетів до 295 мм
SoftClose система
111600004 без передньої панелі, замовляти
додатково

ПАНЕЛЬ БІЛЕ СКЛО
Без рамки, до підігрівача посуду CP 150 GS /
вакууматра VS 1520 GS
111890003
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ДУХОВІ ШАФИ

СЕНСАЦІЙНА ДУХОВА ШАФА
STEAKMASTER!
Дозволяє насолоджуватися ресторанним стейком вдома.
Всі переваги духовки останнього покоління з ексклюзивним
SteakGrill для приготування м'яса.
20 автоматичних програмам завдяки яким користувач може
обрати тип м'яса, а також товщину і тип обробк
для ідеального результата. Також SteakMaster забезпечено
спеціальною програмою п опередньої підготовки м’яса:
температура 40°C протягом 20 хвилин.

STEAKMASTER
_MAESTRO

Мультифункціональна духова шафа з ексклюзивним грилем
для приготування стейків
Потужний гриль SteakGrill (700ºC)
Система очищення DualClean: Піроліз (3 рівня)
+ HydroClean® PRO
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/63 літрів
Кольорова сенсорна панель управління TFT 4”
Ручки з підсвічуванням LED
20 автоматичних програм приготування м'яса
Особистий помічник кухаря: 20 рецептів
12 функцій приготування
Автоматичне швидке попереднє нагрівання
SlowCook: функція низькотемпературного приготування
Функції піца, бродіння (ферментація - йогурт, дріжжевое тісто),
розморожування та ЕКО
Системи безпеки та захисту: блокування панелі управління,
відключення турбо при відкритті, дека та решітка з системою
проти перекидання, примусова вентиляція
Система автоматичного відключення
Дверцята 4 скла
Система плавного закриття дверцят SoftClose
Повна скляна внутрішня панель дверцят
2 рівні телескопічні напрямні повного висувння
5 рівнів приготування
Спеціальна чавунна решітка для стейків, глибоке деко
Опція: піддон SteamBox & чавунно алюмінієве деко
111000026 – чорне скло, тонка металева рамка
111000036 – чорне скло, без рамки

SteakGrill – ексклюзивний керамічний гриль, може досягати
700ºC та гарантує встановлення ідеальної температури.
В комплект шафи входить спеціальна чавунна решітка,
що дає найкращі результати – хрустке зовні і соковите
всередині. Потужна піролітична та багатофункціональна
духова шафа SteakMaster має інтуїтивно зрозумілий
сенсорний дисплей, та подвійну систему очищення:
функція піролізу самостійно без втручання виконує глибоке
самоочищення, перетворюючи жир у попіл, а функція
Hydroclean ідеально підходить для щоденного та швидкого
очищення.

iOVEN P
_MAESTRO

Поєднання високих температур і швидкості приготування разом із каменем
для піци — дає тісту хрусткий результат і смак начинки справжньої
неаполітанської піци.

_MAESTRO

DualClean мультифункціональна духова
шафа з турбо
Подвійна система очищення DualClean:
HydrocleanPRO®+
3 рівні піролізу (60/90/120 хвилин)
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Повнокольорова панель управління TFT 5”
Персональний помічник: 50
запрограмованих рецептів
Температурний режим: 30-270 °С
18 функцій (17 режимів)
Турборежим, максі гриль
Щуп для м’яса
Спеціальні функції: повільного
приготування, підтримання тепла, випікання
хліба, швидкий розігрів, піца,ферментація,
розморожування, ECO функція
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, відключення турбо при
відкритті, дека та решітка з системою проти
перекидання, примусова вентиляція
Дверцята 4 скла
Система плавного закриття SoftClose
Телескопічні напрямні
2 рівня 110% висування LED освітлення
внутрішньої камери
В комплекті:
мультіфункціональна жаровня SteamBox,
глибоке деко (4,5см), деко для випікання
(2,25см), посилена решітка
Максимальна потужність: 3,55 кВт
Колір: Чорне скло, тонка металева рамка
111000000 DualClean (Hydroclean+піроліз)
41560160 Hydroclean

DualClean мультифункціональна духова
шафа
Подвійна система очищення DualClean:
HydrocleanPRO®+ 3 рівні піролізу
(60/90/120 хвилин)
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Повнокольорова панель управління TFT 4”
Ручки з LED підсвічуванням
Персональний помічник: 20
запрограмованих рецептів
Температурний режим: 30-270 °С
13 функцій (12 режимів)
Турборежим, максі гриль
Спеціальні функції: повільного
приготування, піца, ферментація,
розморожування, ECO
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління та дверцят,
відключення турбо при відкритті, дека та
решітка з системою проти перекидання,
примусова вентиляція
Дверцята 4 скла
Телескопічні напрямні 1+1 рівень 110%
висування
В комплекті: глибоке деко (4,5см), деко для
випікання (2,25см), посилена решітка
Максимальна потужність: 3,55 кВт
Колір: Чорне скло, тонка металева рамка
41566020

HLB 840 P

HLB 840 P WH

_MAESTRO

НЕЙМОВІРНІ РЕЗУЛЬТАТИ

HLB 860 P

DualClean мультифункціональна духова
шафа
Подвійна система очищення DualClean:
HydrocleanPRO®+ 3 рівні піролізу
(60/90/120 хвилин)
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
11 функцій (8 режимів)
Турборежим, максі гриль
Спеціальні функції: ECO, піца,
розморожування
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління та дверцят,
відключення турбо при відкритті, дека та
решітка з системою проти перекидання,
примусова вентиляція Дверцята 4 скла
Система плавного закриття SoftClose
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), посилена
решітка
Максимальна потужність: 3,55 кВт
Колір: Чорне скло, тонка металева рамка
41566014

_MAESTRO

DualClean мультифункціональна духова
шафа
Подвійна система очищення DualClean:
HydrocleanPRO®+ 3 рівні піролізу
(60/90/120 хвилин)
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
11 функцій (8 режимів)
Турборежим, максі гриль
Спеціальні функції: ECO, піца,
розморожування
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління та дверцят,
відключення турбо при відкритті, дека та
решітка з системою проти перекидання,
примусова вентиляція Дверцята 4 скла
Система плавного закриття SoftClose
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), посилена
решітка
Максимальна потужність: 3,55 кВт
Колір: Біле скло, тонка металева рамка
41566011

ТЕМПЕРАТУРА

HLB 8510 P
_MAESTRO
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Мультифункціональна духова шафа
з функцією "піца" 340ºC
Автофункція приготування піци при 340ºC
Професійні аксесуари в комплекті:
камінь для піци та пекарська лопатка
Функція піролізу та система очищення
HydroClean®PRO
Багатофункціональна ТУРБО:
8 функцій приготування
Дверцята SoftClose
71/70 літрів
A + енергетичний клас
Сенсорна панель управління
Телескопічні напрямні EasySlide
Експрес-функція попереднього нагрівання
Дверцята 4 скла
Глибоке деко, деко для випікання, решітка
Блокування панелі управління
Чорне скло, без рамки
111000046

HLB 860 WH

HLB 860
_MAESTRO

_MAESTRO

Мультифункціональна духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO®
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Повнокольорова панель управління TFT 4”
Ручки з LED підсвічуванням
Персональний помічник: 20
запрограмованих рецептів
Температурний режим: 30-270 °С
13 функцій (12 режимів)
Турборежим, максі гриль
Спеціальні функції: повільного
приготування, піца, ферментація,
розморожування, ECO
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, відключення турбо при
відкритті, дека та решітка з системою проти
перекидання, примусова вентиляція
Дверцята 3 скла
Система плавного закриття SoftClose
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), посилена
решітка
Максимальна потужність: 3,2 кВт
Колір: Чорне скло, тонка металева рамка
41560090

HLB 840

Мультифункціональна духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO®
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Повнокольорова панель управління TFT 4”
Ручки з LED підсвічуванням
Персональний помічник: 20 запрограмованих
рецептів
Температурний режим: 30-270 °С
13 функцій (12 режимів)
Турборежим, максі гриль
Спеціальні функції: повільного приготування,
піца, ферментація, розморожування, ECO
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, відключення турбо при
відкритті, дека та решітка з системою проти
перекидання, примусова вентиляція
Дверцята 3 скла
Система плавного закриття SoftClose
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), посилена
решітка
Максимальна потужність: 3,2 кВт
Біле скло, тонка металева рамка
41560097

HLB 840 WH

_MAESTRO

_MAESTRO

Мультифункціональна духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO®
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
11 функцій (9 режимів)
Турборежим, максі гриль
Спеціальні функції: ECO, піца,
розморожування
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління,
дека та решітка з системою проти
перекидання, примусова вентиляція
Дверцята 2 скла
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), посилена
решітка
Максимальна потужність: 3,2 кВт
Колір: Чорне скло, тонка металева рамка
41560075

Мультифункціональна духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO®
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
11 функцій (9 режимів)
Турборежим, максі гриль
Спеціальні функції: ECO, піца,
розморожування
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління,
дека та решітка з системою проти
перекидання, примусова вентиляція
Дверцята 2 скла
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), посилена
решітка
Максимальна потужність: 3,2 кВт
Колір: Біле скло, тонка металева рамка
41560076

ІННОВАЦІЙНЕ САМООЧИЩЕННЯ
TEKA DUALCLEAN

Піч може досягати до 340ºC
- ідеальна температура для
приготування піци з найкращим
результатом.

Піроліз і Hydroclean®
поєднані в одному приладі.

ШВИДКІСТЬ
Приготуйте піцу всього за 3 хвилини.

КАМІНЬ ДЛЯ ПІЦИ
Спеціальний камінь для піци в
комплекті, щоб ви могли отримати
таку хрустку скоринку, як ніби її
спекли у професійній дров’яній печі.

ЛОПАТКА ДЛЯ ПІЦИ
У вас буде все необхідне для того,
щоб готувати, як справжній кухар.

HLB 830
_MAESTRO

Мультифункціональна духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO®
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
8 функцій (6 режимів)
Спеціальні функції: ECO, розморожування
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління,
дека та решітка з системою проти
перекидання, примусова вентиляція
Дверцята 2 скла
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), решітка
Максимальна потужність: 2,6 кВт
Колір: Чорне скло, тонка металева рамка
41560062

HLF 940

Парове очищення для
щоденного використання,
без зайвих витрат
електроенергії та глибокий піроліз для бездоганного
результату (через кожні 4 - 5 циклів приготування).

_MAESTRO

Габаритна мультифункціональна духова шафа
Система очищення Hydroclean®
Корисний об’єм, брутто/нетто: 91/77 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
9 функцій
Турборежим, максі гриль
Спеціальні функції: піца, розморожування
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління,решітка з системою проти
перекидання, примусова вентиляція
Дверцята 3 скла
Телескопічні напрямні 1+1 рівень 110%
висування
В комплекті: глибоке деко (4,5см), деко для
випікання (2,25см), решітка
Максимальна потужність: 3,55 кВт
Колір: Чорне скло, тонка металева рамка
41592223

Hydroclean® запатентована система очищення
парою. Видаляє жир та бруд всередині духовки
за допомогою лише склянки води за 24 хвилини.
Піроліз - це система самоочищення на основі високих
температурних режимів, яка спалює залишки їжі
і жирів та перетворює їх в дрібні частинки, які можна
легко витерти ганчіркою в кінці циклу. В залежності
від рівня забрудненості має 3 цикли: 60, 90 і 120
хвилин.
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СЕРІЯ RUSTICA

ДУХОВІ ШАФИ

HSB 635
_TOTAL

HSB 630 P
_TOTAL

HSB 630
_TOTAL

Мультифункціональна духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO®
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
10 функцій (8 режимів)
Максі гриль
Спеціальні функції: ECO, розморожування
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління,
дека та решітка з системою проти
перекидання, примусова вентиляція
Дверцята 2 скла
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), решітка
Максимальна потужність: 2,6 кВт
Колір: Нержавіюча сталь з захисним
покриттям проти відбитків
41560140

DualClean мультифункціональна духова шафа
Подвійна система очищення DualClean:
HydrocleanPRO®+ 3 рівні піролізу (60/90/120
хвилин)
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
11 функцій (8 режимів)
Максі гриль
Спеціальні функції: ECO, розморожування
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління та дверцят, відключення
при відкритті, дека та решітка з системою
проти перекидання, примусова вентиляція
Дверцята 4 скла
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), решітка
Максимальна потужність: 3,55 кВт
Колір: чорна
41566050

Мультифункціональна духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO®
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
10 функцій (8 режимів)
Максі гриль
Спеціальні функції: ECO, розморожування
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, дека та решітка з
системою проти перекидання, примусова
вентиляція
Дверцята 2 скла
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), решітка
Максимальна потужність: 2,6 кВт
Колір: чорна
41560132

HSB 610

HSB 610 WH

HBB 635

_TOTAL

Мультифункціональна духова шафа
Система очищення HydrocleanECO®
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Механічна панель управління
Температурний режим: 50-250 °С
8 функцій (6 режимів)
Спеціальні функції: ECO, розморожування
Системи безпеки та захисту: дека та решітка
з системою проти перекидання,
примусова вентиляція
Дверцята 2 скла
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), решітка
Максимальна потужність: 2,6 кВт
Колір: чорна
41560112

_TOTAL

Мультифункціональна духова шафа
Система очищення HydrocleanECO®
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Механічна панель управління
Температурний режим: 50-250 °С
8 функцій (6 режимів)
Спеціальні функції: ECO, розморожування
Системи безпеки та захисту: дека та решітка
з системою проти перекидання,
примусова вентиляція
Дверцята 2 скла
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), решітка
Максимальна потужність: 2,6 кВт
Колір: біла
41560113

_EASY

Мультифункціональна духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO®
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
10 функцій (8 режимів)
Спеціальні функції: ECO, розморожування
Програмування відстрочки старту та
автоматичного вимкнення по закінченню
приготування
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, дека та решітка з
системою проти перекидання, примусова
вентиляція
Дверцята 2 скла
В комплекті: глибоке деко (4,5см), решітка
Максимальна потужність: 2,6 кВт
Колір: Нержавіюча сталь з захисним
покриттям проти відбитків
111020012

HSB 630 WH
_TOTAL

Мультифункціональна духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO®
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
10 функцій (8 режимів)
Максі гриль
Спеціальні функції: ECO, розморожування
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління,дека та решітка з системою
проти перекидання, примусова вентиляція
Дверцята 2 скла
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), решітка
Максимальна потужність: 2,6 кВт
Колір: біла
41560133

HRB 6300 AT/ATS
_TOTAL

_TOTAL

HRB 6400 AT/ATS
_TOTAL

HRB 6400 VN/VNS
_TOTAL

Мультифункціональна духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO®
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Аналоговий таймер з програмуванням
вимкнення
Температурний режим: 50-250 °С
11 функцій (9 режимів)
Турборежим, максі гриль
Спеціальні функції: ECO, розморожування
Системи безпеки та захисту: дека та решітка
з системою проти перекидання,
Примусова вентиляція
Дверцята 2 скла
Телескопічні напрямні PLUS: 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), деко для
випікання (2,25см), решітка
Максимальна потужність: 3,2 кВт
111010010 - матова емаль чорна, ручки
«латунь»
111010011 - матова емаль чорна, ручки
«затемнене срібло»

Мультифункціональна духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO®
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Аналоговий таймер з програмуванням
вимкнення
Температурний режим: 50-250 °С
11 функцій (9 режимів)
Турборежим, максі гриль
Спеціальні функції: ECO, розморожування
Системи безпеки та захисту: дека та решітка
з системою проти перекидання,
примусова вентиляція
Дверцята 2 скла
Телескопічні напрямні PLUS: 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), деко для
випікання (2,25см), решітка
Максимальна потужність: 3,2 кВт
111010012 - глянцева емаль ваніль, ручки
«латунь»
111010013 - глянцева емаль ваніль, ручки
«затемнене срібло»

Мультифункціональна духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO®
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
11 функцій (9 режимів)
Турборежим, максі гриль
Спеціальні функції: ECO, розморожування
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, дека та решітка з
системою проти перекидання,
примусова вентиляція
Дверцята 2 скла
Телескопічні напрямні PLUS: 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), деко для
випікання (2,25см), решітка
Максимальна потужність: 3,2 кВт
111010014 - матова емаль чорна, ручки
«латунь»
111010015 - матова емаль чорна, ручки
«затемнене срібло»

