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P yty gazowe

Kuchenki mikrofalowe



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

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

Ekpres ci nieniowy Oblo KP1101 
marki Krups na kapsu ki Nescafe 

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

Do przygotowywania zarówno 
aromatycznej kawy, jak i zimnych 

napojów.
Kolor bia y.

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

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

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

Szczegó y promocji na odwrocie. 



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

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

Imi  i nazwisko:

Ulica i nr domu:

Kod i miasto:

Telefon kontaktowy:

e-mail:

Podpis i data:

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

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

* pole wymagane

FORMULARZ ZG OSZENIOWY

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

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

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

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

promocja@teka.com.pl



Nowe urz dzenia z linii EBON to najlepszy 
przyk ad idealnego po czenia niezwyk ej
funkcjonalno ci, nowoczesnego wzornictwa
i ponadczasowej elegancji.

Urz dzenia Ebon,
zniewalaj ca forma

ENERGOOSZCZ DNE PIECZENIE 
Dzi ki zastosowaniu inteligentnego systemu kontroli temperatury, 
najnowsza funkcja ECO pozwala zoptymalizowa  zu ycie energii, 
osi gn  klas  efektywno ci energetycznej A+ oraz zredukowa  
zu ycie energii o 20% przy jednoczesnym zachowaniu pe nej 
funkcjonalno ci i wydajno ci urz dze .

LINIA EBON 2
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Chowane pokrętła 
Nieodparty urok oraz ułatwione 
czyszczenie powierzchni panelu 
sterowania to dwa powody dzięki 
którym urządzenia EBON staną się 
niezastąpionymi pomocnikami w kuchni.

Wielofunkcyjny wyświetlacz
Urządzenia EBON wyposażone są 
w innowacyjny wyświetlacz LED 
w kolorze białym. Dzięki temu 
rozwiązaniu wszelkie wyświetlane 
informacje są bardziej czytelne, 
a programowanie funkcji przyjazne 
użytkownikowi.

Ponadczasowe materiały
Wzornictwo urządzeń EBON to przykład 
na doskonałą równowagę w łączeniu 
stali nierdzewnej i szkła.
Zdecydowany kształt uchwytu ze stali 
nierdzewnej oraz elegancja czarnego 
szkła na drzwiach nadaje urządzeniu 
nowatorskiego, a jednocześnie 
ponadczasowego charakteru.

Linia EBON to wyraziste połączenie stali nierdzewnej z czystą linią szklanej powierzchni. 
Eleganckie wyświetlacze LED w kolorze białym, efektowny uchwyt ze stali nierdzewnej 
oraz nowatorski design sprawiają, że nikt nie przejdzie obojętnie obok urządzeń EBON.

E B O N

LINIA EBON
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NOWOŚĆ

MWS 22 EGL/RMCS 32 BIH MWS 20 BIS DH 985/685 T
kuchenka mikrofalowa 39 cm
pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56 l
3 funkcje grzania, 2 programy automatyczne
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
grill kwarcowy o mocy 1200 W
5 poziomów mocy mikrofal do 850 W
automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
ceramiczne dno
stal zabezpieczona przed odciskami palców
EGL - wersja lewa, EGR - wersja prawa
inox

kuchenka mikrofalowa 45 cm 
z funkcją piekarnika
pojemność (brutto/netto): 38 l / 32 l
6 funkcji grzania
sensorowy panel sterujący 
elektroniczny programator
chowane pokrętła
termoobieg
grill o mocy 1500 W
5 poziomów mocy mikrofal do 1000 W
automatyczne rozmrażanie wg czasu
potrójnie przeszklone „zimne drzwi”
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

kuchenka mikrofalowa 39 cm
pojemność (brutto/netto): 20 l / 18 l
3 funkcje grzania, 3 programy automatyczne
funkcja „Memory”
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
grill kwarcowy o mocy 1000 W
5 poziomów mocy mikrofal do 700 W
automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

okap przyścienny 90 lub 60 cm
sterowanie sensorowe 
pochłanianie szczelinowe
3 + 1 prędkości turbiny
oświetlenie LED 2 x 3 W
fi ltry metalowe
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej A
inox, szkło w kolorze czarnym

