
Zlewozmywaki, baterie i akcesoria



14  | ZLEWOZMYWAKI

Teka  | ZLEWOZMYWAKI

Zlewozmywaki Teka – niezmiennie piękne

Materiały i kolory – Stal szlachetna czy tegranit?
Im większy wybór, tym lepiej dopasujesz wykończenie zlewozmywaka do indywidualnych potrzeb i gustu. Każdy z materiałów charakteryzuje się innymi 
właściwościami, a odpowiedni wybór stworzy niepowtarzalną atmosferę w Twojej kuchni. Wszystkie materiały podlegają recyklingowi, są higieniczne 
i łatwe w pielęgnacji. Teraz możesz wykorzystać jeszcze więcej możliwości, aby wyrazić swój indywidualny styl.

Stal szlachetna – Długotrwały połysk
Trzy surowce – stal, chrom i nikiel, tworzą bazę tego materiału. Udział chromu w stali szlachetnej wynosi 18%, a niklu 10%. Chrom powoduje, 
że zlewozmywak nie rdzewieje, natomiast nikiel nadaje tworzywu elastyczność. Dzięki takiej kombinacji surowców materiał jest: • odporny na działanie 
stosowanych powszechnie w gospodarstwie domowym środków czyszczących • odporny na wysokie temperatury, uderzenia, ścieranie i inne uszkodzenia 
mechaniczne • elastyczny – nie ulega łatwo pęknięciom • higieniczny, łatwy w pielęgnacji i nawet po latach elegancki.

Mikrotekstura – Delikatny wzór i idealna czystość
Nowa, atrakcyjna struktura stali – mikrotekstura – ułatwia utrzymanie zlewozmywaka w czystości. Krople wody spływają nie zatrzymując się na powierzchni 
zlewozmywaka, co redukuje osadzanie się kamienia do minimum. Wykończenie to ma wyjątkowo atrakcyjny i elegancki wygląd oraz doskonale współgra 
z innymi elementami wykończenia kuchni np. z aluminium.

MTX mikroteksturaCN MAT stal matowaCN stal polerowanastal satynowana
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Tegranit Plus i Graniteka – Naturalne piękno kamienia
Tegranit Plus i Graniteka to alternatywa dla wszystkich tych, którzy preferują kolorowe zlewozmywaki o niepowtarzalnej, naturalnej powierzchni. Materiały 
te gwarantują wieloletnią trwałość oraz naturalny kamienny wygląd dzięki połączeniu naturalnego kwarcu oraz akrylu, w proporcjach 80% do 20% 
w przypadku tegranitu oraz 70% do 30% - w przypadku graniteki.

Tegranit Plus jest: • bardzo wytrzymały i odporny na zarysowania • niezwykle łatwy w pielęgnacji • odporny na używane powszechnie w gospodarstwie 
domowym kwasy i ługi • bezpieczny dla produktów spożywczych • odporny na wysoką temperaturę (w przypadku krótkotrwałego oddziaływania nawet do 
280°C) • odporny na promieniowanie ultrafi oletowe • maksymalna głębia koloru • jeszcze gładsza powierzchnia dzięki najnowszej technologii produkcji 
• wyprodukowany zgodnie z najbardziej rygorystycznymi standardami jakości i normami ochrony środowiska na świecie.

topaz GT agat GT

onyks* GTczekoladowy
brąz 

antracyt

piaskowy
beż GT

biały

Ze względów technicznych przedstawiona paleta kolorów i materiałów może nie pokrywać się z oryginałem. Zastrzegamy sobie nieznaczne odchylenia kolorów.

* efekt metaliczny         GT - Graniteka
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Zlewozmywaki stalowe do wbudowania

Zlewozmywaki Teka – Wzornictwo dla wymagających
Stal szlachetna to klasyczny materiał wykorzystywany do produkcji zlewozmywaków – ceniony za swój profesjonalny wygląd, higieniczny 
i łatwy w codziennej pielęgnacji. Dlatego też produkujemy zlewozmywaki z wysokiej jakości stali szlachetnej w szerokiej palecie wzorów, 
różnej kombinacji komór i ociekaczy. Szczególna kombinacja stali, chromu oraz niklu sprawia, że materiał ten jest nierdzewny, elastyczny, 
odporny na wysokie temperatury, uderzenia, zarysowania oraz inne mechaniczne działania. Natomiast powierzchnia z mikrotekstury 
jest dodatkowo odporna na przyjmowanie brudu i ogranicza do minimum tworzenie się osadów wapnia.

