




ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА С 
ТАЗИ ЦЕНОВА ЛИСТА

• Обявените цени в този каталог 
са за 2016 година и подлежат на 
промяна.

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

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

• При получаване на продуктите 
задължително ги проверете

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

Производителят си 
запазва правото да 
променя техническите 
характеристики на продуктите, 
без предварително 
предупреждение, като 
запазва тяхната основна 
функционалност и 
предназначение. Фирма 
„ТЕКА България” ЕООД не 
носи отговорност за каквито 
и да е печатни, технически 
или преводни грешки.Поради 
особености при печата са 
възможни разлики между 
действителните цветове и тези 
в каталога.

Настоящата ценова листа 
анулира всички предишни.

В нашия шоу-рум можете да 
видите цялата гама продукти на 
„ТЕКА” с различни комбинации 
от модели и цветове – един 
факт, който помага да 
направите Вашия най-добър 
избор за покупка.

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

„ТЕКА България”ЕООД 
1784 София, 
бул.Цариградско шосе 135 
(офис, шоу-рум и склад 
в сградата на Office Еxpress, 
партер)

Национален номер: 0700 17 880; 
тел.+359 02/9768 330; 9768 331
GSM: +359 895 613 370
Факс:+359 02/9768 332
е-mail: info@tekabulgaria.com
www.teka.com; www.teka.bg 
Facebook: Тека България ЕООД
Skype: teka.bulgaria

Гаранцията на 
душ системите 
и аксесоарите 
е 2 години.

Гаранцията 
на смесителите 
е 6 години на 
керамичната и/или 
термостатичната 
глава.
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Контейнери за съхранение на напитки

Компанията разполага с подразделение, което е 
специализирано в производството на контейнери 
за съхранение от неръждаема стомана. Всеки трети 
кег за бира в света се произвежда от Тека, което 
прави компанията глобален лидер в този сектор с 
приблизително 35% пазарен дял. Основните клиен-
ти тук са както големи пивоварни фабрики, така и 
химичните, фармацевтичните и хранителните ком-
пании. Подразделението за промишлени контейне-
ри е част от UCON AG Containersysteme KG, водеща 
компания в развитието, производството и продаж-
бата на промишлени контейнери за съхранение на 
токсични субстанции, стерилни контейнери, както и 
на обемни контейнери за съхранение с максимален 
капацитет от 3 000 до 10 000 литра.
Други продукти произвеждани от това подразде-
ление са: контейнери под налягане, за транспорти-
ране, продукти за санитарната индустрия, за ресто-
ранти, апарати от висок клас, защитни компоненти, 
обзавеждане за яхти и други.
ранти, апарати от висок клас, защитни компоненти, 
обзавеждане за яхти и други.

Тека Груп, широка гама от решения

Тека – марка с ценности

Професионално кухненско обзавеждане 

Подразделението за професионално кухненско об-
завеждане проектира, произвежда и доставя широ-
ка гама от продукти на големи вериги ресторанти 
и хотели, частни ресторанти, правителствени аген-
ции, образователни центрове, болници, летища, 
поправителни институции и столове за хранене. За-
ради своя иновативен подход и високото качество 
на материалите през 2013 година, марката Тека е 
отличена и с престижната награда за дизайн: Küche 
Award. Продуктовата гама на това подразделение 
може да бъде групирана в 5 основни категории:

• Модулни кухненски единици
• Конвекционални фурни и фурни с горещ въздух
• Оборудване за обслужване и кетъринг
• Мебели от неръждаема стомана
• Мобилни кухни

Тека е Европейска промишлена компания създадена 
през 1924 г. в  Германия.  С над 90 годишен опит, бизнес 
областите й обхващат от битово и професионално 
оборудване за кухня и баня до контейнери за съхранение.
Благодарение на непрекъснатите си инвестиции, Тека 
Груп се нарежда сред водещите световни производители 
на бирени кегове от неръждаема стомана, уреди за 

вграждане, мивки, продукти от неръждаема стомана, 
стъкловиден емайл, както и на промишлени контейнери 
за съхранение. Компанията има представителства в 
повече от 110 държави по целия свят, като произвежданите 
продукти са обединени в три водещи подразделения: 
(Кухни и бани, Професионално кухненско обзавеждане, 
кегове за бира и Контейнери).

Кухни и бани

Подразделението за кухни има 17 
фабрики и се явява водещ произ-
водител на мивки от неръждаема 
стомана, смесители за кухня и баня 
и уреди за вграждане като фурни, 
плотове, абсорбатори и други.  
Компанията предлага разнообраз-
на и напълно интегрирана продук-
това гама.

Като солидна и надеждна марка, Тека постигна изключително високи резулати както на световния пазар, така и сред 
своите клиенти. Ключовите фактори за постигането на това са:

Опит:

над 90 годишен опит, който превърна компанията в марка 
със силно развити ценности и афинитет към естетиката и 
дизайна. Гаранционният период на продуктите и ефектив-
ния следпродажбен сервиз също играят огромна роля за 
успеха.

Продуктова гама: 

разнообразната гама от продукти включваща мивки: (из-
работени от неръждаема стомана, гранит или синтетични 
материали), кухненски уреди, решения за баня, контейне-
ри, смесители и душ системи.

Качество: 

продуктите на компанията отговарят на различни серти-
фикати  по ISO и покриват редица международни стан-
дарти. Множеството тестове гарантират качеството на 
продуктите.

Решения: 

компанията е комплексен доставчик на цялостни решения 
и успешно посреща изискванията на своите потребители.

Иновативност: 

част от философията на компанията и неин основен га-
рант за успех са иновативните технологии при дизайна и 
производството. Системата Hydroclean ® и революцион-
ния Ihood ® са ясен пример за резултатите на нашите ино-
вативни концепции и програми за обучение.

Тека, компания от световен мащаб
Цифрите са ясен показател за ма-
щаба на компанията: 27 фабрики 
разположени на три континента и 
филиали в 33 държави. Тека има 
търговски отношения с над 110 
страни разположени на 5 континен-
та и повече от 100 млн. клиенти.
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Тека, 
компания от световен мащаб

Цифрите са ясен показател за мащаба на компанията: 27 фабрики 
разположени на три континента и филиали в 33 държави. 
Тека има търговски отношения с над 110 страни,  разположени 
на 5 континента и повече от 100 милиона доволни клиенти.

Ние се стремим да отговаряме на най-високите сертификати за 
качество в съответствие със стриктното спазване на екологичните 
стандарти.

Тека представителства

Тека заводи



ДВА ГИГАНТА СА 
ОТНОВО ЗАЕДНО

ГОРД СПОНСОР НА БАСКЕТБОЛНИЯ РЕАЛ МАДРИД

Тека продължава да подкрепя спорта. Благодарение на договора за 
спонсорство с баскетболния Реал Мадрид за следващите три сезона, 
компанията  формира стратегически съюз с най-важната спортна марка 
в света, Реал Мадрид.

Само страхотна марка като Тека може да си сътрудничи с най-важната 
спортна марка в света, Реал Мадрид и това партньорство да  доведе до 
големи взаимни успехи. Ние сме сигурни, че това ново начинание ще ни 
донесе много титли.



Тека- повече от 90 години 
произвеждаме смесители

Тека Груп притежава фабрики, които са 

специализирани в производството на продукти 

за баня. Основните бизнес направления 

включват смесители за кухня и баня, душ системи, 

санитарни продукти от неръждаема стомана и 

аксесоари. Позиционирани в Испания, Унгария, 

Азия и Норвегия, тези фабрики посрещат 

нуждите на повече от 50 страни. 90 годишният 

опит на Тека е спечелил доверието на клиенти 

от цял свят. Целта на Тека да предлага цялостни 

решения за баня на своите клиенти мотивира 

компанията да изгради фабрики в Европа и Азия. 

Като част от Тека Груп, лидер в производството 

на кухненски решения, Тека разви една от най-

големите гами смесители за кухня.

Тека също и във вашата баня

• Испания

• Австрия

• Унгария

• Германия

ТЕКА САНИТАРНИ СИСТЕМИ

е основният завод за производството 
на продукти за баня на Тека Груп. Там се 
извършват проучването, равитиетието, 
новите технологии, дизайна и лабора-
торния контрол на качеството. Компани-
ята координира два основни логистични 
центъра, за смесители за баня и кухня. 
Продукцията е фокусирана в средния и 
висок клас продукти.

ТЕКА УНГАРИЯ

Основен лидер на пазара в Унгария, но 
и една от най-големите фабрики в Евро-
па за сверични кранове за вода и газ. С 
исторически затвърдени позиции на па-
зара в Русия, Германия и Холандия. Пози-
циониран на един от ключовите пътища в 
централна Европа, много близо до Виена 
представлява логистичната платформа 
на Тека Груп за страните от този район.

ТЕКА АЗИЯ

Създаден да затвърди позициите на Тека 
Санитарни Системи на Азиадския пазар 
и районите под влиянието на долара. 
Продуктовият завод притежава серти-
фицирана система за управление спо-
ред  ICO 9001.
В допълнение, завода е определен като 
продуктов център на Тека Санитарни 
Системи от сертифициращите орга-
ни AENOR, AFNOR (Испания) и  CSTB 
(Франция). Притежава собствен отдел за 
проучване и развитие.



