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ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА 
С ТАЗИ ЦЕНОВА ЛИСТА

• Обявените цени в този 
каталог са за периодa  2015 
- 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 нов 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

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 
производител на мивки от неръждаема стомана, смесители 
за кухня и баня и уреди за вграждане като фурни, плотове, 
абсорбатори и други.  Компанията предлага разнообразна и 
напълно интегрирана продуктова гама.

Професионално кухненско обзавеждане
Подразделението за професионално кухненско обзавеждане 
проектира, произвежда и доставя широка гама от продукти 
на големи вериги ресторанти и хотели, частни ресторанти, 
правителствени агенции, образователни центрове, болници, 
летища, поправителни институции и столове за хранене. Заради 
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

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 клиенти тук са както 
големи пивоварни фабрики, така и химичните, фармацевтичните 
и хранителните компании.
Подразделението за промишлени контейнери е част от UCON 
AG Containersysteme KG, водеща компания в развитието, 
производството и продажбата 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 подразделение са: 
контейнери под налягане, за транспортиране, продукти за 
санитарната индустрия, за ресторанти, апарати от висок клас, 
защитни компоненти, обзавеждане за яхти и други.
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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.

20 завода в Европа:

Испания ( 6 )

Германия ( 5 ) 

Турция ( 2 )

Унгария ( 1 ) 

Италия ( 1 )

Холандия ( 1 )

Норвегия ( 1 )

Португалия ( 1 )

Швеция ( 1 )

Великобритания ( 1 )

4 завода в Азия

Китай ( 3 )

Индонезия ( 1 )

3 завода в Америка

Мексико ( 2)

Венецуела ( 1 )

• Заводи

• Представителства



• 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 ефективния следпродажбен 
сервиз също играят огромна роля за успеха.

• Продуктова гама: разнообразната гама от 
продукти включваща мивки (от неръждаема 
стомана, синтетичен гранит или закалено 
стъкло), кухненски уреди, бойлери, решения 
за баня, кегове за бира, контейнери за 
съхранение, професионлано кухненско 
оборудване, стъкловиден емайл, душ 
системи, смесители за кухня и баня.

• Качество: продуктите на компанията 
отговарят на различни сертификати  по ISO и 
покриват редица международни стандарти. 
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 гарант за успех 
са иновативните технологии при дизайна и 
производството. Системата Hydroclean® 
за водно почистване при фурните, 
мивката с електронен смесител iSink® и 
революционния абсорбатор iHood ® са ясен 
пример за резултатите на нашите иновативни 
концепции и развойна дейност.

Тека, марка с велика 
история и светло бъдеще
Нашите ценности са нашето предимство

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:



Тека - марка с ценности
Успехът може да се постигне само със силни изразени ценности. Тук, в Тека, ние 
постоянно търсим, преглеждаме и предлагаме нови решения. Но нито едно от тях не 
би било толкова полезно, колкото бихме искали, ако всяка една от иновациите, която 
ние разработихме не бе подкрепена от нашите ценности.

Автентичност    
Откакто стартирахме през 1924г. в една 
малка работилница в Германия ние 
оставаме верни на корените си.  Духът на 
нашия основател е нашето вдъхновение, 
поколение след поколение. Ето защо ние 
вярваме в автентичността като стойност, 
която никога не излиза от мода.

Страст
Чудесните домашни електроуреди и 
техните качествени компоненти сами 
по себе си не гарантират съвършенство.
Само когато чувстваме страстта, 
ние можем да постигнем пълно 
удоволетворение.

Необходимост
Повече от 90 години, милиони наши 
клиенти ни поверяват грижата за свойте 
семейства.  Ние приемаме това доверие с 
гордост и се стремим към съвършенство, 
защото знаем, че доверието не е просто 
даденост, а трябва да се спечели. Защото 
щастието на нашите клиенти е нашата 
голяма цел.

Споделени емоции  
Споделянето на емоции е нещо 
изключително.Тук, в Тека ние обичаме 
да Ви предоставяме поводи да се 
насладите на безценните мигове с 
Вашето семейство и приятелите.

“От момента, в който ние направим 
първите чертежи за нашите проекти, 
имаме само една идея в ума: да създадем 
тези, които ще ни направят щастливи.”



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 отбор от ранга 
на Реал Мадрид и това партньорство да  доведе до големи взаимни 
успехи. Ние сме сигурни, че това начинание ще ни донесе много титли.

Марката Тека

Тека Груп е една от марките с най-дълги традиции в спортното спонсориране. Ръка за ръка с Тека Расинг клуб Сантандер бе 
първият испански футболен отбор с реклама на своите екипи. Изпъква и спомоществователството на Реал Мадрид, което 
продължи почти 8 години и което донесе на клуба общо 15 футболни и баскетболни титли.
Тека бе представена и в историческия хандбален отбор Тека Кантабрия, с който бяха спечелени една европейска титла 
и две купи на носителите на купи. Специално внимание заслужават периодът между 1976 и 1990 година и отборът по 
колоездене Групо депортиво Тека, с който Марино Лехарета спечели Обиколката на Испания през 1982 година, а през 1977 
и 1984 бе завоювана и отборната титла. 
Тека е била главен спонсор на мотоциклетния отбор Teka Suzuki Motocross Team, както и на Световния шампионат MX1 
Motocross (в различни години Тека подкрепя шампионата и като редови спонсор).
През 2010 г. Тека участва като спонсор във второто издание на Barcelona World Race, чиято яхта печели второ място в най-
важното състезание - околосветската нонстоп регата за тандеми. Компанията е подкрепяла и други спортове - хокей на лед 
в Чехия, поло в Чили, рали Дакар 2013 в Чили. Тека присъстваше и на олимпийските игри в Сочи през 2014 г., подкрепяйки 
унгарския двукратен медалист Имре Пулай.
Ако съществува партньорство, с което компанията продължва да се асоциира и в наши дни, то това несъмнено е 
дългогодишното спонсорство на футболния отбор Real Madrid. Ние се гордеем, че бяхме част от нещо толкова велико: два 
пъти Европейски шампион, един път шампион на страната... Раул, Зидан, Фиго, Касияс... Тeзи имена са част от футболната 
история и завинаги част от марката Teka.



Тека е един от най-големите световни 
производители на кухненски мивки.

За производството на нашите мивки се използва 
специална аустенитна  (хирургическа) неръждаема 
стомана - серия AISI 304, която е високо качествена 
и е най-дълготрaйният продукт нa пазара. Висока 
устойчивост на корозия, топлина и надраскване. 
Серията AISI 304 е сплав от 18% хром и 10% никел. 
Хромът придава трърдостта и осигурява блясък и 
дълготрайност. Никелът допринася за повишената 
здравина и устойчивост. 
Иноксът е хигиеничен материал, лесен за почистване 
и устойчив на корозия.

Само най-известните марки в света 
използват тази премиум стомана.

Покрития:

Гладко: Полираните мивки Тека, 
направени от неръждаема стомана са 
дълготрайни и лесни за почистване. 
Имат равномерен, силен блясък на 
отцедника и коритото. Отличават се от 
другите  благодарение на интензивното 
полиране – ръчно и машинно.

Микролен: Мивките с покритие 
микролен са изработени от неръждаема 
стомана с лек, елегантен релеф, 
придаващ различен вид на мивката, 
което намалява видимостта на 
драскотините, варовика и петната по 
повърхността. 

Неръждаемата стомана от най-висока проба, 
която използва Тека има удивителното 
свойство да се самополира.При наличие 
на малки драскотини, с времето те се 
самополират с помоща на въздуха и водата.