2 399 zł

1 799 zł

3 599 zł

2 759 zł

1 199 zł

899 zł

NOWOŚĆ NOWOŚĆNOWOŚĆ

HL 890

HS 735 HS 725

HS 710 BLACK HS 710 WHITE

HL 870 HL 850 HL 845
piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l 
14 funkcji grzania, 17 programów automatycznych
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
termosonda 
potrójnie przeszklone „zimne drzwi”
funkcja czyszczenia i emalia TEKA HYDROCLEAN®

prowadnice teleskopowe
(2 poziomy z pełnym wysuwem)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 57 l
10 funkcji grzania
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
prowadnice teleskopowe (1 poziom)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 57 l
6 funkcji grzania
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
prowadnice teleskopowe (1 poziom)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 57 l
6 funkcji grzania
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
prowadnice teleskopowe (1 poziom)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
kolor czarny

piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 57 l
6 funkcji grzania
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
prowadnice teleskopowe (1 poziom)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
kolor biały

piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l 
10 funkcji grzania, 10 programów automatycznych
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
potrójnie przeszklone „zimne drzwi”
funkcja czyszczenia i emalia TEKA HYDROCLEAN®

prowadnice teleskopowe
(2 poziomy, w tym 1 poziom z pełnym wysuwem)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l 
9 funkcji grzania
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
potrójnie przeszklone „zimne drzwi”
funkcja czyszczenia i emalia TEKA HYDROCLEAN®

prowadnice teleskopowe (1 poziom)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l 
9 funkcji grzania
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
prowadnice teleskopowe (1 poziom)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

4 199 zł

3 149 zł

2 399 zł

1 799 zł

2 199 zł

1 599 zł

1 999 zł

1 499 zł

1 999 zł

1 499 zł

3 599 zł

2 729 zł

2 959 zł

2 279 zł

2 529 zł

1 859 zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

LINIA EBON

LINIA ETHOS

1 599 zł

1 799 zł

DH 685 T

DH 985 T

1 159 zł

1 299 zł
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MWL 22 EGL/R MWL 22 EGL WHITE MWL 20 BIT
kuchenka mikrofalowa 39 cm
pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56 l
3 funkcje grzania, 9 programów automatycznych
funkcja „Memory”
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
grill kwarcowy o mocy 1200 W
5 poziomów mocy mikrofal do 850 W
automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
ceramiczne dno
stal zabezpieczona przed odciskami palców
EGL - wersja lewa, EGR - wersja prawa
inox

kuchenka mikrofalowa 39 cm
pojemność (brutto/netto): 20 l / 18 l
3 funkcje grzania, 3 programy automatyczne
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
grill kwarcowy o mocy 1000 W
5 poziomów mocy do 800 W
automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

kuchenka mikrofalowa 39 cm
pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56 l
3 funkcje grzania, 9 programów automatycznych
funkcja „Memory”
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
grill kwarcowy o mocy 1200 W
5 poziomów mocy mikrofal do 850 W
automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
ceramiczne dno
stal zabezpieczona przed odciskami palców
EGL - wersja lewa
inox, szkło w kolorze białym

2 529 zł

1 889 zł

2 319 zł

1 749 zł

2 649 zł

1 999 zł

DPL 110 ISLA
okap wyspowy 110 cm
sterowanie sensorowe
pochłanianie szczelinowe
3 + 1 prędkości turbiny
zegar i timer
wskaźnik zabrudzenia fi ltrów
oświetlenie LED 4 x 3 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 780 m3/h
opcja recyrkulacji 
klasa efektywności energetycznej D
inox, szkło w kolorze czarnym

4 399 zł

3 199 zł

HL 840 WHITE
piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l 
9 funkcji grzania
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
podwójnie przeszklone drzwi
funkcja czyszczenia i emalia TEKA HYDROCLEAN®

prowadnice teleskopowe (1 poziom)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox, szkło w kolorze białym

2 599 zł

1 999 zł

LINIA ETHOS

WYBÓR KONSUMENTA

Konsumenci nagrodzili 
piekarniki Teka tytułem Wybór 
Konsumenta 2015 doceniając 
ich najwyższą jakość oraz bogatą 
funkcjonalność. 

Więcej informacji na 
www.teka.com oraz 
www.wyborkonsumenta.com.pl

HKL 970 SCHKL 870
piekarnik konwekcyjno-parowy 45 cm
pojemność (brutto/netto): 35 l / 32 l
6 funkcji grzania, 3 programy automatyczne
funkcja „Memory”
zakres temperatur w gotowaniu na parze 40-100°C
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
termosonda
podwójnie przeszklone drzwi
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

piekarnik 45 cm
pojemność (brutto/netto): 48 l / 40 l 
10 funkcji grzania, 10 programów automatycznych
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
potrójnie przeszklone „zimne drzwi”
funkcja czyszczenia i emalia TEKA HYDROCLEAN®

prowadnice teleskopowe
(1 poziom z pełnym wysuwem)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