Тека, завършен производствен процес

1 42 53 6
ОТдЕл пО 
пОдбОРА

МОдЕРНИ ЗАвОдИОТдЕл МАшИННА 
ОбРАбОТКА

СпЕцИАлНО 
пОКРИТИЕ

ОТдЕл пОлИРАНЕ 
И шлИфОвАНЕ

КОНТРОл НА 
КАчЕСТвОТО, 
МОНТАжА И 
ОпАКОвАНЕТО 

Високо прецизни леярни 
машини, които използват 
CB755S високо-качествен 
месинг

За напълно автоматизирания процес 
на нанасяне на хром-никеловото 
покритие, в заводите е използвана 
технология с грижа към околната 
среда.

Най- добрият начин да гарантира 
отлично машинна обработка е като 
изгради изцяло завършен процес, което 
е възможно единствено използвайки 
модерни трансферни машини.

Използват се високо резистентни 
лакове и покрития от ново поколение 
като фотолуминисцентните бои и 
нанотехнологии.

Машините използвани в процеса 
на автоматичното шлифоване 
осигуряват отлично качество.

Чрез автоматичното полиране се 
постига гладка завършеност преди 
добавянето на хромово покритие.

100% от продуктовите 
компоненти 
преминават тестове за 
водонепропускливост и 
правилно функциониране. 
След това внимателно се 
прибират в предпазните им 
опаковки.



12 13Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики на продуктите, без предварително предупреждение, като запазва тяхната основна функционалност и предназначение.ТЕКА България ЕООД не носи отговорност за каквито и да е преводни и печатни грешки. Поради особености при печата са възможни разлики между действителните цветове и тези в каталога.
Всички цени са с включен ДДС.

Teka Cool:Lab

Покрития, които светят в тъмното

Докато размишляваме върху имената, които искаме да дадем на 
иновациите, развити от нашия отдел Проучване, Развитие и Идеи 
съвместно с дизайнери за този нов каталог, възникнаха няколко 
въпроса: Какво да бъде името на тази съвкупност от нови мечти и 
идеи за кухня и баня? Възможно ли е да се обединят толкова много 
иновации и нов дизайн под едно единствено име? И така се появи 
името COOL LAB
Лаборатория с свежи, практични, забавни и оригинални идеи. 
Осъществени като под един покрив събрахме дизайнерите от 
отдела на Тека съвместно със световно известни проектанти и най-
важните архитектурни студиа. Така създадохме серията смесители  
„Черно/Бяло“, „Светлина в тъмното“, благодарение на новото 
фотолуминисцентно покритие Moonlite и минималистичният дизайн 
на серията Aura.

Това е нашата все по-обхватна и развиваща се лаборатория за идеи.

Това е нашият не спиращ еволюционен форум за нови творения.  

Така се раждат тенденции: от добри идеи ...от Тека COOL LAB

А+
Разхода на вода при вашият смесител 
е само 5л/мин 

ВИСОКОУСТОЙЧИВА СПИРАЛА
Висока устойчивост на маркуча със 
специално тефлоново покритие и 
предпазна метална спирала.

ANTI-SCALE (АЕРАТОР ПРОТИВ ВАРОВИК)
Нов аератор,който намалява количеството 
на водният поток и улеснява  почисването  
на варовика.

ДОПЪЛНИТЕЛНА УСТОЙЧИВОСТ
Нова, по устойчива спирала. 

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА
Температурата се ограничава до 38°, 
за да ни защити превантивно от попарване.

РЕДУЦИРАНЕ НА ШУМА
Повечето наши модели включват редуктор 
на шума, който значително го намалява  при 
циркулацията на водата през смесителя.

СТУДЕН ДОПИР
Някои наши модели включват допълнителна 
изолация, за още по-голяма защита от изгаряне 
при допир до корпуса.

ANTI FINGER PRINT
При докосване не остават пръстови отпечатъци.

EASY  SCALE CLEANING 
(ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ НА ВАРОВИКА)
Лесно почистване от варовика на всички наши 
модели с душ, просто чрез  натискане  с пръст на 
гумените отвори през които излиза водата.

PULL_DOWN_SHOWER (ПОДВИЖЕН ДУШ)
Получавате по-голямо удобство и функционалност 
с подвижните душове на ТЕКА

EASY  INSTALATION (ЛЕСЕН  МОНТАЖ) 
Лесно и бързо инсталирате нов или подменяте 
старият си смесител.Направете го сами.

PULL-OUT SHOWER (ИЗДЪРПВАЩ СЕ  ДУШ)
Повече удобство и комфорт  през цялото 
време,когато използвате душа за миене на 
Вашите съдове.

Използвайки нашите екологични (5л/мин) и 
термостатични модели вие спестявате вода и 
енергия за загряването и, като така се грижите 
за околната среда.

QUICK AND  EASY  FITTING 
(БЪРЗО И ЛЕСНО СГЛОБЯВАНЕ)
Бързо и лесно разглобяване  и сглобяване  на 
механизмите с обикновен гаечен ключ, който е 
достатъчен в повечето случай.

СВЕТИ В ТЪМНОТО
Декоративно фосфоресциращо покритие, 
което свети в тъмното.

WATER SAVING (СПЕСТЯВАТЕ ВОДА) 
Иновационна система в керамичната глава, 
която ограничава дебита на вода до 5 л/мин, при 
което спестявате до 60 % вода в сравнение със 
стандартен едноръкохватков смесител.

Проучване + Развитие + Идеи + Творчество 
+ Еволюция + Удобство + Забавление + 
Идеи + Идеи + Идеи + Идеи + Идеи + Идеи

П+Р+И+
Сертификати за качество 
Нашите продукти преминават множество тестове 
преди да получат съответните сертификати: 
устойчивост на водно налягане, минимален поток 
на водата, нива на шум, стабилност на материалите, 
механизми, двуизмерни характеристики...и т.н. 
Сертификатите ISO 9001 доказват, че не се правят 
компромиси с качеството на смесителите през всички 

фази от дизайна до продуктовия процес. Повечето от 
нашите продукти са получили сертификати от най-
взискателните пазари като Франция (NF ), Норвегия 
(SINTEF ) и Испания (AENOR ). 

FRANCE THAILAND

SPAIN FRANCE SINGAPORE

NORWAY

ACS
Attestation

conformité sanitaire

SU

PER-ECO A+

5 L ITRES/MIN
.

· GLOWS IN THE DAR
K 

· G
LO

WS IN THE DARK

ФОТОЛУМИНИСЦЕНТНО ПОКРИТИЕ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?
Фотолуминесценцията е отличително качество на това ново покритие, като материала 
се зарежда от светлината и излъчва светлина в тъмното за определен период от 
време.
КАКВА Е ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЛУМИНИСЦЕНТНИЯ ЕФЕКТ?
Специално в случаите на това оригинално покритие създадено от нашия екип и 
в зависимост от няколко фактора, може да се достигне до 12 часа излъчване на 
светлина.
КАК Е НАПРАВЕНО?
Добавихме фотолуминисцентно покритие с дебелина 40 микрона под основния цвят.
КОЛКО ДЪЛГО ИЗДЪРЖА СПЕЦИАЛНОТО ПОКРИТИЕ?
В случаите , в които се почиства само с вода и сапун  без използването на химически 
препарати, свойствата на фотолуминисцентното покритие ще останат непроменени.



14 15Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики на продуктите, без предварително предупреждение, като запазва тяхната основна функционалност и предназначение.ТЕКА България ЕООД не носи отговорност за каквито и да е преводни и печатни грешки. Поради особености при печата са възможни разлики между действителните цветове и тези в каталога.
Всички цени са с включен ДДС.

- Висок контрол на температурата. Високо чувствителни, с надежна 
температурна регулация

- Максимално дълъг живот на продукта. Надвишава  500 000 цикъла 
на отваряне и затваряне при стандартизирани изпитания за 
издръжливост. 

- Отговаря на най-взискателните регламенти: EN-817; NF-077; NF-D 
18.202; ASME 1 112.18.1

- Нива на шум. В съответствие с Европейския регламент  EN – 817

- Екологични. С ограничител на температурата и водния поток.

- Най-високо качество на материалите. Продуктите на Тека 
притежават следните сертификати: ACS ; NSF ;  KTWA ; WRAS

- Двойно гарантиран качествен контрол. 100% от керамичните глави 
са тествани по време на производствения процес и в края му.

- 6 години гаранция

- 100% дизайн от Тека

- Непрекъснато усъвършенстване в развитието на процеса на 
производство, Тека разполага с тестова лаборатория и акустична 
камара.

- Тествани при над 100 бара налягане
    (при затваряне на водния поток)

Общи характеристики на смесителите Тека

Ново поколение керамични глави Тека

Общи характеристики на смесителите Тека

Керамична основна част с ½ завъртане, което позволява 
лесно и плавно смесване на водата, но също така 
предотвратява последствията от ефекта „воден удар“.

