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Produsele oferite spre vânzare pot fi diferite
de cele prezentate în acest catalog, compania
Teka rezervându-şi dreptul de a modifica 
specificaţiile fără o notificare prealabilă.
Pentru orice informaţii suplimentare vă rugăm
să contactaţi Departamentul Comercial al
Teka Küchentechnic România.
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COLECŢIA “BATERII DE BAIE”





62.311.02.00

62.331.02.00

   FORMENTERA NOU

Cod produs

DESIGN AWARD

Baterie lavoar monocomandă 

•Functie de jet (curgere) în cascadă

•Sistem de curgere inovator 

  şi limitator de debit (5 l/min.)

•Consum de apă optimizat 

  şi constant

•Tehnologie pentru reducerea 

  consumului de apă de până la 

  60% comparativ cu o baterie 

  standard

•Finisaj: crom

Baterie lavoar monocomandă

pentru lavoar înalt 

•Functie de jet (curgere) în cascadă

•Sistem de curgere inovator 

  şi limitator de debit (5 l/min.)

•Consum de apă optimizat 

  şi constant

•Tehnologie pentru reducerea 

  consumului de apă de până la 

  60% comparativ cu o baterie 

  standard

•Finisaj: crom

dB

5



   FORMENTERA 
  

NOU

Cod produs

62.386.02.00

62.461.02.00

62.626.02.00

62.121.02.00

62.231.02.00

  

Baterie lavoar monocomandă 

•Functie de jet (curgere) în cascadă

•Sistem de curgere inovator 

  şi limitator de debit (5 l/min.)

•Consum de apă optimizat 

  şi constant

•Tehnologie pentru reducerea 

  consumului de apă de până la 

  60% comparativ cu o baterie 

  standard

•Finisaj: crom

Baterie lavoar monocomandă încastrată 

•Sistem de montare pe perete

•Aerator anticalcar

•Finisaj: crom

Baterie bideu monocomandă

•Aerator anticalcar

•Finisaj: crom

Baterie cadă/duş monocomandă

•Sistem de montare pe perete

•Nu include setul de duş 

•Protecţie împotriva fluctuaţiilor de 

  presiune a apei excentrice mascate

•Aerator anticalcar

•Invertor lateral integrat

•Finisaj: crom

Baterie duş monocomandă

•Sistem de montare pe perete

•Nu include setul de duş

•Protecţie împotriva fluctuaţiilor de 

  presiune a apei excentrice mascate

•Aerator anticalcar

•Finisaj: crom

dB
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62.101.02.00

62.201.02.00

62.238.02.00

Cod produs

   FORMENTERA 
  

NOU

Baterie cadă/duş termostatată

•Sistem de montare pe perete

•Nu include setul de duş

•Invertor (comutator) integrat în 

  corpul bateriei

•Sistem anti-opărire “cold body”

•Oprire de siguranţă la 38°C

•Supapă anti-retur

•Aerator anticalcar

•Filtre pentru reţinerea impurităţilor

•Finisaj: crom

Baterie duş termostatată

•Sistem de montare pe perete

•Nu include setul de duş

•Sistem anti-opărire “cold body”

•Oprire de siguranţă la 38°C

•Limitator eco de curgere

•Supapă anti-retur

•Aerator anticalcar

•Filtre pentru reţinerea impurităţilor

•Finisaj: crom

Sistem de duş termostatic

•Sistem de montare pe perete

•Braţ de dus telescopic, ajustabil pe 

  înălţime (min. 935mm – max. 1.285mm)

•Comutator automat integrat

•Duş fix Formentera 279 x 279 mm 
  (racord cu bilă, placă cromată, anticalcar)

•Furtun de duş metalic cromat 150 cm

•Pară de duş anticalcar Formentera 

  cu 1 funcţie 

•Baterie de duş termostatată cu 

  oprire de siguranţă la 38°C 

  şi limitator eco de curgere

•Suport culisant şi reglabil

•Finisaj: crom

62.298.02.00Sistem de duş termostatic

•Sistem de montare pe perete

•Braţ de dus telescopic, ajustabil pe 

  înălţime (min. 950mm – max. 1.140mm)

•Comutator automat integrat

•Duş fix Formentera 279 x 279 mm 
  (racord cu bilă, placă cromată, anticalcar)

•Furtun de duş metalic cromat 150 cm

•Pară de duş anticalcar Formentera 

  cu 1 funcţie 

•Suport culisant şi reglabil

•Finisaj: crom

dB
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Baterie cadă/duş încastrată