Мультифункціональна духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO®
Корисний об’єм, брутто/нетто: 71/70 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
11 функцій (9 режимів)
Турборежим, максі гриль
Спеціальні функції: ECO, розморожування
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, дека та решітка з
системою проти перекидання,
примусова вентиляція
Дверцята 2 скла
Телескопічні напрямні PLUS: 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), деко для
випікання (2,25см), решітка
Максимальна потужність: 3,2 кВт
111010016 - глянцева емаль ваніль, ручки
«латунь»
111010017 - глянцева емаль ваніль, ручки
«затемнене срібло»

MWR 22 BI AT/ATS

MWR 22 BI VN/VNS

EH 60 4G TR AT/ATS

EH 60 4G TR VN/VNS

_TOTAL

_TOTAL

Мікрохвильова піч з керамічною основою
Корисний об’єм, 22 л
Електро-механічна панель управління
1 функція
Мікрохвилі: 850 Вт
Таймер: 0-60 хв.
Розморожування(за часом та вагою)
Системи безпеки та захисту: відключення при
відкритті, примусова вентиляція
Дверцята 2 скла
Відкриття вліво
40586300 - матова емаль: чорна, ручки
«латунь»
112040000 - матова емаль: чорна, ручки
«затемнене срібло»

Мікрохвильова піч з керамічною основою
Корисний об’єм, 22 л
Електро-механічна панель управління
1 функція
Мікрохвилі: 850 Вт
Таймер: 0-60 хв.
Розморожування(за часом та вагою)
Системи безпеки та захисту: відключення при
відкритті, примусова вентиляція
Дверцята 2 скла
Відкриття вліво
40586302 - глянцева емаль: ваніль, ручки
«латунь»
112040001 - глянцева емаль: ваніль, ручки
«затемнене срібло»

IBR 64040 BK TTC

TBR 6420

_EASY

Індукційна варильна поверхня 60 см
Сенсорна панель управління
4 зони приготування
Таймер, окремий програматор для кожної
зони
Функція збільшення потужності PowerPlus
Системи захисту і безпеки:
• детектор посуду,
• блокування панелі управління,
• індикація залишкового тепла
Зони приготування:
2 індукційні зони Ø185 мм: 1,8-2,1 кВт
2 індукційні зони Ø150 мм: 1,2-1,6 кВт
Максимальна потужність: 7,2 кВт
Прямий край (серіграфія OldStyle)
112520013
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HRB 6300 VN/VNS

_TOTAL

Газова варильна поверхня 60 см
4 зони приготування
Триконтурна турбо конфорка
Чавунні решітки
Фронтальна панель управління(ручки латунь)
Автопідпалювання
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Зони приготування:
1 турбо конфорка: 3,5 кВт
1 конфорка швидкого нагріву: 3 кВт
1 конфорка: 1,75 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Максимальна потужність газу: 9,25 кВт
Тип газу: природний
40225048: чорна, ручни «латунь»,
ручки «затемнене срібло» замовляти
додатково 112890002 (4 шт)

_TOTAL

Газова варильна поверхня 60 см
4 зони приготування
Триконтурна турбо конфорка
Чавунні решітки
Фронтальна панель управління(ручки латунь)
Автопідпалювання
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Зони приготування:
1 турбо конфорка: 3,5 кВт
1 конфорка швидкого нагріву: 3 кВт
1 конфорка: 1,75 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Максимальна потужність газу: 9,25 кВт
Тип газу: природний
40225055 ваніль, ручни «латунь»,
ручки «затемнене срібло» замовляти
додатково 112890002 (4 шт)
глянцева емаль ваніль, ручки

_TOTAL

Склокерамічна варильна поверхня 60 см
Сенсорна панель управління
4 зони приготування
Таймер, окремий програматор для кожної
зони
Функція інтенсивного нагріву
Системи захисту і безпеки: блокування панелі
управління,
індикація залишкового тепла
Зони приготування:
1 High-Light двоконтурна конфорка
180/210 мм: 1,4/2 кВт
1 High-Light конфорка Ø180 мм: 1,8 кВт
2 High-Light конфорки Ø145 мм: 1,2 кВт
Максимальна потужність: 6,2 кВт
Прямий край (серіграфія OldStyle)
40239025
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КОМПАКТНА СЕРІЯ

HLC 847 SC
_MAESTRO

Компактна парова мультифункціональна
духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO
Корисний об’єм, брутто/нетто: 45/44 л
Повнокольорова панель управління TFT 4”
Ручки з LED підсвічуванням
Температурний режим: 50-250 °С
Персональний помічник:
20 запрограмованих рецептів, 12 функцій
Турборежим: 1600 Вт, максі гриль:
1400/2500 Вт
Щуп для м’яса
Приготування на пару 30-100°С
Спеціальні функції: повільного
приготування, комбінований режим
(пар+жар),піца, розморожування, ECO
функція, стерилізація, регенерація
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління,відключення турбо при
відкритті, дека та решітка з системою проти
перекидання,примусова вентиляція
Контейнер для води: 1 л
Дверцята 3 скла
Система плавного закриття SoftClose
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: Гастроємність з піддоном,
глибоке деко (4,5см), перфороване деко
(нерж.), посилена решітка
Максимальна потужність: 3,4 кВт
Колір: Чорне скло, тонка металева рамка
40589020

КОМПАКТНА СЕРІЯ: ВБУДОВАНІ КАВОВАРКИ

HLC 847 C
_MAESTRO

Компактна мультифункціональна духова
+ мікрохвильова піч
Система очищення HydrocleanPRO
Корисний об’єм, брутто/нетто: 41/40 л
Повнокольорова панель управління TFT 4”
Ручки з LED підсвічуванням
Температурний режим: 50-250 °С
Персональний помічник: 20 запрограмованих
рецептів, 16 функцій
Турборежим: 1600 Вт, максі гриль:
1400/2500 Вт
Мікрохвилі (5 рівнів): 1000 Вт
Швидкий старт 30 сек
Спеціальні функції: повільного приготування,
комбінований режим (мікрохвилі+жар),
піца, розморожування (за часом та вагою),
ECO функція
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, відключення турбо при
відкритті, дека та решітка з системою проти
перекидання, примусова вентиляція
Дверцята 3 скла
Система плавного закриття SoftClose
В комплекті: скляне деко, посилена решітка
Максимальна потужність: 3,4 кВт
Колір: Чорне скло, тонка металева рамка
40587601

HLC 844 C
_MAESTRO

Компакнтна мультифункціональна духова
шафа + мікрохвильова піч
Система очищення HydrocleanЕСO
Корисний об’єм, брутто/нетто: 41/40 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
11 функцій
Турборежим: 1600 Вт, максі гриль: 2500 Вт
Мікрохвилі (5 рівнів): 1000 Вт
Швидкий старт 30 сек
Спеціальні функції: комбінований режим
(мікрохвилі+жар), піца,
розморожування (за часом та вагою),
ECO функція
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, відключення турбо при
відкритті, дека та решітка з системою проти
перекидання,
примусова вентиляція
Дверцята 3 скла
В комплекті: скляне деко, посилена решітка
Максимальна потужність: 3,4 кВт
Колір: Чорне скло, тонка металева рамка
40587602

HLC 844 C WH
_MAESTRO

Компактна мультифункціональна духова шафа
+ мікрохвильова піч
Система очищення HydrocleanЕСO
Корисний об’єм, брутто/нетто: 41/40 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
11 функцій
Турборежим: 1600 Вт, максі гриль: 2500 Вт
Мікрохвилі (5 рівнів): 1000 Вт
Швидкий старт 30 сек
Спеціальні функції: комбінований режим
(мікрохвилі+жар), піца, розморожування (за
часом та вагою), ECO функція
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, відключення турбо при
відкритті, дека та решітка з системою проти
перекидання, примусова вентиляція
Дверцята 3 скла
В комплекті: скляне деко, посилена решітка
Максимальна потужність: 3,4 кВт
Колір: Біле скло, тонка металева рамка
40587612

CLC 855 GM
_MAESTRO

Вбудована кавоварка
Одночасне приготування 1 або 2 чашок
3 функції (кава, пара, гаряча вода)
30 автоматичних програм
Електронна панель управління
Регулювання кількості, температури та
міцності кави
Тиск насоса: 15 бар
Поворотний капучинатор
З вбудованою кавомолкою
13 ступенів помелу
Контейнер для зерен кави: 200 г
Окремий контейнер для меленої кави
Контейнер для води: 1,8 л
Функція автоматичного очищення
Автоматична декальцинація
Автоматичне вимкнення
LED підсвічування
На телескопічних напрямних
Приховані полички для кави та аксесуарів
В комплекті: ложка-дозатор
Колір: Чорне скло, тонка металева рамка
41598030

CLC 835 MC
_MAESTRO

Вбудована капсульна кавоварка
5 адаптерів для різних типів капсул або
для меленої кави
3 функції(кава, пара, гаряча вода)
Повнокольорова панель управління TFT4”
Місткість: 1 чашка
Тиск насоса: 19 бар
Поворотний капучинатор
Регулювання температури та міцності кави
Контейнер для води: 1 л
Автоматична декальцинація
LED підсвічування
Приховані полички для кави та аксесуарів
Увага! При встановленні залишати зазор 2,5
мм. з обох сторін для відкриття дверцят
В комплекті: 4 адаптера під капсули:
Nespresso®, Lavazza®,
Caffitaly®, ESE (Easy Serving Espresso®), 1
адаптер під мелену каву
Колір: Чорне скло, тонка металева рамка
40589513

CLC 835 MC WH
_MAESTRO

Вбудована капсульна кавоварка
5 адаптерів для різних типів капсул або
для меленої кави
3 функції(кава, пара, гаряча вода)
Повнокольорова панель управління TFT4”
Місткість: 1 чашка
Тиск насоса: 19 бар
Поворотний капучинатор
Регулювання температури та міцності кави
Контейнер для води: 1 л
Автоматична декальцинація
LED підсвічування
Приховані полички для кави та аксесуарів
Увага! При встановленні залишати зазор 2,5
мм. з обох сторін для відкриття дверцят
В комплекті: 4 адаптера під капсули:
Nespresso®, Lavazza®,
Caffitaly®, ESE (Easy Serving Espresso®), 1
адаптер під мелену каву
Колір: Біле скло, тонка металева рамка
111630000

CLC 855 BK
_MAESTRO

Вбудована кавоварка
Одночасне приготування 1 або 2 чашок
3 функції (кава, пара, гаряча вода)
30 автоматичних програм
Електронна панель управління
Регулювання кількості, температури
та міцності кави
Тиск насоса: 15 бар
Поворотний капучинатор
З вбудованою кавомолкою
13 ступенів помелу
Контейнер для зерен кави: 200 г
Окремий контейнер для меленої кави
Контейнер для води: 1,8 л
Функція автоматичного очищення
Автоматична декальцинація
Автоматичне вимкнення
LED підсвічування
На телескопічних напрямних
Приховані полички для кави та аксесуарів
В комплекті: ложка-дозатор
Колір: чорне скло, без рамки
111630004

Ваш кавовий експерт, який завжди
під рукою
Насолоджуйтесь кращою кавою, коли захочете!
Кавоварки здивують вас високим ступенем
задоволеності, який вони надають.

HLC 840
_MAESTRO

_MAESTRO

HSC 644 С
_TOTAL

HSC 635
_TOTAL

Компактна мультифункціональна
духова шафа
Система очищення HydrocleanPRO
Корисний об’єм, брутто/нетто: 45/44 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
9 функцій
Турборежим: 1800 Вт, максі гриль:
1400/2500 Вт
Спеціальні функції: піца, розморожування,
ECO функція
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, дека та решітка з
системою проти перекидання, примусова
вентиляція
Дверцята 3 скла
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), посилена
решітка
Максимальна потужність: 3 кВт
Колір: Чорне скло, тонка металева рамка
41531020

Компактна мультифункціональна духова
шафа
Система очищення HydrocleanPRO
Корисний об’єм, брутто/нетто: 45/44 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
9 функцій
Турборежим: 1800 Вт, максі гриль:
1400/2500 Вт
Спеціальні функції: піца, розморожування,
ECO функція
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, дека та решітка з
системою проти перекидання, примусова
вентиляція
Дверцята 3 скла
Телескопічні напрямні 1 рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), посилена
решітка
Максимальна потужність: 3 кВт
Колір: Біле скло, тонка металева рамка
41531024

Компактна мультіфункціональна духова
шафа + мікрохвильова піч
Система очищення HydrocleanЕСO
Корисний об’єм, брутто/нетто: 41/40 л
Сенсорна панель управління з LEDдисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
11 функцій
Турборежим: 1600 Вт, максі гриль: 2500 Вт
Мікрохвилі (5 рівнів): 1000 Вт
Швидкий старт 30 сек
Спеціальні функції:комбінований режим
(мікрохвилі+жар), піца, розморожування(за
часом та вагою), ECO функція
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, відключення турбо при
відкритті, дека та решітка з системою проти
перекидання, примусова вентиляція
Дверцята 3 скла
В комплекті: скляне деко, посилена решітка
Максимальна потужність: 3,4 кВт
Колір: Нержавіюча сталь з захисним
покриттям проти відбитків
40587603

Компактна мультифункціональна духова
шафа
Система очищення HydrocleanPRO
Корисний об’єм, брутто/нетто: 45/44 л
Сенсорна панель управління з LEDдисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
8 функцій
Максі гриль: 1400/2500 Вт
Спеціальні функції: розморожування,
ECO функція
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, дека та решітка з
системою проти перекидання, примусова
вентиляція
Дверцята 3 скла
Телескопічні напрямні 1рівень
В комплекті: глибоке деко (4,5см), посилена
решітка
Максимальна потужність: 2,6 кВт
Колір: Нержавіюча сталь з захисним
покриттям проти відбитків
41531030

MLC 844

MLC 844 WН

VS 152 GS

CP 15 GS

_MAESTRO

Мікрохвильова піч + гриль
Корисний об’єм, брутто/нетто: 45/44 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
3 функції
Мікрохвилі (5 рівнів): 1000 Вт,
Гриль: 1400 Вт
Швидкий старт 30 сек
Таймер: 0-90 хв.
Розморожування(за часом та вагою)
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, відключення при
відкритті, решітка з системою проти
перекидання,примусова вентиляція
Дверцята 2 скла
В комплекті: скляне деко
Максимальна потужність: 3,2 кВт
Колір: Чорне скло, тонка металева рамка
40584400
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HLC 840 WH

_MAESTRO

Мікрохвильова піч + гриль
Корисний об’єм, брутто/нетто: 45/44 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Температурний режим: 50-250 °С
3 функції
Мікрохвилі (5 рівнів): 1000 Вт
Гриль: 1400 Вт
Швидкий старт 30 сек
Таймер: 0-90 хв.
Розморожування(за часом та вагою)
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, відключення при
відкритті, решітка з системою проти
перекидання, примусова вентиляція
Дверцята 2 скла
В комплекті: скляне деко
Максимальна потужність: 3,2 кВт
Колір: Біле скло, тонка металева рамка
40584403

_MAESTRO

Вбудований вакууматор з вагами
Цифрові кухонні ваги (до 6 кг) з захисною
кришкою
Утримувачи алюмінієвої фольги і прозорої
плівки / целофану
Тиск вакуумування - 430 мм рт.ст.
Ширина пакетів до 295 мм
SoftClose система
Колір: Чорне скло, тонка металева рамка
40589951

CLC 855 ST
_MAESTRO

Вбудована кавоварка
Одночасне приготування 1 або 2 чашок
3 функції (кава, пара, гаряча вода)
30 автоматичних програм
Електронна панель управління
Регулювання кількості, температури
та міцності кави
Тиск насоса: 15 бар
Поворотний капучинатор
З вбудованою кавомолкою
13 ступенів помелу
Контейнер для зерен кави: 200 г
Окремий контейнер для меленої кави
Контейнер для води: 1,8 л
Функція автоматичного очищення
Автоматична декальцинація
Автоматичне вимкнення
LED підсвічування
На телескопічних напрямних
Приховані полички для кави та аксесуарів
В комплекті: ложка-дозатор
Колір: сірий камінь, скло без рамки
111630003

CLC 855 SM
_MAESTRO

Вбудована кавоварка
Одночасне приготування 1 або 2 чашок
3 функції (кава, пара, гаряча вода)
30 автоматичних програм
Електронна панель управління
Регулювання кількості, температури
та міцності кави
Тиск насоса: 15 бар
Поворотний капучинатор
З вбудованою кавомолкою
13 ступенів помелу
Контейнер для зерен кави: 200 г
Окремий контейнер для меленої кави
Контейнер для води: 1,8 л
Функція автоматичного очищення
Автоматична декальцинація
Автоматичне вимкнення
LED підсвічування
На телескопічних напрямних
Приховані полички для кави та аксесуарів
В комплекті: ложка-дозатор
Колір:димчастий сірий, скло без рамки
111630001

Кава, пара або просто гаряча вода?
Проста і інтуїтивно зрозуміла панель управління
з легким доступом до 3-х відмінних функцій:
кава, пара і гаряча вода.
Ароматний еспресо або ніжна кава?
Обирайте кількість і міцність кожної чашки кави
з максимальною точністю. Використовуйте свіжі
кавові зерна для автентичного смаку.
Розділіть задоволення
Поділіться смаком і ароматом свіжої кави з вашими
близькими. Приготуйте дві ідеальні чашки кави
одночасно!