Тека керамична основна част на двуръкохватков смесител за монтаж на стена

Повечето модели смесители за 
баня на Тека включват редуктор 
на шума, който намалява шума 
при циркулацията на водата 
през смесителя.

dB

Термостатичните смесители Тека покриват 
изискванията на Европейската норма EN 
1111 за стабилност, сигурност и удобство. 
Функционирането е осигурено чрез елементи 
като възвратни клапи защитени от филтри. 
Функцията „против изгаряне“, осигурена 
от ограничителния бутон 38 ˚С,  позволява 
горещата вода да циркулира през определена 

част на термостатичния смесител, като по този 
начин предотвратява изгаряне причинено от 
неволен контакт с гореща зона.
Регулаторът на водния поток е оборудвам 
с екологичен ограничител на потока, който 
помага да се пести вода и енергия. За 
достигане на желания воден поток трябва да 
превключите зеления бутон.

Редуциране на шума

Висококачествените (3/8‘‘ или 1/2‘‘), гъвкави 
меки връзки от неръждаема стомана са с 
водонепропускливи пръстени. Те отговарят 
на най-високите изисквания на Органите по  
контрол на качеството в много Европейски 
страни.

Бърз и лесен монтаж 
(в повечето случай е 
необходим най-обикновен 
ключ 12мм.)

Висококачествени, гъвкави меки връзки 
от неръждаема стомана

Бързо и лесно инсталиране

Термостатична технология

Други характеристики на смесителите Тека

Продължителност на механизма

Керамична глава 
(едноръкохватков смесител)

Керамична част 
(двуръкохватков смесител за монтаж на стена)

Превключвател 

Въртящ се чучур

Тека норми

+ 500.000 цикъла

+ 175.000 цикъла

+ 200.000 цикъла

+ 80.000 цикъла

Европейски норми

200.000 цикъла

70.000 цикъла

80.000 цикъла

30.000 цикъла

Синтеровани керамични дискове
Всички керамични глави на смесителите Тека имат синтеровани 
керамични дискове с висока издръжливост. Тези дискове са с 
пореста повърхност, която задържа смазката по-дълго време, 
достигайки гладки и плавни движения и удължавайки живота 
на смесителя. Зъбните колела са изолирани от проникването на 
вода и следователно действието на смазката е непрекъснато.

Аератор 

airair

• Предотвратява образуването 
   на варовик
• Намалява количеството на   
   водния поток, като към него 
   добавя въздушна струя
• Воден поток, 
   който не се разпръсква
• Редуцира шума
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Всички цени са с включен ДДС.

Перфектният партньор

Прибиращ се смесител 
за монтаж под прозорец

Мивките могат да бъдат описани с безкрайно много прилагателни. Те могат да бъдат издръжливи, 
елегантни, впечатляващи. Но те са нищо без техният партньор: Смесителят. От професионалната 
серия до икономичните модели, за създаването на смесителите, Тека преминава през всички 
процеси: от идеята до дизайна. Изберете най-подходящия за вас.

Тека създаде модерен смесител за кухня за монтаж 
под прозорец, който може да се прибира и така 
по никакъв начин не затруднява отварянето или 
затварянето на прозореца.

Ограничител на температурата
Спестете енергията, която се използва за загряване на водата, 
благодарение на ограничителя на температурата, вграден в 
керамичната глава

Спестяване на вода
В керамичната глава е вграден ограничител на водния поток, за да 
пестите вода всеки път, когато използвате смесителя.

Против изгаряне
Забравете за изгарянето причинено от много топла вода. 
Ние се грижим за вас и семейството ви.

Тека керамични дискове
Всички керамични глави на Тека са с керамични дискове с висока 
издръжливост. Всички те имат пореста повърхност, която запазва 
греста по-дълго време, като спомага за постигането на плавни и 
лесни движения, и удължава живота на смесителя. Операционният 
механизъм остава защитен от проникването на вода, следователно 
се получава непрекъснато смазване.

Керамична глава



Колекция
Кухненски смесители
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Всички цени са с включен ДДС.
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193FO 915 

• Материал: месинг
• Въртящ се чучур
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава
• Цвят: Хром

Б.596.ХР
Цена: 299 лв.
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Б.596.ХР
Цена: 299 лв.

Б.596.ИН
Цена: 370 лв.

Б.596.ЧЕ
Цена: 350 лв.

Б.596.БЯ
Цена: 350 лв.

FO 915 Инокс  

• Материал: Висококачествена 
    неръждаема стомана AISI 304
• Въртящ се чучур
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава
• Цвят: Инокс

FO 915  Черен

• Материал: месинг
• Въртящ се чучур
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Цветно покритие 
    с прахово боядисване
• Керамична глава
• Цвят: Черен

FO 915  Бял

• Материал: месинг
• Въртящ се чучур
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Цветно покритие 
    с прахово боядисване
• Керамична глава
• Цвят: Бял

КОД

КОД

FO

Б.596.ЗЕ
Цена: 370 лв.

Б.599.ХР

Цена: 380 лв.

FO 915  Зелен

• Материал: месинг 
• Въртящ се чучур
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Цветно покритие 
    с прахово боядисване
• Керамична глава
• Цвят: Зелен

FO 985 Underwindow

• Материал: месинг
• Смесител за монтаж под прозорец
• Прибиращо се рамо
• Две позиции: Разгъната ( 299мм). 
   Прибрана ( 20мм)
• Въртящ се чучур
• Необходими са два отвора от ø 35мм
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава
• Цвят: хром
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Б.598.ХР
Цена: 385 лв.

Б.598.ЧЕ
Цена: 480 лв.

Б.597.ЧЕ
Цена: 380 лв.

Б.598.БЯ
Цена: 480 лв.

Б.597.БЯ
Цена: 380 лв.

FO 999

• Материал: месинг
• Въртящ се чучур
• Аератор против варовик
• Високо устойчива, 
    гъвкава пружина
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава
• Цвят: Хром

FO 999  Черен

• Материал: месинг
• Въртящ се чучур
• Аератор против варовик
• Високо устойчива, 
    гъвкава пружина
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Цветно покритие 
    с прахово боядисване
• Керамична глава
• Цвят: Черен

FO 997  Черен

• Материал: месинг
• Въртящ се и гъвкав чучур
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Цветно покритие 
    с прахово боядисване
• Керамична глава
• Цвят: Черен

FO 999 Бял

• Материал: месинг
• Въртящ се чучур
• Аератор против варовик
• Високо устойчива, 
    гъвкава пружина
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Цветно покритие 
    с прахово боядисване
• Керамична глава
• Цвят: Бял

FO 997 Бял

• Материал: месинг
• Въртящ се и гъвкав чучур
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Цветно покритие 
    с прахово боядисване
• Керамична глава
• Цвят: Бял

КОД

КОД
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· GLOWS IN THE DAR
K 

· G
LO

WS IN THE DARK

Б.021.ЧM
Цена: 555 лв.

Б.021.БЯ
Цена: 555 лв.

ICON Черен

• Материал: месинг
• Въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Аератор против варовик
• Цветно покритие 
    с прахово боядисване
• Керамична глава
• Цвят: Черен

ICON Черен металик

• Материал: месинг
• Въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Аератор против варовик
• Цветно покритие 
    с прахово боядисване
• Керамична глава
• Цвят: Черен металик

ICON  БЯЛ

• Материал: месинг
• Въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Аератор против варовик
• Цветно покритие 
    с прахово боядисване
• Керамична глава
• Цвят: Бял

КОД
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Б.021.ЧЕРВЕН

Цена: 555 лв.

Б.021.ЧЕ
Цена: 555 лв.

ICON Червен

• Материал: месинг
• Въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Аератор против варовик
• Цветно покритие 
    с прахово боядисване
• Керамична глава
• Цвят: Червен

Б.021.ХР
Цена: 470 лв.

ICON

• Материал: месинг
• Въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Аератор против варовик
• Керамична глава
• Цвят: Хром

10º

G3/8

30
2

65MAX

59X70

350
Ø33

200

27
9



26 ТЕКА България ЕООД не носи отговорност за каквито и да е преводни и печатни грешки. Поради особености при печата са възможни разлики между действителните цветове и тези в каталога.
Всички цени са с включен ДДС.

360

266

50x50

G3/8

M34x1.5
55MAX

244

220Б.594.ИН
Цена: 417 лв.

FRAME 994   

• Материал: Висококачествена 
    неръждаема стомана AISI 304
• Антибактериално покритие
• Въртящ се чучур
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична  глава

ДИЗАЙН  EXPRESSION

322

410 - 450

Ø33

291

Ø64

G 3/8

65 MAX.

224

295

350

325

G 3/8

Ø64

195

Ø3365 MAX.

M34x1.5

Ø52

G3/8

490

368

55MAX

206

220

Б.016.ХР
Цена: 463 лв.

Б.590.ИН
Цена: 393 лв.

MZX PULL-OUT 

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• С издърпващ се душ 
    и въртящ се чучур
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава
• Дизайн EXPRESSION

FRAME  915

• Материал: Висококачествена 
    неръждаема стомана AISI 304
• Антибактериално покритие
• Въртящ се чучур
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична  глава

КОД

КОД

MZX
Б.017.ХР
Цена: 396 лв.

