
•	multifunkční	trouba
•	 6	pečících	funkcí
•	 objem		56	l
•	 energetická	třída	A
•	 digitální	panel
•	 hluboký	plech	na	pečení
•	 pečící	rošt
•	 elektronický	časovač

TH1 750 X

•	 komínový	odsavač	par
•	 3	rychlosti
•	 dvojitý	turbínový	motor
•	 výkon	500	m3/h
•	 hlučnost	50	dB
•	 šíře	60	cm

TEP 60

•	 plynový	panel
•	 systém	automatického	
zapalování

•	 bezpečnostní	automa-
tický	zámek

HF 60 4G AI AL

akční cena 15 990,-
MOC	23 990,-

Veškeré technické informace uvedené v akčním letáku jsou platné v době výroby letáku a výrobce si 
vyhrazuje právo  změn ve vybavení výrobků, nebo v provedení jednotlivých komponentů.

CENY JSME DALI K LEDU

akční cena  

základního setu

15 990,-
akční cena  

setu s myčkou A DŘeZem

25 990,-

kód:	80506010

kód:	80401100

kód:	40229040

•	 vestavná	myčka	(60	cm)
•	 kapacita	12	sad	nádobí
•	 6	programů,	4	teploty	mytí
•	 systém	AQUASTOP
•	 systém	3v1
•	 energie/mytí/sušení:	A/A/A
•	 spotřeba	energie/vody:	
1,05	kW/16	l

•	 hlučnost	49	dB

DW7 61 S 

•	 vestavná	myčka	(45	cm)
•	 kapacita	9	sad	nádobí
•	 6	programů,	4	teploty	mytí
•	 systém	3v1
•	 energie/mytí/sušení:	A/A/A
•	 spotřeba	energie/vody:		
0,8	kW/13	l

•	 hlučnost	49	dB

DW7 44 S

MOC  14 990,-              AKČNÍ CENA   11 990,-

MOC  13 990,-               AKČNÍ CENA   10 990,-

TEKA CZ S.R.O. | V Holešovičkách 593 | 182 00 Praha 8   
Tel: + 420 284 691 940 | Fax: +420 284 691 923 | E-mail:iloveteka@teka-cz.cz

25 990,-

MoC 38 980,-

akční cena
setu S myčkou dle výběru 

GROUP

Basico 1B 1D 79

170 mm 790x500mm45 cm

Universal 1B

150 mm 580x500 mm45 cm

MOC  2290,-  MOC  2290,-  

VYBERTE SI DÁREK 
K SETU S MYČKOU 0,-

kód:	40782226

kód:	40782244



TH1 750 X

•	 komínový	odsavač	par
•	 3	rychlosti
•	 dvojitý	turbínový	motor
•	 výkon	500	m3/h
•	 hlučnost	50	dB
•	 šíře	60 	cm

TEP 60

•	 sklokeramický	panel
•	 dotykové	ovládání
•	 zabroušené	sklo
•	 bezpečnostní	senzor
•	 ukazatel	zbytkového	
tepla

TTF 614

akční cena 15 990,-
MOC	23 990,-

TH1 750 X

•	 výsuvný	odsavač	par
•	 2	rychlosti
•	 dvojitý	turbínový	motor
•	 výkon	540	m3/h
•	 hlučnost	46	dB
•	 šíře	60	cm

TCT 62

•	 sklokeramický	panel
•	 dotykové	ovládání
•	 zabroušené	sklo
•	 bezpečnostní	senzor
•	 ukazatel	zbytkového	
tepla

TTF 614

akční cena 15 990,-
MOC	22 990,-

TH1 750 X

•	 výsuvný	odsavač	par
•	 2	rychlosti
•	 dvojitý	turbínový	motor
•	 výkon	540	m3/h
•	 hlučnost	46	dB
•	 šíře	60	cm

TCT 62

•	 skleněný	plynový	
panel

•	 systém	automatického	
zapalování

•	 bezpečnostní	automa-
tický	zámek

HF 60 4G AI AL

akční cena 15 990,-
MOC	22 990,-

•	multifunkční	trouba
•	 6	pečících	funkcí
•	 objem		56	l
•	 energetická	třída	A
•	 digitální	panel
•	 hluboký	plech	na	pečení
•	 pečící	rošt
•	 elektronický	časovač

•	multifunkční	trouba
•	 6	pečících	funkcí
•	 objem		56	l
•	 energetická	třída	A
•	 digitální	panel
•	 hluboký	plech	na	pečení
•	 pečící	rošt
•	 elektronický	časovač

•	multifunkční	trouba
•	 6	pečících	funkcí
•	 objem		56	l
•	 energetická	třída	A
•	 digitální	panel
•	 hluboký	plech	na	pečení
•	 pečící	rošt
•	 elektronický	časovač

kód:	80506010

kód:	80402000

kód:	80506010 kód:	80202074

kód:	80402000

kód:	80401100

kód:	80202074

kód:	80506010 kód:	80506010