4 999 zł

3 779 zł

3 799 zł

2 729 zł

MCL 32 BIS MWL 32 BIS
kuchenka mikrofalowa 45 cm
z funkcją piekarnika
pojemność (brutto/netto): 38 l / 32 l
6 funkcji grzania
funkcja „Memory”
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
termoobieg
grill o mocy 1500 W
6 poziomów mocy mikrofal do 1000 W
automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
potrójnie przeszklone „zimne drzwi”
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

kuchenka mikrofalowa 45 cm
pojemność (brutto/netto): 38 l / 32 l
3 funkcje grzania
funkcja „Memory”
sensorowy panel sterujący
elektroniczny programator
chowane pokrętła
grill o mocy 1500 W
6 poziomów mocy mikrofal do 1000 W
automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
podwójnie przeszklone drzwi
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

3 799 zł

2 859 zł

3 159 zł

2 299 zł

CML 45 CPEL 15
ekspres do kawy 45 cm
elektroniczny programator
3 programy automatyczne
regulacja grubości mielenia, mocy i temperatury kawy
możliwość użycia kawy mielonej
możliwość ustawienia czasu włączenia 
i wyłączenia kawiarki
oświetlenie LED wnęki kawiarki
wyświetlacz LCD
funkcja samoczyszczenia i automatycznego 
odkamieniania
stal zabezpieczona przed odciskami palców
prowadnice teleskopowe
inox

szufl ada do podgrzewania naczyń 15 cm
dekoracyjna szufl ada do podgrzewania naczyń
bądź utrzymywania w cieple przygotowanych dań
pojemność: zestaw obiadowy dla 6 osób
zakres temperatur 30-80°C
kontrolka włączenia
szufl ada wysuwana na prowadnicach 
teleskopowych
antypoślizgowa mata na dnie
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

7 999 zł

5 999 zł

1 799 zł

1 299 zł

3 999 zł

2 979 zł

okap wyspowy Ø 40 cm
sterowanie sensorowe
3 + 1 prędkości turbiny
timer
wskaźnik zabrudzenia fi ltrów
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 780 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
inox, szkło w kolorze czarnym

CC 40 

3 599 zł

2 729 zł

DU 90 GLASS
okap przyścienny 90 cm
sterowanie sensorowe
3 + 1 prędkości turbiny
timer
wskaźnik zabrudzenia fi ltrów
oświetlenie LED 4 x 3 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 780 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
inox, szkło w kolorze czarnym

okap przyścienny 90 cm
sterowanie sensorowe
pochłanianie szczelinowe
3 + 1 prędkości turbiny
zegar i timer
wskaźnik zabrudzenia fi ltrów
oświetlenie LED 4 x 3 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 780 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
inox, szkło w kolorze czarnym

DPL 90

3 159 zł

2 399 zł

2 999 zł

2 199 zł

okap przyścienny 90 cm
sterowanie sensorowe
pochłanianie szczelinowe
3 + 1 prędkości turbiny
zegar i timer
wskaźnik zabrudzenia fi ltrów
oświetlenie LED 3 x 3 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 780 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
inox, szkło w kolorze czarnym

DVL 90
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LINIA COUNTRY STYLE 

Styl retro to obietnica sielskiego życia, gwarancja prostoty dnia 

codziennego oraz schronienie przed zgiełkiem wielkiego miasta. 

Bez względu na to, czy mieszkasz na wsi, czy w dużym mieście, daje Ci 

możliwość stworzenia swojej własnej bezpiecznej oazy. Neutralne kolory 

i stylowe wykończenia idealnie komponują się z rustykalnymi meblami, 

naturalnymi materiałami oraz rodzinnymi pamiątkami. Bez problemu 

wpasowują się także w ruralistyczny charakter wielu kultur, w których 

ta kuchnia stanowi serce domu. Razem z serią urządzeń Country Style 

stworzysz ciepłą, pogodną i przyjazną atmosferę miejsca, w którym będzie 

chciała spotykać się cała rodzina i przyjaciele.

LINIA COUNTRY STYLE

MWR 32 BI BEIGE
kuchenka mikrofalowa 45 cm
pojemność (brutto/netto): 38 l / 32 l
3 funkcje grzania
1 program automatyczny
mechaniczny programator
grill o mocy 1500 W
5 poziomów mocy mikrofal do 1000 W
automatyczne rozmrażanie wg czasu
podwójnie przeszklone drzwi
kolor beżowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

MWR 32 BI ANTHRACITE
kuchenka mikrofalowa 45 cm
pojemność (brutto/netto): 38 l / 32 l
3 funkcje grzania
1 program automatyczny
mechaniczny programator
grill o mocy 1500 W
5 poziomów mocy mikrofal do 1000 W
automatyczne rozmrażanie wg czasu
podwójnie przeszklone drzwi
kolor antracytowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

3 059 zł

2 269 zł

3 059 zł

2 269 zł

2 319 zł

1 759 zł

płyta indukcyjna 60 cm
4 pola indukcyjne
sterowanie sensorowe
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power”
funkcja utrzymywania ciepła
funkcja „Power Management”
wskaźniki zalegania ciepła
nadruk na płycie w kolorze złotym
napięcie znamionowe: 230/400 V
bez ramy