MZX 90°

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• С  въртящ се чучур
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава
• Дизайн EXPRESSION

FRAME



28 29Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики на продуктите, без предварително предупреждение, като запазва тяхната основна функционалност и предназначение.ТЕКА България ЕООД не носи отговорност за каквито и да е преводни и печатни грешки. Поради особености при печата са възможни разлики между действителните цветове и тези в каталога.
Всички цени са с включен ДДС.

350

343
6°

65
 M

AX
.

212

64x54

221

Ø33

G 3/8

Б.517.ХР
Цена: 379 лв.

CUADRO

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С  въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

350

343
6°

65
 M

AX
.

212

64x54

221

Ø33

G 3/8

350

343
6°

65
 M

AX
.

212

64x54

221

Ø33

G 3/8

224

G 3/8

51 MAX.

54X54

310280

410 - 450

Ø33

Б.517.ЧЕ
Цена: 391 лв.

CUADRO 

• Материал: месинг
• Цветно покритие с прахово 
    боядисване: бял
• Аератор против варовик
• С  въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

CUADRO 

• Материал:месинг
• Цветно покритие с прахово 
боядисване: черен
• Аератор против варовик
• С  въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

КОД

CUADRO
Б.517.3.ХР
Цена: 433 лв.

Б.517.БЯ
Цена: 391 лв.

CUADRO  PULL-OUT   

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С издърпващ се  душ 
   и въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава



30 31Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики на продуктите, без предварително предупреждение, като запазва тяхната основна функционалност и предназначение.ТЕКА България ЕООД не носи отговорност за каквито и да е преводни и печатни грешки. Поради особености при печата са възможни разлики между действителните цветове и тези в каталога.
Всички цени са с включен ДДС.

228

45 MAX.

351

G 3/8

8°

193

350
Ø33

350

221

434 +20

G 3/8

125
Ø48

Ø33

40 MAX.

350

221

Ø33

G 3/8

65 MAX.

535

160

221

G 3/8

170

350
Ø3345 MAX.

530

G 3/8

222

289

40 MAX.

262

8°

350

Ø33

G 3/8

222

289

40 MAX.

262

8°

350

Ø33

G 3/8

222

289

40 MAX.

262

8°

350

Ø33

ARES К

Б.037.ХР
Цена: 249 лв.

Б.037.ХРЧЕ
Цена: 368 лв.

 ARES К 938 PULL-OUT    

• Материал: месинг
• Покритие: Хром
• Въртящ се чучур
• Издърпващ се душ
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична  глава

ARES K 938 PULL-OUT    

• Материал: месинг 
• Въртящ се чучур
• Издърпващ се душ
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Цветно покритие 
    с прахово боядисване
• Керамична  глава
• Цвят: Черен

КОД

Б.504.ХР
Цена: 417 лв.

Б.039.ХР
Цена: 399 лв.

Б.522.ХР
Цена: 176 лв.

ARES К 939                               

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С подвижен душ 
   и въртящ се чучур
• Два типа струя: плътна и душ
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

PRO 

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С подвижен душ 
   и въртящ се чучур
• Два типа струя:плътна и душ
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

ARES K 937

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С подвижен душ 
   и въртящ се чучур
• Два типа струя: плътна и душ
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

ARES K 915

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С  въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

КОД

Б.037.ХР.БЯ
Цена: 368 лв.

Б.036.ХР
Цена: 371 лв.

ARES К 938 PULL-OUT    

• Материал: месинг
• Въртящ се чучур
• Издърпващ се душ
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Цветно покритие 
    с прахово боядисване
• Керамична глава
• Цвят: Бял



32 ТЕКА България ЕООД не носи отговорност за каквито и да е преводни и печатни грешки. Поради особености при печата са възможни разлики между действителните цветове и тези в каталога.
Всички цени са с включен ДДС.

AURA K 978 PULL-OUT
нисък с душ 

• Материал: месинг
• С издърпващ се  душ 
   и въртящ се чучур
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Цветно покритие с прахово 
   боядисване
• Керамична глава
• Цветове: 
    Черен металик, Слонова кост

VITA K

45
M

AX

224

G 3/8

440

157

191
35°

242

45
M

AX

224

G 3/8

440

157

191
35°

242

Ø33

374
8°

350

261

193

65 MAX.

G 3/8

211

350
Ø33

190

40 MAX.

G 3/8

395

Б.041.ХР
Цена: 258 лв.

Б.041. 
ХРЧМ
ХРСК
Цена: 336 лв.

VITA K 915    

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

AURA K 978 PULL-OUT     
нисък с душ 

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С издърпващ се  душ 
    и въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

КОД

КОД

AURA K

Б.030.ХР
Цена: 283 лв.

Б.031.ХР
Цена: 208 лв.

VITA K 938 PULL-OUT 
висок с душ

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С издърпващ се  душ 
   и въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава
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341

40 MAX.

218

350

8°

194

G 3/8

Ø33

341

40 MAX.

218

350

8°

194

G 3/8

Ø33

341

40 MAX.

218

350

8°

194

G 3/8

Ø33

341

40 MAX.

218

350

8°

194

G 3/8

Ø33

Б.532.2.БЯ
Цена: 197 лв.

Б.532.ХРЧЕ
ХРЧМ
ХРОБ
ХРСК
ХРКВ
ХРВА
Цена: 197 лв.

INCA 995 Черен

• Материал: месинг
• Цветно покритие с прахово 
   боядисване: черен
• Въртящ се чучур
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

INCA 995 Бял

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Цветно покритие с прахово 
   боядисване: бял
• Въртящ се чучур
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

INCA   ВИСОКА

• Материал: месинг
• Цветно покритие с прахово 
   боядисване: черен, черен 
   металик,  слонова кост, 
   oпал-беж, кварц,   
   ванилия
• Аератор против 
    варовик
• С  въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, 
    меки връзки
• Керамична глава

КОД

Б.532.ХР
Цена: 147 лв.

Б.532.2.ЧЕ
Цена: 197 лв.

INCA висок 

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

INCA
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Всички цени са с включен ДДС.

Ø50

341

Ø33
350

G 3/8

40 MAX.

194

218

8°

350

40 MAX.

G 3/8

15°167
140

Ø33

140

227

Ø 47

210

65
 M

AX
.

28
57°

Ø 33

G 3/8

35
0

24
8341

40 MAX.

218

350

8°

194

G 3/8

Ø33

341

40 MAX.

218

350

8°

194

G 3/8

Ø33

341

40 MAX.

218

350

8°

194

G 3/8

Ø33

341

40 MAX.

218

350

8°

194

G 3/8

Ø33

Б.532.2.НЕОН
Цена: 197 лв.

Б.552.ЧМ
ЧЕ
СК
ОБ
КВ
ВА
Цена: 247лв.

Б.532.2.РОЗ
Цена: 197 лв.

INCA 995 Син 

• Материал: месинг
• Цветно покритие с прахово 
   боядисване
• Въртящ се чучур
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава
• Цвят: Син

INCA нисък 

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

INCA 995 Неон

• Материал: месинг
• Цветно покритие с прахово 
   боядисване
• Въртящ се чучур
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава
• Цвят: Неон

SP 995 

• Материал: месинг
• Цветно покритие с прахово 
   боядисване
• Въртящ се чучур
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава
• Цветове: Опал- беж, 
   Слонова кост, Кварц, 
   Ванилия, Черен, 
   Черен металик

INCA 995 Розов 

• Материал: месинг
• Цветно покритие с прахово 
   боядисване
• Въртящ се чучур
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава
• Цвят: Розов

КОД КОД

Б.532.2.
ОРАНЖ
Цена: 197 лв.

Б.531.ХР
Цена: 139 лв.

Б.532.2.СИН
Цена: 197 лв.

Б.532.1.ХР
Цена: 95 лв.

INCA 995 Оранж 

• Материал: месинг
• Цветно покритие с прахово 
   боядисване
• Въртящ се чучур
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава
• Цвят: Оранж

INCA висок

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

INCA INCA + SP 995
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Всички цени са с включен ДДС.

350

297

Ø33

227

65 MAX.

G 3/8

238

283
232

145
170

223

12°

65 MAX.
350

G 3/8

Ø 33

181

G 3/8

255

350

224

Ø33
65 MAX.

4º

Ø33

230

G 3/8

350

65 MAX.

280

210

Б.519.ХР
Цена: 188 лв.

Б.542.ХР
Цена: 189 лв.

Б.529.ХР
Цена: 234 лв.

MB-2 
висок

• Материал: месинг

• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

MB-2 
Медицински смесител 

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

MC-10 PLUS
висок 

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

КОД

MB-2, MC-10 PLUS
Б.505.ХР
Цена: 267 лв.

MB -2 PULL-OUT
висок с душ

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С издърпващ се  душ 
    и въртящ се чучур
• Два типа струя:плътна и душ
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава
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Всички цени са с включен ДДС.