Мивките на Тека се произвеждат в собствени модерни фабрики в Испания, 
Германия, Швеция и Мексико, според най-строгите европейски норми и 
отговарят на стандарта EN-13310, като всички наши фабрики са сертифицирани 
по СТАНДАРТИТЕ за качество ISO 9001:2008, както и 14001:2004 за екологично 
производство, което не вреди на околната среда.Такъв Еко сертификат 
притежават  много малък брой заводи в света.
Тека сама проектира и разработва матриците за своите модели в собствените 
си фабрики. Ние разполагаме с над 645 матрици, което ни позволява сами да 
направим дизайна на нашите мивки и те бъдат уникални на пазара.

Като благодарност за доверието към нашите продукти, Тека увеличи търговската гаранция на 
своите мивки от неръждаема стомана до 75 години.

Тека означава международен златен стандарт за призводство на мивки от неръждаема стомана. 
По време на производствения процес всяка мивка преминава през стриктни тестове за качество, 
които сами по себе си гарантират дългия живот на продукта.
Тека използва само най-качествените материали и последните технологии при производството 
на своите мивки.
Гаранцията се отнася единствено за материала на мивките от неръждаема стомана и не покрива 
елементи като: клапани, монтажни скоби, уплътнения, кошници, рендета, дъски за рязане от 
различни материали, тапи, дозатори, смесители, аксесоари (за пакетите TEKAWAY) и други.

По време на производствения процес всяка мивка преминава през стриктни тестове за качество, 
които сами по себе си гарантират дългия живот на продукта, като се използват само най-
качествените материали и последните технологии при производството.
Гаранцията се отнася единствено за материала на мивките от синтетичен гранит и не покрива 
елементи като: клапани, автоматични клапани, връзки, монтажни скоби, уплътнения, кошници, 
рендета, дъски за рязане от различни материали, тапи, дозатори и други.

Произведени от неръждаема стомана 
AISI 304.Комбинират се перфектно с 
иноксовите уреди ТЕКА.

Висока устойчивост на корозия и 
надраскване.

Лесен за почистване материал.
Необходими са минимални грижи за 
поддържане на атрактивна визия.

Изключително издържлив  и нечуплив 
материал за тежка експлоатация 
,отговарящ на най-взискателните 
изисквания на клиентите и 
дизайнерите на кухни.
Материалът е с дълъг живот.

Хигиеничен и антибактериален 
материал.Гладката повърхност прави  
развитието и разпространението на 
бактериите по-трудно.

100% рециклиране на материала след 
края на експлоатацията.

Като световен лидер в производството на мивки Тека използва 
последните методи и технологии.
Повечето наши модели са изработени по метода на пресоване от цял 
лист инокс, като така се елиминира нуждата от последващо заваряване 
на коритото и се намалява цената.
     
При мивките с много дълбоки корита технологично се прилага 
метода на заваряване на коритото, като след заварката се извършва 
шлифоване и полиране.
 
Дебелината на неръждаемата стомана е може би основната 
характеристика, която се проверява преди 
закупуване на мивка. Колкото по-дебела е стоманата, толкова по-малко 
податлива е тя на деформиране, корозия,
шум, температурни промени и щети от удари с твърди предмети.
Мивките Тека са налични в различни дебелини, в зависимост от
серията и модела.



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.

ВАЖНО!!!   ПАЗЕТЕ МИВКАТА СИ ОТ:

1  Хлориди – препаратите с повишено 
съдържание на хлор могат да наранят 
Вашата мивка.Ако все пак използвате 
такива препарати, я измивайте обилно 
с вода веднага след употреба.

2  Драскотини – не употребявайте телчета 
и абразиви за почистване на мивката.
Драскотините  и петната можете да заличите 
най-добре с почистващите препарати на Тека 
-  TEKA CLEAN и STARGLANZ.

3  Остри и режещи предмети 
– острите ръбове могат 
сериозно да наранят Вашата 
мивка.

Как най-бързо 
и лесно да 
монтираме 
нашата мивка?

Преливник

Това е устройство, 
което предотвратява 
преливането на вода от 
коритото.  Преливниците 
Teka гарантират оттичане 
на 0,20 л/сек.
Всички те покриват 
нормата EN 13310.

Автоматичният клапан

Автоматичният клапан е 
устройство за управление 
на цедката, което позволява 
коритото да бъде удобно 
пълнено и изпразвано, без да 
е нужно да бъркате с ръка в 
мръсната вода и да се мокрите.

Клапани  

Биват два вида 3 ½  и 1 ½ .Също така могат да 
са стандартни с тапа или с цедка.Функцията 
на подвижната  цедка от неръждаема стомана 
е да попречи на отпадъците да навлязат в 
канализацията или да запуши коритото при 
пълнене с вода.Има две позиции - отворено 
и затоврено. Към  клапаните 3 ½  може да се 
монтира мелница за хранителни отпадъци.

45 см.

Expression 46 1C
стр. 22

Stena 45B
стр. 29

Stylo 1C
стр. 32

Stylo 1C 1E
стр. 33

Universo 79 1C 1E
стр. 35

DR-80 1C 1E
стр. 38

Centroval 45
стр. 39

ERC
стр. 39

Princess 45 1C
стр. 41

Basico 500 1C
стр. 44

Deva INDUSTRY
стр. 43

Basico 79 1C 1E
стр. 43

BЕ Ø 39
стр. 53

Aura 45B TG
стр. 56

Astral 45 B-TG 
стр. 59

Simpla 45
стр. 64

МИВКИ ЗА КУХНЯ 
според светлия отвор на кухненския шкаф
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Всички цени са с включен ДДС.

50 см. 80 см. 90 см.

За ъглов шкаф

60 см.

Lux 86 1C 1E бяла
стр. 19

Super Bowl 1C
стр. 25

Super Bowl 1C 1E
стр. 25

DR 77 1C 1E
стр. 38

Frame 1C Plus
стр. 20

Super Bowl 1 1/2 C
стр. 26

E 60  1C
стр. 45

Radea 490/370
стр. 67

Super Bowl 1 1/2 C 1E
стр. 27

Super Bowl 86 2C MAX
стр. 27

Big Bowl 80 1C
стр. 31

Big Bowl 86 1C PLUS (Bahia Plus)
стр. 31

Be Linea 400/400
стр. 48

Premium 1C Max
стр. 22

BE 400/400 (25)
стр. 52

Expression 1 1/2C 1E
стр. 23

Universo  100 1 1/2 C 1E
стр. 36

Be Linea 450/400
стр. 48

Aura 60 B-TG
стр. 56

Astral 60 B-TG
стр. 59

Stylo 2C
стр. 33

BE 785 2C
стр. 51

Universo 65 1 1/2 C
стр. 34

Be 500/400 Plus
стр. 51

Universo  79 2C
стр. 35 

Be Linea  710/400
стр. 47 

Princess 60 11/2C
стр. 41

Lugo 60
стр. 60

Luna 60
стр. 60

Be 450/400
стр. 52 

Stena 45 E
стр. 29

Menorca 60 S-TG
стр. 63

Universo 116 2C 1E
стр. 36

Radea 400/400
стр. 67

Menorca 50
стр. 63

Tekaway Еxpression 86 1C 1E
стр. 69

Super Bowl 1C 1E Max
стр. 26

Frame 1C 1E Plus
стр. 21

Be Linea 500/400
стр. 47

Еxpression 1C 1E MAX
стр. 23
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Всички цени са с включен ДДС.