_MAESTRO

Вбудований підігрівач посуду
Для розігріву посуду: тарілки,блюда, чашки
Для підтримки теплим готової страви
Телескопічна система легкого відкриття/
закриття Push Pull (без ручки)
Місткість: 6 комплектів посуду: 6 тарілок (24
см)/6 піалок (10 см)/
1 блюдо для cервірування (17 см)/ 1 блюдо
для сервірування (19 см)/
1 блюдо для сервірування (32 см)/20 тарілок
(28 см)
або:80 кавових чашок/40 чайних чашок
Корисна висота: 10 см
Діапазон температур: 30-85°C
Колір: Чорне скло, тонка металева рамка
40589920
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АКСЕСУАРИ

МІКРОХВИЛЬОВІ ПЕЧІ

Функція
хрусткої скоринки

ML 822 BIS L/R
_MAESTRO

Мікрохвильова піч з керамічною
основою + гриль
Обертовий магнетрон
Корисний об’єм, 22 л
Електронна панель управління
з LED дисплеєм
Електронне або механічне відкриття дверцят
3 функції + 9 автоматичних програми
Швидкий старт: 30 сек
Мікрохвилі: 850 Вт, Гриль: 1200 Вт
Таймер: 0-90 хв.
Розморожування(за часом та вагою)
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління,відключення при
відкритті, примусова вентиляція
Дверцята 2 скла
В комплекті: посилена решітка, тарілка для
смаження
Колір: Нержавіюча сталь з захисним
покриттям проти відбитків, чорне скло
40584300 - відкриття дверцят вліво
40584301 - відкриття дверцят вправо

ML 822 BIS L WH
_MAESTRO

Мікрохвильова піч з керамічною
основою + гриль
Обертовий магнетрон
Корисний об’єм, 22 л
Електронна панель управління з LED
дисплеєм
Електронне або механічне відкриття
дверцят вліво
3 функції + 9 автоматичних програми
Швидкий старт: 30 сек
Мікрохвилі: 850 Вт, Гриль: 1200 Вт
Таймер: 0-90 хв.
Розморожування(за часом та вагою)
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління,відключення при
відкритті, примусова вентиляція
Дверцята 2 скла
В комплекті: посилена решітка, тарілка для
смаження
Колір: Нержавіюча сталь з захисним
покриттям проти відбитків, біле скло
40584302

ML 825 TFL
_MAESTRO

Мікрохвильова піч + гриль
Корисний об’єм, 25 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Електронне або механічне відкриття дверцят
3 функції + 8 автоматичних програми
Функція багатоступінчастого приготування
Швидкий старт: 30 сек.
Мікрохвилі: 900 Вт,
Кварцевий гриль: 1000 Вт
Таймер: 0-95 хв.
Розморожування (за часом та вагою)
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, відключення при
відкритті
Дверцята 2 скла
Відкриття наліво
Скляне поворотне деко Ø 31,5 см
Рамка нержавіюча сталь з захисним
покриттям проти відбитків, чорне скло
40590640

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНА ЖАРОВНЯ
STEAMBOX
SteamBox - аксесуар для приготування
на пару в духовій шафі
Глибоке деко (надміцна емаль Slippery)
Можливість приготування їжі на пару
Решітка
Скляна кришка з силіконовим ущільнювачем
2 індивідуальні алюмінієві гастроємності (дозволяють готувати кілька страв одночасно)
В комплекті з духовою шафою IOVEN

ML 820 BIS
_MAESTRO

Мікрохвильова піч + гриль
Корисний об’єм, 20 л
Сенсорна панель управління з TFT дисплеєм
3 функції + 3 автоматичних програми
Пам’ять: 1 рецепт
Швидкий старт: 30 сек
Мікрохвилі (5 рівнів): 700 Вт
Кварцевий гриль: 1000 Вт
Таймер: 0-90 хв.
Розморожування(за часом та вагою)
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління,відключення при відкритті
Дверцята 2 скла
Відкриття вліво
В комплекті: скляне деко 24Ø, решітка для
смаження
Колір: Нержавіюча сталь з захисним
покриттям проти відбитків, чорне скло
Розміри: 390 х 595 х 325 мм
40584200

ТЕЛЕСКОПІЧНІ
НАПРЯМНІ ДЛЯ
ДУХОВОЇ ШАФИ

КАМІНЬ ГРИЛЬ

КАМІНЬ ДЛЯ ПІЦИ

ДЕКО ЕМАЛЬ SLIPPERY

Розміри 320x190x10 мм
В комплекті решітка + утримувач
41599005

Розміри 380x330x10 мм
Для випічки піци з хрусткою скоринкою або
будь-яких виробів із тіста
Ідеально розподіляє та накопичує тепло
(ефект кам'яної печі)
До комбінованих двокамерних духових шаф
(з камерой для піци) або будь яких духових
шаф з посиленою решіткою
41599006

Деко для випічки
Ширина 60 см, глибина 22,5 мм
82430702
			
Деко глибоке
Ширина 60 см, глибина 45 мм
82430700

1 рівень (стандартне висування)
до серії WISH
41599011
2 рівні до серії (1- стандартне висування
+ 1 повне висування).
В комплекті з хромованими напрямними
41599010

Нова емаль Slippery
Очищення нових духових шаф більш
ефективне завдяки гладкій емалі, яка
покриває всю внутрішню частину.
Емаль останнього покоління зберігає
внутрішню камеру вашої печі чистою довше,
оскільки та підвищує гладкість
і захищає від прилипання.
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ДОДАТКОВЕ СКЛО
ДВЕРЦЯТ

Для приготування в духовій шафі, на індукції
та склокерамічній варильній поверхні
41599013

Решітка (ширина 60 см)
83115093

Додаткове скло дверцят
83360500

Її стійкість до кислот і хімічних речовин
також продовжує термін її служби і
покращує захиствід випадкових ударів, що
бувають під час приготування.
З ексклюзивною емаллю Teka функції
парового самоочищення(HydroClean®)
і пиролітичного очищення покращують
результати, зберігаючи внутрішню частину
печі в ідеальному стані.

Феритова тарілка
гарантує появу хрусткої
скоринкиі рівномірне
обсмаження продуктів
більш здоровим
способом.

Керамічні основи,
вишукана кухня
Інноваційна
альтернатива
традиційній обертовій
тарілці. Мікрохвильова
піч з керамічною
основою дозволяє
швидше готувати,
зменшуючи споживання
енергії.
Кулінарна зона також
більш простора,
а камеру легше чистити.

_TOTAL

Мікрохвильова піч з керамічною основою
+ гриль
Обертовий магнетрон
Корисний об’єм, 22 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Електронне або механічне відкриття
дверцят вліво
3 функції + 2 автоматичних програми
Швидкий старт: 30 сек.
Мікрохвилі: 850 Вт
Гриль: 1200 Вт
Таймер: 0-90 хв.
Розморожування (за часом та вагою)
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, відключення при
відкритті, примусова вентиляція
Дверцята 2 скла
В комплекті: посилена решітка, тарілка
для смаження
Колір: Нержавіюча сталь з захисним
покриттям проти відбитків, чорне скло
40584100

Простий
в очищенні гриль
Очищення
мікрохвильової печі
ніколи не було
настільки простим!
Відкидна решітка
забезпечує
легкий доступ
до верхньої частини
камери, що полегшує
збереження внутрішньої
частини вашої сяючої
мікрохвильовки.

Напої, піца або курка?

_TOTAL

РЕШІТКА
(ШИРИНА 60 СМ)

_MAESTRO

Мікрохвильова піч + гриль
Корисний об’єм, 20 л
Сенсорна панель управління з TFT дисплеєм
3 функції + 3 автоматичних програми
Пам’ять: 1 рецепт
Швидкий старт: 30 сек
Мікрохвилі (5 рівнів): 700 Вт, Кварцевий
гриль: 1000 Вт
Таймер: 0-90 хв.
Розморожування(за часом та вагою)
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління,
відключення при відкритті
Дверцята 2 скла
Відкриття вліво
В комплекті: скляне деко 24Ø, решітка для
смаження
Колір: Нержавіюча сталь з захисним
покриттям проти відбитків, чорне скло
40584203

MS 622 BIS

Деко глибоке (ширина 90 см)
глибина 30 мм, емаль легкої очистки
CrystalClean
81518027

MS 620 BIS

ЧАВУННО
АЛЮМІНІЄВЕ ДЕКО

ML 820 BIS WH

Обсмажуйте будь-які
продукти з однією
ложкою олії!

Мікрохвильова піч + гриль
Корисний об’єм, 20 л
Сенсорна панель управління з LED дисплеєм
Електронне або механічне відкриття дверцят
3 функції + 3 автоматичних програми
Функція запам’ятовування 1 режиму
Швидкий старт: 30 сек.
Мікрохвилі: 700 Вт
Кварцевий гриль: 1000 Вт
Таймер: 0-90 хв.
Розморожування(за часом та вагою)
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, відключення при
відкритті
Дверцята 2 скла
Відкриття наліво
Скляне поворотне деко Ø 24 см
В комплекті: кругла решітка гриль
Рамка нержавіюча сталь з захисним
покриттям проти відбитків, чорне скло
40584010

MWE 207 FI
_EASY

Мікрохвильова піч
Корисний об’єм, 20 л
Кнопкова панель управління
мульті-програматор
3 функції
Швидкий старт: 30 сек.
Мікрохвилі (5 рівнів): 800 Вт, Гриль: 1000 Вт
Таймер: 0-95 хв.
Розморожування(за часом та вагою)
Системи безпеки та захисту: блокування
панелі управління, відключення
при відкритті
Дверцята 2 скла
В комплекті: скляне деко 24Ø, решітка для
смаження, рамка для вбудовування
Колір: Нержавіюча сталь з захисним
покриттям проти відбитків
40581117

MB 620 BI
_EASY

Мікрохвильова піч
Корисний об’єм, 20 л
Електро-механічна панель управління
1 функція
Швидкий старт: 30 сек
Мікрохвилі (5 рівнів): 700 Вт
Таймер: 0-60 хв.
Розморожування(за часом)
Системи безпеки та захисту: відключення
при відкритті
Дверцята 2 скла
Відкриття вліво
В комплекті: скляне деко 24Ø, решітка для
смаження
Колір: Біла
40584001

Ваші страви будуть
готові в одну мить.
Мікрохвильові печі Teka
мають менюпрямого
доступу для напоїв,
піци і курки.
Завдяки цим параметрам
ваша мікрохвильова піч
адаптується до будьякого виду страв.
До 9 рецептів меню
прямого доступу.
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КОМБІНОВАНІ ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ

ІНДУКЦІЙНІ ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ

JZC 96324

JZC 64322

JZC 63312

IRC 9430 KS

IRF 9480 TFT

_TOTAL

_TOTAL

_TOTAL

_MAESTRO

_MAESTRO

Комбінована варильна поверхня 90 см
6 зон приготування
2 газові конфорки
Чавунні решітки
9 рівнів потужності з точним контролем
полум'я
Автопідпалювання (індивідуальне
в кожній зоні)
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Високоефективні конфорки:
1 конфорка нагріву: 2,8 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Максимальна потужність газу: 3,8 кВт
Тип газу: природний
+4 індукційні зони приготування
2 х Ø 145 мм (1.2-1.5 кВт)
Ø 210 мм (2-2,3 кВт)
Ø 180 мм (1.7-2.1 кВт)
Максимальна потужність: 7,2 кВт
Сенсорна панель управління MultiSliderPRO
Таймер, окремий програматор
для кожної зони
Пауза Stop&Go
Системи захисту і безпеки: детектор посуду,
блокування панелі управління,
індикація залишкового тепла
Склокераміка: фронтальний фацет
Опція: підставка для WOK – 81220128
112570150

Комбінована варильна поверхня 60 см
4 зони приготування
2 газові конфорки
Чавунні решітки
9 рівнів потужності з точним контролем
полум'я
Автопідпалювання (індивідуальне
в кожній зоні)
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Високоефективні конфорки:
1 конфорка швидкого нагріву: 2,8 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Максимальна потужність газу: 3,8 кВт
Тип газу: природний
+2 індукційні зони приготування
Ø 145 мм (1.25-1.8 кВт)
Ø 210 мм (2,25- 3 кВт)
Максимальна потужність: 3,5 кВт
Сенсорна панель управління MultiSliderPRO
Таймер, окремий програматор для кожної
Cпеціальні функції: система швидкого
закипання iQuickBoiling, тушкування,
фондю/плавлення, підтримання тепла
Пауза Stop&Go
Системи захисту і безпеки: детектор
посуду, блокування панелі управління,
індикація алишкового тепла
Склокераміка: фронтальний фацет
Опція: підставка для WOK – 81220128
112570132

Комбінована варильна поверхня 60 см
3 зони приготування
1 газові конфорка (турбо)
Чавунні решітки
9 рівнів потужності з точним контролем
полум'я
Автопідпалювання
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Високоефективна конфорка:4 кВт
Максимальна потужність газу: 4 кВт
Тип газу: природний
+2 індукційні зони приготування
Ø 145 мм (1.25/1.8 кВт)
Ø 210 мм (2.25/3 кВт)
Максимальна потужність: 3,5 кВт
Сенсорна панель управління MultiSliderPRO
Таймер, окремий програматор для кожної
Cпеціальні функції:система швидкого
закипання iQuickBoiling, тушкування,
фондю/плавлення, підтримання тепла
Пауза Stop&Go
Системи захисту і безпеки: детектор посуду,
блокування панелі управління,
індикація залишкового тепла
Склокераміка: фронтальний фацет
Опція: підставка для WOK - 81220128
112570149

Індукційна варильна поверхня 90 см
Сенсорна панель управління Slider
4 зони приготування
Функція Synchro (об’єднання 2 зон в 1)
Таймер, окремий програматор для кожної
зони
Функція збільшення потужності PowerPlus
Спеціальні функції:
- система швидкого закипання
iQuickBoiling(зона Ø180 мм)
- підтримання тепла
- низької температури
Пауза Stop&Go
Система адаптації до посуду PanOptimization
Системи захисту і безпеки: детектор посуду,
блокування панелі управління,
індикація залишкового тепла
Зони приготування:
1 індукційна зона Ø280 мм: 2,3-3,7 кВт
2 індукційні зони Ø180 мм: 1,8-2,5 кВт
1 індукційна зона Ø145 мм: 1,4-1,8 кВт
Максимальна потужність: 7,4 кВт
Фацетоване скло
10210162

IZ 8320 HS
_MAESTRO

Індукційна варильна поверхня 80 см
Таймер, окремий програматор
для кожної зони
Функція збільшення потужності PowerPlus
Cпеціальні функції: система швидкого
закипання iQuickBoiling, тушкування,
фондю/плавлення, підтримання тепла
Пауза Stop&Go
Система адаптації до посуду PanOptimization
Система управління потужністю
Режим без звука Mute
Системи захисту і безпеки: детектор посуду,
блокування панелі управління, індикація
залишкового тепла
Зони приготування:
• 1 індукційна зона Ø210 мм: 2,3-3,2 кВт
• 1 індукційна зона Ø145 мм: 1,4-1,8 кВт
• 1 індукційні зони Ø190/300 мм: 2,5-3,7 кВт
Максимальна потужність: 7,4 кВт
Склокераміка: фронтальний фацет
10210204 (очік.оновлена 112500039)