194

G3/8

Ø33

39
0

25
M

AX

26
1

19
9 11°

15°

40 MAX.Ø33

G 3/8

140

167

227

350

141

7°

210

Ø33

R 3/8"

350

250

25 MAX.

Б.537.ХР
Цена: 84 лв.

Б.554.1.ХР
Цена: 83 лв.

Б.537.ХРВА
ХРКВ
ХРОБ
ХРСК
ХРЧЕ
ХРЧМ
Цена: 167 лв.

MF-2 PROJECT 
висок 

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

MF-2 PROJECT 
нисък

• Материал: месинг
• Покритие:хром
• Аератор против варовик
• С въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

LASER 
висок 

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• С две ръкохватки
• С въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична основна част

ML 

• Материал: месинг
• Въртящ се чучур
• Цветно покритие с прахово 
   боядисване
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава
• Цветове: Опал-беж, 
   Слонова кост, Кварц, 
   Ванилия, Черен, 
   Черен металик

КОД

Б.530.2.ХР
Цена: 139 лв.

Б.533.ХР

Цена: 129 лв.

MT (MP1) 
висок 

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

MT / MF / ML / LASER

15°

40 MAX.Ø33

G 3/8

140

167

227

350

141
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Всички цени са с включен ДДС.

175

Ø33

152

25
M

AX
.

227

15°

G 3/8

181
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Б.534.ХР
Цена: 169 лв.

Б.538.ХР
Цена: 129 лв.

Б.536.ХР
Цена: 124 лв.

Б.536.ЧМ
СК
ЧЕ
ВА 
Цена: 177 лв.

MT PLUS 915 
висок 

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С се въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

MT PLUS 993

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• С въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава
• Аератор против варовик
• Включен пръстен-основа за 
монтаж на по-голяма височина

MT PLUS 913 
нисък

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

MT PLUS 913 
нисък

• Материал: месинг
• Цветно покритие с прахово 
   боядисване
• Аератор против варовик
• С въртящ се чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава
• Цветове: 
    Черен металик,
    Слонова кост,
    Черен, Ванилия

КОД

MT PLUS
Б.535.ХР
Цена: 210 лв.

MT PLUS 978 PULL-OUT   
нисък с душ

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С издърпващ се  душ 
    и въртящ се чучур
• Два типа струя:плътна и душ
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава
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Б.572.1.ХР
Цена: 190 лв.

Б.049.ХР
Цена: 147 лв.

INCA Стенен

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Смесител за монтаж на стена
• Въртящ се чучур 
• С вграден в тялото
    регулатор на шума
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава 

MB-2 
стенен

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С въртящ се чучур
• С вграден в тялото
    регулатор на шума
• смесител за монтаж на стена
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава 

MT PLUS
стенен

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С въртящ се чучур
• С вграден в тялото
    регулатор на шума
• смесител за монтаж на стена
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава 

КОД

Б.304.ХР
Цена: 288 лв.

Б.573.1.ХР

Цена: 158 лв.

BR Ретро 

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Ретро дизайн
• Въртящ се чучур
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична основна част

РЕТРО + ЗА СТЕНА 



Термостатични смесители 
и душ системи
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278Характеристики на Термостатичните смесители

ТЕРМОСТАТИЧНИ СМЕСИТЕЛИ

Термостатичните смесители Тека напълно покриват изискванията за 
безопасност, стабилност и комфорт на Европейската норма EN 1111

БЕЗОПАСЕН ТЕМПЕРАТУРЕН СТОП БУТОН НА 38˚С, КОЙТО ПРЕДОТВРАТЯВА ИЗГАРЯНЕ
Тека се грижи за вас и семейството ви.

ЗАЩИТА НА ДЕЦА
Безопасен температурен стоп бутон на 38˚С, който предотвратява изгаряне

СПЕСТЯВАНЕ КОНСУМАЦИЯТА НА ВОДА
Всички термостатични смесители Тека са оборудвани с бутон ограничаващ водния поток

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Чрез термостатичните смесители Тека имате възможност да пестите вода и енергия

ДОПЪЛНИТЕЛНА БЕЗОПАСНОСТ – СТУДЕН ДОПИР
При някои от моделите Тека е включен допълнително приспособление за допълнителна защита

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 
ТЕРМОСТАТИЧНИЯ СМЕСИТЕЛ?

Това е смесител за вода, който автоматично поддържа 
константна температурата на водата, дори когато има 
вариации на температурата и потока на водата.

КАК РАБОТИ?

Термостатичните смесители на Тека автоматично 
смесват топлата и студената вода. Необходимо е само 
да изберете желаната температура чрез температурния 
регулатор и след няколко секунди водата ще достигне 
желаните стойности, като ги задържи константни през 
цялото време.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ?

С термостатичните смесители Тека вие винаги ще се 
наслаждавате на максимален комфорт и безопасност. 
Тази технология ви помага да пестите консумация на 
вода до 50% и електроенергия.

Teka  | Colección Termostatos

INCA PRO THERMOSTATIC
Термостатичен смесител за душ

• Температурен ограничител на 38°С
• ЕКО бутон за постоянен нисък разход 
   на вода и енергия
• Еднопосочен клапан
• Филтър на възвратните клапи
• Вграден в тялото превключвател
• Без комплект за душ

INCA PRO THERMOSTATIC
Термостатичен смесител за душ

• Температурен ограничител на 38°С
• ЕКО бутон за постоянен нисък разход 
   на вода и енергия
• Еднопосочен клапан
• Филтър на възвратните клапи
• Без комплект за душ

Б.268.ХР
Цена: 299 лв.

Б.269.ХР
Цена: 199 лв.

КОД
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БЕЗОПАСНИ,
ПРЕДОТВРАТЯВАТ ИЗГАРЯНЕ
Всички термостатични смесители Тека 
включват температурен стоп бутон на 
38˚С, който предотвратява нежелани 
температурни вариации и максимално 
намалява риска от изгаряне.  

ЗАЩИТА ЗА ДЕЦА
Безопасният температурен стоп бутон на 
38 ̊ С предотвратява изгаряне. Така Тека 
се грижи за вас и семейството ви.

СПЕСТЯВАНЕ НА ВОДА
Всички термостатични смесители Тека 
имат бутон за ограничаване на водния  
поток, който гарантира допълнителна 
редукция на консумацията на вода.

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
С термостатичните смесители Тека ще 
можете да спестявате освен вода, но и 
енергия с което допълнително помагате 
за защитата на околната среда.

ФУНКЦИЯ ПРОТИВ ИЗГАРЯНЕ
Темературният стоп бутон на 38˚С предотвратява изгаряне  
и улеснява регулирането на температурата на водата. 
Освен това дизайна на смесителя позволява горещата 
вода да циркулира през задната част на термостата, като 
предотвратява неволен контакт с горещите части на 
смесителя.

РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДНИЯ ПОТОК
¾ въртящата се керамична глава и ЕКО бутона са в идеална 
комбинация за да спомагат спестяването на вода, без да 
изгубите комфорта.

ТЕРМОСТАТИЧНИ ДУШ СИСТЕМИ

Б.718.ХР
Цена: 1345 лв.

Б.717.ХР
Цена: 775 лв.

FORMENTERA
• Термостатичен смесител 
    Formentera с горен изход
• Температурен ограничител на 38°C
• Eко бутон за постоянен 
    нисък разход на вода и енергия
• Вграден автоматичен  
    превключвател за душа
• Телескопична регулируема стойка 
    (мин. 935 мм – макс. 1285 мм)
• Душ глава  formentera 280 x 280 мм.  
   със система  за  почистване на солите 
• Допълнително усилена  гъвкава, 
   метална спирала 1500 мм
• Ръчен душ formentera със система 
    за  почистване на солите
• Плъзгащ се регулируем държач за слушалката
• Плъзгащ се регулируем фиксатор към стената

КОД

MT PLUS

• Термостатичен смесител 
    MT PLUS с горен изход
• Температурен 
    ограничител на 38° с
• Еко бутон за постоянен 
    нисък разход на вода и енергия
• Вграден автоматичен  
    превключвател за душа
• Телескопична 
    регулируема стойка 
    (мин.800 мм.-макс.1300 мм.)  
• Глава за душ disk ø 200 мм, със 
    система за почистване на солите.
• Допълнително усилена гъвкава  
    метална спирала 1500 мм.
• Слушалка  stick  със система  
    за  почистване на варовика
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ДУШ СИСТЕМИ ( UNIVERSE) 

В случай, че водното налягане във 
вашето населено място е много 
високо, ние ви препоръчваме да 
инсталирате автоматичен контрол 
на дебита.

Въртяща се душ глава

Лесен монтаж

Лесни за почистване и без котлен камък

Възможност за монтаж на автоматичен 
контрол на дебита

Функции на водния поток

ДЪЖД МАСАЖ

НЕЖНА СТРУЯ НЕЖНА СТРУЯ+ДЪЖД

ДЪЖД+МАСАЖ

Поддръжка: За да премахнете котления 
камък лесно притиснете с пръсти отворите 
на аератора.