Expression Lux 86 1C 1E / Черна Expression Lux 86 1C 1E / Бяла

 • Отцедник с устойчива 
/темперирана/ стъклена   
повърхност със скосени краища 
(фасет) с дебелина 8 мм

• Корито - инокс 
18/10 Хром/Никел

• Фасетният завършек и
размерите са подходящи за 
комбинация с фасетен модел 
готварски плот ТЕКА

 • Отцедник с устойчива 
/темперирана/ стъклена   
повърхност със скосени краища 
(фасет) с дебелина 8 мм

• Корито - инокс 
18/10 Хром/Никел

• Фасетният завършек и
размерите са подходящи за 
комбинация с фасетен модел 
готварски плот ТЕКА

g  Размери: 86 х 51 см
6  За шкаф със светъл отвор 50 см
Q Корито 40 х 40 см
5  Обръщаема
7  Автоматичен клапан 3 1/2” с цедка

g  Размери: 86 х 51 см
6  За шкаф със светъл отвор 50 см
Q Корито 40 х 40 см
5  Обръщаема
7  Автоматичен клапан 3 1/2” с цедка

• Дълбочина 20 см
• Преливник
• Сифон
• С отвор за смесител
• Цвят на стъклената

повърхност: черен
• 2 години гаранция

• Дълбочина 20 см
• Преливник
• Сифон
• С отвор за смесител
• Цвят на стъклената

повърхност: бял
• 2 години гаранция

КОД:М.619.А.ЧЕ 
Цена: 753 лв.

КОД:М.619.А.БЯ
Цена: 783 лв.

• ВАЖНО: инсталирането на мивката в 
кухненския шкаф се осъществява чрез 
залепяне със силикон (без използване 
на закрепващи скоби). Силиконът не е 
включен в комплекта на мивката и може 
да бъде закупен от търговската мрежа.

49
0

52

51
0

400
480

49
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51
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400
480

Допълнителни аксесоари

МИВКИ ЗА 
ВГРАЖДАНЕ 
НАД ПЛОТ

1
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Frame 1C Plus Frame 1C 1Е Plus Frame 1 1/2C  1/2E Plus

КОД:М.606.А
ЦЕНА: 793 лв.

КОД:М.607.ЛА
КОД:М.607.ДА
ЦЕНА: 888 лв.

КОД:М.608.ЛА
КОД:М.608.ДА
ЦЕНА: 999 лв.

Включени в комплекта аксесоари: черен отцедник, вграден дозатор за сапун, 
дистанционен бутон за автоматичния клапан

Включени в комплекта аксесоари: черен отцедник, вграден дозатор за сапун, 
дистанционен бутон за автоматичния клапан

Включени в комплекта аксесоари: черен отцедник, вграден дозатор за сапун, 
дистанционен бутон за автоматичния клапан

черен отцедник черен отцедник черен отцедникдозатор за сапун дозатор за сапун дозатор за сапунбутон за авт. клапан бутон за авт. клапан бутон за авт. клапан

до изчерпване 
на количествата

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка 
• Дълбочина 18 см 
• Преливник 
• Сифон 
• С отвор за смесител
• 75 години гаранция 

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка 
• Дълбочина 18 см 
• Клапан 3 1/2” с цедка 
• Преливник 
• Сифон 
• С отвор за смесител
• 75 години гаранция 

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка 
• Дълбочина 18 см 
• Преливник 
• Сифон 
• С отвор за смесител
• 75 години гаранция 

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 97 х 51 см
6  За шкаф със светъл отвор 60 см
Q Корито 52 х 38 см
7  Автоматичен клапан 3 1/2”с цедка

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 97 х 51 см
6  За шкаф със светъл отвор 80 см
w  Голямо корито 52 х 38 см
e  Малко корито 15,5 х 38 х 12 см 
7  Автоматичен клапан 3 1/2”с цедка

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 59,5 х 51 см
6  За шкаф със светъл отвор 60 см
q Корито 52 х 38 см
7  Автоматичен клапан 3 1/2”с цедка

Допълнителни 
аксесоари

Допълнителни 
аксесоари
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Всички цени са с включен ДДС.

Expression 86 1C 1E MAXPremium 1C MAX Expression 1 1/2C 1EExpression 46 1C

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка
• С два отвора – за смесителя 
   и автоматичния клапан
• Дълбочина 20 см 
• Сифон и Преливник
• С отвор за смесител
• 75 години гаранция 

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка или Микролен 
• С два отвора – за смесителя 

и автоматичния клапан
• Дълбочина 20 см 
• Преливник 
• Сифон 
• С отвор за смесител
• 75 години гаранция 

КОД:М.123.А
ЦЕНА: 481 лв.

КОД: М.136
ЦЕНА: 263 лв.

КОД (Гладка):М.130 А
ЦЕНА: 497 лв.

КОД (Микролен):М.131.АМС
ЦЕНА: 536 лв.

КОД:М.135.А
ЦЕНА: 239 лв.

Включен в комплекта аксесоар: плъзгаща се черна, кристална дъска 
за рязане и сервиране и автоматичен клапан

Допълнителни 
аксесоари

Включен в комплекта аксесоар: плъзгаща се черна, кристална дъска 
за рязане и сервиране и автоматичен клапан
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кристална дъска за рязане 
кристална дъска за рязане 

НОВО до изчерпване 
на количествата

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка 
• Дълбочина 20 см 
• Клапан 3 1/2” с цедка 
• Преливник 
• Сифон 
• С отвор за смесител 

в десният горен ъгъл
• 75 години гаранция 

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка 
• Дълбочина 20 см 
• Преливник 
• Сифон 
• С два отвора – за  
   смесителя и  
   автоматичния клапан
• 75 години гаранция

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 50 х 51 см
6  За шкаф със светъл отвор 50 см
q Корито 40 х 40 см

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 46,5 х 44 см
6  За шкаф със светъл отвор 45 см
q Корито 40 х 34 см
7  Автоматичен клапан 3 1/2”с цедка

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 86 х 50 см
6  За шкаф със светъл отвор 50 см
Q Корито 40 х 40 см
5  Обръщаема
7  Автоматичен клапан 3 1/2”с цедка

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 100 х 50 см
6  За шкаф със светъл отвор 60 см
w  Голямо корито 34 х 40 см
e  Малко корито 18 х 27 х 12 см 
5  Обръщаема
7  Автоматичен клапан 3 1/2”с цедка

Допълнителни 
аксесоари
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Всички цени са с включен ДДС.

Super Bowl 1C Super Bowl 1C 1E

КОД (Гладка):М.546.4
ЦЕНА: 169 лв.

КОД (Гладка):М.546.1
ЦЕНА: 229 лв.

КОД (Микролен):М.546.МС4
ЦЕНА: 179 лв.

КОД (Микролен):М.546.МС1
ЦЕНА: 239 лв.

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка или Микролен 
• Дълбочина 19 см 
• Клапан 3 1/2” с цедка 
• Преливник 
• Сифон
• 75 години гаранция 

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка или Микролен 
• Дълбочина 19 см 
• Клапан 3 1/2” с цедка 
• Преливник 
• Сифон
• 75 години гаранция 

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 65 х 50 см
6  За шкаф със светъл отвор 50 см
Q Корито 40 х 40 см
5  Обръщаема

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 86 х 50 см
6  За шкаф със светъл отвор 50 см
Q Корито 40 х 40 см
5  Обръщаема

Допълнителни аксесоари Допълнителни аксесоари
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Всички цени са с включен ДДС.

Super Bowl 1C 1E Max Super Bowl 1 1/2С

КОД (Гладка):М.545.1
ЦЕНА: 299 лв.

КОД (Гладка):
ОТЦЕДНИК ОТЛЯВО: М.544.1Л
ОТЦЕДНИК ОТДЯСНО:М.544.1Д

ЦЕНА: 249 лв.