IBR 641 RETRO 

HR 750 ANTHRACITE

HR 750 BEIGE

HR 650

piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l
9 funkcji grzania
analogowy zegar z funkcją wyłączenia
kontrolka termostatu
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
prowadnice teleskopowe (2 poziomy)
kolor antracytowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l
9 funkcji grzania
analogowy zegar z funkcją wyłączenia
kontrolka termostatu
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
prowadnice teleskopowe (2 poziomy)
kolor beżowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l
9 funkcji grzania
analogowy zegar z funkcją wyłączenia
kontrolka termostatu
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
prowadnice teleskopowe (1 poziom)
kolor kremowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

2 759 zł

2 099 zł

2 759 zł

2 099 zł

2 339 zł

1 789 zł

płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe (1 potrójny)
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
kolor beżowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

EH 60 4G AI AL TR ANTHRACITE

1 379 zł

1 059 zł

płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe (1 potrójny)
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
kolor antracytowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

EH 60 4G AI AL TR BEIGE

1 379 zł

1 059 zł

okap przyścienny 90 lub 60 cm
elektroniczne sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 734 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej C
kolor beżowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

DOS 90/60 BEIGE

okap przyścienny 90 lub 60 cm
elektroniczne sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 734 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej C
kolor antracytowy
wykończenia w kolorze mosiężnym

DOS 90/60 ANTHRACITE

1 179 zł

1 379 zł

DOS 60

DOS 90

859 zł

999 zł

1 179 zł

1 379 zł

DOS 60

DOS 90

859 zł

999 zł

ER 60 4G AI AL
płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
szkło w kolorze kremowym
wykończenia w kolorze mosiężnym
bez ramy

1 379 zł

1 059 zł

FUNKCJA POWER 
MANAGEMENT 

Płyty indukcyjne IR 6040 oraz 
IBR 641 zostały wyposażone 
w funkcję Power Management, 
która pozwala użytkownikowi 
na indywidualne ustawienie 
parametrów generowanej 
mocy. Dzięki temu płytę 
można bez problemu 
podłączyć do jednofazowej 
instalacji elektrycznej pod 
napięcie 230 V.



7 LINIA EXCELLENCE

5 199 zł

3 999 zł

4 599 zł

3 399 zł

3 159 zł

2 399 zł

3 179 zł

2 339 zł

3 479 zł

2 629 zł

płyta indukcyjna 90 cm
4 pola indukcyjne
sterowanie sensorowe
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power Plus”
wskaźniki zalegania ciepła
napięcie znamionowe: 230/400 V
facette

płyta indukcyjna 90 cm
5 pól indukcyjnych
sterowanie sensorowe typu „Slider”
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power Plus”
funkcja „Smart Boiling”
funkcja „Total Zone”
funkcja „Stop & Go”
funkcja utrzymywania ciepła
wskaźniki zalegania ciepła
napięcie znamionowe: 230/400 V
facette

płyta indukcyjna 60 cm
4 pola indukcyjne
sterowanie sensorowe typu „Slider”
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power Plus”
funkcja „Smart Boiling”
funkcja „Total Zone”
funkcja „Stop & Go”
funkcja utrzymywania ciepła
wskaźniki zalegania ciepła
napięcie znamionowe: 230/400 V
facette

IR 942 HSIRS 953 IRS 643

płyta indukcyjna 95 cm
4 pola indukcyjne
sterowanie sensorowe typu „Slider”
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power Plus”
funkcja „Smart Boiling”
funkcja „Total Zone”
funkcja „Stop & Go”
funkcja utrzymywania ciepła
wskaźniki zalegania ciepła
napięcie znamionowe: 230/400 V
facette

VR TC 95 4i

płyta indukcyjna 80 cm
4 pola indukcyjne
sterowanie sensorowe typu „Slider”
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power Plus”
funkcja „Smart Boiling”
funkcja „Total Zone”
funkcja „Stop & Go”
funkcja utrzymywania ciepła
wskaźniki zalegania ciepła
napięcie znamionowe: 230/400 V
facette

IRS 843

20 zł

16 zł

HS 715*

piekarnik 60 cm
pojemność (brutto/netto): 65 l / 59 l
6 funkcji grzania
elektroniczny programator
chowane pokrętła
podwójnie przeszklone drzwi
emalia „Crystal Clean”
stal zabezpieczona przed odciskami palców
inox