Можете да монтирате вашата душ система 
лесно, без необходимостта от специалист.

КОМФОРТНИ 
Изключително плавен, керамичен 
превключвател, с който избирате водния 
поток да преминава през главата или през 
слушалката.

ЛЕСНИ ЗА МОНТАЖ
Лесно и бързо инсталиране, без да е 
необходим ремонт.

УДОБНИ 
Могат да бъдат свързани с всеки открит 
смесител чрез специален, гъвкав маркуч 
приложен към продукта.

ИНДИВИДУАЛНИ 
Може сами да персонализирате собствена 
душ система от богатата гама душ глави и 
слушалки за да отговаря напълно на  вашите 
предпочитания. 

МОДЕРНИ 
Иновативни форми, които следват 
последните тенденции в модерния дизайн. 

ИКОНОМИЧНИ
Могат да бъдат монтирани към всеки 
смесител за баня/душ, без да е необходимо 
да се сменя.

Б.706.ХР
Цена: 686 лв.

Б.710.ХР
Цена: 754 лв.

Б.709.ХР
Цена: 532 лв.

UNIVERSE CUADRO PRO 
• Универсална монтажна 
    система, подходяща за всеки 
    не вграден смесител.
• Приспособима регулираща 
    релса за лесен монтаж
- Минимална височина 
   990 мм
- Максимална височина 
   1.180 мм
• Минимално препоръчително 
    налягане: 1,5 бара
• Керамичен превключвател
• Душ глава със система 
    за почистване на варовика
    240 мм x 360 м
• Регулируем държач 
    за душ слушалка
• Свързваща, метална, 
    гъвкава пружина между   
    смесителя и душ системата 
    (80см)
• Метален гъвкав маркуч 150 см
• Без смесител

UNIVERSE PLUS
• Подходяща за инсталация 
    към всеки не вграден 
    смесител за вана/душ
• Керамичен превключвател
• Глава за душ  със система 
    за почистване на варовика
• Слушалка CUADRO 
    със система за почистване 
    на варовика
• Допълнително усилена 
    метална гъвкава 
    спирала 1500 мм.
• Свързваща  метална 
    спирала (800 мм.) между 
    смесителната батерия и душа
• Лесен монтаж
• Без смесител

UNIVERSE CUADRO
• Подходяща за инсталация 
    към всеки не вграден 
    смесител за вана/душ 
• Глава за душ CUADRO 
    200 х 200 мм. със система 
    за почистване на варовика
• Слушалка CUADRO 
    със система за почистване 
    на варовика
• Автоматичен превключвател
• Регулируем държач 
    за слушалката на душа
• Допълнително усилена 
    метална гъвкава 
    спирала 1500 мм.
• Свързваща  метална 
    спирала (800 мм.) 
    между смесителя и душа
• Лесен монтаж
• Без смесител
• Керамичен превключвател

КОД

КОД
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Б.711.ХР
Цена: 437 лв.

UNIVERSE PRO
• Подходяща за инсталация 
    към всеки не вграден 
    смесител за вана/душ
• Регулируема на височина 
    телескопична стойка 
    998 мм. – 1168 мм.
• Препоръчително минимално  
    налягане 1,5 бара
• Керамичен превключвател
• Глава за душ ICE L с Ø 25 см
• Слушалка ICE с 3 функции
• Регулируем държач 
    за слушалката
• Допълнително усилена 
    гъвкава метална 
    спирала 1500 мм.
• Свързваща метална 
    спирала (800 мм.) 
    между смесителя 
    и душ системата
• Без смесител

    система, подходяща за всеки 

• Минимално препоръчително 
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АБ.5555.ХР
Цена: 589 лв.

FORMENTERA
Душ слушалка

• Слушалка със система 
    за почистване на 
    варовика
• Гъвкава, метална 
    спирала 1500 мм.
• Квадратен, месингов,  
    стенен изход с държач 
    за слушалката

FORMENTERA
Смесителна розетка 
за вграждане

• Вграден 
превключвател към 
душа или слушалката
• Включва механизма с 
керамичната глава
• Без комплект за душ

КОД

FORMENTERA
Душ пита

• Размери: 280 х 280 мм
• Система за почистване на 
варовика
• Въртящо се сферично 
съединение за закрепване 
към душ рамото, позволяващо 
движение на главата в 
различни посоки

FORMENTERA
 Душ рамо

• Материал: месинг
• Дължина 400 мм
• Ширина  25 х 25 мм
• Резба  1/2”

ДУШ СИСТЕМИ

Б.708.ХР
Цена: 498 лв.

MT PLUS 
• Душ система със смесител 
    и горен изход
• Автоматичен превключвател
• Душ глава DISK Ø 20 см. 
    със система за почистване 
    на варовика
• Високо устойчива гъвкава 
    метална спирала 
    с дължина 1500 мм.
• Слушалка STYLO SPORT 
    с 3 функции и система 
    за почистване на варовика
• Регулируема на височина 
    телескопична стойка за 
    по-лесна инсталация 
    862 мм - 1382 мм.
• Регулируем държач 
    за слушалката
• Лесен монтаж
• Включен смесител 
   MT PLUS за душ

КОД

Б.719.ХР
Цена: 698 лв.

FORMENTERA
• Душ система със 
    смесител и горен изход
• Глава за душ FORMENTERA 
    280 х 280 мм. със система 
    за почистване на варовика
• Слушалка FORMENTERA 
    със система за почистване 
     на варовика
• Автоматичен превключвател 
    вграден в корпуса на смесителя
• Телескопична регулируема 
    стойка (мин.950 мм.-макс.1140 мм.)
• Регулируем държач 
    за слушалката на душа
• Допълнително усилена 
    гъвкава, метална спирала 1500 мм.
• Лесен монтаж
• ПЛЪЗГАЩ СЕ РЕГУЛИРУЕМ 
    ФИКСАТОР КЪМ СТЕНАТА
• Включен смесител 
    FORMENTERA за душ

350

86
8 

- 1
30

0

Ø200

150

150±20
G 1/2

КОМПЛЕКТ ЗА ВГРАЖДАНЕ       FORMENTERA



56 57Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики на продуктите, без предварително предупреждение, като запазва тяхната основна функционалност и предназначение.ТЕКА България ЕООД не носи отговорност за каквито и да е преводни и печатни грешки. Поради особености при печата са възможни разлики между действителните цветове и тези в каталога.
Всички цени са с включен ДДС.

Б.602.ХР
Цена: 4300 лв.

Б.600.ХР
Цена: 119 лв.

Б.620.1.ХР
Цена: 127 лв.

Б.189.ХР
Цена: 337 лв.

Б.603.ХР
Цена: 1195 лв.

AБ.5400.ХР
Цена: 126 лв.

Б.188.ХР
Цена: 235 лв.

SPA ПРАВОЪГЪЛНА ГЛАВА 
ЗА ВГРАЖДАНЕ В ТАВАН

• Неръждаема стомана AISI 304
• 2 функции на водния поток –  
ефект Дъжд и Каскаден ефект
• 700 мм X 380 мм
• Система за почистване 
    на варовика

FORMENTERA
Душ слушалка

• Слушалка със система 
    за почистване на 
    варовика
• Гъвкава, метална 
    спирала 1500 мм.
• Квадратен, месингов,  
    стенен изход с държач 
    за слушалката

FORMENTERA
Смесителна розетка 
за вграждане

• Вграден 
превключвател към 
душа или слушалката
• Включва механизма с 
керамичната глава
• Без комплект за душ

КОДКОД

ДУШ СИСТЕМИ ЗА ВГРАЖДАНЕ

SPA ГЛАВА 
ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА

• 2 функции на водния поток – 
ефект Дъжд и ефект Завеса
• 591 мм X 235 мм
• Система за почистване 
    на варовика
• Функция спестяване на вода
• За вградена инсталация

РОЗЕТКА SPA ЗА 
ВГРАЖДАНЕ С 2/3 ВЪРТЯЩ 
СЕ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ

• ½‘‘ входни и изходни връзки
• Напълно комплектован

FORMENTERA
Душ пита

• Размери: 280 х 280 мм
• Система за почистване на 
варовика
• Въртящо се сферично 
съединение за закрепване 
към душ рамото, позволяващо 
движение на главата в 
различни посоки

Б.620.1.ХР
Цена: 127 лв.

AБ.5400.ХР
Цена: 126 лв.FORMENTERA
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FORMENTERA
 Душ рамо

• Материал: месинг
• Дължина 400 мм
• Ширина  25 х 25 мм
• Резба  1/2”



Колекция
Смесители за баня



60 61Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики на продуктите, без предварително предупреждение, като запазва тяхната основна функционалност и предназначение.ТЕКА България ЕООД не носи отговорност за каквито и да е преводни и печатни грешки. Поради особености при печата са възможни разлики между действителните цветове и тези в каталога.
Всички цени са с включен ДДС.
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Б.181.ХРЧЕ
Цена: 388 лв. 

Б.184.ХР 
Цена: 198 лв.

КОД КОД

Б.181.ХР
Цена: 217 лв.

Б.182.ХР
Цена: 276 лв.