КОД (Микролен):
ОТЦЕДНИК ОТЛЯВО: М.544.MC1Л
ОТЦЕДНИК ОТДЯСНО:М.544.MC1Д
ЦЕНА: 269 лв.

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка или Микролен 
• Ляв или десен отцедник 
• Дълбочина 20 см 
• Клапан 3 1/2” с цедка 
• Преливник 
• Сифон 
• С отвор за смесител
• 75 години гаранция

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка 
• Дълбочина 19 см 
• Преливник 
• Клапани 3 1/2” с цедка 
• Сифон
• 75 години гаранция 

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 86 х 50 см
6  За шкаф със светъл отвор 60 см
Q Корито 45 х 40 см

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 65 х 50 см
6  За шкаф със светъл отвор 60 см
w  Голямо корито 34 х 40 см
e  Малко корито 18,5 х 28 х 13 см 
 5  Обръщаема

Super Bowl 1 1/2С 1Е Super Bowl 86 2С MAX

КОД (Гладка):М.546.3
ЦЕНА: 297 лв.

КОД (Микролен):М.546.МС3
ЦЕНА: 347 лв.

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка или Микролен 
• Дълбочина 19 см 
• Преливник 
• Клапани 3 1/2” с цедка 
• Сифон 
• 75 години гаранция

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка или Микролен
• Лява или дясна 
• Преливник  
• Клапани 3 1/2” с цедка 
• Сифон 
• С отвор за смесител 
• Дълбочина 20 см
• 75 години гаранция

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 100 х 50 см
6  За шкаф със светъл отвор 80 см
W Голямо корито 40 х 40 см
E Малко корито 18,5 х 22,5 х 13,5 см  
5  Обръщаема

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 86 х 50 см
6  За шкаф със светъл отвор 90 см
t  Голямо корито 45 х 40 см
y  Малко корито 28 х 40 х 18 см 

КОД ГЛАДКА
МАЛКО КОРИТО ОТЛЯВО: 
М.544.2Л

МАЛКО КОРИТО ОТДЯСНО:
М.544.2Д

ЦЕНА: 333 лв.

КОД МИКРОЛЕН
МАЛКО КОРИТО ОТЛЯВО: 
М.544.2.МСЛ

МАЛКО КОРИТО ОТДЯСНО:
М.544.2.МСД

ЦЕНА: 367 лв.

Допълнителни аксесоариДопълнителни аксесоари Допълнителни аксесоари

Допълнителни аксесоари



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.

STENA 45 B STENA 45 E

КОД (Гладка):М.568.A
ЦЕНА: 199 лв.

КОД (Гладка):М.570.A
ЦЕНА: 249 лв.КОД (Микролен):М.568.AМС

ЦЕНА: 214 лв.

КОД (Микролен):М.570.A.MC
ЦЕНА: 267 лв.
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• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка или Микролен 
• С два отвора – 
   за смесителя и 
   автоматичния клапан
• Дълбочина 17 см 
• Преливник 
• Сифон
• 75 години гаранция

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• За ъглов или прав шкаф 
• Гладка или Микролен 
• Голямо корито 34 х 42 см 
• Дълбочина 16 см  
• Дисков преливник 
• Сифон 
• С два отвора – за 
смесителя и автоматичния 
клапан
• За ъглов шкаф 90 х 90 см 
или за линеен шкаф със 
светъл отвор 45 см
• 75 години гаранция 

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 86 х 50 см 
6  За шкаф със светъл отвор 45 см
Q Корито 34 х 40 см
5  Обръщаема
7  Автоматичен клапан 3 1/2”с цедка

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 80 х 50 см
6  За шкаф със светъл отвор 45 см
Q Корито 34 х 42 см 
7  Автоматичен клапан 3 1/2”с цедка

Допълнителни 
аксесоари



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.

BIG BOWL 86 1C PLUS(Bahia Plus) BIG BOWL 80 1C (Bahia)

КОД:М.539.4
ЦЕНА: 399 лв.

КОД:М.539
ЦЕНА: 379 лв.

Включени в комплекта 
аксесоари: вграден 
дозатор за сапун, 
иноксова перфорирана 
тавичка, дървена 
дъска за рязане и 
автоматичен клапан.

Включени в комплекта 
аксесоари: иноксова 
перфорирана тавичка

иноксова перфорирана 
тавичка

иноксова перфорирана тавичкадървена дъска
 за рязане 

дозатор за сапун

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка 
• Дълбочина 20 см 
• Преливник 
• Сифон 
• С три отвора – 
    за смесителя, дозатора 
    и автоматичния клапан
• 75 години гаранция

• Инокс 18/9 Хром/Никел 
• Гладка 
• Дълбочина 22 см 
• Клапан 3 1/2” с цедка 
• Преливник 
• Сифон 
• С отвор за смесител
• 75 години гаранция 

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 86 х 50 см
6  За шкаф със светъл отвор 90 см
q Корито 73,6 х 43,1 см 
7  Автоматичен клапан 3 1/2”с цедка

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 80 х 50 см
6  За шкаф със светъл отвор 80 см
q Корито 71,5 х 41,5 см 

Допълнителни 
аксесоари



33Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики на продуктите, без предварително предупреждение, като запазва тяхната основна функционалност и предназначение.

Stylo 1С

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка или Микролен 
• Дълбочина 17 см 
• Клапан 3 1/2” с цедка 
• Преливник 
• Сифон 
• С отвор за смесител
• 75 години гаранция 

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 46,5 х 48,5 см 
6  За шкаф със светъл отвор 45 см
q Корито 40 х 36 см

Stylo 1С 1Е Stylo 2С

КОД (Гладка):М.541
ЦЕНА: 169 лв.

КОД (Гладка):М.542.O
ЦЕНА: 191 лв.

КОД (Гладка):М.540.O
ЦЕНА: 119 лв.

КОД (Микролен):М.541.МС
ЦЕНА: 179 лв.

КОД (Микролен):М.542.МСO
ЦЕНА: 219 лв.

КОД (Микролен):М.540.МСO
ЦЕНА: 129 лв.

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка или Микролен 
• Дълбочина 17 см 
• Клапан 3 1/2” с цедка 
• Преливник 
• Сифон
• 75 години гаранция 

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка или Микролен 
• Дълбочина 17 см 
• Клапани 3 1/2” с цедка 
• Преливник 
• Сифон 
• С отвор за смесител 
• за шкаф със светъл  
  отвор 80 см или за шкаф-
  свободен модул 90 см
• 75 години гаранция

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 83 х 48,5 см
6  За шкаф със светъл отвор 45 см
Q Корито 36 х 39,5 см 
5  Обръщаема

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 83 х 48,5 см
6  За шкаф със светъл отвор 80 см
r Корита 36 х 41,7 см 

Допълнителни 
аксесоари

Допълнителни 
аксесоари



34 35Производителят 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.

UNIVERSO 79 1С 1ЕUNIVERSO 60 1C UNIVERSO 79 2СUNIVERSO 65 1 1/2С

КОД (Гладка):М.572.1
Обръщаема
ЦЕНА: 153 лв.

КОД (Гладка):М.572.3
ЦЕНА: 207 лв.

КОД (Микролен):
М.572.МС1.Л; М.572.МС1.Д
С отвор за смесител
ЦЕНА: 165 лв.

КОД (Микролен):М.572.МС3
ЦЕНА: 226 лв.