1 599 zł

959 zł

PŁYTY KUCHENNE

2 859 zł

2 119 zł

2 399 zł

1 679 zł

3 159 zł

2 299 zł

płyta indukcyjna 60 cm
4 pola indukcyjne Teka Flex
sterowanie sensorowe typu „Slider”
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power”
funkcja „Total Zone”
funkcja utrzymywania ciepła
wskaźniki zalegania ciepła
napięcie znamionowe: 230/400 V
facette

* model dostępny do wyczerpania asortymentu

IRF 644 
płyta indukcyjna 60 cm
4 pola indukcyjne
sterowanie sensorowe typu „Slider”
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power”
funkcja utrzymywania ciepła
wskaźniki zalegania ciepła
szkło w kolorze białym
napięcie znamionowe: 230/400 V
facette

IRS 641 WHITE
płyta indukcyjna 60 cm
4 pola indukcyjne
sterowanie sensorowe typu „Slider”
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power”
funkcja utrzymywania ciepła
wskaźniki zalegania ciepła
napięcie znamionowe: 230/400 V
facette

IRS 641 

1 679 zł

1 259 zł

płyta indukcyjna 30 cm
2 pola indukcyjne Teka Flex
sterowanie sensorowe typu „Slider”
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power”
funkcja „Total Zone”
funkcja utrzymywania ciepła
wskaźniki zalegania ciepła
napięcie znamionowe: 230 V
facette

IRF 321

HS 715*

11

POLA INDUKCYJNE TEKA FLEX 

Płyty indukcyjne IRF 644 oraz IRF 321 wyposażone zostały 
w pola grzejne Teka Flex, które mogą pracować niezależnie 
od siebie lub połączone w większe bloki. Nie trzeba się przy 
tym martwić o sposób stawiania naczyń. Tym sposobem 
można zyskać aż do 30% więcej miejsca do gotowania 
i stosować nawet duże naczynia typu brytfanka lub dwa 
mniejsze jednocześnie na tym samym polu. Wystarczy 
włączyć funkcję Total Zone, która umożliwia sterowanie 
dwoma polami grzejnymi jednocześnie, a z łatwością 
osiągniemy idealną temperaturę w tym samym momencie.

środek czyszczący do piekarników
opakowanie: butelka 250 ml
usuwa silne zabrudzenia:
- w piekarniku
- na płytkach ceramicznych
- na miskach toaletowych
- na szkle
- na powierzchniach chromowych
- na oknach z tworzywa sztucznego

STARGLANZ

HIT
CENOWY
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HF LUX 60 4G AI AL BLACK
płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
indywidualne żeliwne ruszty
bez ramy

1 259 zł

899 zł

HF LUX 60 4G AI AL WHITE
płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
indywidualne żeliwne ruszty
szkło w kolorze białym
bez ramy

1 359 zł

999 zł

VT.2 2G AI AL
płyta gazowa 30 cm
2 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
facette

1 369 zł

1 049 zł

2 199 zł

1 399 zł

IR 6040
płyta indukcyjna 60 cm
4 pola indukcyjne
sterowanie sensorowe
timer z sygnałem akustycznym
system rozpoznawania naczyń
funkcja „Power”
funkcja utrzymywania ciepła
funkcja „Power Management”
wskaźniki zalegania ciepła
napięcie znamionowe: 230/400 V
facette

2 159 zł

1 659 zł

2 759 zł

2 129 zł

płyta gazowa 90 cm
4 palniki gazowe (1 potrójny)
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
indywidualne żeliwne ruszty
facette

VR 90 4G AI AL TR

CGW LUX 60 4G AI AL

CGW LUX 70 5G AI AL TR
płyta gazowa 70 cm
5 palników gazowych (1 potrójny)
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
ceramiczne szkło
bez ramy

CGW LUX 90 5G AI AL DR
płyta gazowa 90 cm 
5 palników gazowych (1 podwójny)
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
ceramiczne szkło
bez ramy

płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
bez ramy

1 579 zł

1 199 zł

2 329 zł

1 789 zł

PŁYTY GAZOWE EFX – CZYSTA FORMA STALI 

Minimalistyczny design, industrialna stal nierdzewna, żeliwne ruszty to tylko 
niektóre z wyjątkowych zalet płyt EFX. Płyty te zostały również wyposażone 
w udoskonalone, wysoko efektywne palniki, które pozwalają zredukować 
zużycie gazu o około 20-25 %. Dzięki ulepszonej konstrukcji i optymalizacji 
płomienia gotowanie staje się szybsze, a efektywność wykorzystania gazu 
jest maksymalna.

Bezpieczeństwo korzystania zapewnia zabezpieczenie przeciwwypływowe 
gazu (AL) – każdy palnik wyposażony jest w specjalny czujnik, który odcina 
dopływ gazu w sytuacji przypadkowego zgaszenia płomienia. Natomiast 
komfort użytkowania gwarantują stalowe pokrętła z wbudowanym 
generatorem iskry.