ZLEWOZMYWAKI STALOWE
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Zlewozmywaki podwieszane

Fundament przyjaznej atmosfery 
Każdy, kto zdecyduje się na wysokiej jakości blat kuchenny, znajdzie w programie Teka eleganckie zlewozmywaki podwieszane idealnie pasujące do blatów 
z granitu, marmuru czy kompozytu. Dzięki montażowi pod blatem są łatwiejsze w pielęgnacji, a różne formy i wielkości komór można zestawiać według 
indywidualnych potrzeb i gustów. Szczególnej uwadze polecamy estetyczną zmianę wprowadzoną w zlewozmywakach Linea – nowy, elegancki przelew, 
którego kwadratowa forma idealnie wkomponowuje się w minimalistyczne wzornictwo tej linii.

ZLEWOZMYWAKI PODWIESZANE
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Ważne! Montaż zlewów podwieszanych musi być wykonany
przez doświadczonych specjalistów.
1. Wywiercić otwory do kołków gwintowych M6.

Dopasować położenie zlewozmywaka względem szafki.
2. Wkleić kołki gwintowe M6.
3. Materiał uszczelniający nanieść na krawędź zlewu.
4. Zlew docisnąć do blatu kuchennego i przykręcić zaciski.

Montaż zlewozmywaka podwieszanego

Zlewozmywaki podwieszane – przykładowe kombinacje montażu

Do szafek o szerokości 80 cm

Do szafek o szerokości 90 cm
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ZLEWOZMYWAKI PODWIESZANE
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Włączenie / Wyłączenie

Większy strumień wody

Mniejszy strumień wody

Wyższa temperatura wody

Niższa temperatura wody

Zlewozmywaki szklane

                            , zaawansowana technologia zmywania
Mamy przyjemność przedstawić Państwu innowacyjną koncepcję będącą połączeniem nowoczesnych technologii oraz ponadczasowej klasyki – 
zlewozmywak i-Sink 95 DX. Dzięki elektronicznemu sterowaniu umieszczonemu w szklanej powierzchni zlewozmywaka, można w bardzo precyzyjny sposób 
sterować baterią kuchenną – zarówno temperaturą (17 poziomów), jak i mocą strumienia wody (5 poziomów). Dodatkowo o ustawionej temperaturze wody 
poinformuje kolor panelu sterującego. Niebieski kolor lampek LED wskaże temperaturę poniżej 34°C, fi oletowy 34-40°C, zaś czerwony – powyżej 40°C.

Atrakcyjne, nowoczesne wzornictwo zlewozmywaka z czarnego hartowanego szkła pozwala na montaż w standardowym szeregu, jak również na wyspie 
kuchennej gwarantując jednocześnie spektakularny efekt. Oprócz praktycznej okrągłej komory umieszczonej centralnie, na szklanej powierzchni znajdują 
się dwa symetryczne ociekacze, które można wykorzystać również jako dodatkowe miejsce do prac kuchennych.

ZLEWOZMYWAKI SZKLANE
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Zlewozmywaki z tegranitu i graniteki

Tegranit Plus i Graniteka – Naturalne piękno kamienia
Tegranit Plus to alternatywa dla wszystkich tych, którzy preferują kolorowe zlewozmywaki o niepowtarzalnej, naturalnej powierzchni. Materiał gwarantuje 
wieloletnią trwałość oraz naturalny kamienny wygląd dzięki połączeniu naturalnego kwarcu oraz akrylu.
Tegranit Plus jest: • bardzo wytrzymały i odporny na zarysowania • niezwykle łatwy w pielęgnacji • odporny na używane powszechnie w gospodarstwie 
domowym kwasy i ługi • bezpieczny dla produktów spożywczych • odporny na wysoką temperaturę (w przypadku krótkotrwałego oddziaływania nawet do 
280°C) • odporny na promieniowanie ultrafi oletowe • maksymalna głębia koloru • jeszcze gładsza powierzchnia dzięki najnowszej technologii produkcji 
• wyprodukowany zgodnie z najbardziej rygorystycznymi standardami jakości i normami ochrony środowiska na świecie.

ZLEWOZMYWAKI Z TEGRANITU
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Baterie kuchenne

Idealne dopełnienie 
Teka oferuje szeroką i kompletną gamę baterii kuchennych, które pasują do licznych typów wystroju wnętrza. Modele bardzo nowoczesne 
i awangardowe, w wykończeniu matowym lub metalicznym o prostych liniach. Inne o klasycznym wzornictwie w żywych kolorach, które wyróżniają się 
w wystroju wnętrza. Z drugiej strony, Teka oferuje szeroki wachlarz praktycznych rozwiązań co do funkcjonalności baterii w kuchni: możliwość wyboru 
baterii z wylewką wysoką lub niską, z wyciąganą wylewką o dwóch lub jednym rodzaju strumienia, lub baterii podokiennej.

Nie można zapomnieć, że baterie Teka to gwarancja technologii na najwyższym poziomie, która całkowicie przewyższa najbardziej rygorystyczne normy 
międzynarodowe, dzięki czemu służą przez długie lata. Ponieważ oferta baterii to nie tylko atrakcyjne wzornictwo, ale także zobowiązanie gwarancyjne.
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OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
Głowice ceramiczne z systemem anti-scalding posiadają pierścień regulacji temperatury, za pomocą którego można kontrolować dopływ 
ciepłej i zimnej wody.