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка или Микролен 
• Дълбочина 17 см 
• Клапан 3 1/2” с цедка 
• Преливник 
• Сифон
• 75 години гаранция 

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка  
• Дълбочина 15 см 
• Клапан 3 1/2” с цедка
• Преливник 
• Сифон
• 75 години гаранция 

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка или Микролен 
• Дълбочина 17 см 
• Клапани 3 1/2” с цедка 
• Преливник 
• Сифон
• 75 години гаранция 

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка
• Дълбочина 16 см 
• Преливник 
• Клапани 3 1/2” с цедка 
• Сифон
• 75 години гаранция

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 79 х 50 см
6  За шкаф със светъл отвор 45 см
Q Корито 34 х 40 см

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 60 х 51 см
6  За шкаф със светъл отвор 60 см
q Корито 50 х 40 см 

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 79 х 50 см
6  За шкаф със светъл отвор 80 см
r Корита 34 х 40 см 

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 65 х 50 см
6  За шкаф със светъл отвор 60 см
w  Голямо корито 34 х 40 см
e  Малко корито 17 х 32 х 9,5 см
5  Обръщаема

КОД:М.572.9
ЦЕНА: 162 лв.

КОД:М.572.6
ЦЕНА: 149 лв.

НОВО

Допълнителни 
аксесоари

Допълнителни 
аксесоари



36 37Производителят 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.

UNIVERSO 100 1 1/2С 1Е UNIVERSO 116 2С 1Е

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка или Микролен 
• Дълбочина 16 см 
•Преливник 
• Клапани 3 1/2” с цедка 
• Сифон
• 75 години гаранция 

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка или Микролен 
• Дълбочина 17 см 
• Клапани 3 1/2” с цедка 
• Преливник 
• Сифон
• 75 години гаранция 

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 100 х 50 см
6  За шкаф със светъл отвор 60 см
W  Голямо корито 34 х 40 см
E  Малко корито 17 х 32 х 9,5 см 
5  Обръщаема 

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 116 х 50 см
6  За шкаф със светъл отвор 80 см
R Корита 34 х 40 см 
5  Обръщаема

КОД (Гладка):М.572.4
ЦЕНА: 199 лв.

КОД (Гладка):М.572.5
ЦЕНА: 226 лв.

КОД (Микролен):М.572.МС4
ЦЕНА: 213 лв.

КОД (Микролен):М.572.МС5
ЦЕНА: 248 лв.

Допълнителни 
аксесоари



38 39Производителят 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.

DR 77 1С 1Е DR 80 1С 1Е

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка  
• Дълбочина 18 см  
• Клапан 3 1/2” с цедка 
• Преливник 
• Сифон 
• 75 години гаранция

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка или Микролен 
• Дълбочина 16 см 
• Клапан 3 1/2” с цедка 
• Преливник 
• Сифон 
• За плот 50 или 60 см
• 75 години гаранция

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 77 х 50 см
6  За шкаф със светъл отвор 50 см
Q Корито Ø 41 см 
5  Обръщаема 

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 84 х 44 см
6  За шкаф със светъл отвор 45 см
Q Корито Ø 36 см 
5  Обръщаема

КОД (Гладка):М.522
ЦЕНА: 149 лв.

КОД (Микролен):М.522.МС
ЦЕНА: 159 лв.

КОД:М.529
ЦЕНА: 186 лв.

CENTROVAL ERC

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка, Микролен 
• Дълбочина 18 см 
• Клапан 3 1/2” с цедка 
• Преливник 
• Сифон 
• С отвор за смесител
• 75 години гаранция 

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка 
• Дълбочина 18 см 
• Клапан 3 1/2” с цедка 
• Преливник 
• Сифон
• 75 години гаранция 

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: Ø 51 см
6  За шкаф със светъл отвор 45 см
q  Корито Ø 38,5 см 

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: Ø 45 см
6  За шкаф със светъл отвор 45 см
q  Корито Ø 38,5 см 

КОД (Гладка):М.528
ЦЕНА: 144 лв.

КОД (Микролен):М.528.МС
ЦЕНА: 155 лв.

КОД:М.526
ЦЕНА: 124 лв.

Допълнителни 
аксесоари

Допълнителни 
аксесоари

Допълнителни 
аксесоари



40 41Производителят 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.

PRINCESS 45 1С PRINCESS 60 1 1/2С

КОД:М.780
ЦЕНА: 119 лв.

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка 
• Дълбочина 16 см 
• Клапан 3 1/2” с цедка 
• Преливник 
• Сифон 
• 75 години гаранция

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка   
• Дълбочина 16,2 см 
• Преливник 
• Клапани 3 1/2” с цедка 
• Сифон
• 75 години гаранция 

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 58 х 50 см
6  За шкаф със светъл отвор 45 см
Q Корито 34 х 40 см 
5  Обръщаема

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 80 х 50 см
6  За шкаф със светъл отвор 60 см
W  Голямо корито 34 х 42 см
E  Малко корито 18,5 х 28 х 13,3 см 
5  Обръщаема

КОД:М.782
ЦЕНА: 227 лв.

Допълнителни 
аксесоари

Допълнителни 
аксесоари



42 43Производителят 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.

DEVA 45 BASICO 79 1C 1E

КОД (Гладка):М.572.8
ЦЕНА: 117 лв.

КОД (Микролен):М.572.МС8
ЦЕНА: 129 лв.

• Инокс 18/10 Хром/Никел
• Гладка
• Дълбочина 15 см.
• Клапан 1 ½ с цедка
• Преливник
• Сифон
• За плот 50 или 60 см.
• 75 години гаранция

• Инокс 18/10 Хром/Никел
•  Гладка или микролен 
• Дълбочина 17 см.
• Клапан 3 ½  с цедка
• Преливник
• Сифон
• 75 години гаранция

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 78 х 43.5 см
6  За шкаф със светъл отвор 45 см
Q Корито 37 х 34 см 
5  Обръщаема

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 79х50 см
6  За шкаф със светъл отвор 45 см
Q Корито 34 х 40см 
5  Обръщаема

КОД:М.510
ЦЕНА: 89 лв.

Допълнителни аксесоариДопълнителни аксесоари



44 45Производителят 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.

ELINE 50 1C E 60 1CBASICO 500 1C

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка  
• Дълбочина 18 см 
• Клапан 3 1/2” с цедка
• Преливник 
• Сифон 
• С отвор за смесител
• 75 години гаранция

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка 
• Дълбочина 15 см 
• Клапан 1 1/2” с тапа 
• Преливник 
• Сифон 
• 75 години гаранция

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка (мат) 
• Дълбочина 14 см 
• Клапан 3 1/2” с цедка
• Преливник 
• Сифон 
• С отвор за смесител
• 75 години гаранция

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 50 х 51 см
6  За шкаф със светъл отвор 45 см
q  Корито 34 х 40 см 

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 60 х 51 см
6  За шкаф със светъл отвор 60 см
q  Корито 50 х 40 см 

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 50 х 51 см
6  За шкаф със светъл отвор 45 см
Q Корито 34 х 40 см 

КОД:М.553.О
ЦЕНА: 224 лв.

КОД:М.550
ЦЕНА: 129 лв.

КОД:М.577
ЦЕНА: 99 лв.

НОВО до изчерпване 
на количествата

Допълнителни 
аксесоари

Допълнителни 
аксесоари



46 47Производителят 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.