Індукційна варильна поверхня FLEX 90 см
Повнокольорова панель управління TFT 7’’
4 зони приготування: 2 + FLEX (1+1)
15 запрограмованих рецептів
Таймер, окремий програматор для кожної
зони Додаткове меню: рецепти, планування,
програмування Функція збільшення
потужності PowerPlus
Cпеціальні функції: система швидкого
закипання iQuickBoiling, тушкування/фондю,
плавлення, підтримання тепла, низької
температури
Пауза Stop&Go
Система адаптації до посуду PanOptimization
Система управління потужністю
Режим без звука Mute
Системи захисту і безпеки: детектор посуду,
блокування панелі управління, індикація
залишкового тепла
Зони приготування:
1 FLEX зона 2 х 270х180мм = 280х385мм:
1,85-2,5 кВт
1 індукційна зона Ø280 мм: 2,3-3,7 кВт
1 індукційна зона Ø145 мм: 1,4-1,8 кВт
Full Flex
- 4 зони 263 х 195 мм по 2,4-3,7 кВт
- 2 зони 263 х 390 мм по 1,85-2,22 кВт
Максимальна потужність: 7,4 кВт
Фацетоване скло
10210184

IKNOB IT 6450
_MAESTRO

Індукційна варильна поверхня 60 см
Панель управління iKNOB
4 зони приготування
Функція Synchro (об’єднання 2 зон в 1)
Таймер, окремий програматор
для кожної зони
Функція збільшення потужності PowerPlus
Спеціальні функції: система швидкого
закипання iQuickBoiling, підтримання тепла,
низької температури
Пауза Stop&Go
Система адаптації до посуду PanOptimization
Система управління потужністю
Режим без звука Mute
Системи захисту і безпеки: детектор посуду,
блокування панелі управління, індикація
залишкового тепла
Зони приготування:
1 індукційна зона Ø210 мм: 2,3-3,2 кВт
2 індукційні зони Ø180 мм: 1,85-2,5 кВт
1 індукційна зона Ø145 мм: 1,4-1,8 кВт
Максимальна потужність: 7,4 кВт
Тонка металева рамка
10210182

IZF 99700
_MAESTRO

Індукційна варильна поверхня 90 см
Сенсорна панель управління MultiSliderPRO
10 зон приготування (6/3 CombiFlex)
Таймер, окремий програматор
для кожної зони
Функція збільшення потужності PowerPlus
SlideCooking функція
DirectSense –регулювання запрограмованих
функцій: гриль 200°C, підсмажування 190°C,
фрі 180°C, iQuickBoiling 100°C, тушкування
98°C, конфітюр 80°C, підтримання теплим
60°C, плавлення(фондю) 48°C
Функції Шеф-кухар: рисоварка,пошировання
Пауза Stop&Go
Система адаптації до посуду PanOptimization
Система управління потужністю
Режим без звука Mute
Системи захисту і безпеки: детектор посуду,
блокування панелі управління, індикація
залишкового тепла
Зони приготування 6 зон – 10 комбінацій:
-4 Flex зони 263 x 195 мм + 2 Flex зони 253
x 195 мм
-2 Flex зони 263 x 390 мм + 1 Flex зонa
(SlideCooking) 253 x 390 мм
-1 повна Flex зона 525 х 390 мм
Максимальна потужність: 11,1 кВт
Фронтальний фацет
112500031

IZF 68700
_MAESTRO

Індукційна варильна поверхня FLEX 60 см
FLEX зона приготування
8 зон (7 комбінацій)
Розмір посуду 8 – 40 см
Панель керування Multislider
Таймер, окремий програматор
для кожної зони
DirectSense –регулювання запрограмованих
функцій:гриль 200°C, підсмажування 190°C,
фрі 180°C, iQuickBoiling 100°C, тушкування
98°C, конфітюр 80°C, підтримання теплим
60°C, плавлення(фондю) 48°C
Функції Шеф-кухар: рисоварка, пошировання
Пауза Stop & Go
Система управління потужністю
Режим без звука Mute
Системи захисту і безпеки: детектор посуду,
блокування панелі управління, індикація
залишкового тепла
Зони приготування: 4 + 2 зони Flex + 1 зона
Full Flex
- 4 зони 263 х 195 мм по 2,4-3,7 кВт
- 2 зони 263 х 390 мм
1 зона Full Flex 525 х 390 мм
Максимальна потужність: 7.4 кВт
Склокераміка: фронтальний фацет
Система швидкого монтажа Fast–Click
112500037

IR 9330 HS
_MAESTRO

Індукційна варильна поверхня 90 см
Сенсорна панель управління Slider
3 зони приготування
Таймер, окремий програматор для кожної
зони
Функція збільшення потужності PowerPlus
Спеціальні функції:
- система швидкого закипання
iQuickBoiling(зона Ø210 мм)
- низької температури
Пауза Stop&Go
Система адаптації до посуду PanOptimization
Системи захисту і безпеки: детектор посуду,
блокування панелі управління,
індикація залишкового тепла
Зони приготування:
1 індукційна зона Ø180/280 мм: 2,5-3,7 кВт
1 індукційна зона Ø210 мм: 2,3-3,2 кВт
1 індукційна зона Ø145 мм: 1,4-1,8 кВт
Максимальна потужність: 7,4 кВт
Фацетоване скло
10210165 (очік.оновлена 112510025)

IZF 64440
_TOTAL

Індукційна варильна поверхня FLEX 60 см
Сенсорна панель управління MultiSliderPRO
4 зони приготування
Таймер, окремий програматор для кожної
зони Функція збільшення потужності
PowerPlus Cпеціальні функції:
- тушкування
- фондю/плавлення
- підтримання тепла
Пауза Stop&Go
Система адаптації до посуду PanOptimization
Система управління потужністю
Режим без звука Mute
Системи захисту і безпеки: детектор посуду,
блокування панелі управління, індикація
залишкового тепла
Зони приготування:
2FLEXзони235х189мм / 1FLEX зона 235 X
378мм: 2,2-2,2кВт
1 індукційна зона Ǿ215 мм: 3 кВт
1індукційна зона Ǿ150 мм: 1,6 кВт
Максимальна потужність: 7,4 кВт
Фронтальний фацет
Система швидкого монтажа Fast-Click
112510019

IKNOB: магнітне управління, поворотний з’ємний
диск: рівень точності, про який ви ніколи не знали.
За допомогою цього управління ви можете не тільки
обрати потужність (червоний світлодіод) або час
приготування (синій світлодіод) для кожної зони:
він повністю виймається, а при видаленні він спрощує
очищення, та блокує панель управління, забезпечуючи
повну безпеку.
Просто натисніть на нього, щоб розблокувати.
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ІНДУКЦІЙНІ ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ

ГАЗОВІ ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ

EXACTFLAME

ITC 64630

IZC 64010

IBC 64010

IBC 64000

_TOTAL

_EASY

_EASY

_EASY

Індукційна варильна поверхня 60 см
Сенсорна панель управління MultiSliderPRO
4 зони приготування
Таймер, окремий програматор
для кожної зони
Функція збільшення потужності PowerPlus
DirectSense –регулювання запрограмованих
функцій:гриль 200°C, підсмажування 190°C,
фрі 180°C, iQuickBoiling 100°C, тушкування
98°C, конфітюр 80°C, підтримання теплим
60°C, плавлення(фондю) 48°C
Система адаптації до посуду PanOptimization
Система управління потужністю
Режим без звука Mute
Системи захисту і безпеки: детектор посуду,
блокування панелі управління, індикація
залишкового тепла
Зони приготування:
• 1 індукційна зона Ø215 мм: 2,1-3,0 кВт
• 2 індукційні зони Ø185 мм: 1,8-2,1 кВт
• 1 індукційна зона Ø150 мм: 1,2-1,6 кВт
Максимальна потужність: 7,2 кВт
Тонка металева рамка
112500023

Індукційна варильна поверхня 60 см
Сенсорна панель управління MultiSlider
4 зони приготування
Таймер, окремий програматор
для кожної зони
Функція збільшення потужності PowerPlus
Пауза Stop&Go
Системи захисту і безпеки: детектор посуду,
блокування панелі управління, індикація
залишкового тепла
Зони приготування:
2 індукційні зони Ø185 мм: 1,8-2,1 кВт
2 індукційні зони Ø150 мм: 1,2-1,6 кВт
Максимальна потужність: 7,2 кВт
Фронтальний фацет
112520015

Індукційна варильна поверхня 60 см
Сенсорна панель управління MultiSlider
4 зони приготування
Таймер, окремий програматор
для кожної зони
Функція збільшення потужності PowerPlus
Пауза Stop&Go
Системи захисту і безпеки: детектор посуду,
блокування панелі управління, індикація
залишкового тепла
Зони приготування:
2 індукційні зони Ø185 мм: 1,8-2,1 кВт
2 індукційні зони Ø150 мм: 1,2-1,6 кВт
Максимальна потужність: 7,2 кВт
Прямий край
112520012

Індукційна варильна поверхня 60 см
Сенсорна панель управління
4 зони приготування
Окремий регулятор потужності
для кожної зони (9 рівнів)
Системи захисту і безпеки: детектор посуду,
блокування панелі управління,
індикація залишкового тепла
Зони приготування:
2 індукційні зони Ø180 мм: 1,7-2 кВт
2 індукційні зони Ø145 мм: 1,2-1,5 кВт
Максимальна потужність: 7,2 кВт
Прямий край
112520007

VR 90 4G TR
_MAESTRO

Газова варильна поверхня гартоване
скло 90 см
4 зони приготування
Триконтурна турбо конфорка
Чавунні решітки
Фронтальна панель управління
Автопідпалювання
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Зони приготування:
1 турбо конфорка: 3,5 кВт
1 конфорка швидкого нагріву: 3 кВт
1 конфорка: 1,75 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Максимальна потужність газу: 9,25 кВт
ел.мережа-0,6кВт
Тип газу: природний
Фацетоване скло
10205279

Традиційна
кухня з новітніми
технологіями

GZC 32300
_TOTAL

Модульна склокерамічна газова варильна
поверхня 30 см
2 зони приготування
Чавунні решітки
9 рівнів потужності з точним контролем
полум'я
Автопідпалювання (індивідуальне
в кожній зоні)
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Високоефективні конфорки:
1 конфорка швидкого нагріву: 2,8 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Максимальна потужність газу: 3,8 кВтy
Тип газу: природний
Скокераміка: фронтальний фацет
Опція: підставка для WOK – 81220128,
з’єднувальна рамка – 40204394
112570018

Спроби вгадати
потужність полум’я
залишилися в минулому.
За допомогою технології
ExactFlame ви можете
легко контролювати
інтенсивність полум’я
з максимальною
точністю, та обрати
для своєї страви рівень
потужності від 1 до 9.

9/8
8/7
7/6
6/5
5/4
3/2
2/1

-

гриль та кипіння
глибоке обсмажування
фрі (варіння в олії)
варіння
приготування на пару
плавлення (фондю)
підтримання теплим

Температурний сенсор DirectSenсe допомогає
готувати корисні, здорові страви - запобігає перегрів
олії, а також підтримує ідеальну температуру для
приготування. Активуй бажану функцію одним
дотиком, та насолоджуйся найкращим результатом!

IZS 34600
_MAESTRO

Індукційна варильна поверхня SlideCooking
Flex Domino 30 см
SlideCooking flex-зона приготування 30 см
Сенсорна панель управління DomiSlider
Функції: таймер, запікання, плавлення,
підтримання тепла, Slide Cooking,
відключення звуку. Функція управління
потужністю)
Системи захисту і безпеки: детектор посуду,
блокування панелі управління,
індикація залишкового тепла
Зони приготування:
Індукційна зона приготування SlideCooking:
255х400 мм / 1750-2200Вт
Максимальна потужність: 3,5 кВт
Проста установка за допомогою системи
"FAST CLICK" Склокераміка Schott-Ceran,
фронтальний фацет
Опція: з'днувальна рамка 40204394
112500000 (очік. оновлена 112510021)

Конфітюр 80°С

IZC 32300
_TOTAL

Індукційна варильна поверхня 30 см
Сенсорна панель управління MultiSlider
2 зони приготування
Таймер, окремий програматор
для кожної зони
Функція збільшення потужності PowerPlus
Cпеціальні функції:
• система швидкого закипання iQuickBoiling
• плавлення
• підтримання тепла
Пауза Stop&Go
Система адаптації до посуду PanOptimization
Система управління потужністю
Режим без звука Mute
Системи захисту і безпеки:
• детектор посуду,
• блокування панелі управління,
• індикація залишкового тепла
Зони приготування:
1 індукційна зона Ø210 мм: 2,25-3 кВт
1 індукційна зона Ø145 мм: 1,25-1,8 кВт
Максимальна потужність: 3,5 кВт С
клокераміка: фронтальний фацет
Опція: з’єднувальна рамка – 40204394
112510001 (очік. оновлена 112520027)

Пошировання

Гриль 200°C

Підсмажування
190°C

Фрі 180°C

IQUICKBOILING
100°С

Тушкування 98°C

Плавлення
(фондю) 48°С

Підтримання
теплим 60°С

Рисоварка

GBC 75030
_TOTAL

Скляна газова варильна поверхня 70 см
5 зон приготування
Чавунні решітки
Автопідпалювання (індивідуальне в
кожній зоні)
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Високоефективні конфорки:
1 турбо конфорка: 4 кВт
2 конфорка: 1,75 кВт
2 конфорка: 1 кВт
Максимальна потужність газу: 9 кВт
Тип газу: природний
Гартоване скло
112580028

GBC 64100
_EASY

Скляна газова варильна поверхня 60 см
4 зони приготування
Чавунні решітки
Автопідпалювання (індивідуальне в
кожній зоні)
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Високоефективні конфорки:
1 конфорка швидкого нагріву: 2,8 кВт
1 конфорка: 1,75 кВт
1 конфорка: 1,4 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Максимальна потужність газу: 7,3 кВт
Тип газу: природний
Гартоване скло
112580037

GBC 64100 WH
_EASY

Скляна газова варильна поверхня 60 см
4 зони приготування
Чавунні решітки
Автопідпалювання (індивідуальне в
кожній зоні)
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Високоефективні конфорки:
1 конфорка швидкого нагріву: 2,8 кВт
1 конфорка: 1,75 кВт
1 конфорка: 1,4 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Максимальна потужність газу: 7,3 кВт
Тип газу: природний
Гартоване скло
112580036

СКЛОКЕРАМІЧНІ ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ

TR/TT/TZ 6420
_TOTAL
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Склокерамічна варильна поверхня 60 см
Сенсорна панель управління
4 зони приготування
Таймер, окремий програматор
для кожної зони
Функція інтенсивного нагріву
Системи захисту і безпеки: блокування
панелі управління, індикація
залишкового тепла
Зони приготування:
1 High-Light двоконтурна конфорка
Ø180/210 мм: 1,4/2 кВт
1 High-Light конфорка Ø180 мм: 1,8 кВт
2 High-Light конфорки Ø145 мм: 1,2 кВт
Максимальна потужність: 6,2 кВт
40239022- фацетоване скло (TR)
40239021 -тонка металева рамка (TT)
40239020 - фронтальний фацет (TZ)

TT/TZ 6415
_EASY

Склокерамічна варильна поверхня 60 см
Сенсорна панель управління
4 зони приготування
Таймер, окремий програматор
для кожної зони
Функція інтенсивного нагріву
Системи захисту і безпеки: блокування
панелі управління, індикація
залишкового тепла
Зони приготування:
1 High-Light конфорка Ø210 мм: 2,1 кВт
1 High-Light конфорка Ø180 мм: 1,8 кВт
2 High-Light конфорки Ø145 мм: 1,2 кВт
Максимальна потужність: 6,3 кВт
40239041- тонка металева рамка (ТТ)
40239040 - фронтальний фацет (TZ)

TBC 32010 TTC
_EASY

Склокерамічна варильна поверхня
Domino 30 см
Сенсорна панель управління
2 зони приготування
Таймер, окремий програматор
для кожної зони
Системи захисту і безпеки:
• блокування панелі управління,
• індикація залишкового тепла
Зони приготування:
1 High-Light конфорка Ǿ180 мм: 1,8 кВт
2 High-Light конфорки Ǿ145 мм: 1,2 кВт
Максимальна потужність: 3 кВт
Фацетоване скло
Розміри: 400 х 800 мм
Скокераміка: фронтальний фацет
Опція: з’єднувальна рамка – 40204394
112550007
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ГАЗОВІ ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ

EX 70.1 5G DR
_TOTAL

Газова варильна поверхня 70 см
5 зон приготування
Двоконтурна турбо конфорка
Чавунні решітки
Фронтальна панель управління (ручки:
метал+чорний глянець)
Автопідпалювання
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Зони приготування:
1 турбо конфорка: 4 кВт
1 конфорка швидкого нагріву: 2,8 кВт
2 конфорки: 1,75 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Максимальна потужність газу: 11,3 кВт
Тип газу: природний
Нержавіюча сталь
40212304