•Nu include setul de duş 

•Toate elementele de încastrare 

   sunt incluse

•Finisaj: crom

62.241.02.00

Cod produs

   FORMENTERA 
  

NOU

Kit de duş

•Pară duş anticalcar Formentera

   cu 1 funcţie

•Suport evacuare apă integrat

•Furtun duş metalic cromat 175 cm

79.005.54.00

Duş fix

•Dimensiuni: 279 x 279 mm

•Racord cu bilă

•Placă cromată

•Anticalcar

79.006.65.00

Braţ de duş Cuadro

•Lungime: 350 mm 

•Lăţime: 25 x 25 mm

79.007.55.00

62.171.02.00Baterie cadă/duş încastrată

•Nu include setul de duş 

•Toate elementele de încastrare 

   sunt incluse

•Finisaj: crom

dB
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Caracteristicile gamei

   FORMENTERA 
  

NOU

Cod produs Cod produs

Baterie cadă/duş încastrată

Kit de duş

Duş fix

Braţ de duş Cuadro

62.241.02.00

79.005.54.00

79.006.65.00

79.007.54

62.171.02.00

79.005.54.00

Baterie cadă/duş încastrată

Kit de duş

   OPŢIUNI BATERII ÎNCASTRATE

A+

5
L/MIN

12
10

8
6
4
2

AERATOR
SUPER-ECO

dB

dB

- Economie de apă în timp real, indiferent de presiunea apei.
- Sistem inovator anti-strop integrat în cartuşul modelelor cu 
  funcţie de curgere în cascadă.

Sistem de instalare rapid şi uşor.

Functionare silenţioasă.

AERATOR ECONOMIE APĂ

9





|  TekaARMATUREN UND ZUBEHÖR

VITA
dB

24.342.02.00

Cod produs

24.382.02.00Baterie lavoar monocomandă 

•Sistem Pop-up

•Functie de jet (curgere) în cascadă

•Aerator anticalcar

•Finisaj: crom

Baterie lavoar monocomandă 

•Sistem Pop-up

•Aerator anticalcar

•Finisaj: crom
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VITA
dB

Cod produs

24.622.02.00

Cod produs

24.101.02.00

24.121.02.00

24.231.02.00

Caracteristicile gamei

Baterie bideu monocomandă 

•Sistem Pop-up

•Aerator anticalcar

•Finisaj: crom

Baterie cadă/duş monocomandă 

•Sistem de montare pe perete

•Funcţie de jet (curgere) în cascadă

•Nu include set de duş

•Limitatori zgomot

•Invertor lateral integrat

•Aerator integrat în ţeavă

•Finisaj: crom

Baterie cadă/duş monocomandă 

•Sistem de montare pe perete

•Nu include set de duş 

•Limitatori zgomot 

•Aerator integrat

•Finisaj: crom

Baterie duş monocomandă 

•Sistem de montare pe perete

•Nu include set de duş 

•Limitatori zgomot 

•Finisaj: crom

Sistem de instalare rapid şi uşor.
•Limitator de temperatură: economiseste energia utilizată pentru încalzirea apei 
cu limitatorul de temperatură încorporat în cartuşele noastre.
•Economie de apă: cartuşele noastre au încorporate un limitator de flux pentru a 
economisi apa de fiecare data cand utilizati bateria.
•Anti-opărire: acum puteţi uita de opărirea cauzată de apa la o temperatură foarte 
ridicată. Avem grijă de dumneavoastră şi de familia dumneavoastră.
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MB2
dB

40.346.02

40.626.02

Cod produs

Baterie lavoar monocomandă 

•Aerator anticalcar

•Finisaj: crom

Baterie bideu monocomandă 

•Aerator anticalcar

•Finisaj: crom
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MB2
dB

Cod produs

40.121.02

Cod produs

40.231.02

Caracteristicile gamei

dB

Baterie cadă/duş monocomandă 

•Sistem de montare pe perete

•Nu include set de duş

•Limitatori zgomot

•Aerator anticalcar

•Finisaj: crom

Baterie duş monocomandă 

•Sistem de montare pe perete

•Nu include set de duş

•Limitatori zgomot

•Finisaj: crom

•Limitator de temperatură: economiseste energia utilizată pentru încalzirea apei 
cu limitatorul de temperatură încorporat în cartuşele noastre.
•Economie de apă: cartuşele noastre au încorporate un limitator de flux pentru a 
economisi apa de fiecare data cand utilizati bateria.
•Anti-opărire: acum puteţi uita de opărirea cauzată de apa la o temperatură foarte 
ridicată. Avem grijă de dumneavoastră şi de familia dumneavoastră.

dB

Sistem de instalare rapid şi uşor.

Functionare silenţioasă.



CALVIA
dB

32.346.02.00

32.626.02.00

Cod produs

Baterie lavoar monocomandă 

•Aerator anticalcar - limitator 

  de debit (5 l/min.) 

•Tehnologie pentru reducerea 

  consumului de apa de pana la 60% 

  comparativ cu o baterie standard

•Finisaj: crom

Baterie bideu monocomandă 

•Aerator anticalcar

•Finisaj: crom
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CALVIA

Cod produs

32.121.02.00

Cod produs

32.231.02.00

Caracteristicile gamei

Baterie cadă/duş monocomandă 

•Sistem de montare pe perete

•Nu include set de duş

•Limitatori zgomot

•Aerator anticalcar

•Finisaj: crom

Baterie duş monocomandă 

•Sistem de montare pe perete

•Nu include set de duş

•Limitatori zgomot

•Finisaj: crom

dB

dB

Sistem de instalare rapid şi uşor.

Functionare silenţioasă.A+

5
L/MIN

12
10

8
6
4
2

AERATOR
SUPER-ECO

- Economie de apă în timp real, indiferent de presiunea apei.
- Sistem inovator anti-strop integrat în cartuşul modelelor cu 
  funcţie de curgere în cascadă.

AERATOR ECONOMIE APĂ



MT PLUS
dB

46.346.02.00

46.626.02.00

Cod produs

Baterie lavoar monocomandă 

•Aerator anticalcar

•Finisaj: crom

Baterie bideu monocomandă 

•Aerator anticalcar

•Finisaj: crom
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MT PLUS
dB

Cod produs

46.121.02.00

Cod produs

46.231.02.00

Caracteristicile gamei

Baterie cadă/duş monocomandă 

•Sistem de montare pe perete

•Nu include set de duş

•Limitatori zgomot

•Supapă anti-retur

•Aerator anticalcar

•Finisaj: crom

46.121.02.00Baterie cadă/duş monocomandă 

•Sistem de montare pe perete

•Nu include set de duş

•Limitatori zgomot

•Supapă anti-retur

•Aerator anticalcar

•Finisaj: crom

Baterie duş monocomandă 

•Sistem de montare pe perete

•Nu include set de duş

•Limitatori zgomot

•Supapă anti-retur

•Finisaj: crom

Braţ de dus telescopic

46.238.02.00 Sistem de duş termostatic MT PLUS 

•Sistem de duş termostatat, 

cu buton ECO şi oprire de siguranţă 

la 38°C

 •Comutator automat integrat

 •Braţ de dus telescopic, 

ajustabil pe înălţime 

(min. 800mm – max. 1.300mm)

 •Duş fix anticalcar Disk 200 mm

 •Furtun de duş metalic flexibil 1,5 m

 •Pară de duş anticalcar Stick

 •Suport culisant şi reglabil 

pentru para de duş

dB

Sistem de instalare rapid şi uşor.

Functionare silenţioasă.

•Limitator de temperatură: economiseste energia utilizată pentru încalzirea apei 
cu limitatorul de temperatură încorporat în cartuşele noastre.
•Economie de apă: cartuşele noastre au încorporate un limitator de flux pentru a 
economisi apa de fiecare data cand utilizati bateria.
•Anti-opărire: acum puteţi uita de opărirea cauzată de apa la o temperatură foarte 
ridicată. Avem grijă de dumneavoastră şi de familia dumneavoastră.
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dB

81.346.12

81.626.12

Cod produs

MF2

Baterie lavoar monocomandă 

•Aerator anticalcar

•Finisaj: crom

Baterie bideu monocomandă 

•Aerator anticalcar

•Finisaj: crom

19



MF2

81.121.12
Cod produs

81.231.12

Caracteristicile gamei

Baterie cadă/duş monocomandă 

•Sistem de montare pe perete

•Nu include set de duş

•Limitatori zgomot

•Finisaj: crom

Baterie duş monocomandă 

•Sistem de montare pe perete

•Nu include set de duş

•Limitatori zgomot

•Finisaj: crom

dB

dB

Sistem de instalare rapid şi uşor.

Functionare silenţioasă.

•Limitator de temperatură: economiseste energia utilizată pentru încalzirea apei 
cu limitatorul de temperatură încorporat în cartuşele noastre.
•Economie de apă: cartuşele noastre au încorporate un limitator de flux pentru a 
economisi apa de fiecare data cand utilizati bateria.
•Anti-opărire: acum puteţi uita de opărirea cauzată de apa la o temperatură foarte 
ridicată. Avem grijă de dumneavoastră şi de familia dumneavoastră.



BLACK&WHITE
TEKA SENSATIONS



CE ESTE?

Culorile alb şi negru de la Teka sunt finisaje rezistente, de durată, create de laboratorul nostru 
de Cercetare şi Dezvoltare, conferind bateriilor noastre o senzaţie specială şi caldă.

CARE SUNT AVANTAJELE?

Aceste noi finisaje oferă:
· Un contrast special în interiorul băii Dumneavostră prin intermediul culorilor și texturilor.
· Finisaj anti-amprentă.
· Conformitate cu ultimele trenduri.

CARE SUNT PRINCIPALELE CARACTERISTICI?

Produsul oferă următoarele caracteristici tehnice:
·  Durabilitate deoarece utilizează aceeaşi bază folosită pentru autoturisme.
·  Flexibilitate ridicată, densitate mare şi rezistenţă la zgârieturi.
· Culoare foarte rezistentă.

BLACK&WHITE TEKA SENSATIONS

Black & White

FINISAJ ALB ŞI NEGRU

22



designed by Sara de la Mata

dB

50.342.02.0N

50.622.02.0N

Cod produs

AURA Black & White

Baterie lavoar monocomandă Aura Black

•Sistem Pop-up

•Aerator anticalcar

•Finisaj anti-amprentă

•Strat de vopsea cu grad de 

  rezistenţă ridicat

•Culoare: negru

Baterie bideu monocomandă Aura Black 

•Sistem Pop-up

•Aerator anticalcar

•Finisaj anti-amprentă

•Strat de vopsea cu grad de 

  rezistenţă ridicat

•Culoare: negru

23



50.121.02.0N

AURA Black & White dB

Cod produs

50.231.02.0N

50.342.02.0W

50.622.02.0W

50.121.02.0W

Baterie lavoar monocomandă Aura White

•Sistem Pop-up

•Aerator anticalcar

•Finisaj anti-amprentă

•Strat de vopsea cu grad de 

  rezistenţă ridicat

•Culoare: alb

Baterie bideu monocomandă Aura White

•Sistem Pop-up

•Aerator anticalcar

•Finisaj anti-amprentă

•Strat de vopsea cu grad de 

  rezistenţă ridicat

•Culoare: alb

Baterie cadă/duş monocomandă 

Aura Black 

•Nu include setul de duş

•Limitatori zgomot

•Aerator anticalcar

•Finisaj anti-amprenta

•Strat de vopsea cu grad de

  rezistenta ridicat

•Culoare: negru

Baterie duş monocomandă Aura Black 

•Nu include setul de duş

•Limitatori zgomot

•Finisaj anti-amprenta

•Strat de vopsea cu grad de

  rezistenta ridicat

•Culoare: negru

Baterie cadă/duş monocomandă 

Aura White 

•Nu include setul de duş

•Limitatori zgomot

•Aerator anticalcar

•Finisaj anti-amprenta

•Strat de vopsea cu grad de

  rezistenta ridicat

•Culoare: alb

24



50.231.02.0W

AURA Black & White dB

Cod produs

Baterie duş monocomandă Aura White

•Nu include setul de duş

•Limitatori zgomot

•Finisaj anti-amprenta

•Strat de vopsea cu grad de

  rezistenta ridicat

•Culoare: alb



MOONLITE



FINISAJE CARE STRĂLUCESC ÎN ÎNTUNERIC
VOPSEA FOTOLUMINISCENTĂ

CE ESTE?

Fotoluminiscenţa este o proprietate a acestui finisaj inovativ, în care materialul încărcat cu 
energie luminoasă radiază lumină în întuneric pentru o anumită perioadă de timp.

CÂT TIMP DUREAZĂ EFECTUL LUMINISCENT?

Această inovaţie originală creată de echipa noastră de Cercetare si Dezvoltare depinde de 
câţiva factori iar în funcţie de aceştia se pot emite 12 ore de lumină.

CUM ESTE POSIBIL ACEST LUCRU?

Noi aplicăm un finisaj fotoluminiscent pe un substrat de culoare de până la 40 de microni.

CÂT TIMP DUREAZĂ ACEST FINISAJ SPECIAL?

Dacă este curăţat cu apă şi săpun, evitându-se substanţele chimice, proprietăţile 
fotoluminiscente vor rămâne neschimbate.

Moonlite

50.342.02.08

50.342.02.0R

50.342.02.0Z

Cod produs

Baterie lavoar monocomandă 

•Sistem Pop-up

•Aerator anticalcar

•Finisaj anti-amprentă

•Culoare: verde

Baterie lavoar monocomandă 

•Sistem Pop-up

•Aerator anticalcar

•Finisaj anti-amprentă

•Culoare: roşu

Baterie lavoar monocomandă 

•Sistem Pop-up

•Aerator anticalcar

•Finisaj anti-amprentă

•Culoare: albastru

27



Moonlite



Moonlite

Cod produs: 50.342.02.0R

Cod produs: 50.342.02.08

29



BATERII TERMOSTATATE



Baterii termostatate

CARACTERISTICILE BATERIILOR TERMOSTATATE TEKA

Oprirea de siguranţă pentru temperatură la 38°C 
evită arsurile şi facilitează selectarea temperaturii 
apei.

Regulatorul de debit este echipat cu un limitator de 
flux ecologic care ajută la economisirea apei şi 
energiei.Pentru a creşte debitul apei trebuie să 
apăsaţi butonul ECO şi să rotiţi regulatorul.

OPRIREA DE SIGURANŢĂ A TEMPERATURII LA 38°C PENTRU PREVENIREA ARSURILOR
Avem grijă de dumneavoastră şi de familia Dumneavoastră.

PROTECŢIA COPIILOR
Temperatura se opreşte la 38°C pentru a preveni arsurile.

ECONOMIA DE APĂ
Toate bateriile termostatate sunt echipate cu un buton de limitare a debitului.

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Cu ajutorul bateriilor termostatate Teka veţi putea economisi apă şi energie.

SIGURANŢĂ SUPLIMENTARĂ  COLD TOUCH
Anumite modele includ acest dispozitiv suplimentar de siguranţă pentru protecţia 
suplimentară.

31



Baterii termostatate

62.101.02.00

Cod produs

62.201.02.00

27.101.02.00

27.201.02.00

Baterie cadă/duş termostatată 

Inca Pro

•Sistem de montare pe perete

•Nu include setul de duş

•Invertor (comutator) integrat în 

  corpul bateriei

•Oprire de siguranţă la 38°C

•Supapă anti-retur

•Filtre pentru reţinerea impurităţilor

•Finisaj: crom

Baterie duş termostatată Inca Pro

•Sistem de montare pe perete

•Nu include setul de duş

•Oprire de siguranţă la 38°C

•Supapă anti-retur

•Filtre pentru reţinerea impurităţilor

•Finisaj: crom

Baterie cadă/duş termostatată

•Sistem de montare pe perete

•Nu include setul de duş

•Invertor (comutator) integrat în 

  corpul bateriei

•Sistem anti-opărire “cold body”

•Oprire de siguranţă la 38°C

•Supapă anti-retur

•Aerator anticalcar

•Filtre pentru reţinerea impurităţilor

•Finisaj: crom

Baterie duş termostatată

•Sistem de montare pe perete

•Nu include setul de duş

•Sistem anti-opărire “cold body”

•Oprire de siguranţă la 38°C

•Limitator eco de curgere

•Supapă anti-retur

•Aerator anticalcar

•Filtre pentru reţinerea impurităţilor

•Finisaj: crom
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Cod produs

Sisteme de duş şi accesorii

62.238.02.00Sistem de duş termostatic Formentera

•Sistem de montare pe perete

•Braţ de dus telescopic, ajustabil pe 

  înălţime (min. 935mm – max. 1.285mm)

•Comutator automat integrat

•Duş fix Formentera 279 x 279 mm 
  (racord cu bilă, placă cromată, anticalcar)

•Furtun de duş metalic cromat 150 cm

•Pară de duş anticalcar Formentera 

  cu 1 funcţie 

•Baterie de duş termostatată cu 

  oprire de siguranţă la 38°C şi 

   limitator eco de curgere

•Suport culisant şi reglabil

•Finisaj: crom

62.298.02.00Sistem de duş Formentera

•Sistem de montare pe perete

•Braţ de dus telescopic, ajustabil pe 

  înălţime (min. 950mm – max. 1.140mm)

•Comutator automat integrat

•Duş fix Formentera 279 x 279 mm 
  (racord cu bilă, placă cromată, anticalcar)

•Furtun de duş metalic cromat 150 cm

•Pară de duş anticalcar Formentera 

  cu 1 funcţie 

•Suport culisant şi reglabil

•Finisaj: crom
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Sisteme de duş şi accesorii

CONFORTABIL
Divertor ceramic foarte silenţios 
care transmite fluxul de apă catre 
capul duşului sau duşul de mână.

UŞOR DE INSTALAT
Instalare rapidă şi uşoară, fără
lucrări de zidărie.

CONVENABIL
Poate fi conectată la orice mixer
expus printr-un furtun flexibil
special oferit de produs.

PERSONAL
Puteţi să reglaţi sistemul universului 
dumneavoastră cu o gamă vastă de 
capete de duş sau duşuri de mână 
care să se potrivească stilului 
dumneavoastră personal.

MODERN
Forme inovative care se potrivesc
celor mai recente tendinţe din 
designul modern.

ECONOMIC
Poate fi instalat pe orice baie/duş
standard sau baterie de duş.
Nu este nevoie sa modificaţi robineţii.

MASAJ

Divertor foarte fiabil 
din ceramică

INSTALARE UŞOARĂ FARĂ LUCRĂRI DE ZIDĂRIE

FUNCŢII DE PULVERIZARE

CURĂŢARE ANTI-CALCAR & UŞOARĂINSTALARE OPŢIONALĂ PENTRU SUPAPĂ
DE CONTROL A FLUXULUI AUTOMAT

ÎMBINARE CU BILĂ

PLOAIE + MASAJPLOAIE

Acum puteţi să instalaţi un Sistem de Duş
fără a recurge la lucrări de zidărie inconfortabile.

MENTENANŢA:
pentru a îndepărta formarea calcarului
apăsaţi orificiile de evacuare cu degetul.

Daca presiunea apei este prea mare 
vă recomandăm să vă instalaţi supapa 
de control pentru fluxul automat.
Supapa de control pentru fluxul automat 
vă permite să economisiţi apa de fiecare 
dată cand utilizaţi duşul.

Imbinare cu bila incorporata in toate capetele de dus
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Sisteme de duş şi accesorii

Sistem de dus Universe Pro 
Cod produs

79.002.72.00

•S istem de duş cu instalare universală fară 

încastrare

•B raţ de dus telescopic, ajustabil pe înălţime 

(min. 800mm – max. 1.300mm)

•P resiune min. recomandată 1,5 bar

•D ivertor ceramic

•D uş fix anticalcar Ice L - 250 mm

•P ară de duş anticalcar Ice cu 3 funcţii

•S uport culisant şi reglabil pentru pară de duş

•F urtun de duş metalic ranforsat 1,5 m

•F urtun flexibil metalic de conectare (80 cm) 

între baterie şi sistemul de dus

•A tenţie: Bateria NU este inclusă.

înălţime min.: 800 mm

înălţime max.: 1300 mm

Braţ de dus telescopic

ø 100 mm

Pară de duş anticalcar cu 3 funcţii

Ø 250 mm

Duş fix anticalcar

Cod produs

46.238.02.00 Sistem de duş termostatic MT PLUS 

•Sistem de duş termostatat, cu buton ECO 

şi oprire de siguranţă la 38°C

 •Comutator automat integrat

 •Braţ de dus telescopic, ajustabil pe înălţime 

(min. 800mm – max. 1.300mm)

 •Duş fix anticalcar Disk 200 mm

 •Furtun de duş metalic flexibil 1,5 m

 •Pară de duş anticalcar Stick

 •Suport culisant şi reglabil pentru para de duş

Braţ de dus telescopic
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Cod produs

Sisteme de duş şi accesorii

Cod produs

79.005.51.00

79.003.65.00

79.006.63.00

frontal lateral

Kit de duş Stylo Sport 

•Pară de duş Stylo Sport cu 3 funcţii

•Suport de susţinere pentru para 

de duş 

•Furtun de duş metalic 

ranforsat 175 cm

Para de duş Stylo Sport 

•3 funcţii:

   - Rain (Ploaie)

   - Massage (Masaj)

   - Soft

•Anticalcar

Suport de duş fix ICE L

•Finisaj: crom

•Dimensiune Ø 250mm

•Anticalcar

•Racord cu bilă

79.006.62.00Suport de duş fix CUADRO DUO

•210 x 300 mm

•Anticalcar

•Finisaj: black + crom

•Racord cu bilă
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79.005.54.00Kit de duş Formentera

•Pară duş anticalcar cu 1 funcţie

•Suport evacuare apă integrat

•Furtun duş metalic cromat 175 cm

79.002.66.00Set de duş Stylo Sport 

•Bară duş Baltic Ø 25mm, 60 cm

•Pară de duş Stylo Sport cu 3 funcţii

•Furtun de duş metalic ranforsat 175 cm

•Suport culisant şi reglabil

79.002.67.00Set de duş Baltic Sport 

•Bară duş Baltic Ø 25mm, 60 cm

•Pară de duş Calm Sport cu 1 funcţie 

•Furtun de duş metalic 

ranforsat 175 cm

•Suport culisant şi reglabil

Duş fix Formentera

•Dimensiuni: 279 x 279 mm

•Racord cu bilă

•Placă cromată

•Anticalcar

79.006.65.00



Cod produs

79.007.57.00

Sisteme de duş şi accesorii

Cod produs

Braţ de duş fix BD-300 

•Sistem de montare în perete

•300 mm

79.007.58.00Braţ de duş fix BD-400 

•Sistem de montare în perete

•400 mm

•Recomandat pentru suporturile de duş 

fixe de dimensiuni mari (XL)

79.010.50Conexiune furtun de duş

•Sistem de montare în perete

•300 mm

79.009.52

79.009.53

Furtun de duş metalic flexibil

•Furtun de duş metalic ranforsat

•Lungime: 1,5 m

Furtun de duş metalic flexibil

•Furtun de duş metalic ranforsat

•Lungime: 1,75 m

Cod produs

11.062.00Ventil automat Quick 

•Ventil automat fără Pop-up

•Deschidere/închidere manuală facilă
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79.003.66.00

frontal lateral

Para de duş Calm Sport 

•1 funcţie:

   - Rain (Ploaie)

•Anticalcar

79.003.55Para de duş Stick

•1 funcţie:

   - Rain (Ploaie)

•Anticalcar

Braţ de duş Cuadro

•Lungime: 350 mm 

•Lăţime: 25 x 25 mm

79.007.55.00



11.070.00

Cod produs

  

11.072.00

11.069.00

11.071.00

11.073.00Ventil Click-Clack rectangular 

•Utilizare uşoară

Sisteme de duş şi accesorii

Ventil Click-Clack rotund

•Utilizare uşoară

Ventil Click-Clack rectangular 

•Cu preaplin

Ventil Click-Clack rotund

•Cu preaplin

Ventil Click-Clack rectangular 

•Fără preaplin

11.068.00Ventil Click-Clack rotund

•Fără preaplin
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Baterii speciale
Cod produs

72.001.02 Baterie lavoar monocomandă 

temporizată 

• Indicator de culoare albastră

• Racorduri pentru tuburi 10/12 

şi elemente de fixare

• Timer 15 ± 5 secunde

•Finisaj: crom
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40.346.17 Baterie lavoar monocomandă 

Medical

• Nu include pop-up

• Aerator anticalcar

• Mâner medical

•Finisaj: crom





Sistem eco 

Mai multe avantaje
Economisiţi apă şi energie fără a observa

Cartuşul ECO: furnizează doar apă rece atunci când se deschide
în poziţia centrală a mânerului

SISTEM ECO

Funcţionarea acestuia este identică cu cea a altor baterii fără mecanisme de prevenire a mişcării uşoare
a mânerului.

ECONOMIE DE ENERGIE
Desi în mod normal aveţi nevoie de apă rece doar atunci când utilizaţi un mixer pentru bazinul de apă, deseori i-l 

deschideti cu mânerul în pozitie centrală, astfel amestecând apă rece şi caldă. În acest fel solicitaţi apa caldă şi 

rece activând boilerul şi consumând energie pentru încalzirea inutilă a apei.

BATERIE ECO
UN SINGUR MÂNER

ALTĂ BATERIE
UN MÂNER

Sistemul nostru ECO previne consumul de energie amestecând apa caldă 

şi rece doar atunci când se roteste mânerul la stânga.

RECE CALD

Deşi în mod normal aveti nevoie de apă rece 

doar atunci când utilizaţi un mixer pentru bazin, 

în general deschideţi robinetul cu mânerul în 

poziţia centrală. Astfel se produce un amestec 

inutil de apă caldă şi rece şi un consum de 

energie pentru încalzire. Sistemul nostru ECO 

previne acea pierdere de energie prin amestecarea 

apei calde doar după poziţia centrala a mânerului. 

Pentru o baterie standard debitul mediu de apă variază între 12 şi 16 litri/minut, în funcţie de presiune.

Datorită limitatorului de debit amplasat pe aeratorul bateriilor noastre ECO, debitul nu depăşeşte 5 litri/minut 

indiferent de cât de ridicată este presiunea.

ECONOMIE DE APĂ - de la 12 la 5 litri pe minut
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Eco-Teka - Kitul ECO

KITUL ECO - FACETI-VĂ CASA “ECO”

Kitul ECO include

•3 aeratoare anti-calcar care

limitează debitul de apă la 

5 litri/minut. 

Pentru bazinul de apă, bideu 

şi bateriile de bucătărie.

•Un regulator pentru furtunul 

de duş şi bateriile de duş. 

Limitează consumul de apă la 

9 litri/minut.

* Consumul mediu de apă într-un bazin de apă cu mixer în Spania

Un mod rapid şi uşor de a economisi apa şi energie fără a 
schimba bateriile. Prin incorporarea unui aerator cu regulator 
de debit puteţi economisi cu până la 60% apa pe care aţi 
consuma-o în mod normal. în acest fel contribuiţi la protejarea 
mediului în timp ce mentineţi un flux de apă continuu şi 
confortabil datorită sistemului de injecţie a aerului instalat 
pe aerator. Economisirea de apă şi bani nu a fost mai uşoară 
niciodată. Foarte uşor şi rapid de instalat.

INSTALARE RAPIDĂ SI SIMPLĂ

FACETI-VĂ CASA ECONOMIE DE PESTE 60%

Consumul mediu de apă pe persoană/zi: 142 litri
Consumul zilnic mediu de apă pe familie: 568 litri

Consumul mediu de apă pe persoană/zi: 60 litri
Consumul zilnic mediu de apă pe familie: 240 litri

Cifrele sunt un exemplu de economisire a apei într-o gospodarie
standard spaniolă pentru 4 oameni.
COSTURI CU APA:
1,28 Eur /m3 (*)

Pentru acest studiu am luat în considerare că fiecare persoană din
gospodărie utilizează un timp mediu de 14 minute de apă pe zi
incluzând bazinul de apă, duşul şi chiuvetele de bucătărie.
Consumul mediu de apă pe persoană pe zi: 171 litri (**)
(*)    Sursa: Ministerul Spaniol al Mediului.
         Date din 2007.
(**)  Sursa: Biroul Naţional de Statistica Spaniol.

Aeratoare cu limitator de debit 
pentru bazine de apă, bideuri şi 
baterii de chiuvetă.

Regulatorul de debit de apă se 
instalează între baie/duş sau 
bateria de duş şi furtunul flexibil. 
Limitează consumul la 9 litri/minut.

Instalarea este simplă şi rapidă. 
Doarprin schimbarea aeratorului 
se va economisi imediat apa.

CONŢINUT:

3x 5 l/min.

1x 9 l/min.

568
240

135 €/an319 €/an

litri/familie/zi

litri/familie/zi

Cod produs

46



CARACTERISTICILE GENERALE ALE PRODUSELOR NOASTRE

CERTIFICĂRI DE CALITATE

NORMA EUROPEANĂTEKA

PIESE

CARTUŞE

DUZE

DIVERTOARE

+ 500.000 cicluri            200.000 cicluri

+ 350.000 cicluri            70.000 cicluri

+ 300.000 cicluri            80.000 cicluri

+ 100.000 cicluri            30.000 cicluri

DURATA MECANISMELOR

DISCURI CERAMICE SINTERIZATE

Toate cartuşele Teka utilizează discuri ceramice sinterizate foarte rezistente.
Aceste discuri au suprafeţe poroase care reţin mai mult grasimea şi
ajută la obţinerea unor mişcări mai fine şi de asemenea la prelungirea
duratei de viaţă a bateriilor. Mecanismul de acţionare este izolat de acţiunea apei
şi are o lubrifiere continuă.
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CARACTERISTICILE GENERALE ALE PRODUSELOR NOASTRE

NOUA GENERAŢIE DE CARTUŞE TEKA

TEMPERATURA ŞI LIMITATORUL DE FLUX

- Control foarte exact al temperaturii. Reglare foarte exactă şi precisă
a temperaturii.

- Sensibilitate mai mare la manevrare. Activarea uşoară a cartuşului (max. 
0.30 Nm)

- Durata de viaţă lungă a produsului. Depăşeşte 350.000 de cicluri pentru 
procesele standard de anduranţă. Depăşeşte nivelul maxim cu 42%.

- Conform cu cele mai solicitante directive: EN-817, NF077, NF-D 18.202, 
ASME 1 112.18.1

- Zgomot. În conformitate cu directiva europeană EN-817

- Ecologic. Capsule de temperatura şi flux.

- Suportă o presiune de peste 50 de bari. Presiunea standard într-o 
gospodarie spaniolă este de 3 bari. Depăşeşte cantitatea de 200 de curgeri 
nestaţionare de 50 de bari astfel dublând toate cerinţele cele mai solicitante.

- Materiale de cea mai bună calitate. Furnizorii au urmatoarele certificări:
ACS, NSF, KTWA, WRAS.

- Control dublu garantat al calitatii. 100% din cartuşe sunt testate de trei ori 
in timpul procesului de producţie şi la final.

- 5 ani garanţie.

-Design 100% Teka.

- Îmbunătăţire continuă în dezvoltarea procesului de producţie echipat cu
dispozitive de laborator care efectuează teste solicitate de directive, inclusiv 
camera de test acustic.

•Limitator de temperatură: economiseşte energia utilizată pentru 
încălzirea apei cu limitatorul de temperatură incorporat în cartuşele noastre.

•Economie de apă: cartuşele noastre au incorporate un limitator de flux 
pentru a economisi apa de fiecare dată când utilizaţi bateria.

•Anti-opărire: acum puteţi uita de opărirea cauzată de apa la o temperatură 
foarte ridicată. Avem grijă de dumneavoastră şi de familia dumneavoastră.

ŢEVI DE ADMISIE FLEXIBILE DIN INOX DE ÎNALTĂ CALITATE

5 ANI GARANŢIE

•Ţevi de admisie flexibile din inox de înaltă calitate (3/8" sau ½") cu 
   O-ringuri etanşe. Îndeplinesc cerinţele celor mai riguroase Autorităţi 
   de Control al Calităţii din multe ţări Europene.

•Sistem rapid şi uşor de fixare (o simplă cheie de 12 mm este suficientă 
   în majoritatea cazurilor).

Toate bateriile Teka au garanţie de 5 ani pentru defecte de producţie.
Suntem o companie acreditată ISO 9001 care confirmă calitatea designului, 
procesului de producţie şi de marketing pentru bateriile noastre.

48





Teka Küchentechnick Romania SRL
Str. Sevastopol, nr.24, et.5, sector 1, Bucureşti

Tel.: 0040 21 233 44 50 
Fax: 0040 21 233 44 51

office@tekaromania.com
www.teka.com
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