BE LINEA 710/400 BE LINEA 500/400
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• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка 
• Дълбочина 20 см 
• Клапан 3 1/2” с цедка 
• Преливник 
• Сифон 
• Радиус на коритото 15 мм.
• 75 години гаранция

 • Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка 
• Дълбочина 19,5 см 
• Преливник 
• Сифон 
• Радиус на коритото 15 мм.
• 75 години гаранция

2  Мивка за монтаж под плот 
g  Размери: 74,7 х 43,7 см
6  За шкаф със светъл отвор 90 см
q  Корито 71 х 40 см 

2  Мивка за монтаж под плот 
g  Размери: 54 х 44 см
6  За шкаф със светъл отвор 60 см
q  Корито 50 х 40 см  
7  Автоматичен клапан 3 1/2”с цедка

КОД:М.642
ЦЕНА: 667 лв.

КОД:М.640.8.А
ЦЕНА: 355 лв.

НОВО

Допълнителни аксесоари

МИВКИ ЗА 
ВГРАЖДАНЕ 
ПОД ПЛОТ

2



48 49Производителят 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.

BE LINEA 450/400 BE LINEA 400/400

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка 
• Дълбочина 19,5 см 
• Преливник 
• Сифон
• Радиус на коритото 15 мм.
• 75 години гаранция 

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка 
• Дълбочина 19,5 см 
• Преливник 
• Сифон 
• С отвор за смесител
• Радиус на коритото 15 мм.
• 75 години гаранция 

2  Мивка за монтаж под плот 
g  Размери: 49 х 44 см
6  За шкаф със светъл отвор 60 см
q  Корито 45 х 40 см
7  Автоматичен клапан 3 1/2”с цедка

2  Мивка за монтаж под плот 
g  Размери: 44 х 44 см
6  За шкаф със светъл отвор 50 см
q  Корито 40 х 40 см
7  Автоматичен клапан 3 1/2”с цедка 

КОД:М.640.9.А
ЦЕНА: 336 лв.

КОД:М.640.7.А
ЦЕНА: 324 лв.

Допълнителни аксесоари



50 51Производителят 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.

BE 785 2C BE 50/40 Plus

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка 
• Дълбочина 25 см 
• Клапани 3 1/2” с цедка 
• Преливник 
• Сифон 
• 75 години гаранция

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка 
• Дълбочина 20 см 
• Клапан 3 1/2” с цедка 
• Преливник 
• Сифон 
• 75 години гаранция

2  Мивка за монтаж под плот 
g  Размери: 78,5 х 47 см
6  За шкаф със светъл отвор 90 см
w  Голямо корито 40,6 х 40,6 см 
e  Малко корито 28 х 40,6 х 18 см 

2  Мивка за монтаж под плот 
g  Размери: 53 х 43 см
6  За шкаф със светъл отвор 60 см
q  Корито 50 х 40 см 

КОД:М.637
ЦЕНА: 397 лв. КОД:М.635.1

ЦЕНА: 233 лв.

Допълнителни аксесоари



52 53Производителят 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.

BE 45/40 BE 40/40 (25)

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка 
• Дълбочина 20 см 
• Клапан 3 1/2” с цедка 
• Преливник 
• Сифон 
• 75 години гаранция 

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка 
• Дълбочина 25 см 
• Клапан 3 1/2” с цедка 
• Преливник 
• Сифон 
• 75 години гаранция

2  Мивка за монтаж под плот 
g  Размери: 47,9 х 42,9 см 
6  За шкаф със светъл отвор 60 см
q  Корито 45 х 40 см 

2  Мивка за монтаж под плот 
g  Размери: 43,3 х 43,3 см
6  За шкаф със светъл отвор 50 см
q  Корито 40,6 х 40,6 см 

КОД:М.629
ЦЕНА: 161 лв.

КОД:М.627
ЦЕНА: 155 лв.

BE Ø39

ø 385

11
7.5

ø 386

ø35

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка 
• Дълбочина 18 см 
• Клапан 3 1/2” с цедка 
• Преливник 
• Сифон 
• 75 години гаранция

2  Мивка за монтаж под плот 
g  Размери: Ø45,1 см
6  За шкаф със светъл отвор 45 см
q  Корито Ø38,5 см 

КОД:М.634
ЦЕНА: 147 лв.

Допълнителни аксесоариДопълнителни аксесоари



55Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики на продуктите, без предварително предупреждение, като запазва тяхната основна функционалност и предназначение.

Гранитните мивки Тека са произведени в 
Германия, според Европейската норма                        
EN – 13310:2003 и отговарят на всички 
стандарти за качество. Одобрени са 
от престижната, независима, немска 
лаборатория TÜV Rheinland след 
преминали тестове за качество. 
15 годишната гаранция и богатата 
продуктова и цветова гама правят 
мивките Тека оптимално решение 
за всички изисквания. Завода е 
сертифициран по ISO 9001:2008 
и ISO 14001:2004.

Мивки от Тегранит
Тегранитът е материал създаден специално за производството на цветни 
гранитни мивки Тека. Представлява иновативна комбинация от кварцови 
частици (85%) смесени с високо качествен акрил, оцветители и пигменти 
(15%).  Гранитните мивки са с модерни цветове, изключително здрави, 
топлоустoйчиви (до 180 ° С), антибактериални, лесни за поддържане имат 
покритие, имитиращо естествен камък. 

Характеристики на Тегранит: 

• Устойчивост на висока температура (180 ºC)

• Устойчивост на всички видове домакински киселини 

• Антибактериално покритие

• Устойчивост на термичен шок 

• Устойчивост на надраскване 

• Устойчивост на удар 

• Лесен за почистване материал

• Изключителна здравина

Бял

Бежов

Кварц

Сив

Черен металик

Опал-бежов

Черен

Слонова кост

Ванилия

Шоколад



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.

AURA 60 B-TG AURA 45 B-TG

• Синтетичен гранит 
• Кристална дъска 
   за рязане
• Сифон и преливник
• Цветове: бял, бежов, 
   слонова кост, черен 
   металик
• Дълбочина 23 см 
• 15 години гаранция

• Синтетичен гранит 
• Кристална дъска 
   за рязане
• Сифон и преливник
• Цветове: бял, бежов, 
   слонова кост, черен 
   металик
• Дълбочина 23 см  
• 15 години гаранция

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 106 х 52,5 см
6  За шкаф със светъл отвор 60 см
W  Голямо корито 34,5 х 38 см
E  Малко корито 16 х 38 х 22,5 см
5  Обръщаема
 7  Автоматичен клапан 3 1/2”с цедка

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 92,5 х 52,5 см 
6  За шкаф със светъл отвор 45 см
Q Корито 38 х 38 см  
5  Обръщаема
7  Автоматичен клапан 3 1/2”с цедка

КОД(бежов,бял,сл.кост):
М.444.А.БЕЖ/БЯ/СК
ЦЕНА: 689 лв.

КОД(бежов,бял,сл.кост):
М.443.А.БЕЖ/БЯ/СК
ЦЕНА: 579 лв.

КОД(черен металик):
М.444.А.ЧМ
ЦЕНА: 699 лв.

КОД(черен металик):
М.443.А.ЧМ
ЦЕНА: 629 лв.

Цвят бежов -
до изчерпване 
на количествата

Цвят бежов -
до изчерпване 
на количествата

Допълнителни аксесоари

кристална дъска за рязане кристална дъска за рязане 



58 59Производителят 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.

ASTRAL 60 B-TG ASTRAL 45 B-TG
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• Синтетичен гранит 
• Сифон и преливник
• Цветове: бял, бежов, 
   слонова кост, черен 
   металик, шоколад
• Дълбочина 20 см 
• 15 години гаранция

• Синтетичен гранит 
• Сифон и преливник
• Цветове: бял, бежов, 
   слонова кост, черен 
   металик, шоколад, 
   опал-бежов, черен, 
   ванилия, сив
• Дълбочина 20 см 
• 15 години гаранция

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 78 х 50 см
6  За шкаф със светъл отвор 60 см
W  Голямо корито 34,5 х 43 см
E  Малко корито 16,6 х 28,5 х 14,5 см
5  Обръщаема 
7  Автоматичен клапан 3 1/2”с цедка

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 65 х 50 см 
6  За шкаф със светъл отвор 45 см
Q Корито 34,5 х 43 см
5  Обръщаема
7  Автоматичен клапан 3 1/2”с цедка  

КОД
(бежов,бял,сл. кост, шоколад):
М.457.А.БЕЖ/БЯ/СК/ШОК
ЦЕНА: 449 лв.