EX 60.1 4G DR
_TOTAL

Газова варильна поверхня 60 см
4 зони приготування
Двоконтурна турбо конфорка
Чавунні решітки
Фронтальна панель управління (ручки:
метал+чорний глянець)
Автопідпалювання
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Зони приготування:
1 турбо конфорка: 4 кВт
1 конфорка швидкого нагріву: 2,8 кВт
1 конфорка: 1,75 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Максимальна потужність газу: 9,55 кВт
Тип газу: природний
Нержавіюча сталь
40212215

АКСЕСУАРИ

EX 60.1 4G
_TOTAL

Газова варильна поверхня 60 см
4 зони приготування
Чавунні решітки
Фронтальна панель управління (ручки:
метал+чорний глянець)
Автопідпалювання
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Зони приготування:
1 конфорка швидкого нагріву: 2,8 кВт
2 конфорки: 1,75 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Максимальна потужність газу: 9,55 кВт
Тип газу: природний
Нержавіюча сталь
40212205

ПІДСТАВКА WOK
Для газових та комбінованих варильних
поверхонь з турбо конфорками.
Дозволяє готувати на пательні з круглим
дном WOK
81220128

ВИТЯЖКИ

DPL 1180 ISLA
_MAESTRO

CC 485 ISLA
_TOTAL

Острівна кухонна витяжка
Периметральна витяжна система
Армована скляна накладка
Сенсорна панель управління з білим
дисплеєм
3 швидкості + турборежим
Номінальна потужність двигуна: 1200 м3/год
Продуктивність: 850 м3/год
Турбо: 782 м3/год
Max-min: 400-295 м3/год
Рівень шуму: 45-55 дБ
Лампи LED 4 x 3 Вт
Колір: чорне скло, нержавіюча сталь
Ширина: 1100 мм
40483180

Острівна кухонна витяжка
Циліндричний дизайн Сенсорна панель
управління
3 швидкості + турборежим
Номінальна потужність двигуна: 1200 м3/год
Продуктивність: 920 м3/год
Турбо: 771 м3/год
Max-min: 525-305 м3/год
Рівень шуму: 50-72 дБ
Лампи LED 2x3Вт
Декоративний металевий фільтр (нерж.
сталь)
Колір: нержавіюча сталь
Ширина: 400 мм
40480330

DVT 98660/68660 BK

DVT 98660/68660 WH

СКРЕБОК ДЛЯ ЧИЩЕННЯ
Для склокерамічних поверхонь
61601801

EW 90 5G TR
_TOTAL

Газова варильна поверхня 90 см
5 зон приготування
Триконтурна турбо конфорка
Чавунні решітки
Плаский дизайн
Фронтальна панель управління (ручки
металевого кольору) Автопідпалювання
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Зони приготування:
1 турбо конфорка: 3,1 кВт
1 конфорка швидкого нагріву: 2,8 кВт
1 конфорка: 1,75 кВт
1 конфорка: 1,4 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Максимальна потужність газу: 7,3 кВт
Тип газу: природний
Чорний мат
Розміри: 520 х 870 мм
40219061

EW 60 4G
_TOTAL

Газова варильна поверхня 60 см
4 зони приготування
Чавунні решітки
Плаский дизайн
Фронтальна панель управління(ручки
металевого кольору)
Автопідпалювання
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Зони приготування:
1 конфорка швидкого нагріву: 2,8 кВт
1 конфорка: 1,75 кВт
1 конфорка: 1,4 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Максимальна потужність газу: 6,95 кВт
Тип газу: природний
Нержавіюча сталь
40218060

_MAESTRO

Вертикальна декоративна кухонна витяжка
Периметральна витяжна система
Вертикальний дизайн
Можливість монтажу без витяжної труби в
режимі рециркуляції
Поршнева система закриття SoftClosing
Функція FreshAir: 24 години (10 хв
увімкнено, 50 хв вимкнено)
Сенсорна панель управління
Таймер
Індикація забруднення
3 швидкості + турборежим
Номінальна потужність двигуна: 1200 м3/год
Max-min: 698-307 м3/год
Рівень шуму 61-72 дБ
Лампа LED смуга 7Вт
Масляний колектор (витяжний)
Перехідник 120/150 мм
Опція: Режим рециркуляції з можливістю
використовувати витяжку без труби
+ додатковий регенеративний фільтр
(багаторазовий, очищення в духовій шафі
раз в 2-3 місяці, строк придатності 3 роки)
112930044 – ширина 900 мм,
112930040 – ширина 600 мм

DQ2 985

DPL 980 T

_MAESTRO

Кухонна витяжка кутовий монтаж
Електронна панель управління
з підсвічуванням
3 швидкості + турборежим
Номінальна потужність двигуна: 1200 м3/год
Продуктивність: 920 м3/ч
Турбо: 807 м3/год
Max-min: 631-315 м3/год
Рівень шуму: 56-68 дБ
Лампи LED 3 x3 Вт
Декоративні металеві фільтри (нерж.сталь)
Колір: нержавіюча сталь, скляне крило
Ширина: 900 мм
40477002
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_MAESTRO

Вертикальна декоративна кухонна витяжка
Периметральна витяжна система
Вертикальний дизайн
Можливість монтажу без витяжної труби в
режимі рециркуляції
Поршнева система закриття SoftClosing
Функція FreshAir: 24 години (10 хв
увімкнено, 50 хв вимкнено)
Сенсорна панель управління
Таймер
Індикація забруднення
3 швидкості + турборежим
Номінальна потужність двигуна: 1200 м3/год
Max-min: 698-307 м3/год
Рівень шуму 61-72 дБ
Лампа LED смуга 7Вт
Масляний колектор (витяжний)
Перехідник 120/150 мм
Опція: Режим рециркуляції з можливістю
використовувати витяжку без труби
+ додатковий регенеративний фільтр
(багаторазовий, очищення в духовій шафі
раз в 2-3 місяці, строк придатності 3 роки)
112930043 – ширина 900 мм,
112930039 – ширина 600 мм

_MAESTRO

Декоративна кухонна витяжка
Периметральна витяжна система
Армована скляна накладка
Сенсорна панель управління з білим
дисплеєм
3 швидкості + турборежим
Номінальна потужність двигуна: 1200 м3/год
Продуктивність: 850 м3/год
Турбо: 650 м3/год
Max-min: 400-295 м3/год
Рівень шуму: 45-55 дБ
Лампи LED 4x3Вт
Колір: чорне скло, нержавіюча сталь
Ширина: 900 мм
40483140

DLH 986/786/686 T
_MAESTRO

Декоративна кухонна витяжка
Сенсорна панель управління з білим
дисплеєм
3 швидкості + турборежим
Номінальна потужність двигуна: 1200 м3/год
Продуктивність: 800 м3/год
Турбо: 701 м3/год
Max-min: 584-303 м3/год
Рівень шуму: 53-69 дБ
Лампа LED смуга 6Вт
Колір: чорне скло, нержавіюча сталь
40487182 – ширина 900 мм,
40487181 – ширина 700 мм,
40487180 – ширина 600 мм

DBB 90/60
_MAESTRO

Декоративна кухонна витяжка
Кнопкова панель управління з індикатором
включення
3 швидкості
Номінальна потужність двигуна: 700 м3/год
Продуктивність: 475 м3/год
Max-min: 380-234 м3/год
Рівень шуму: 44-60 дБ
Лампи 2 х 40 Вт
Колір: нержавіюча сталь
40460440 – ширина 900 мм,
40460400 – ширина 600 мм
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ВИТЯЖКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

GFL 77650/57650
_MAESTRO

GFG2 SS

GFG2

_TOTAL

_TOTAL

Вбудована витяжка-фільтр
Периметральна витяжна система
Електронна панель управління
Таймер
3 швидкості + турборежим
Номінальна потужність двигуна: 1200 м3/год
Max-min: 646-285 м3/год
Рівень шуму 52-66 дБ
2 лампи LED
Перехідник 150/120 мм
Зворотній клапан
Клас енергоефективності / освітлення А / А
Колір: нержавіюча сталь
Опція:
Режим рециркуляції: замовляти вугільний
фільтр 113290021
113100002 – ширина 532 мм,
113100003 – ширина 712 мм

Вбудована витяжка-фільтр 50 см
Механічна панель управління З швидкості
Номінальна потужність двигуна: 756 м3/год
Продуктивність: 388 м3/год Max-min: 388214 м3/год
Рівень шуму: 51-69 дБ
Лампа LED смуга 6Вт
Клапан зворотної тяги
Колір: нержавіюча сталь
Ширина: 550 мм
40446753

CNL 6815 PLUS

CNL 6610

_MAESTRO

CNL 6415 PLUS

_MAESTRO

_TOTAL

TL 6420

TL 6310

TL 6310

TL1 52

_EASY

Комплекти рециркуляції для декоративних витяжок

Телескопічна кухонна витяжка
Механічна панель управління
2 швидкості
Номінальна потужність двигуна: 756 м3/год
Продуктивність: 366 м3/год
Max-min: 332-233 м3/год
Рівень шуму: 56-65 дБ
Галогенові лампи 2х28Вт
Висувна панель з можливістю автоматичного
увімкнення/вимкнення тяги та освітлення
Клапан зворотної тяги
Колір: нержавіюча сталь
Ширина: 500 мм
40474400

Вугільні фільтри
для традиційних витяжок

Змінні панелі
для телескопічних
витяжок СNL серії WISH

Комплекти
рециркуляции

Змінні вугільні
фільтри

Адаптер
для УФ

Модель

Вугільні
фільтри

DPL ISLA 1180,
DH2 ISLA

40490145 (40490149)

6180126

61801340

CNL6610,6815

61801262

DVT, DBB, DVL

40490116 (40490146)

CNL6400, TL 6420,
CNL2 2002, TL 2000

DH2, DH, DPL, DG3,
NC2, DLV, DLH,
NC, DSJ

40490140 (40490147)

DOS
DVU

-

61801259
(61801257)

-

61801145

-

Завдяки системі Flexirack вам достатньо натиснути
бічну кнопку, щоб налаштувати висоту полиць
на дверцятах, коли це необхідно!

_EASY

Телескопічна кухонна витяжка
Механічна панель управління
2 швидкості
Номінальна потужність двигуна: 756 м3/год
Продуктивність: 366 м3/год
Max-min: 332-233 м3/год
Рівень шуму: 56-65 дБ
Галогенові лампи 2х28Вт
Висувна панель з можливістю автоматичного
увімкнення/вимкнення тяги та освітлення
Клапан зворотної тяги
Ширина: 600 мм
40474252 чорний, 40474251 білий

Модель

40490019 (40490148)

У відділенні ZeroBox камери Gourmet з окремим
регулюванням, підтримується більш низька
температура, ніж у інших відділеннях холодильника.
Це найкращий вибір для довшого зберігання свіжості
м’яса та риби.

_TOTAL

Телескопічна кухонна витяжка
Електронна панель управління
2 швидкості + турборежим
Номінальна потужність двигуна: 847 м3/год
Продуктивність: 432 м3/год
Турбо: 385 м3/год
Max-min: 312-226 м3/год
Рівень шуму: 57-69 дБ
Лампи LED 2х1,5Вт
Декоративні металеві фільтри (нерж.сталь)
Висувна панель з можливістю автоматичного
увімкнення/вимкнення тяги та освітлення
Клапан зворотної тяги
Ширина: 600 мм
40436810 нерж.сталь з захисним покриттям
проти відбитків
40436812 чорне скло
40436811 біле скло

_EASY

Технологія IonClean утворює негативні іони,
що нейтралізують бактерії та неприємні запахи.
Повітря всередині холодильника буде завжди свіжим
та без неприємних запахів.

CNL 6415

Телескопічна кухонна витяжка
Електронна панель управління
5 швидкостей + турборежим
Номінальна потужність двигуна: 847 м3/год
Продуктивність: 393 м3/год
Турбо: 385 м3/год
Max-min: 293-141 м3/год
Рівень шуму: 52-64 дБ
Лампа LED смуга 6Вт
Декоративні металеві фільтри (нерж.сталь)
Висувна панель з можливістю автоматичного
увімкнення/- вимкнення тяги та освітлення
Клапан зворотної тяги
Ширина: 600 мм
40436822 – чорне скло

Телескопічна кухонна витяжка
Механічна панель управління
2 швидкості
Номінальна потужність двигуна: 756 м3/год
Продуктивність: 366 м3/год
Max-min: 332-233 м3/год
Рівень шуму: 56-65 дБ
Галогенові лампи 2х28Вт
Висувна панель з можливістю автоматичного
увімкнення/вимкнення тяги та освітлення
Клапан зворотної тяги
Колір: нержавіюча сталь
Ширина: 600 мм
40474250

Інверторний двигун споживає електроенергії
менше та працює тихіше. У такому двигуні практично
відсутнє тертя, завдяки чому зменшується рівень
шуму та збільшується термін його експлуатації, що
робить його більш екологічним.

Вбудована витяжка-фільтр
Ширина 73 см
Механічна панель управління
3 швидкості
Номінальна потужність двигуна: 756 м3/год
Продуктивність: 367 м3/год
Max-min: 329-223 м3/год
Рівень шуму: 62-69 дБ
Мінімальна глибина секції 31см
Галогенові лампи 2х20Вт
Колір: нержавіюча сталь
Ширина: 730 мм
40446710 – ширина 730 мм,
40446700 – ширина 550 мм

Телескопічна кухонна витяжка
Електронна панель управління
2 швидкості + турборежим
Номінальна потужність двигуна: 1200 м3/год
Продуктивність: 745 м3/год
Турбо: 694 м3/год
Max-min: 445-330 м3/год
Рівень шуму: 60-63 дБ
Лампи LED 2х1,5Вт
Висувна панель з можливістю автоматичного
увімкнення/вимкнення тяги та освітлення
Клапан зворотної тяги
Опція: легкозмінна передня панель (чорне /
біле скло)
Колір: нержавіюча сталь з захисним
покриттям проти відбитків;
опція: чорне/біле скло
Ширина: 600 мм
40436830

_EASY

Відчуйте справжній смак фруктів та овочів завдяки
шухлядам VitalCare з регулюванням рівня вологості.
Насолоджуйтесь свіжими фруктами та зеленню
з усіма вітамінами та поживними речовинами, наш
регулятор вологості подбає про ваші продукти.

_TOTAL

Вбудована витяжка-фільтр
Механічна панель управління
3 швидкості
Номінальна потужність двигуна: 756 м3/год
Продуктивність: 388 м3/год
Max-min: 388-214 м3/год
Рівень шуму: 51-69 дБ
Лампа LED смуга 6Вт
Клапан зворотної тяги
Ширина: 550 мм
40446752 - чорне скло
40446751 - біле скло

Телескопічна кухонна витяжка
Електронна панель управління
5 швидкостей + турборежим
Номінальна потужність двигуна: 1200 м3/год
Продуктивність: 734 м3/год
Турбо: 730 м3/год
Max-min: 555-295 м3/год
Рівень шуму: 53-65 дБ
Лампа LED смуга 6Вт
Декоративні металеві фільтри (нерж.сталь)
Висувна панель з можливістю автоматичного
увімкнення/- вимкнення тяги та освітлення
Клапан зворотної тяги
Опція: легкозмінна передня панель (чорне /
біле скло)
Колір: нержавіюча сталь з захисним
покриттям проти відбитків;
опція: чорне/біле скло
Ширина: 600 мм
40436840

Телескопічна кухонна витяжка
Механічна панель управління
3 швидкості
Номінальна потужність двигуна: 756 м3/год
Продуктивність: 390 м3/год Max-min: 354177 м3/год Рівень шуму: 55-69 дБ
Галогенові лампи 2х28Вт
Висувна панель з можливістю автоматичного
увімкнення/- вимкнення тяги та освітлення
Клапан зворотної тяги
Колір: нержавіюча сталь
Ширина: 600 мм
40474260
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GFH 73

Завдяки технології LongLife No Frost
та незалежним контурам рециркуляції ваші продукти
будуть довше залишатися свіжими.
Ця система дозволяє підтримувати ідеальний рівень
вологості у холодильнику та попереджає утворення
льоду та намерзання, тим самим зберігаючи свіжість
продуктів.