Б.181.ХРБЯ
Цена: 388 лв.

Б.183.ХР
Цена: 168 лв.

FORMENTERA CASCADE
Отворен каскаден смесител за умивалник нисък
• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор SUPER ECO A+ (само 5 литра/мин) 
   със защита от варовик
• Иновационна система на аератора, 
    която ограничава дебита на вода до 5 л/мин
• Спестявате до 60 % вода в сравнение 
    със стандартен смесител
• Водният поток е оптимизиран и постоянен
• Отворен каскаден чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

FORMENTERA CASCADE
Отворен каскаден смесител за умивалник висок
• Материал: месинг
• Покритие: хром
•  Аератор SUPER ECO A+ (само 5 литра/мин) 
    със защита от варовик
• Иновационна система на аератора, 
    която ограничава дебита на вода до 5 л/мин
• Спестявате до 60 % вода в сравнение 
    със стандартен едноръкохватков смесител
• Водният поток е оптимизиран и постоянен
• Отворен каскаден чучур
• Специален дизайн подходящ за комбинация 
   с мивки тип “купа”
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

FORMENTERA CASCADE 
Отворен каскаден смесител за умивалник нисък
• Материал: месинг
• Аератор SUPER ECO A+ (само 5 литра/мин) 
   със защита от варовик
• Иновационна система на аератора, к
    оято ограничава дебита на вода до 5 л/мин
• Спестявате до 60 % вода в сравнение 
    със стандартен смесител
• Водният поток е оптимизиран и постоянен
• Отворен каскаден чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Цветно покритие с прахово боядисване
• Керамична глава
• Цвят: Бял

FORMENTERA CASCADE
Каскаден смесител за умивалник нисък
• Материал: месинг
• Покритие: хром
•  Аератор SUPER ECO A+ (само 5 литра/мин) 
    със защита от варовик
• Иновационна система в керамичната глава, 
    която ограничава дебита на вода до 5 л/мин
• Спестявате до 60 % вода в сравнение 
    със стандартен смесител
• Водният поток е оптимизиран и постоянен
• Каскаден чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

FORMENTERA CASCADE 
Отворен каскаден смесител за умивалник нисък
• Материал: месинг
• Аератор SUPER ECO A+ (само 5 литра/мин) 
   със защита от варовик
• Иновационна система на аератора, к
    оято ограничава дебита на вода до 5 л/мин
• Спестявате до 60 % вода в сравнение 
    със стандартен смесител
• Водният поток е оптимизиран и постоянен
• Отворен каскаден чучур
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Цветно покритие с прахово боядисване
• Керамична глава
• Цвят: Черен

FORMENTERA 
Смесител за умивалник нисък
• Материал: месинг
• Покритие: хром
•  Аератор SUPER ECO A+ (само 5 литра/мин) 
    със защита от варовик
• Иновационна система в керамичната глава,  
    която ограничава дебита на вода до 5 л/мин
• Спестявате до 60 % вода в сравнение 
    със стандартен смесител
• Водният поток е оптимизиран и постоянен
• Автоматичен метален клапан за мивката
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

FORMENTERA



62 63Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики на продуктите, без предварително предупреждение, като запазва тяхната основна функционалност и предназначение.ТЕКА България ЕООД не носи отговорност за каквито и да е преводни и печатни грешки. Поради особености при печата са възможни разлики между действителните цветове и тези в каталога.
Всички цени са с включен ДДС.
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Б.180.ХР
Цена: 289 лв.

Б.180.ХРЧЕ
Цена: 499 лв.

Б.180.ХРБЯ
Цена: 499 лв.Б.185.ЧЕ

Цена: 319 лв.

КОД

КОД

Б.185.ХР
Цена: 219 лв.

Б.185.БЯ
Цена: 319 лв.

FORMENTERA
Смесител за умивалник нисък
• Материал: месинг
• Без разпръскване на водната струя
• Оптимизиране на консумацията на вода 
   с система за спестяване
• Аератор против варовик
• Автоматичен метален клапан за мивката
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава
• Цвят: Хром

FORMENTERA
Смесител за умивалник нисък
• Материал: месинг
• Без разпръскване на водната струя
• Оптимизиране на консумацията на вода 
   с система за спестяване
• Аератор против варовик
• Автоматичен метален клапан за мивката
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Цветно покритие с прахово боядисване
• Керамична глава
• Цвят: Бял

FORMENTERA
Смесител за вана/душ
• Материал: месинг
• Без комплект за душ
• Оборудван с ограничител на шума
• Автоматичен превключвател вграден в 
основното тяло
• Аератор против варовик
• Цвят: Хром

FORMENTERA
Смесител за вана/душ
• Материал: месинг
• Без комплект за душ
• Оборудван с ограничител на шума
• Автоматичен превключвател вграден в 
основното тяло
• Аератор против варовик
• Цветно покритие с прахово боядисване
• Цвят: Черен

FORMENTERA
Смесител за вана/душ
• Материал: месинг
• Без комплект за душ
• Оборудван с ограничител на шума
• Автоматичен превключвател вграден в 
основното тяло
• Аератор против варовик
• Цвят: Бял

FORMENTERA
Смесител за умивалник нисък
• Материал: месинг
• Без разпръскване на водната струя
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Оптимизиране на консумацията на вода 
   с система за спестяване
• Аератор против варовик
• Цветно покритие с прахово боядисване
• Автоматичен метален клапан за мивката
• Керамична глава
• Цвят: Черен
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Всички цени са с включен ДДС.
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Цена: 357 лв.

КОД

Б.371.ХР
Цена: 329 лв.

Б.371.БЯ
Цена: 357 лв.

ICON
ICON 
нисък

• Уникален дизайн
• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава
• Цвят: Хром

ICON 
нисък

• Уникален дизайн
• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Цветно покритие с прахово боядисване
• Керамична глава
• Цвят: Бял

ICON 
нисък

• Уникален дизайн
• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Цветно покритие с прахово боядисване
• Керамична глава
• Цвят: Черен

Б.271.ХР
Цена: 153 лв.

Б.270.ХР
Цена: 192 лв.

ARES
Смесител за умивалник нисък

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Автоматичен метален клапан (А/К) 
    за мивката
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

ARES
Комплект за вана/душ

•Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С вграден в тялото регулатор на шума
• Работа при ниско налягане
• Включва слушалка DUCAL, 
    спирала(1,70м), държач за стена

КОМПЛЕКТ ARES

КОД



66 ТЕКА България ЕООД не носи отговорност за каквито и да е преводни и печатни грешки. Поради особености при печата са възможни разлики между действителните цветове и тези в каталога.
Всички цени са с включен ДДС.
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Б.331.ХР
Цена: 267 лв.

Б.169.ХР
Цена: 239 лв.

Б.330.ХР
Цена: 337 лв.

Б.168.ХР
Цена: 338 лв.

VITA CASCADE
Смесител за умивалник нисък

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Автоматичен метален клапан (А/К) 
    за мивката
• Каскаден чучур 
    и аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

PALMA
Смесител за умивалник нисък

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Иновационна система в керамичната глава, 
    която ограничава дебита на вода до 5 л/мин
• Спестявате до 60 % вода в сравнение 
    със стандартен едноръкохватков смесител
• Водният поток е оптимизиран и постоянен
• Каскаден чучур
• Автоматичен метален клапан (А/К) за мивката
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

VITA CASCADE
Комплект за вана/душ

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Каскаден чучур 
    и аератор със защита от варовик
• С вграден в тялото регулатор на шума
• Включва слушалка AVANT, 
    спирала(1,70м), държач за стена

PALMA CASCADE
Комплект за вана/душ

• Материал:месинг
• Покритие:хром
• Каскаден чучур и аератор против варовик
• С вграден в тялото регулатор на шума
• Включва слушалка STYLO SPORT, 
    спирала(1,70м), държач за стена

КОМПЛЕКТ VITA

КОМПЛЕКТ PALMA

КОД

КОД
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PE
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.
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Б.351.ХР
Цена: 164 лв.

Б.363.ХР
Цена: 279 лв.

КОД

Б.350.ХР
Цена: 227 лв.

AURA
Комплект за вана/душ

•Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С вграден в тялото регулатор на шума
• Работа при ниско налягане
• Включва  слушалка STICK, 
    спирала(1,70м), държач за стена

AURA
Смесител за умивалник нисък

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• Автоматичен метален клапан (А/К) 
    за мивката
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

SPIRIT (ALAIOR)
Смесител за умивалник висок

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• Специален дизайн подходящ 
    за комбинация с мивки тип “купа”
• Автоматичен метален клапан (А/К) 
    за мивката
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

КОМПЛЕКТ AURA



70 71Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики на продуктите, без предварително предупреждение, като запазва тяхната основна функционалност и предназначение.ТЕКА България ЕООД не носи отговорност за каквито и да е преводни и печатни грешки. Поради особености при печата са възможни разлики между действителните цветове и тези в каталога.
Всички цени са с включен ДДС.
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Б.266.ХР
Цена: 142 лв.

Б.261.ХР
Цена: 119 лв.

КОД

Б.260.ХР
Цена: 169 лв.