OSZCZĘDNOŚĆ WODY
Głowice ceramiczne z systemem anti-scalding wyposażone zostały w ogranicznik przepływu, który umożliwia regulację siły strumienia wody 
bez względu na jej temperaturę. Pozwala to na znaczną oszczędność wody za każdym razem, gdy korzystamy z baterii.

SYSTEM ANTI-SCALDING
Zapomnij o poparzeniach spowodowanych wodą o zbyt wysokiej temperaturze. Specjalny system w głowicach ceramicznych i termostatach, 
pozwalający kontrolować temperaturę wody, gwarantuje bezpieczeństwo tobie i twojej rodzinie.

Nowa bateria kuchenna podokienna

Teka rozszerza swoją gamę baterii kuchennych o nowy model 
podokienny AUK 983.

Ta bateria o wysokiej wylewce charakteryzuje się wyjątkową 
funkcjonalnością: wylewkę można nie tylko wyciągać, ale także wysuwać 
i chować. Dzięki temu rozwiązaniu można ją bez problemu zamontować 
pod każdym oknem.

Mieszacz stanowi oddzielną część baterii, dlatego też do jego montażu 
należy wyciąć dodatkowy otwór (obok standardowego otworu na baterię). 
Przy pełnym wysuwie bateria ma wysokość 289 mm, natomiast po 
schowaniu 75 mm.

Spiekane dyski ceramiczne

Wszystkie głowice wyposażone są w dyski ceramiczne o wysokiej odporności. Dyski te posiadają 
porowatą powierzchnię, która dłużej utrzymuje smarowanie ułatwiając równomierne, łagodne 
ruchy i tym samym przedłuża żywotność baterii. Mechanizmy sterujące są odizolowane od wody, co 
gwarantuje stały poziom smarowania.

Nowa generacja głowic Teka

• Wysoka precyzja kontroli temperatury. Wysoka wrażliwość i niezawodna regulacja temperatury.

• Zwiększona czułość mieszacza. Łagodna aktywacja głowicy.

• Maksymalna żywotność baterii. Przekracza 350 000 cykli w standardowych testach 
wytrzymałościowych.

• Spełnia najbardziej rygorystyczne normy: Spełnia najbardziej rygorystyczne normy: 
EN-817 (Unia Europejska), NF-077, NF-D 18.202 (Francja), ASME 1 112.18.1 (USA).

• Głośność. Zgodność z normą europejską EN-817.

• Ekologia. Ograniczniki temperatury i przepływu wody.

• Wytrzymuje ciśnienie ponad 50 bar. Standardowe ciśnienie wynosi około 3 bar. Nasze głowice 
wytrzymują ponad 200 nagłych wzrostów ciśnienia o sile 50 bar, co dwukrotnie przekracza 
najbardziej restrykcyjne normy. 

• Komponenty najwyższej jakości. Dostawcy posiadają następujące certyfi katy sanitarne: ACS, NSF, 
KTWA, WRAS.

• Gwarantowana podwójna kontrola jakości. 100% głowic jest testowanych w trakcie i pod koniec 
procesu produkcji.

• 5 lat gwarancji na szczelność głowicy.

• 100% wzornictwo Teka.

• Stały rozwój i ulepszanie procesu produkcji poprzez wyposażenie w urządzenia laboratoryjne 
w celu przeprowadzenia testów wymaganych przez regulacje prawne.
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TekaPure®, woda wolna od zanieczyszczeń

Nowa bateria kuchenna OS 200 pozwoli delektować się wodą 
wolną od nieczystości i odoru dzięki zaawansowanemu systemowi 
fi ltrującemu*.
• Poprawia smak i zapach wody
 Neutralizuje smak chloru oraz nieczystości organiczne.
• Trwałość: 5800 l przefi ltrowanej wody lub 1 rok
 Średnie zużycie wody na rodzinę = 1350 l/rok (25 l tygodniowo).
• Wkłady fi ltrujące są dostępne w sklepach z urządzeniami 

sanitarnymi Teka
• Łatwa wymiana wkładu fi ltrującego
• System fi ltrujący zajmuje bardzo mało miejsca pod 

zlewozmywakiem
• Certyfi kacja żywnościowa przyłączeń
 Przetestowany i poświadczony przez Międzynarodowy NSF wg normy 

ANSI/NSF 42 dotyczącej smaku, zapachu i redukcji chloru klasy I.

*system fi ltrujący za dodatkową opłatą

Lewy mieszacz – sterowanie wodą przefi ltrowaną1
Prawy mieszacz – sterowanie wodą z wodociągu2
Dwa oddzielne wyjścia wody w wylewce:
1) woda przefi ltrowana, 2) woda z wodociągu

3
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