КОД(бял, бежов, слонова кост, 
шоколад, опал-бежов, черен, 
ванилия, сив):
М.456.А.БЕЖ/БЯ/СК/
ШОК/ОБ/ЧЕ/ВА/СИВ
ЦЕНА: 413 лв.

КОД(черен металик):
М.457.А.ЧМ
ЦЕНА: 467 лв.

КОД(черен металик):
М.456.А.ЧМ
ЦЕНА: 436 лв.

Допълнителни аксесоари

Цвят бежов -
до изчерпване 
на количествата

Цвят бежов -
до изчерпване 
на количествата



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.

LUNA 60 S TG

• Синтетичен гранит 
• Клапани 3 ½ с цедка
• Сифон и преливник
• Цветове: бял, ванилия, 
   кварц, черен металик
• Дълбочина 19 см
• 15 години гаранция

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 61 x 51 см 
6  За шкаф със светъл отвор 60 см
w  Голямо корито 44 х 34,5 см
e  Малко корито 16,5 x 29,4 х 12 см
5  Обръщаема

КОД(бял, ванилия, кварц):
М.433.БЯ/ВА/КВ
ЦЕНА: 519 лв.

КОД(черен металик):
М.433.ЧМ
ЦЕНА: 534 лв.

LUGO 60 L B -TG

• Синтетичен гранит 
• Клапан 3 ½ с цедка
• Сифон и преливник
• Цветове: бял, бежов, 
   черен металик
• Дълбочина 20 см 
• 15 години гаранция

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 100 см x 50 см 
6  За шкаф със светъл отвор 60 см
Q Корито 47.8 x 43 см
5  Обръщаема

КОД(бял, бежов):
М.434.БЯ/БЕЖ
ЦЕНА: 539 лв.

КОД(черен металик):
М.434.ЧМ
ЦЕНА: 563 лв.

НОВО НОВО

Допълнителни аксесоари

Цвят бежов -
до изчерпване 
на количествата



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.

MENORCA 50 S-TGMENORCA 60 S-TG

• Синтетичен гранит 
• Сифон и преливник
• Цветове: бял, слонова 
    кост, черен металик, 
    опал-бежов, черен, 
    ванилия,сив
• Дълбочина 18 см
• 15 години гаранция

• Синтетичен гранит 
• Сифон и преливник
• Цветове: опал-бежов, 
   слонова кост, 
   черен металик,
• Дълбочина 18 см 
• 15 години гаранция

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 57 х 51 см
6  За шкаф със светъл отвор 60 см
q  Корито 51,3 х 35,8 см  
7  Автоматичен клапан 3 1/2”с цедка

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 49 х 51 см  
6  За шкаф със светъл отвор 50 см
q  Корито 43.5 х 37.5 см  
7  Автоматичен клапан 3 1/2”с цедка  

КОД(бял, слонова кост, опал-
бежов, черен, ванилия,сив):
М.430.А.
БЯ/СК/ОБ/ЧЕ/ВА/СИВ
ЦЕНА: 473 лв.

КОД(опал-бежов, слонова кост):
М.427.А.ОБ/СК
ЦЕНА: 459 лв.

КОД(черен металик):
М.430.А.ЧМ
ЦЕНА: 496 лв.

КОД(черен металик):
М.427.А.ЧМ
ЦЕНА: 467 лв.

НОВО

Допълнителни аксесоари



64 65Производителят 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.

SIMPLA 45 B-TGCENTROVAL 45 TG
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• Синтетичен гранит 
• Сифон и преливник
• Клапан 3 1/2”с цедка
• Цветове: бял, черен
• Дълбочина 18,5 см
• 15 години гаранция

• Синтетичен гранит 
• Сифон и преливник
• Клапан 3 1/2”с цедка
• Цветове: бял, 
   черен металик
• Дълбочина 19 см
• 15 години гаранция

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: Ø 51 см 
6  За шкаф със светъл отвор 50 см
q  Корито Ø38.5 см

1  Мивка за вграждане 
g  Размери: 86 х 50 см 
6  За шкаф със светъл отвор 45 см
q  Корито 33,5 х 42 см
5  Обръщаема  

КОД(бял, черен):
М.428.БЯ/ЧЕ
ЦЕНА: 357 лв.

КОД(бял):
М.435.БЯ
ЦЕНА: 349 лв.

КОД(черен металик):
М.435.ЧМ
ЦЕНА: 367 лв.

НОВО НОВО

Допълнителни аксесоари Допълнителни аксесоари



66 67Производителят 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.

RADEA 400/400RADEA 490/370
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• Синтетичен гранит 
• Сифон и преливник
• Клапан 3 1/2”с цедка
• Цветове: бял, слонова  
   кост, черен металик
• Дълбочина 20 см
• 15 години гаранция

• Синтетичен гранит 
• Сифон и преливник
• Клапан 1 1/2”с цедка
• Цветове: бял, ванилия, 
   черен металик 
• Дълбочина 20 см 
• 15 години гаранция

2  Мивка за монтаж под плот 
g  Размери: 55 х 43 см
6  За шкаф със светъл отвор 60 см
q  Корито 49 х 37 см   

2  Мивка за монтаж под плот 
g  Размери: 45,6 см x 45,6 см 
6  За шкаф със светъл отвор 50 см
q  Корито 40 x 40 см

КОД(бял, слонова кост):
М.440.БЯ/СК
ЦЕНА: 497 лв.

КОД(бял, ванилия):
М.432.БЯ/ВА
ЦЕНА: 519 лв.

КОД(черен металик):
М.440.ЧМ
ЦЕНА: 518 лв.

КОД(черен металик):
М.432.ЧМ
ЦЕНА: 549 лв.

НОВО

Допълнителни аксесоари

МИВКИ ЗА 
ВГРАЖДАНЕ 
ПОД ПЛОТ

2
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Tekaway
МИВКА EXPRESSION 86 1C 1E MAX 
+ СМЕСИТЕЛ MZX + ПРОФЕСИОНАЛНО                
                                          СГЪВАЕМО РЕНДЕ

Tekaway
МИВКА UNIVERSO 79 1C 1E 
+ СМЕСИТЕЛ INCA + ПЛАСТМАСОВА 
КОШНИЦА + ДОЗАТОР

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка  
• Обръщаема (с два 
отвора - за 
   смесителя и 
автоматичния клапан)
• Дълбочина 20 см.
• Преливник
• Сифон
• 75 години гаранция

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Микролен
• Дълбочина 17 см.
• Клапан 3 ½  с цедка
• Преливник
• Сифон
• С отвори за смесител
    и дозатор
• 75 години гаранция

Смесител MZX
• Материал: месинг
• Покритие: хром
• С въртящ се чучур
• Керамична глава
• Аератор против варовик
• 6 години гаранция

Смесител INCA  Б.532.ХР висок
• Материал: месинг
• Покритие: хром
• С въртящ се чучур
• Керамична глава
• Аератор против варовик
• 6 години гаранция

1   Мивка за вграждане
g  Размери: 86 х 50 см
6  За шкаф със светъл отвор 50 см
Q Корито 40 х 40 см. 
5  Обръщаема
7  Автоматичен клапан 3 1/2”с цедка   

1   Мивка за вграждане 
g  Размери: 79 х 50 см
6  За шкаф със светъл отвор 45 см
Q Корито 34х40 см. 