NOWOŚĆ

EFX 60 4G AI AL DR EFX 60 4G AI ALEFX 90 5G AI AL DR
płyta gazowa 90 cm
5 palników gazowych (1 podwójny)
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
inox

EFX 70 5G AI AL DR
płyta gazowa 70 cm
5 palników gazowych (1 podwójny)
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
inox

Płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe (1 podwójny)
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
inox

Płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
inox

1 699 zł

1 299 zł

1 599 zł

1 199 zł

1 299 zł

999 zł

1 199 zł

919 zł

NOWOŚĆ

NOWA WERSJA

NOWA WERSJA NOWA WERSJA

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

HIT
CENOWY
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959 zł

579 zł

799 zł

479 zł

płyta gazowa 90 cm
5 palników gazowych (1 potrójny)
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
system montażu semi-fi lo
kolor czarny

EW 90 5G AI AL TR BLACK
płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
system montażu semi-fi lo
kolor czarny

EW 60 4G AI AL BLACK

1 579 zł

1 199 zł

płyta gazowa 90 cm
5 palników gazowych (1 potrójny)
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
system montażu semi-fi lo
inox

EW 90 5G AI AL TR INOX

1 579 zł

1 199 zł

2 119 zł

1 599 zł

płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
system montażu semi-fi lo
inox

EW 60 4G AI AL INOX

2 119 zł

1 599 zł

1 899 zł

2 399 zł

DVT 60

DVT 90

1 369 zł

1 699 zł

1 999 zł

2 519 zł

DVT 60

DVT 90

1 469 zł

1 899 zł

płyta gazowa 70 cm
5 palników gazowych (1 potrójny)
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwna płyta do grillowania i podstawka do Woka
żeliwne ruszty
inox

EGW 70 5G AI AL TR

1 599 zł

1 199 zł

płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe (1 potrójny)
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
inox

EH 60 4G AI AL TR INOX

1 259 zł

959 zł

999 zł

719 zł

płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
inox

EX/60 4G AI AL

659 zł

389 zł

HLX 60 4G AI AL
płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
emaliowane ruszty
inox

EG 60 4G AI AL
płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
emaliowane ruszty
inox

EG 60 4G AI AL CI
płyta gazowa 60 cm
4 palniki gazowe
sterowanie pokrętłami z zapalaczami
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
żeliwne ruszty
inox

OKAPY KUCHENNE

DG3 90 ISLA
okap wyspowy 90 cm
elektroniczne sterowanie przyciskami
3 + 1 prędkości turbiny
timer
oświetlenie halogenowe 4 x 10 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 780 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
inox, szkło

DH2 90 ISLA
okap wyspowy 90 cm
elektroniczne sterowanie przyciskami
3 + 1 prędkości turbiny
timer
oświetlenie halogenowe 4 x 20 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 780 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
inox

3 799 zł

2 829 zł

2 999 zł

2 159 zł

DVT 90/60 BLACK
okap przyścienny 90 lub 60 cm
sterowanie sensorowe
pochłanianie szczelinowe
3 prędkości turbiny
timer
wskaźnik zabrudzenia fi ltrów
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 440 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej E
inox, szkło w kolorze czarnym

DVT 90/60 WHITE
okap przyścienny 90 lub 60 cm
sterowanie sensorowe
pochłanianie szczelinowe
3 prędkości turbiny
timer
wskaźnik zabrudzenia fi ltrów
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 440 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej E
inox, szkło w kolorze białym 

MONTAŻ SEMI-FILO 

Płyty gazowe z serii EW 
charakteryzują się wyjątkowym 
sposobem montażu, tzw. 
systemem semi-fi lo, dzięki 
któremu płyta będzie 
zamontowana niemalże na 
równi z blatem, a jej wysokość 
w najwyższym miejscu to 
niespełna 3,5 cm.

HIT
CENOWY

HIT
CENOWY

HIT
CENOWY
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DG3 90/60

DVU 590/560 WHITE

okap przyścienny 90 lub 60 cm
elektroniczne sterowanie przyciskami
3 + 1 prędkości turbiny
timer
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 780 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
inox, szkło

okap przyścienny 90 lub 60 cm
sterowanie sensorowe oraz sterowanie pilotem
pochłanianie szczelinowe
3 prędkości turbiny
timer
oświetlenie LED 2 x 2 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 538m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
inox, szkło w kolorze białym

okap przyścienny 90 lub 60 cm
sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny 
oświetlenie 2 x 40 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 405 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej E
inox

DBB 90/60

okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
automatyczny wyłącznik
3 prędkości turbiny
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
2 silniki
fi ltry metalowe
wydajność max.: 391 m3/h
wymienna listwa frontowa
opcja recyrkulacji
stal zabezpieczona przed odciskami palców
klasa efektywności energetycznej F
inox