INCA 45°
Комплект за вана/душ

•Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С вграден в тялото регулатор на шума
• Включва слушалка BASIC, 
спирала(1,70м), държач за стена

INCA 
Комплект за вана/душ

•Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С вграден в тялото регулатор на шума
• Включва слушалка BASIC, 
    спирала(1,70м), държач за стена

INCA
Смесител за умивалник нисък

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Автоматичен метален клапан (А/К) 
    за мивката
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

КОМПЛЕКТ INCA



72 73Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики на продуктите, без предварително предупреждение, като запазва тяхната основна функционалност и предназначение.ТЕКА България ЕООД не носи отговорност за каквито и да е преводни и печатни грешки. Поради особености при печата са възможни разлики между действителните цветове и тези в каталога.
Всички цени са с включен ДДС.
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Б.166.ХР
Цена: 129 лв.

Б.167.ХР
Цена: 103 лв.

КОД

Б.165.ХР
Цена: 169 лв.

MT PLUS
Комплект за вана/душ

•Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С вграден в тялото регулатор на шума
• Работа при ниско налягане
• Включва слушалка BASIC, 
    спирала(1,70м), държач за стена

MT PLUS
Комплект за душ

•Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• С вграден в тялото регулатор на шума
• Включва слушалка BASIC, 
    спирала(1,70м), държач за стена

MT PLUS
Смесител за умивалник нисък

• Материал: месинг
• Покритие: хром
• Аератор против варовик
• 3/8‘‘ гъвкави, меки връзки
• Керамична глава

КОМПЛЕКТ MT PLUS



74 75Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики на продуктите, без предварително предупреждение, като запазва тяхната основна функционалност и предназначение.ТЕКА България ЕООД не носи отговорност за каквито и да е преводни и печатни грешки. Поради особености при печата са възможни разлики между действителните цветове и тези в каталога.
Всички цени са с включен ДДС.

400 x 400 mm

ø 250 mm

300 mm

Б.600.ХР
Цена: 119 лв.

AБ.5300.ХР
Цена: 65 лв.

AБ.8400.ХР
Цена: 29 лв.

AБ.0550.ХР
Цена: 46 лв.

Б.824.ХР
Цена: 13 лв.

АБ.0454.ХР
Цена: 19 лв.

Б.826.ХР
Цена: 79 лв.

Б.605.ХР
Цена: 129 лв.

Б.601.ХР
Цена: 667 лв.

Б.606.ХР
Цена: 331 лв.

КОД КОД КОДКОД

ДУШ ПИТИ ДУШ СЛУШАЛКИ И АКСЕСОАРИ

FORMENTERA
Душ глава

• Размери: 280 х 280 мм
• Система за почистване на варовика
• Въртящо се сферично 
    съединение за закрепване към душ 
    рамото, позволяващо движение на 
    главата в различни посоки

FORMENTERA

• Слушалка 
FORMENTERA със 
система за почистване 
на варовика
• 1 функция Дъжд
• Допълнително 
усилена гъвкава, 
метална спирала 
1500 мм.
• Държач за 
слушалката

ТЕКА AIR
• Струя наситена 
   с въздух
• 1 функция: шампанско 
(наситена с мехурчета)
• Цвят: бял+хром
• Ø130 мм.

Увеличава удоволствието и комфорта при 
вземане на душ.
Ефикасно използване на водата.
Слушалката използва по-ефикасно смесване 
на струята с въздух и така пестите вода, докато 
се наслаждавате на удоволствието от душа.

FORMENTERA
Държач за слушалка 

• Регулиращо се рамо

SPA1 250  
Ултра тънка глава 

• Неръждаема стомана AISI 304
• Система за почистване на варовика
• Ултра тънка
• Радиус 250 мм
• Въртящо се сферично 
    съединение за закрепване към душ 
    рамото, позволяващо движение на 
    главата в различни посоки

Cuadro XL 
Душ глава

•Материал: месинг
• Покритие: хром
• Размер XL 300 X 300
• Система за почистване на варовика
• Въртящо се сферично 
    съединение за закрепване към душ 
    рамото, позволяващо движение на 
    главата в различни посоки

SPA 2  400 
Ултра тънка глава 

• Неръждаема стомана AISI 304
• Система за почистване на варовика
• Ултра тънка
• 400 мм X 400 мм
• Въртящо се сферично 
    съединение за закрепване към душ 
    рамото, позволяващо движение на 
    главата в различни посоки Extra slim Ø 130 mm.

BASIC

• Слушалка BASIC със 
система за почистване 
на варовика
• 1 функция: дъжд
• Допълнително 
усилена гъвкава, 
метална спирала 
1750 мм.
• Държач за 
слушалката

Хигиенен комплект 
за баня 
• Слушалка със стоп 
функция
• 1 функция: дъжд
• Допълнително 
усилена гъвкава, 
метална спирала 
1200 мм.
• Държач за 
слушалката

BASIC
Душ слушалка 

• Слушалка BASIC със 
система за почистване 
на варовика
• 1 функция: дъжд



76 77Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики на продуктите, без предварително предупреждение, като запазва тяхната основна функционалност и предназначение.ТЕКА България ЕООД не носи отговорност за каквито и да е преводни и печатни грешки. Поради особености при печата са възможни разлики между действителните цветове и тези в каталога.
Всички цени са с включен ДДС.

STYLO
Държач за 
слушалка 

• Регулиращо 
се рамо

Formentera
Стойка за душ 

• Размер: 71.8 см.
• Регулируем плъзгач
• Регулируем държач 
    за слушалката

СПИРАЛА ЗА БАНЯ 
• Допълнително 
усилена, гъвкава, 
метална спирала 
• Дължина 1750 мм.

AБ.8600.ХР
Цена: 53 лв.

Б.807.ХР
Цена: 39 лв.

AБ.5100.ХР
Цена: 61 лв.

КОД КОД

STYLO 
Душ комплект 

• Слушалка STYLO със 
система за почистване на 
варовика
• 3 функции:дъжд, масаж, 
мека
• Допълнително усилена 
гъвкава, метална спирала 
1750 мм.
• Държач за слушалката

STYLO SPORT
Душ слушалка 

• Система за почистване 
   на варовика
• 3 функции:
   дъжд, масаж, мека

STYLO SPORT
Душ комплект 

• Слушалка STYLO 
SPORT със система за 
почистване на варовика
• 3 функции:дъжд, масаж, 
мека
• Допълнително усилена 
гъвкава, метална спирала 
1750 мм.
• Държач за слушалката

Б.700.1.ХР
Цена: 63 лв.

Б.850.ХР
Цена: 31 лв.

АБ.0451.ХР
Цена: 17 лв.

Б.107.ХР
Цена: 99 лв.

BALTIC
Стойка за душ 

• Размер: 60 см.
• Пластмасова 
сапунерка
• Регулируем държач 
за слушалката
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Б.620.1.ХР
Цена: 127 лв.

Б.619.ХР
Цена: 88 лв.

Б.617.ХР
Цена: 39 лв.

Б.618.ХР
Цена: 53 лв.

FORMENTERA
 Душ рамо

• Дължина 400 мм
• Ширина  25 х 25 мм
• Резба  1/2”

ALAIOR душ рамо

• Дължина 400мм
• R 22mm
• Резба  1/2”

МЕСИНГОВ СТЕНЕН ИЗХОД
• Материал: хромиран 
месинг
• Кръгъл, стенен изход  за 
водата 
• Подходящ при система за 
скрит монтаж с розетка  
• Съвместим с всички 
спирали за баня на ТЕКА

Автоматичен  клапан
• Автоматичен метален 
клапан 
• „Клик – Клак” 
система на отваряне/
затваряне
• Подходящ за мивки 
за баня

СПИРАЛА ЗА КУХНЯ
• Допълнително усилена, 
гъвкава, PVC спирала 
• Дължина 1550 мм.

 ЕКО КОМПЛЕКТ
Комплектът включва:
• 3 бр. аератори със 
    защита от варовик, които 
    ограничават дебита до 
    5 л/мин. За монтиране на 
    смесители за кухня, баня 
    или биде

• 1 бр. регулатор на дебита  
    за употреба при смесители 
    за душ/вана, който 
    се монтира на входа на 
    спиралата към смесителя.
    Ограничава дебита 
    до 9 л/мин

FORMENTERA
Месингов стенен държач
• Материал: хромиран 
месинг
• Квадратен, стенен 
изход  за водата с 
държач за слушалката 
• Подходящ при система 
за скрит монтаж с 
розетка  
• Съвместим с всички 
спирали за баня на ТЕКА

ALAIOR V 
Вертикално  душ рамо

• Дължина 200мм
• Резба  1/2”

FORMENTERA V 
Вертикално  душ рамо
• Дължина 200мм
• Резба  1/2”

АБ.1053.ХР
Цена: 67 лв.

АБ.1050.ХР
Цена: 23 лв.

АБ.6200.ХР
Цена: 24 лв.

АБ.5000
Цена: 27 лв.

АБ.1106.ХР
Цена: 54 лв.

КОД КОД

АКСЕСОАРИ
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