Колір

Артикул

61801232

Чорне скло +
нержавіюча сталь

89260614

CNL6415 PLUS

61801346
61801238

Біле скло +
нержавіюча сталь

89260613

C 620
TL 6310, TL1 62,
TL1 52, GFG, GFH

61801251

Нержавіюча сталь

89260611

Біла (пластик)

61836240

CNL1 3000

61801252

Чорна (пластик)

89230512

GFL

113290021
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ХОЛОДИЛЬНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

TKI4 325 DD
_MAESTRO

Вбудований холодильник Combi
Кріплення дверцят door-on-door (жорстке)
Ліве або праве відкриття
Петлі 3D Hettich
Морозильна камера NoFrost
Автоматичне розморожування холодильної камери
Електронна панель управління з дисплеєм
Верхнє LED освітлення всередині камери
Потужність заморожування 3,5 кг / 24 години
ZeroBox (зона консервації) 0- 3ºC
FreshBox – шухляда для овочів
Скляні полиці - безпечне гартоване скло
2 полиці в морозильній камері збільшеного об'єму
Антибактеріальний ущільнювач
Режим автономної роботи: 20 годин
Швидке заморожування (з індикацією)
Акустичний сигнал
Хромована решітка для 4 пляшок
Об'єм холодильної камери: 186 літрів
Об’єм морозильної камери: 69 літрів
Споживання ел.енергії: 0,657 кВт/годину
Річне споживання 240 кВт
Інверторний двигун
Рівень шуму 38 дБА
Загальний об’єм: 255 літрів
113570009

RFD 77820 GBK / SS
_MAESTRO

Холодильник FrenchDoor Gourmet
Інверторний двигун з високоефективним компресором
Триконтурний LongLife NoFrost
Підвищена вологість для додаткової свіжості
Технологія IonClean для нейтралізації бактерій і неприємних запахів
Індивідуальне LED освітлення кожної камери
Хромована фурнітура
Телескопічні напрямні SoftClose (морозильна камера, камера Gourmet)
Температурний сенсор TempGuardRadar
Сенсорне управління з дисплеєм на дверцятах, з незалежним регулювання температури
кожної камери (холодильна, морозильна, Gourmet)
Камера Gourmet (-2º до + 3ºC) – 31 л
Холодильна камера – 304 л
Скляні полиці з нерж. кантом
-2 шухляди VitaCare з індивідуальним регулюванням вологості (для зберігання овочів
та фруктів)
-ZeroBox 0ºC - 3ºC (для зберігання м’яса, риби)
Морозильна камера – 165 л
Швидке заморажування
Знімні ящики для легкого очищення
Верхня шухляда: 2 відсікі 34,3x11,5 см (для м’яса,риби) + відсік -69,4x12,9 см
Нижня шухляда: слайдерний розсувний відсік розміром 69,8x8,5 см
Загальний об’єм: 537 л
Ширина: 83,3 см
Дверцята чорне скло
113430004 - дверцята чорне скло
113430005 - дверцята нерж.сталь з покриттям проти відбитків
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RBF 78720 GBK
_MAESTRO

Холодильник Combi
NoFrost в холодильній та морозильній камері
Технологія IonClean для нейтралізації бактерій і неприємних запахів
Холодильна камера: 333л
Морозильна камера: 128л
Підтримка температури: 24 год
Полиці скляні, що регулюються по висоті
2 ємності для заморожування льоду
Функція швидкого заморожування
Функція швидкого охолодження
Внутрішнє освітлення
Полиця хром для бутилок, що регулюється по висоті
Світлові індікатори: морозильної камери, швидкого заморожування
Таймер з акустичним сигналом
Дисплей температури морозильної камери
Електронне регулювання
Загальний об’єм: 510л
Ширина: 70 см
Дверцята чорне скло
113400000 - дверцята чорне скло
113400001 - дверцята біле скло
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МАШИНИ ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ

DFI 76950
_MAESTRO

Вбудована посудомийна машина 60 см
Електронна панель управління
з LED дисплеєм
15 комплектів посуду
Промінь на підлогу
Автоматичне відкриття по закінченню миття
(з можливістю відключення)
Споживання води: 9,5 л
Інверторний двигун
Рівень шуму: 42 дБA
6 температурних режимів:
(35°/40°/45°/50°/65°/70°C)
Антибактеріальна система: ICONCLEAN
Відділення для миючих засобів із
слайдерною кришкою
Додаткова 3-тя корзина
Додатковий 3-тій розприскувач
Верхній кошик з системою регулювання
висоти push-up (4 рівні)
Слейдерна система дверцят
9 програм миття
Прихований нагрівальний елемент
Програма половинного завантаження
Сенсор забрудненості воды Aqualogic
Відстрочка старту: від 1 до 24 годин
Електронний Aquastop
114260004
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ПРАЛЬНІ МАШИНИ

DFI 46900

DFI 74910

_TOTAL

_TOTAL

Вбудована посудомийна машина 60 см
Електронна панель управління
з LED дисплеєм
14 комплектів посуду
Споживання води: 9,5 л
Інверторний двигун
Рівень шуму: 46 дБA
6 температурних режимів:
(35°/40°/45°/50°/65°/70°C)
Відділення для миючих засобів із
слайдерною кришкою
Окремий кошик для столового приладдя
Додатковий 3-тій розприскувач
Верхній кошик з системою регулювання
висоти push-up (4 рівні)
9 програм миття
Режим додаткового сушиння
Прихований нагрівальний елемент
Програма половинного завантаження
Сенсор забрудненості воды Aqualogic
Відстрочка старту: від 1 до 24 годин
Електронний Aquastop
114270005

Вбудована посудомийна машина 45 см
Електронна панель управління
з LED дисплеєм
11 комплектів посуду
Автоматичне відкриття по закінченню миття
(з можливістю відключення)
Споживання води: 8,7 л
Інверторний двигун
Рівень шуму: 45 дБA
6 температурних режимів:
(35°/40°/45°/50°/65°/70°C)
Відділення для миючих засобів із
слайдерною кришкою
Додаткова 3-тя корзина
Додатковий 3-тій розприскувач
Верхній кошик з системою регулювання
висоти push-up (2 рівні)
9 програм миття
Режим додаткового полоскання
Прихований нагрівальний елемент
Програма половинного завантаження
Сенсор забрудненості воды Aqualogic
Відстрочка старту: від 1 до 24 годин
Електронний Aquastop
114300001

LSI5 1481
_MAESTRO

Пральна машина із сушкою
Максимальне завантаження білизни:
- прання: 8 кг
- сушка: 5 кг
Швидкість віджиму: 1400 об / хв
13 програм прання + 2 сушки
Електронний панель управління, цифровий
дисплей
Конденсаційна сушка з датчиком вологості
Електронне управління пранням (Fuzzy
Logic)
Цифровий індикатор часу, що залишився
Ручне прання
Програмування відстрочки 1-24 години
Скляні круглі дверцята: 36 см
Тип вбудовування: повністю
Тип завантаження: фронтальна
Барабан: нержавіюча сталь
Об’єм: 56 л
Інверторний двигун
Споживання води (л / рік): 11000
Ефективність прання: A
Енергетичний клас: A
Рівень шуму при пранні / віджиманні /
сушінні (дБ): 48/75/55
Споживання енергії (кВт / цикл прання): 1,1
Споживання енергії (кВт • год / рік): 220
Споживання енергії (кВт • год / цикл): 5,44
114030004

LI5 1080
_TOTAL

Пральна машина
Максимальне завантаження білизни: 8 кг
Швидкість віджиму: 1000 об/хв
15 програм прання
Електронний панель управління, цифровий
дисплей
Ручне прання
Програмування відстрочки 1-24 години
Скляні круглі дверцята: 36 см
Тип вбудовування: повністю
Тип завантаження: фронтальна
Барабан: нержавіюча сталь
Об’єм: 56 л
Споживання води (л/рік): 9850
Ефективність прання: A
Енергетичний клас: A+++
Рівень шуму при пранні / віджиманні (дБ):
56/74
Споживання енергії (кВт • год / рік): 196
40830051
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МИЙКИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

МИЙКИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

Мийки з нержавіючої сталі 18/10, AISI 304
З довічною гарантією на сталь
Спосіб вбудови: врізний

Мийки з довічної гарантією
Більш ніж 90 років досвіду дозволяє нам запропонувати найкращу гарантію.
Мийки компанії Teka славляться високою якістю, довговічністю, надзвичайно міцною аустенітною нержавіючою сталлю,
ергономічним дизайном, функціональністю, легкістю встановлення та відмінним сервісом. Ми настільки впевнені у наших
стандартах якості, що пропонуємо довічну гарантію на усі моделі кухонних мийок з нержавіючої сталі, щоб
ви були повністю спокійні.

BROOKLYN 50 1B 1D
_TOTAL

Загальний розмір: 894x504 мм
Чаша: 400x400, глибина:210 мм
Ширина кухонної секції: 50 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура 3½ з пневматичним
вентилем-ексцентриком
- сифон
- монтажні кліпси
Полірована
115100022

Характеристики нержавіючої сталі
Нержавіюча сталь - основний матеріал у дизайні сучасної
кухні. Її антикорозійні та гігієнічні властивості свідчать
про те, що це ідеальний матеріал у виробництві мийок та
інших предметів, які перебувають у постійному контакті з
продуктами.

Мийки Тека з нержавіючої сталі 18/10 (АІ5І 304)

Сучасний споживач став більш вимогливим у своєму
виборі мийки і техніки для кухні. Він хоче, щоб його
кухня була оснащена приладдям із такими ж високими
стандартами якості, функціональності, безпеки і чистоти, які
застосовуються у харчовій промисловості та професійних
закладах громадського харчування.

Хромо-нікелевий сплав важливий не тільки для довговічності.
Деякі мийки із нержавіючої сталі, у виготовленні яких
використовуються інші сплави, спочатку виглядають
яскравими і блискучими, але згодом починають іржавіти:
це стається через неправильне поєднання у сплаві хрому і
нікелю.

Є кілька вагомих причин широкого застосування нержавіючої
сталі в домашніх умовах:
Гігієнічність
Тверда металева поверхня не дає бактеріям прилипати,
завдяки чому бактерії гинуть.
Легкість очищення
За мінімального догляду нержавіюча сталь виглядає як нова
протягом багатьох десятків років.
Стійкість до механічних пошкоджень
Мийки та інше обладнання із нержавіючої сталі легко
витримують удари й інші механічні пошкодження поверхні.
Самовідновлювана поверхня
Однією з найважливіших властивостей нержавіючої сталі є
поверхня, що самовідновлюється. Її високу антикорозійну
стійкість забезпечує так званий «пасивний шар», який
формується на поверхні. Цей шар характеризується
механізмом самовідновлення, що і є секретом надзвичайної
довговічності нержавіючої сталі. Навіть якщо нержавіюча
сталь пошкрябається, цей пасивний шар завтовшки лише в
кілька атомів миттєво відновлюється під впливом кисню, який
потрапляє з води. Ось чому нержавіюча сталь не потребує
покриття емаллю або іншими антикорозійними матеріалами,
і при цьому, навіть після багаторічного використання, вона
залишається яскравою і блискучою.
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Важливо зважати на співвідношення вмісту хрому і нікелю в
нержавіючій сталі. Хром підвищує твердість і зносостійкість, а
також забезпечує глянець і довговічність нержавіючої сталі.
Нікель підвищує міцність і протиударну стійкість.

Для виготовлення мийок із нержавіючої сталі Тека
використовує вміст 18% хрому і 10% нікелю (сплав 18/10).
Зазвичай таку сталь називають хірургічною, вона не має пор,
гігієнічна, не іржавіє, термостійка і дуже довговічна.

BAHIA 1B PLUS
_TOTAL

Загальний розмір : 860x500 мм
Чаша: 736x431, глибина: 200 мм
Оборотна (двобічна)
Ширина кухонної секції: 90 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з вентилем
ексцентриком 3½
- диспенсер для миючого засобу
- друшляк
- дерев'яна таця (обробна дошка)
- сифон
- монтажні кліпси
Полірована
12127001

Тека також використовує нержавіючу сталь 18/10 як стандарт
для виготовлення мийок.
Товщина нержавіючої сталі - також важливий фактор.
Чим товща сталь, тим менше вона чутлива до вм’ятин,
викривлення, шумів, температурних змін і ударів каструль
та сковорідок. Тека приділяє велику увагу цьому важливому
чиннику, тому для виробництва мийок Тека використовує
лише високоякісну сталь належної товщини.
Тека приділяє велику увагу видам обробки нержавіючої
сталі. Більшість мийокТека мають такзвану поліровку з
ефектом сатину. Цей вид обробки створює міцну поверхню,
несприйнятливу до водяних протравлень і осадів кальцію.
Така технологія потребує численних ручних і машинних
полірувальних робіт, у результаті яких на заводах Тека
виготовляють чудово відшліфовані мийки. Поліровка «сатин»
має два типи: полірована (більш блискуча) і матова. Мийки
Тека з нержавіючої сталі також виготовляють в обробці
«мікротекстура», яка створює привабливий рельєфний
малюнок на поверхні мийки.

DIAMOND 1B 1D 86
_MAESTRO

Загальний розмір 860x510 мм
Чаша: 400х400, глибина: 200 мм
Оборотна (двобічна)
Ширина кухонної секції: 50 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з вентилем
ексцентриком 3½
Полірована+чорне гартоване скло 8мм
з фацетом по краю
115100011

DIAMOND 1B 1D 86
_MAESTRO

Загальний розмір 860x510 мм
Чаша: 400х400, глибина: 200 мм
Оборотна (двобічна)
Ширина кухонної секції: 50 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з вентилем
ексцентриком 3½
Полірована+біле гартоване скло 8мм
з фацетом по краю
115100012

DIAMOND 1B 1D 86
_MAESTRO

Загальний розмір 860x510 мм
Чаша: 400х400, глибина: 200 мм
Оборотна (двобічна)
Ширина кухонної секції: 50 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з вентилем
ексцентриком 3½
Полірована+гартоване сірий камінь скло
8мм з фацетом по краю
115100021
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МИЙКИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

FORLINEA RS15 71.40
_MAESTRO

Загальний розмір: 750×440 мм
Чаша: 710x400, глибина: 200 мм
Ширина кухонної секції: 80 см
Аксесуари в комплекті:
- друшляк
- дерев'яна таця (обробна дошка)
- квадратна зливна арматура
- вентиль ексцентрик 3½
- декоративна накладка на злив
- сифон
- монтажні кліпси
Полірована
115000052

Мийки з нержавіючої сталі 18/10, AISI 304
Спосіб вбудови: в рівень або на стільницю

FORLINEA RS15 50.40
_MAESTRO

_MAESTRO

Загальний розмір: 540×500 мм
Чаша: 500x400, глибина: 200 мм
Ширина кухонної секції: 60 см
Аксесуари в комплекті:
- квадратна зливна арматура з ручним
вентилем 3½
- декоративна накладка на злив
- сифон
- монтажні кліпси
115000018- полірована

МИЙКИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

FORLINEA RS15 40.40
Загальний розмір: 440×500 мм
Чаша: 400x400, глибина: 200 мм
Ширина кухонної секції: 50см
Аксесуари в комплекті:
- квадратна зливна арматура
- вентиль ексцентрик 3½
- декоративна накладка на злив
- сифон
- монтажні кліпси
Полірована
115000019

BE LINEA RS15 50.40
_MAESTRO

_MAESTRO

Загальний розмір: 580×440 мм
Чаша основна: 340x400 глибина: 200 мм
Чаша додаткова: 180x400 глибина: 140 мм
Ширина кухонної секції: 60 см
Аксесуари в комплекті:
- квадратна зливна арматура
з ручним вентилем 3½
- декоративна накладка на злив
- сифон
- монтажні кліпси
Полірована
115030010

BE LINEA RS15 45.40
_MAESTRO

BE LINEA RS15 40.40
_MAESTRO

BE LINEA RS15 34.40
_MAESTRO

Загальний розмір: 500×400 мм
Чаша: 400x540, глибина: 200 мм
Ширина кухонної секції: 60 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- сифон
- монтажні кліпси
Полірована
115000005

Загальний розмір: 490×440 мм
Чаша: 400x450, глибина: 200 мм
Ширина кухонної секції: 60 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- декоративна накладка на злив
- сифон
монтажні кліпси
Полірована
115000006

Загальний розмір: 440×440 мм
Чаша: 400x440, глибина: 200 мм
Ширина кухонної секції: 50 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- сифон
- монтажні кліпси
Полірована
115000007

Загальний розмір: 440×380 мм
Чаша: 400x340, глибина: 200 мм
Ширина кухонної секції: 45 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- сифон
- монтажні кліпси
Полірована
115000008

BE 1 ½ B 625 REV

BE 40.40

BE 28.40

BE Ø 39

Мийки з нержавіючої сталі 18/10, AISI 304
Спосіб вбудови: в рівень, під або на стільницю

_TOTAL

FLEXLINEA RS15 2B 580

МИЙКИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

Мийки з нержавіючої сталі 18/10, AISI 304
З довічною гарантією на сталь
Спосіб вбудови: під стільницю

FLEXLINEA RS15 50.40
_MAESTRO

Загальний розмір: 490×440 мм
Чаша: 400x450 глибина: 200 мм
Ширина кухонної секції: 60 см
Аксесуари в комплекті:
-квадратна зливна арматура
з вентилем ексцентриком 3½
- декоративна накладка на злив
- сифон
- монтажні кліпси
Полірована
115000012
115000046 - покриття PureClean

FLEXLINEA RS15 45.40
_MAESTRO

Загальний розмір: 490×440 мм
Чаша: 400x450, глибина: 200 мм
Ширина кухонної секції: 60 см
Аксесуари в комплекті:
- квадратна зливна арматура
з ручним вентилем 3½
- декоративна накладка на злив
- сифон
- монтажні кліпси
Полірована
115000013

Загальний розмір: 490×440 мм
Велика чаша: 340x400, глибина: 200 мм
Маленька чаша: 180x280, глибина: 120 мм
Ширина кухонної секції: 70 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- сифон
- монтажні кліпси
Полірована
10125160

_TOTAL

Загальний розмір: 406×406 мм
Чаша: 406x406, глибина: 200 / 180 мм
Ширина кухонної секції: 45 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- монтажні кліпси
Полірована
10125152 - глибина 200 мм
10125005 - глибина 180 мм

_TOTAL

Загальний розмір: 280×406 мм
Чаша: 480x406, глибина: 180 мм
Ширина кухонної секції: 45см
Аксесуари в комплекті:
-зливна арматура з ручним вентилем 3½
-монтажні кліпси
Полірована
10125003

_TOTAL

Загальний розмір 390 мм
Чаша: 385, глибина: 180 мм
Ширина кухонної секції: 45 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- монтажні кліпси
Полірована
10125006

РЕВОЛЮЦІЙНА ІННОВАЦІЯ

ПЕРША МИЙКА
З СИСТЕМОЮ
САМОЧИЩЕННЯ
FLEXLINEA RS15 40.40
_MAESTRO

Загальний розмір: 440×440 мм
Чаша: 400x400, глибина: 200 мм
Ширина кухонної секції: 50 см
Аксесуари в комплекті:
-квадратна зливна арматура
з вентилем ексцентриком 3½
- декоративна накладка на злив
-сифон
-монтажні кліпси
Полірована
115000014
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FLEXLINEA RS15 34.40
_MAESTRO

Загальний розмір: 440×440 мм
Загальний розмір: 480×440 мм
Чаша: 340x400, глибина: 200 мм
Ширина кухонної секції: 45 см
Аксесуари в комплекті:
-квадратна зливна арматура з вентилем
ексцентриком 3½
- декоративна накладка на злив
-сифон
-монтажні кліпси
Полірована
115000015

Ексклюзивна текстурна обробка
змушує воду зникати, зберігаючи
мийку чистою, сухою та вільною
від вапняних крапель та бактерій.
Відкрийте справжню чистоту
FLEXLINEА RS15 50.40 PureClean
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МИЙКИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

Мийки з нержавіючої сталі 18/10, AISI 304
Спосіб вбудови: в рівень або на стільницю

МИЙКИ TEGRANIT PLUS

Мийки з матеріалу: Tegranit Plus (гранітна крихта)
Спосіб вбудови: врізний

Tegranit
Plus
CLASSIC MAX 1B 1D
_TOTAL

Загальний розмір: 860x500 мм
Чаша: 450х400, глибина: 200 мм
Ширина кухонної секції: 60 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- сифон
- монтажні кліпси
Полірована
11119200 - велика чаша ліворуч
11119201 - велика чаша праворуч

CLASSIC 1B 1D
_TOTAL

Загальний розмір: 860x500 мм
Чаша: 406х406, глибина: 190 мм
Оборотна (двобічна)
Ширина кухонної секції: 50 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- сифон
- монтажні кліпси
10119056 полірована
10119057 мікротекстура

CLASSIC 1B
_TOTAL

Загальний розмір : 650x500мм
Чаша: 406х406, глибина: 196мм
Оборотна (двобічна) модель
Ширина кухонної секції: 50 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- сифон
- монтажні кліпси
10119070 - полірована
40109611 - мікротекстура

CLASSIC ANGULAR 2B
_TOTAL

Загальний розмір : 830x830 мм
Чаша: 340х400, глибина:187мм
Ширина кухонної секції: 90 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- сифон
- монтажні кліпси
Полірована
10118005

Граніт - найпоширеніша на
Землі магматична гірська
порода, яка складається з
кристалів кварцу, польового
шпату і слюди.
Кварц - це основна і
найміцніша складова
природного граніту.
Властивості матеріалу
TEGRANIT PLUS
Гранітні мийки Тека
виготовляють із
матеріалу Tegranit Plus
- високотєхнологічного
екологічно чистого матеріалу,
що імітує натуральний
камінь.

DR 77 1B 1D
_TOTAL

Загальний розмір : 770х500 мм
Чаша: 410, глибина: 175 мм
Оборотна (двобічна) модель
Ширина кухонної секції: 45 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- сифон
- монтажні кліпси
40127301– матова
40127303 – мікротекстура

UNIVERSE 50 1B 1D MAX
_TOTAL

Загальний розмір: 790×500 мм
Чаша: 406x406, глибина:175 мм
Оборотна (двобічна) модель
Ширина кухонної секції: 50 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- сифон
- монтажні кліпси
115110020 – полірована
115110030 – мікротекстура

UNIVERSE 45 1B 1D
_TOTAL

Загальний розмір: 790×500 мм
Чаша: 340x400, глибина: 170 мм
Оборотна (двобічна) модель
Ширина кухонної секції: 45 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- сифон
- монтажні кліпси
115110015 – матова
115110016 – мікротекстура

UNIVERSE 80 B
_TOTAL

Загальний розмір: 790×500 мм
2 чаші: 340x400, глибина: 170 мм
Ширина кухонної секції: 80 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- сифон
- монтажні кліпси
Мікротекстура
115040011

Склад Tegranit Plus - це
80% гранітної крихти,
15% акрилових смол і 5%
пігменту. Таке поєднання
матеріалів дає змогу
отримати довговічний,
міцний, витривалий матеріал
з високими естетичними
властивостями - структура
подібна до природного
каменю зі стійким насиченим
кольором, який не вицвітає
з часом. Лише провідні
бренди дотримуються таких
пропорцій у виробництві
гранітних мийок.
Матеріал Tegranit Plus
жаростійкий, він витримує
до +280 °С, стійкий до
харчових та побутових
кислот, до ударів
та подряпин.

CENTROVAL 45
_EASY

STYLO 1B 1D
_EASY

STYLO 1B
_EASY

Загальний розмір : 510 мм
Чаша: 385, глибна: 180 мм
Ширина кухонної секції: 45 см
Аксесуари в комплекті:
– зливна арматура з ручним вентилем 3½
– сифон
– монтажні кліпси
10111020 – мікротекстура
10111012 – полірована

Загальний розмір : 830х485 мм
Чаша: 360х395, глибина: 170 мм
Оборотна (двобічна) модель
Ширина кухонної секції: 45 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- сифон
- монтажні кліпси
10107018 – полірована
10107043 – мікротекстура

Загальний розмір : 465х485 мм
Чаша: 400х360, глибина: 165 мм
Ширина кухонної секції: 45 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- сифон
- монтажні кліпси
10107026 – полірована
10107045 – мікротекстура

CLASSIC 1B ½D 580

UNIVERSAL E 1B

UNIVERSAL 465.465 1B

STYLO 2B
_EASY

Загальний розмір: 828х485 мм
Чаша: 360х417, глибина: 170 мм
Ширина кухонної секції: 80 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- сифон
- монтажні кліпси
Мікротекстура
11107038

Оскільки у своєму складі
Tegranit Plus має максимум
природних компонентів, цей
матеріал демонструє найвищі
показники гігієнічності та
безпеки для здоров’я.

STONE 90 B-TG
_EASY

Загальний розмір : 580х500 мм
Чаша: 340х400, глибина: 150 мм
Ширина кухонної секції: 50 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- сифон
- монтажні кліпси
40109616- полірована
40109615- мікротекстура
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_EASY

Загальний розмір : 280х405 мм
Чаша: 365х245, глибина: 150 мм
Ширина кухонної секції: 30 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- монтажні кліпси
Полірована
10132001

_EASY

Загальний розмір : 465х465 мм
Чаша: 365х335, глибина: 150 мм
Ширина кухонної секції: 40 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- сифон
- монтажні кліпси
40109613 - матова
40109614 - мікротекстура

_MAESTRO

Загальний розмір: 860×510 мм
Чаша: 346×414, глибина: 190 мм
Оборотна (двобічна) модель
Ширина кухонної секції: 90 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- сифон
- монтажні кліпси
115260003 - чорний металік
115260000 - сірий металік
115260002 - пісочний
115260005 - білий

ASTRAL 70 Е-TG
_MAESTRO

ASTRAL 60 B-TG
_MAESTRO

ASTRAL 45 B-TG
_MAESTRO

Загальний розмір: 980×500 мм
Велика чаша: 314×429, глибина: 200 мм
Маленька чаша: 160×353, глибина: 130 мм
Ширина кухонної секції: 70см (90 см –
кутовий монтаж)
Аксесуари в комплекті:
- монтажні кліпси,
- зливна арматура з вентилем ексцентриком
(ручним вентилем) 3½
40143561 – пісочний, ручний
40143562 – білий, ручний
40143533 - сірий металік, ексцентрик
40143532 - чорний металік, ексцентрик

Загальний розмір: 780×500 мм
Велика чаша: 345×430, глибина: 200 мм
Маленька чаша: 166×285, глибина: 145 мм
Оборотна (двобічна) модель
Ширина кухонної секції: 60 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- монтажні кліпси
40143571 – пісочний
40143528 - карбон
40143572 - сірий металік

Загальний розмір: 650×500 мм
Чаша: 345×430, глибина: 200 мм
Оборотна (двобічна) модель
Ширина кухонної секції: 45 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з вентилем ексцентриком
(ручним вентилем) 3½
- монтажні кліпси
40143510 – білий, ексцентрик
40143518 - чорний металік, ексцентрик
40143508 – карбон, ручний
40143581 - пісочний, ручний
40143517 – бежевий, ручний
40143582 - сірий металік, ручний

STONE 50 B-TG

STONE 60 S-TG

STONE 45 B-TG

_MAESTRO

Загальний розмір: 860×510 мм
Чаша: 380×414, глибина: 190 мм
Оборотна (двобічна)
Ширина кухонної секції: 50 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- сифон
- монтажні кліпси
115330017 - чорний металік
115330016 - пісочний
115330019 - білий
115330014 - сірий металік

_MAESTRO

Загальний розмір: 780×510 мм
Чаша: 480×414, глибина: 190 мм
Оборотна (двобічна) модель
Ширина кухонної секції: 60 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- сифон
- монтажні кліпси
115330031 - чорний металік
115330028 - сірий металік
115330030 - пісочний
115330033 - білий

_MAESTRO

Загальний розмір: 650×510 мм
Чаша: 345×414, глибина: 200 мм
Оборотна (двобічна) модель
Ширина кухонної секції: 45 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- сифон
- монтажні кліпси
115330042 - сірий металік
115330044 - пісочний
115330045 - чорний металік
115330047 - білий
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МИЙКИ TEGRANIT PLUS

КУХОННІ ЗМІШУВАЧІ

Мийки з матеріалу: Tegranit Plus (гранітна крихта)
Спосіб вбудови: врізний

Чи можливо уявити мийку Тека
без змішувача Тека?

CENTROVAL 45 TG
_TOTAL

Загальний розмір: 510 мм
Чаша: 385, глибина: 184 мм
Ширина кухонної секції: 45 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- монтажні кліпси
40143216 - карбон
40143210 - пісочний

SIMPLA 45 S-TG
_EASY

Загальний розмір: 780×500 мм
Чаша: 340×420, глибина: 190 мм
Оборотна (двобічна) модель
Ширина кухонної секції: 45 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- монтажні кліпси
40144523 - карбон
40144525 - білий

SIMPLA 45-B TG

PERLA 45 B-TG
_EASY

_EASY

Загальний розмір: 860×500 мм
Чаша: 335×420, глибина: 190 мм
Оборотна (двобічна) модель
Ширина кухонної секції: 45 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- монтажні кліпси
40144514 - пісочний
40144512 - карбон
40144515 - сірий металік

Загальний розмір: 790×500 мм
Чаша: 349×429, глибина: 200 мм
Оборотна (двобічна) модель
Ширина кухонної секції: 45 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- монтажні кліпси
40144585 - пісочний
40144580 - карбон
40144588 - бежевий

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ TEGRANIT PLUS

FORSQUARE 50.40 TG
_MAESTRO

Загальний розмір: 570x500 мм
Чаша: 500×400, глибина: 200 мм
Ширина кухонної секції: 60 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з вентилем
ексцентриком 3½
- сифон
- монтажні кліпси
115230005 - чорний
115230006 - сірий
115230007 - світло бежевий
115230008 - крем
115230009 - ультра білий

FORSQUARE 34.40 TG

Усі картриджі у змішувачах Тека обладнані
керамічними дисками високої міцності зі
спеченим сплавом. Ці диски мають пористу
поверхню, яка довго утримує консистентне
мастило, завдяки чому досягається плавність
руху, що значно подовжує строк служби
змішувачів.

Білий

Ультра бiлий

Топаз

Крем

Легка система монтажу

Світло бежевий

Для змішувачів Тека розроблена швидка та легка
система монтажу: достатньо мати звичайний
12-міліметровий кільцевий гайковий ключ.

_MAESTRO

Загальний розмір: 410x500 мм
Чаша: 340×400, глибина: 200 мм
Ширина кухонної секції: 45 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з вентилем
ексцентриком 3½
- сифон
- монтажні кліпси
115230010 - чорний
115230011 - сірий
115230012 - світло бежевий
115230013 - крем
115230014 - ультра білий

Колекція змішувачів Тека спеціально розроблена
до серій мийок Тека, щоб у поєднанні вони
створили гармонійну пару. Передові технології,
функціональність, ексклюзивний дизайн
і конкурентна ціна - ось показники, які
привертають увагу споживачів в усьому світі
до змішувачів Тека. Колекція представлена у
розмаїтті форм та матеріалів, адже змішувач є
ключовим елементом у сучасній схемі дизайну
кухонного інтер’єру.

Бежевий

Пісочний

Сірий

Карбон

Чорний

Сірий металік

Чорний металік

Високоякісні гнучкі шланги підведення води
з нержавіючої сталі діаметром 1/2 дюйма з
герметичними кільцевими ущільнювачами
входять в комплект.

Мийки з матеріалу: Tegranit Plus (гранітна крихта)
Спосіб вбудови: під стільницю
Ексклюзивний кухонний змішувач
з системою "відкритий вилив"
Поворотний відкритив вилив з високоточним
регулюванням тиску води
5 аераторів вбудованих в вилив з захистом проти накипу

SQUARE 50.40 TG
_MAESTRO

Загальний розмір: 540x440 мм
Чаша: 500×400, глибина: 200 мм
Ширина кухонної секції: 60 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- сифон
- монтажні кліпси
115230020 - чорний
115230021 - сірий
115230022 - світло бежевий
115230023 - крем
115230024 - ультра бiлий

SQUARE 40.40 TG
_MAESTRO

Загальний розмір: 440x440 мм
Чаша: 400×400, глибина: 200 мм
Ширина кухонної секції: 50 см
Аксесуари в комплекті:
- зливна арматура з ручним вентилем 3½
- сифон
- монтажні кліпси
115230025 - чорний
115230026 - сірий
115230027 - світло бежевий
115230028 - крем
115230029 - ультра бліий

ICO 915
_MAESTRO

116030009 – хром

36

ICO 915
_MAESTRO

116030031 - титан
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КУХОННІ ЗМІШУВАЧІ

КУХОННІ ЗМІШУВАЧІ
Кухонні змішувачі 2 в 1 для проточної
та фільтрованої води
2 незалежні водоводи
Без очисної системи в комплекті

EP 915

FOT 995

FOT 995

FOT 995

FOT 995

_TOTAL

_TOTAL

_TOTAL

_TOTAL

FOT 995

116030023 - чорний

116030024 - білий

116030035 - титан

116030046 - сірий камінь

116030047 - димчастий сірий

FOT 995

FOT 994

ARK 938I

ARK 938

ARK 938

_TOTAL

_TOTAL

_TOTAL

_MAESTRO

LED система керування
фільтрованою водою
Працює від акумулятора
116080000 - хром

OS 210
_ TOTAL

FO 997
_MAESTRO

_TOTAL

IC 915 N
_TOTAL

_ TOTAL

_MAESTRO

_MAESTRO

_MAESTRO

116090000/182000210 - хром

182000200 - хром

116030048 - капучино

116030029 - хром

Висувний вилив
239381201 - нержавіюча сталь

Висувний вилив
239381210/239381200- хром

Висувний вилив
23938120N – чорний
23938120Q/23938121Q чорний металік

IC 915 W

FO 985

ARK 938

ARK 915

VTK 938 (VITA HP)

IN 995

IN 995FW

_TOTAL

_MAESTRO

_MAESTRO

_MAESTRO

_MAESTRO

_TOTAL

_TOTAL

Високостійкий гнучкий
гумовий шланг
62997020FN - чорний

339150200- хром

33915020N - чорний

33915020W - білий

Засувний (встановлення
під вікно)
2 положення: висота 299 мм
або приховане 20 мм
629850200 / 629850210 - хром

Висувний вилив
23938120W - білий

239151200/239151210 - хром

Висувний вилив
249380200/249380210- хром

53991512/5399512 – хром

53995120FW -білий

FO 915

MY1

SP 995 I

SP 995

SP 995

IN 995 S

IN 995 CN

MN

ML

MTP 913 (MT PLUS L)

_TOTAL

629150210 / 629150200 - хром
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IC 915

OS 200

_MAESTRO

Гнучкий шланг з нержавіючої
сталі, посилений пластиком
для кращого захисту та
легкого очищення
2 функції: звичайна подача
або душ
1816002 / 18161002 - хром

_TOTAL

55995020I - нержавіюча сталь

_TOTAL

55995020CN - карбон
55995020Q - чорний металік

_TOTAL

55995020S - пісочний

_TOTAL

53995121S/53995120S пісочний

_TOTAL

53995120CN – карбон
53995120Q – чорний металік

_EASY

81911462/8191462 - хром

_EASY

81911362/8191362 - хром

_EASY

469130210/469130200 - хром
46913020CN - карбон
46913020S – пісочний
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АКСЕСУАРИ

АКСЕСУАРИ

TR 750
_MAESTRO

Підключення до зливу 3 1/2"
Об'єм - 980 мл
З пневматичним перемикачем для
монтажу в стільницю (накладка
пластик-хром)
Сифон для підключенням посудомийної
машини в комплекті
1425 об/хв
Просте встановлення
Ручний реверс
Номінальна потужність: 405 Вт
(0,75 к.с.)
Розміри:
Висота 318 мм
Ширина 185 мм
115890014

TR 550
_TOTAL

Підключення до зливу 3 1/2"
Об'єм - 980 мл
З пневматичним перемикачем для
монтажу в стільницю (накладка
пластик- хром)
Сифон для підключенням посудомийної
машини в комплекті
1425 об/хв
Просте встановлення
Ручний реверс
Номінальна потужність: 380 Вт
(0,55 к.с.)
Розміри:
Висота 318 мм
Ширина 173 мм
115890013

ДРУШЛЯК
(УНІВЕРСАЛЬНИЙ)

ДРУШЛЯК
(УНІВЕРСАЛЬНИЙ)

ДРУШЛЯК
(УНІВЕРСАЛЬНИЙ)

ДРУШЛЯК

Силікон
до мийок з чашою
від 39 до 60 см
Телескопічні висувні ручки.
Складний (висота від 4,3 до
12,5 см).
Емність 6 л.
115890024

Нержавіюча сталь
до мийок з чашею 40 см,
Розмір: 420х200х74, R15
40199072

Бiлий пластик
260х434х105
40199061

До мийок PRINCESS та
CLASSIC, пластик
40199046

КОРЗИНА ДЛЯ СУШКИ

КОРЗИНА ДЛЯ СУШКИ

КОРЗИНА ДЛЯ СУШКИ

ДЕКОРАТ. НАКЛАДКА
ДО ЗЛИВНОГО ОТВОРУ
МИЙКИ

Нержавіюча сталь
До мийок з чашей ширина >41.2 см
(Bahia, Stone)
Розмір: 330X490X130 мм
115890019

Нержавіюча сталь
до мийок CLASSIC, STYLO,
CUADRO, PRINCESS,
BE 40.40, BE 1 1/2 B 625
Розмір: 380x320x145 мм
40199037

Нержавіюча сталь
для мийок CENTROVAL, DR 77 1B 1D,
BEØ39, ERC, iSink
Розмір: Ø370 x 145 мм
40199038

Нержавіюча сталь
універсальна на вентиль 3 ½
40199510
40199511 - до мийок з
квадратним зливом

ПЕРЕХІДНИК
TR 50/550/750
Перехідник TR 50/550/750
до мийок з квадратним зливом
88801300

ДИРОКОЛ РУЧНИЙ
Для отворів під змішувач
(Ø35 мм)
40199901
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ZENIT R15
COOKING SET

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ МИЛА
SQUARE

1 бамбуковий лоток
2 маленькі керамічні блюда
1 велике керамічне блюдо
2 червоні силіконові кришки
Кераміка та силікон високої якості
Підходять для приготування в духовій
шафі та мікрохвильової печі
Лоток з герметично кришкою тримає
тепло, зручний для зберігання в
холодильнику
Можна мити в посудомийній машині
Двобічний бамбуковий лоток для
зберігання керамічних блюд або
використовувати як обробну дошку
40199270

Нержавіюча сталь,
контейнер пластик 0,35 л
40199321

ТАЦЯ/ОБРОБНА
ДОШКА

ТАЦЯ/ОБРОБНА
ДОШКА

ТАЦЯ/ОБРОБНА
ДОШКА

ТАЦЯ/ОБРОБНА
ДОШКА

СИФОН
УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Бамбук, 442х201х31 мм
115890015

До мийок CUADRO , біле
гартоване скло
50000692

Дерево До мийок CLASSIC
40199222

Дерево До мийок STYLO
40199201

Сифон універсальний
61001195

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ МИЛА

КИЛИМОК (СУШАРКА)
З ТЕРКОЮ

Хромований, контейнер пластик 0,35 л
115890011

Нержавіюча сталь/гума 560х428 мм
40199260

ЗЛИВНИЙ КОМПЛЕКТ
Монтаж 2 мийки під стільницю
61001104
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СХЕМИ ВБУДОВУВАННЯ

(наведені оглядово, детальні схеми див. сайт teka.ua)

СХЕМИ ВБУДОВУВАННЯ

(наведені оглядово, детальні схеми див. сайт teka.ua)

60-100
90

400

560-568

560-568

538

min
590

156

475

595

844

860

480

547
470

min 450

156

490

min 10

455
441

570

890

537

595

595

537
22

600

min 580

780

391

595
22
min 550

STEAK MASTER
IOVEN P - HLB P - HSB P

600

min 580

CLC 855 GM

IOVEN – HLB – HRB – HSB – HBB

HLF 940

380

22

600

min 580

55

527

595
547

570

mn 10

min
590

800

560

22

IZ 8320 HS

IKNOB IT 6450

IZF 68700

IZF 64440

ITC 64630

IZC 64010 IBC 64010
IBC 64000 - IBR 64040

IZS 34600 - IZC 32300

JZC 963240

60 -100*

560-568

455

455
407

444
min 10

156

490 *

mín 10

430

595

537

22
min 580

600

455

407

430

HLC 860 P - HSC 635 P - HBC 625 P

CLC 835 MC

>=568

>=568

8
-56
560

5

535

HLC 847 SC – HLC 8400 - HLC 840
HSC 644 – HSC 635 - MLC 844
HLC 844 C - MLC 8440 HSC 644 C

600 m·x

595

22
595

600

mín 580

455

446

450

22

595

593-595

22

600

542

>550
mín 450

537

308

min 580

560-568

156

min
450

548

140

560
min 450

595

22

VS 152 GS - CP 15 GS - VS 1520 GS
CP 150 GS

325 min

600
600 m·x

250 m·x

605

340 min

510

515

63
63

324 m·x

380

343

390

355

300

323
362
340 382

490

485

490

595

60 -100*

595

ML 8220 BIS560-568
- ML 822 BIS - MS 622 BIS
MS 622 BI - MWR 22 BI
mín 450

560
560

463

490 *

mín 10

ML 825 TFL

ML 820 BIS - ML 820 BI - MS 620 BIS
MS 620 BIH - MB 620 BI

156
40 7

MWE 202 FI

JZC 63312

TT 6420 - TT 6415

TZ / TR 6420 – TBR 6420 - TZ 6415

TBC 32010

VR 90 4G AI TR AL

GZC 32300

GZC 75330

43 0

53 7
22

595
520

400
900

55

mín 580

JZC 64322

45 5

600

55

5

r=140

500

860

930

IRC 9430 KS

42

380

IRF 9480

IZF 99700

IR 9330 HS
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СХЕМИ ВБУДОВУВАННЯ

(наведені оглядово, детальні схеми див. сайт teka.ua)

СХЕМИ ВБУДОВУВАННЯ

(наведені оглядово, детальні схеми див. сайт teka.ua)

275

515
¯132

520

75

-

249

70

172, 6

70
275

174,6/178,6

590

520

870

337

43

90

458

550

214

140
43

290
560

495

GZC 64320 - GZC 64321
GZC 64300 - GBC 64100

GZC 32300

495

845

EW 90 5G AI AL TR CI

330

55
3

GFH 73

GFH 55

CNL 6815 PLUS - CNL 6610

CNL 6415 - CNL 6415 PLUS

TL 6420

TL 6310

TL1 52

DFI 74910

LSI5 1481

297
min 600
m·x 1.000

55
3

GFG 2 INOX - GFG 2 BLANCO/NEGRO

380

58
0

0
50

22

565

EW 60 4G AI AL CI

300

min 900
m·x 1.200

75

3
47

1.100
605

80
400

EX 60.1 4G DR - EX 60.1 4G

EX 70.1 5G DR

DPL ISLA 1185

CC ISLA 485

450

598

100

45

min 60
max 140

818 (+50)

160

100

0

min 3
kg
max 6
kg
min 59

2

160

max 717

895

min 60
895

min

m

235

175

62

DPL 980 T

DFI 76950

min 60

0
min 100
max 150

45

DFI 46900

1.920

1.898
279

45

600/700/900

485

480

32

685

DLH 686T - DLH 786T - DLH 986T
DLH 1186T

44

590

min 470 -

min 625 - ma
x 955

270

193

60
0/
70
0/
90
0/
1.1
00

DQ2 985

DVT 98660 - DVT 68660

100

min

m·x 770

DVT 98660 - DVT 68660

330

18m

900
/60
0

900
/60
0

820 - 870

550

50

100

0
min. 63

960
- m·x.

45
0

DBB 90 - 60

GFL 77650

GFL 57650

LI5 1080

RFD 77820

712

833

RBF 78720

700

TKI4 325 DD
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СХЕМИ ВБУДОВУВАННЯ

(наведені оглядово, детальні схеми див. сайт teka.ua)

СХЕМИ ВБУДОВУВАННЯ

(наведені оглядово, детальні схеми див. сайт teka.ua)

FORLINEA RS15 71.40--

BROOKLYN 50 1B 1D

DIAMOND 1B 1D 86

BAHIA 1B Plus

FORLINEA RS15 71.40

BE 40.40 PLUS - BE 40.40

BE 40.40 PLUS - BE 40.40

BE Ø39

CLASSIC MAX 1B 1D

830

590

30
4

290

340

0

R1

830

480

400
500

830

5

R3

290

115

500
400

R70

5
R2 340

810

4

R6

0

590

30

290

480

ø35

0

R1

340

590

830

810

5

R3

290

115

500
400

R70

5
R2 340

46

480

ø35

480

400
500

810

FORLINEA RS15 50.40

FORLINEA RS15 40.40

FLEXLINEA RS15 2B 580

FLEXLINEA RS15 50.40

CLASSIC 1B 1D

CLASSIC 1B

CLASSIC 1B ½D 580

CLASSIC ANGULAR 2B

FLEXLINEA RS15 45.40

FLEXLINEA RS15 40.40

FLEXLINEA RS15 34.40

BE LINEA RS15 50.40

STYLO 2B

STYLO 1B 1D

STYLO 1B

CENTROVAL 45

BE LINEA RS15 45.40

BE LINEA RS15 40.40

BE LINEA RS15 34.40

BE 1½C 625 REV

DR 77 1B 1D

UNIVERSE 50 1B 1D MAX

UNIVERSE 45 1B 1D

UNIVERSE 80 B
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СХЕМИ ВБУДОВУВАННЯ
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(наведені оглядово, детальні схеми див. сайт teka.ua)

(наведені оглядово, детальні схеми див. сайт teka.ua)

СХЕМИ ВБУДОВУВАННЯ

ASTRAL 60 B-TG

SQUARE 40.40 TG

OPERA ICO 915

IC 915

SIMPLA 45-S TG

CENTROVAL 45 TG

FO 997

FO 985

FO 915

STONE 90 B-TG 2B

STONE 60 S-TG 1B 1D

STONE 50 B-TG 1B 1D

MY1

EP 915

OS 210

FORSQUARE 50.40 TG

FORSQUARE 34.40 TG

SQUARE 50.40 TG

OS 200

SP 995

ARK 938 I - ARK 938

UNIVERSAL E 1B

UNIVERSAL 465.465 1B

ASTRAL 45 B-TG

SIMPLA 45-B TG

PERLA 45 B-TG 1B 1D

STONE 45 B-TG 1B 1D

ASTRAL 70 Е-TG

IC 915
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СХЕМИ ВБУДОВУВАННЯ

МИЙКИ. МІНІМАЛЬНА ШИРИНА БАЗИ

(наведені оглядово, детальні схеми див. сайт teka.ua)

30 СМ

40 СМ

50 СМ

60 СМ

70 СМ

UNIVERSAL E 1B
с. 34

UNIVERSAL 465.465 1B
с. 34

BROOKLYN 50 1B 1D
с. 31

FORLINEA RS15 50.40
с. 32

BE 1 ½ B 625 REV
с. 33

DIAMOND 1B 1D 86
с. 31

FLEXLINEA RS15 2B 580
c. 32

ASTRAL 70 Е-TG
с. 35

45 СМ

VTK 938

FOT 994

FOT 995

IN 995

ARK 915

MN

FLEXLINEA RS15 34.40
c. 32

BE LINEA RS15 34.40
c. 33

FORLINEA RS15 40.40
с. 32

FLEXLINEA RS15 50.40
c. 32

80 СМ

BE 40.40
с. 33

BE 28.40
с. 33

FLEXLINEA RS15 40.40
c. 32

FLEXLINEA RS15 45.40
c. 32

FORLINEA RS15 71.40
с. 32

BE Ø 39
с. 33

DR 77 1B 1D
c. 34

BE LINEA RS15 40.40
c. 33

BE LINEA RS15 50.40
c. 33

STYLO 2B
c. 34

STYLO 1B 1D
c. 34

STYLO 1B
c. 34

CLASSIC 1B 1D
c. 34

BE LINEA RS15 45.40
c. 33

UNIVERSE 80 B
c. 34

CENTROVAL 45
c. 34

UNIVERSE 45 1B 1D
c. 34

CLASSIC 1B
c. 34

CLASSIC MAX 1B 1D
c. 34

ASTRAL 45 B-TG
с. 35

SIMPLA 45-B TG
с. 35

CLASSIC 1B ½D 580
c. 34

ASTRAL 60 B-TG
с. 35

90 СМ

MT PLUS MTP 913

TR 550

50

ML

TR 750

BAHIA 1B Plus
с. 31
SIMPLA 45 S-TG
с. 35

CENTROVAL 45 TG
с. 35

UNIVERSE 50 1B 1D MAX
c. 34

STONE 60 S-TG 1B 1D
c. 36

PERLA 45 B-TG 1B 1D
с. 35

STONE 45 B-TG 1B 1D
c. 36

STONE 50 B-TG 1B 1D
c. 36

FORSQUARE 50.40 TG
c. 36

CLASSIC ANGULAR 2B
c. 34

FORSQUARE 34.40 TG
c. 36

SQUARE 50.40 TG
c. 36

STONE 90 B-TG 2B
c. 36

SQUARE 40.40 TG
c. 36
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Cook your way to life!

www.teka.ua