CNL2 2002

okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
automatyczny wyłącznik
3 prędkości turbiny
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
2 silniki
fi ltry metalowe
wydajność max.: 391 m3/h
wymienna listwa frontowa
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej F
kolor biały

okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
automatyczny wyłącznik
3 prędkości turbiny
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
2 silniki
fi ltry metalowe
wydajność max.: 391 m3/h
wymienna listwa frontowa
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej F
kolor czarny

CNL2 2002 WHITECNL2 2002 BLACKCNL1 3000
okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
automatyczny wyłącznik
3 prędkości turbiny
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
2 silniki
fi ltry metalowe
wydajność max.: 427 m3/h
wymienna listwa frontowa
opcja recyrkulacji
stal zabezpieczona przed odciskami palców
klasa efektywności energetycznej F
inox

949 zł

699 zł

739 zł

549 zł

699 zł

489 zł

699 zł

489 zł

okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
automatyczny wyłącznik
2 prędkości turbiny
oświetlenie 2 x 40 W
1 silnik
fi ltry metalowe
wydajność max.: 332 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej F
inox

okap podszafkowy 55 cm
sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
oświetlenie LED 1 x 5 W
1 silnik
fi ltry metalowe
wydajność max.: 388 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej E
szkło w kolorze czarnym

okap podszafkowy 55 cm
sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
oświetlenie LED 1 x 5 W
1 silnik
fi ltry metalowe
wydajność max.: 388 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej E
szkło w kolorze białym

TL1-62 GFG2 GLASS BLACK GFG2 GLASS WHITE

419 zł

299 zł

599 zł

459 zł

599 zł

459 zł

1 199 zł

1 279 zł

DG3 60

DG3 90

839 zł

899 zł

589 zł

799 zł

DBB 60

DBB 90

429 zł

589 zł

999 zł

1 179 zł

DH2 60

DH2 90

739 zł

899 zł

1 699 zł

1 999 zł

DVU 560

DVU 590

1 299 zł

1 499 zł

1 699 zł

1 999 zł

DVU 560

DVU 590

1 299 zł

1 499 zł

1 179 zł

1 259 zł

NC2 60

NC2 90

839 zł

899 zł

1 179 zł

1 259 zł

NC2 60

NC2 90

839 zł

899 zł

1 499 zł 1 499 zł

1 119 zł 1 119 zł

DH2 90/60 

DVU 590/560 BLACK

okap przyścienny 90 lub 60 cm
elektroniczne sterowanie przyciskami
3 + 1 prędkości turbiny
timer
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 780 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
inox

okap przyścienny 90 lub 60 cm
sterowanie sensorowe oraz sterowanie pilotem
pochłanianie szczelinowe
3 prędkości turbiny
timer
oświetlenie LED 2 x 2 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 538m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
inox, szkło w kolorze czarnym

okap przyścienny 90 lub 60 cm
elektroniczne sterowanie przyciskami
3 + 1 prędkości turbiny
timer
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 780 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
kolor czarny, szkło w kolorze czarnym

okap przyścienny 60 cm
sterowanie sensorowe
pochłanianie szczelinowe
3 prędkości turbiny
timer
oświetlenie LED 2 x 2 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 518m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
inox, szkło w kolorze czarnym

okap przyścienny 90 lub 60 cm
elektroniczne sterowanie przyciskami
3 + 1 prędkości turbiny
timer
oświetlenie halogenowe 2 x 20 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 780 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
inox, szkło

okap przyścienny 60 cm
sterowanie sensorowe
pochłanianie szczelinowe
3 prędkości turbiny
timer
oświetlenie LED 2 x 2 W
fi ltry metalowe
wydajność max.: 518m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywności energetycznej D
inox, szkło w kolorze białym

NC2 90/60 BLACK

DVC 560 BLACK

NC2 90/60 INOX

DVC 560 WHITE

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆ
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2 599 z

1 999 z

2 199 z

1 599 z

1 999 z

1 499 z

8 599 z

6 299 z

3 399 z

2 399 z

3 779 z

2 629 z

2 559 z

1 899 z

zmywarka do naczy  60 cm
ukryty elektroniczny panel steruj cy
12 kompletów naczy
6 programów zmywania
5 temperatur zmywania
program ekonomiczny
funkcja opó nionego startu
automatyczna funkcja „3 w 1” (tabletki)
regulacja wysoko ci kosza górnego
ustawienie twardo ci wody
sygnalizacja wybranego programu i funkcji
sygnalizacja braku soli i nab yszczacza
dzielony pojemnik na sztu ce
system AQUASTOP
przep ywowy ogrzewacz wody
zu ycie wody (cykl) 11 l
poziom ha asu: 49 dB(A)
klasa efektywno ci: A++A

zmywarka do naczy  45 cm
ukryty elektroniczny panel steruj cy
10 kompletów naczy
6 programów zmywania
5 temperatur zmywania
program ekonomiczny
funkcja opó nionego startu
automatyczna funkcja „3 w 1” (tabletki)
program ½ za adunku
ustawienie twardo ci wody
sygnalizacja wybranego programu i funkcji
sygnalizacja braku soli i nab yszczacza
dzielony pojemnik na sztu ce
system AQUASTOP
przep ywowy ogrzewacz wody
zu ycie wody (cykl) 9 l
poziom ha asu: 49 dB(A)
klasa efektywno ci: A+A

DW1 605 FI DW1 455 FI 
zmywarka do naczy  60 cm
ukryty elektroniczny panel steruj cy 
z wy wietlaczem LED
14 kompletów naczy
8 programów zmywania
5 temperatur zmywania
program ekonomiczny
program szybki
program auto
funkcja opó nionego startu
automatyczna funkcja „3 w 1” (tabletki)
program ½ za adunku
funkcja AquaLogic
szu  ada na sztu ce
regulacja wysoko ci kosza górnego
ustawienie twardo ci wody
sygnalizacja wybranego programu i funkcji
sygnalizacja braku soli i nab yszczacza
system AQUASTOP
przep ywowy ogrzewacz wody
zu ycie wody (cykl) 11 l
poziom ha asu: 49 dB(A)
klasa efektywno ci: A++A

DW7 67 FI 

CH ODZIARKO-ZAMRA ARKI

NFE3 650 NFE2 320
ch odziarko-zamra arka wolnostoj ca
elektroniczny panel steruj cy z wy wietlaczem 
LCD na drzwiach
system kontroli temperatury „Fuzzy Logic”
automatyczne rozmra anie
No Frost
funkcja szybkiego zamra ania i ch odzenia
funkcja „Eco” 
funkcja „Holiday”
funkcja „Ice O  ”
jonizator powietrza w komorze ch odziarki
pow oka antybakteryjna
komora BIO (0-3°C)
alarm ustawienia temperatury

ch odziarko-zamra arka wolnostoj ca
elektroniczny panel steruj cy z wy wietlaczem 
LCD na drzwiach
system kontroli temperatury „Fuzzy Logic”
automatyczne rozmra anie
No Frost
funkcja szybkiego zamra ania
funkcja szybkiego ch odzenia
funkcja „Eco”
pow oka antybakteryjna
komora BIO (0-3°C)

ch odziarko-zamra arka do zabudowy
elektroniczny panel steruj cy
automatyczne rozmra anie ch odziarki i zamra arki
No Frost w zamra arce
funkcja szybkiego ch odzenia
komora BIO (0-3°C)
alarm otwartych drzwi
pow oka antybakteryjna
zamra arka ****
przestawne szklane pó ki
odwracane drzwi
regulowane nó ki
zawiasy no ycowe
pojemno  ca kowita 242 l
(ch odziarka - 193 l, zamra arka - 49 l)
klasa efektywno ci energetycznej A+

TKI2 325 DD 
ch odziarko-zamra arka do zabudowy
elektroniczny panel steruj cy
automatyczne rozmra anie ch odziarki
komora BIO (0-3°C)
pow oka antybakteryjna
zamra arka ****
przestawne szklane pó ki
odwracane drzwi
regulowane nó ki
pojemno  ca kowita 244 l
(ch odziarka - 189 l, zamra arka - 55 l)
klasa efektywno ci energetycznej: A+

CI 342

alarm otwartych drzwi
blokada nastawie
zamra arka ****
zewn trzny dystrybutor zimnej wody, kostek lodu 
i kruszonego lodu
przestawne szklane pó ki
stela  na 5 butelek
o wietlenie LED
pojemno  ca kowita 529 l
(ch odziarka - 353 l, zamra arka - 176 l)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
klasa efektywno ci energetycznej A+
inox

alarm ustawienia temperatury
zamra arka ****
przestawne szklane pó ki
odwracane drzwi
stela  na 5 butelek
pojemno  ca kowita 287 l (ch odziarka – 197 l, 
zamra arka – 90 l)
stal zabezpieczona przed odciskami palców
klasa efektywno ci energetycznej A+
inox

579 z

629 z

GFH 55

GFH 73

439 z

459 z

okap podszafkowy 73 lub 55 cm
sterowanie przyciskami
3 pr dko ci turbiny
o wietlenie halogenowe 2 x 20 W
1 silnik
 ltry metalowe

wydajno  max.: 329 m3/h
opcja recyrkulacji
klasa efektywno ci energetcznej E
inox

GFH 73/55 
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