КОД: М.103   ЦЕНА: 643 лв. КОД (десен отцедник): М.105.МСД
КОД (ляв отцедник): М.106.МСЛ ЦЕНА: 319 лв.

ДозаторСгъваемо ренде

Пластмасова 
кошница
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Tekaway
МИВКА STYLO 1C 1E + СМЕСИТЕЛ INCA
+ КОШНИЦА ОТ ИНОКС

Tekaway
МИВКА STYLO 1C  + СМЕСИТЕЛ INCA
+ ДОЗАТОР ЗА ВГРАЖДАНЕ

Tekaway
МИВКА STYLO 1C  + СМЕСИТЕЛ MF-2 Project
+ ДОЗАТОР ЗА ВГРАЖДАНЕ

Tekaway
МИВКА STYLO 1C 1E 
+ СМЕСИТЕЛ MT PLUS 913 
+ КОШНИЦА ОТ ИНОКС

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка
• Дълбочина 17 см.
• Клапан 3 ½  с цедка
• Преливник
• Сифон
• С отвор за смесител
• Уплътнение
• Монтажни скоби
• 75 години гаранция

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка
• Дълбочина 17 см.
• Клапан 3 ½  с цедка
• Преливник
• Сифон
• С отвор за смесител и 
дозатор
• Уплътнение
• Монтажни скоби
• 75 години гаранция

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Гладка
• Дълбочина 17 см.
• Клапан 3 ½  с цедка
• Преливник
• Сифон
• С отвор за смесител 
   и дозатор
• Уплътнение
• Монтажни скоби
• 75 години гаранция

• Инокс 18/10 Хром/Никел 
• Микролен
• Дълбочина 17 см.
• Клапан 3 ½  с цедка
• Преливник
• Сифон
• Уплътнение
• Монтажни скоби
• 75 години гаранция

1   Мивка за вграждане
g  Размери: 83 х 48,5 см
6  За шкаф със светъл отвор 45 см
Q Корито 36 х 40 см.

1   Мивка за вграждане
g  Размери: 46,5 х 48,5 см
6  За шкаф със светъл отвор 45 см
q  Корито 36 х 40 см.

1   Мивка за вграждане
g  Размери: 83 х 48,5 см
6  За шкаф със светъл отвор 45 см
q  Корито 46,5 х 48,5 см.

1   Мивка за вграждане
g  Размери: 83 х 48,5 см
6  За шкаф със светъл отвор 45 см
Q Корито 36 х 40 см. 

КОД (десен отцедник): М.111.Д
КОД (ляв отцедник): М.111.Л

КОД: М.110 КОД: М.109
КОД (десен отцедник): М.107.Д
КОД (ляв отцедник): М.108.ЛЦЕНА: 299 лв.

ЦЕНА: 278 лв. ЦЕНА: 229 лв.
ЦЕНА: 277 лв.

Смесител MF-2 Project нисък
• Материал: месинг
• Покритие: хром
• С въртящ се чучур
• Керамична глава
• Аератор против варовик
• 6 години гаранция

Смесител МТ PLUS 913 нисък
• Материал: месинг
• Покритие: хром
• С въртящ се чучур
• Керамична глава
• Аератор против варовик
• 6 години гаранция

Смесител INCA  Б.532.ХР висок
• Материал: месинг
• Покритие: хром
• С въртящ се чучур
• Керамична глава
• Аератор против варовик
• 6 години гаранция

Смесител INCA  Б.532.ХР висок
• Материал: месинг
• Покритие: хром
• С въртящ се чучур
• Керамична глава
• Аератор против варовик
• 6 години гаранция

ДозаторКошница 
от инокс

Кошница 
от инокс

Дозатор
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Всички цени са с включен ДДС.

МЕЛНИЦА  
ЗА ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

пускате 
студена 

вода 
натискате 

бутона 

мелницата 
унищожава 
отпадъците 
без остатък1 2 3

лницата 
щожа
адъци
остатъ

ва
ите
ък
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Универсална кристална дъска
• Размери: 49 х 30 см.
• Материал: закалено рефлексно стъкло
• Цвят: Бяла
• Подходяща за рязане и сервиране
• За мивки Тека с дълбочина към стената 50 см.

КОД:АМ.9228   ЦЕНА: 49 лв.

Универсална кристална дъска
• Размери: 49 х 30 см.
• Материал: закалено рефлексно стъкло
• Цвят: Черна
• Подходяща за рязане и сервиране
• За мивки Тека с дълбочина към стената 50 см.

КОД:АМ.9225   ЦЕНА: 49 лв.

Универсален дозатор за течен сапун
• За вграждане
• Вместимост на контейнера: 350 мл.
• Необходим отвор: Ø35 мм.
• Цвят: хром
• Възможност за директна връзка към съда с 
препарат чрез маркуч 
• Размери В/Д/Ш: 280 х 95 х Ø55 мм

КОД:АМ.9310   ЦЕНА: 43 лв.

Универсален квадратен
дозатор за течен сапун
• За вграждане
• Вместимост на контейнера: 275 мл.
• Необходим отвор: Ø 35 мм.
• Цвят: инокс 
• Размери В/Д/Ш: 260 х 90 х Ø 50 мм

Код:АМ.9330   ЦЕНА: 79 лв.

Teka Clean
Течен почистващ препарат, който образува 
специален почистващ слой, за да почисти и 
предпази стъклокерамичните повърхности на 
готварските котлони, гранитните, иноксови и 
хромирани повърхности на мивки и смесители.
• Вместимост: 200 мл.

КОД:АМ.8273   ЦЕНА: 24 лв.

STARGLANZ
препарат за почистване на инокс 
(мивки, смесители, ел.уреди и др.)

КОД:АМ.8258   ЦЕНА: 14 лв.

Иноксова тапа за 
запушване на вече 
направени отвори 
при мивките.

Дървена дъска с иноксов отцедник                                                     
• Дървена дъска за рязане и сервиране 
• Отцедник от неръждаема стомана (AISI 304)
• Размери на отцедника: 195 х 285 х 81 мм
• Габаритни размери: 425 х 425 х 81 мм

КОД:АМ.9233   ЦЕНА: 85 лв.

Перфориран иноксов отцедник 400
• Размери: 435 х 182 х 62,5 мм
• Подходяща за корита с размер към стената 400 мм
• Цвят: инокс с черни дръжки

КОД:АМ.9066   ЦЕНА: 97 лв.

Клапан без / с преливник 1  ½ - 4 лв./8 лв.
Клапан без / с преливник 3  ½ - 16 лв./21 лв.
Цедка за клапан 3 ½ - 14 лв.

Сифон за 1 корито -  8 лв.
Свързващи тръби/сифони за 2 корита – 19 лв.
Свързващи тръби/сифони за 3 корита – 28 лв.

Щипки за монтаж на мивка – 0,66 лв. за брой
Комплект щипки за 6 см. плот (10 бр.)– 5 лв.

Внимание: 
Моля, уточнете модела мивка 

при поръчка на аксесоари и части
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Мултифункционално 
професионално ренде с отцедник

• Неръждаема стомана AISI 304
• Сгъваемо за по-голямо удобство
• Може да се използва и като отцедник
• Размери:58х43х1 см.
• Подходящо за различни модели мивки 
    с дълбочина към стената 50 см.

КОД:АМ.1030
ЦЕНА: 129 лв.

Бележки:




